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, kdy byl poprvé vyroben a uveden na trh. 
. 

Ve svých 25ti letech je Florian . 
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Milé naše čtenářky a vážení čtenáři,
májové dny mají svoje zvláštní 
kouzlo. Přinesou obvykle kousek 
tepla, probouzející příroda se pro-
zradí prvními listy na stromech 
a tráva je zase nádherně zelená. 
Ozimy i jařiny na polích už se 
jenom nekrčí ve vegetativním 
stavu a malují krajinu. Vládnou 
jí žluté lány řepky, a to nejen na 
polích. I ve škarpách silničních 
zatáček, kde semínka vypadla 
z dopravních vozů při loňské 

sklizni, tvoří řepkové stvoly žluté záhony mezi patníky a pod-
trhují význam této olejniny v našem žití. Zanícení půdoznalci 
šílí, ale kšeft je kšeft a řízkem na řepkovém oleji nepohrdne 
ani nejzuřivější odpůrce vládní politiky. 

A i k tomu letošnímu máji zase patří oslavy a výročí, jen je 
toho trochu víc. První máj, Svátek práce, je sice stále svátkem 
státním, ale nějak jsme se z něj v minulosti povinnými mávátky 
vymávali a bereme jej v tichosti jako příjemný den volna. 
Pátý květen je však pro naše národní vnímání jednoznačným 
posvátným dnem a dokumentuje odvahu, vlastenectví a lásku 
k naší zemi. A osmý a devátý květen? Toť dilema výkladu konce 
druhé světové války. A čím toho o jejím konci víc víme, nestačí 
nás překvapovat šroubování dějepisných „faktů“. Málokdo ví, 
že Rudá armáda přijela do Prahy až po kapitulaci německých 
vojsk a že vojenskou silou pomohli pražským povstalcům Vla-
sovci. Ale dnešní mládež už to nezajímá, mají blahobyt, mobil 
a tam si případnou vědomost za pár vteřin a na pár vteřin 
najdou. K letošnímu prvnímu květnu se však váže jedna z nej-
významnějších událostí našich dějin. A to vstup České repub-
liky do Evropské unie právě před 15 lety. Patříme do Evropy 
a na to bychom měli být hrdí. Nejen díky příslušnosti k vel-
kému celku, což vždycky dělá občana sebevědomějším, ale že 
v Evropě po tisíci letech úplně zmizely napjaté válečné snahy 
takřka všech sousedů. Žehrání některých politiků, ale i řady 

prostých lidí je ve stylu nevidění si na špičku nosu. Evropa 
to nemá nyní jednoduché. Brexit, už od svých počátků dost 
nejednoznačný podnik, nese špatný příklad. Avšak poukázal 
na řadu chyb v systému a já – bez ohledu na jeho výsledek – 
musím EU fandit. Je v ní síla a jistota. Chce snad občan ještě 
víc? Myslíme-li na naše děti a vnuky, i ty budoucí, neznám 
jinou volbu. Já a moji sourozenci a také bratránci a sestřenice 
jsme vnuky válečné vězenkyně v terezínském gethu. Naše 
báječná babička Josefa přežila, s tetováží na předloktí s pís-
meny RU – návrat nežádoucí. 

Ale i radostí je člověk živ. A tu prožíváme my v nynějších 
dnech v naší redakci. Právě před 15 lety, k 1. květnu 2004, 
jsme vydali první číslo časopisu Potravinářská Revue – tedy 
titulu, který právě teď držíte ve svých rukou. A to právě na 
počest našeho vstupu do Evropské unie. Ideově jsme chtěli 
„oprášit“ někdejší časopis Průmysl potravin, který vycházel 
ve státní režii v letech 1950–1990, a byl to vždycky repre-
zentativní titul potravinářského průmyslu. Impuls pro vznik 
časopisu Potravinářská Revue dal a první čísla editoval pan 
MVDr. Josef Radoš. Dodnes s panem doktorem spolupra-
cujeme a rádi zveřejňujeme jeho fundované a odbornou 
veřejností ceněné články k problematice masného oboru. 
Časopis si získal velkou oblibu a uznání celou potravinářskou 
veřejností a toto číslo je již jeho 92. vydáním. Takže počátek 
máje jsme slavili dvakrát. Věříme, že po zásluze. 

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

�
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Ing. JIŘÍ KULIŠ,
generální ředitel Veletrhy Brno, a. s.

Vážení čtenáři,
za rok, přesněji 20. až 23. dubna 2020, se bude na 

brněnském výstavišti opět konat komplex potravinářských 
veletrhů SALIMA. Mezinárodní potravinářský veletrh se 
řadí mezi tradiční specializované výstavy s nejdelší his-
torií v České republice. Postupně se k ní přidaly i další 
akce – veletrh mlynářství, pekařství a cukrářství MBK 
a veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravo-
vání G+H. Doplňuje je i vinařský VINEX. Dohromady tak 
tvoří komplex veletrhů, který udává nové směry v potravi-
nářských oborech a je důležitou obchodní platformou pro 
potravinářský průmysl, maloobchod, gastronomii a hotel-
nictví.

Ukázal to jednoznačně předešlý ročník 2018. Vele-
trhů se zúčastnilo celkem 889 vystavujících a zastoupených 
fi rem, což byl významný nárůst oproti minulým ročníkům. 
Mezi nimi bylo 48 procent firem zahraničních. Vysoká 
mezinárodní účast je jedním z hlavních charakteristik vele-
trhů. Ofi ciální expozice s vládní podporou otevřely Řecko, 

Bělorusko, Tunisko a Indonésie. Incomingové mise podni-
katelů přijely z Ruska, Srbska, Spojených arabských emirátů 
a Tuniska. Brněnským výstavištěm prošlo za pět dnů 25 tisíc 
návštěvníků z 33 zemí. V tiskovém středisku se akreditovalo 
127 novinářů.

SALIMA si udržuje svoje postavení od roku 1974. Právě 
tehdy se vydělila z tehdejšího Mezinárodního veletrhu spo-
třebního zboží jako SALIMA – první mezinárodní potravi-
nářský salon. Vyčleněno mu bylo 30 tisíc metrů čtverečních, 
na nichž se předvedlo 560 vystavovatelů z 33 zemí. Každo-
ročně veletrh ve všech ohledech rostl a stejně jako dnes nesou 
výstavy hlavní téma, i tehdy měl každý ročník své „highlighty“ 
– od mléka po racionální výživu. SALIMA získala dvouroční 
cyklus a později se začala konat společně s veletrhem obalů 
a tisku EmbaxPrint. 

Technologie vedou

V průběhu let se veletrhy postupně měnily a profi lovaly. 
V posledních ročnících začaly převládat potravinářské 
technologie, které se od SALIMY důsledněji vydělily pod 
hlavičkou SALIMA Technology. Byl to krok logický – 70 pro-
cent vystavovatelů na brněnském výstavišti předvádí svoje 
sofistikované technologie, čisté potravinářství pak zabírá 
30 procent. Větší oddělení veletrhů vnímají vystavovatelé 
i návštěvníci pozitivně. Došlo tak k jednoznačnému vyme-
zení nejen po obsahové, ale i po prostorové stránce. V jednom 
pavilonu se prezentovaly potraviny a nápoje, ve druhém se 
představily technologické novinky v oboru. Návštěvník se 
tak seznámil s koncovými produkty i s výrobními procesy. 
A jako na každém veletrhu, kdo něco znamená, musí být 
u toho. 

SALIMA – mnoholetá služba 
českému potravinářství
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Trendy, témata a řešení problémů

I komplex veletrhů SALIMA patří k těm, které můžeme 
nazvat česko-slovenské, což při minulém ročníku podtrhla 
návštěva slovenské ministryně zemědělství. Veletrhy určují 
a představují trendy, nastolují témata a řeší problémy, které 
oborem hýbají. Součástí každého ročníku (a to od samého 
počátku) jsou vysoce odborné konference pod záštitou 
Ministerstva zemědělství ČR, Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR, Potravinářské komory ČR, oborových svazů 
a asociací. V roce 2018 se odborný program zaměřil na kon-
kurenceschopnost a podporu exportu. Tématem konku-
renceschopnosti potravinářství a dvojí kvalitou potravin na 
evropském trhu se zabývala mezinárodní konference Food 
Forum.

Zásadní změna: nový termín

Na základě průzkumu mezi vystavovateli a z důvodu 
úprav kalendáře BVV přechází SALIMA a s ním svázané 
odborné veletrhy z únorového termínu do dubna. Příští vele-
trhy se budou konat od 20. do 23. 4. 2020. Změnu hodnotí 
pozitivně většina významných vystavovatelů, svazů a part-
nerů. Duben je vhodnější termín také z hlediska menšího 
počtu konkurenčních veletrhů a jistě nebudeme mrznout 
jako minule a můžeme se těšit na příznivější jarní počasí. Ote-
vírá se možnost využití volných venkovních ploch výstaviště. 
Potravinářské veletrhy chceme navíc v roce 2020 soustředit 
do centrálních moderních pavilonů.

B2B, nebo B2C?

SALIMA byla od počátku kontraktační obchodní akcí, 
byť s přístupem širší veřejnosti. Veletrhy jsou koncipovány 
především pro nákupčí z velkoobchodu, maloobchodu, 
restaurací a hotelů. To dnes posiluje jasné rozdělení, kdy 
70 % tvoří potravinářské technologie a 30 % potravinářské 
výrobky. Potravinářské veletrhy tedy budou opět zaměřeny 
zejména na odborné návštěvníky, kteří na výstaviště přijedou 
za obchodním účelem.

Pro širokou veřejnost bude určen paralelní Festival chutí 
– přehlídka minipivovarů, vinařů a dalších. Festival chutí 
potrvá až do víkendových dnů. Jeho premiéra při loňském 
ročníku zaznamenala značný návštěvnický úspěch. 

Proč jet na potravinářské veletrhy

Tahle otázka musí zaznít: Proč bych měl na potravi-
nářský veletrh v době internetu a obřích velkoobchodů jet, ať 
jako vystavovatel nebo návštěvník? Odpověď na ni je stejně 
stručná: Osobní setkávání je v tomto oboru zásadní. Podí-
vejme se do zahraničí. V Berlíně veletrh Fresh Food, v Bruselu 
Seafood Expo Global, v Kolíně ANUGA, v Paříži SIAL. Vele-
trhy jsou o osobním kontaktu, budování vztahu dodavatel-
-odběratel. Obchodníci – zejména v potravinářství – si musí 
věřit. A důvěra vzniká na základě osobní zkušenosti a osob-
ního kontaktu. Musím vědět, od koho potravinářské produkty 
nakupuji. Administrativa se řeší po e-mailu, ale musím věřit, 
že zboží obdržím v požadované kvalitě. A jako každý veletrh, 
tak i SALIMA je o inovacích a nových partnerech. A to v potra-
vinářské i technologické části.

Přítomnost velkých řetězců

Pro vystavovatele z řad výrobců potravin má zásadní vliv 
přítomnost všech zástupců maloobchodu, včetně potravinář-
ských obchodních řetězců, které jsou v posledních ročnících 
na veletrhu stále více vidět i slyšet. „Těší nás, že můžeme být 
součástí tradičního potravinářského veletrhu. Potraviny, jejich 
kvalita a dohledatelnost původu jsou středobodem našeho 
podnikání. SALIMA je pro nás skvělou příležitostí potkat se 
v příjemném prostředí se současnými i potenciálními dodava-
teli a zákazníky,“ řekl k veletrhu Guillaume Chêne, výkonný 
ředitel společnosti MAKRO ČR, která se minulého ročníku 
veletrhu účastnila premiérově. Jako vystavovatelé či jako 
nákupčí se účastnili i zástupci Komory obchodních řetězců 
(Albert, Billa, Hruška, Kaufl and, Lidl, Penny, Tesco a další).
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Nejen SALIMA

Mluvíme-li o SALIMĚ, myslíme i další souběžné 
veletrhy: EmbaxPrint, mezinárodní veletrh obalové techniky, 
který se časově a logicky se SALIMOU spojil, neboť převážná 
většina obalové techniky je vyvíjena právě pro potravinářství. 
G+H – výstava zařízení pro maloobchod a hotely, do souboru 
také logicky patří. A v neposlední řadě MBK – pekárenský 
veletrh, prezentuje tento základní a svébytný obor, který roz-
hodně do potravinářství náleží. VINEX – přehlídka vín, se stal 
segmentem SALIMY. Častým argumentem bylo, že v únoru 
nemají vinaři vína ještě hotová a ideální by byl konec dubna 
či začátek května. Takže se nechme překvapit, zda změna ter-
mínu VINEX posílí.

Zlatá SALIMA

Jedna část potravinářských veletrhů je od svého počátku 
neměnná, a to odborný výběr těch nejlepších exponátů, které 
získávají ocenění Zlatá SALIMA. Tuto prestižní cenu získalo 
v roce 2018 osm potravinářských výrobků, v technologické 
sekci pak jeden. Podle Martina Klanici, dlouholetého před-
sedy poroty v kategorii potravinářských výrobků i strojírenské 
části a ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
(SZPI), nemá soutěž svým formátem a významem v Česku 
konkurenci. Porotu tvoří odborníci napříč potravinářským 
oborem. Konkrétně potravinářský výrobek je hodnocen 
z mnoha hledisek od legislativy přes složení, technologie, 
chuť až po obal.

Nové vizuály

V nadcházejícím ročníku si komplex veletrhů SALIMA 
nadělí malý dárek. Kromě termínové změny projde grafi ckou 
úpravou i tradiční logo, jako k tomu došlo v případě loga 
Mezinárodního strojírenského veletrhu. 

Věřím, že navržené změny se pozitivně projeví na síle 
veletrhu, který si stále uchoval významné místo v portfoliu 
Veletrhů Brno a mezi odbornými oborovými veletrhy ve 
střední Evropě. Těším se na shledání potravinářů v dubnu 
příštího roku na brněnském výstavišti. 

  �

Veletrhy Brno a brněnské výstaviště

–    Základ brněnského výstaviště, a tedy pozdějších 
respektovaných veletrhů a výstav, byl položen v roce 
1928. Na takzvané Bauerově terase vyrostly archi-
tektonicky ceněné pavilony pro Výstavu soudobé 
kultury, která byla oslavou desátého výročí českoslo-
venské státnosti.

–    Po válečné devastaci se areál vzpamatoval v 50. le-
tech, kdy se zde třikrát odehrály Výstavy českoslo-
venského strojírenství, na které proudily statisíce 
návštěvníků.

–    Od roku 1959 se staly mezinárodní přehlídkou.
–    MSV pro současné Veletrhy Brno zůstává vlajkovou 

lodí, v roce 2018 se odehrál již 60. ročník.
–    Pro velký zájem o jednotlivé obory se z Mezinárod-

ního strojírenského veletrhu a také Veletrhu spo-
třebního zboží začaly vydělovat samostatné výstavní 
(oborové) akce. Jako první to byl v roce 1968 
EMBAX, v roce 1969 například INTECO, SALIMA 
se přidala v roce 1974.

–    V současné době se na brněnském výstavišti ročně 
odehrává na padesát veletržních akcí, k tomu desítky 
mimoveletržních (jako festivaly, koncerty nebo kon-
ference).

SALIMA

–    V roce 1974 se pro velký zájem o potravinářství 
vydělil samostatný veletrh nazvaný SALIMA – první 
mezinárodní potravinářský salon.

–    Patří mezi nejstarší samostatné oborové výstavní 
akce v ČR.

–    Jedná se o komplexní prezentaci potravin a nápojů, 
nových potravinářských výrobků pro obchod a gast-
ronomii, přehlídku nejmodernějších technologií.

–    Konala se každým rokem až do roku 1981, kdy 
SALIMA získala dvouletý cyklus a historicky se k ní 
připojil veletrh obalů a tisku EmbaxPrint.

–    Tradičně se konala v únorovém termínu, v roce 2020 
se poprvé odehraje v druhé půli dubna. Veletrh 
bude situován do modernějších pavilonů a nabízí 
se díky příznivějšímu počasí využití i venkovních 
ploch.

SALIMA 2018 v číslech 

–    Obsazeny byly celkem čtyři pavilony (A1, A2, V, C).
–    Veletrhů se zúčastnilo 889 vystavujících a zastoupe-

ných fi rem, což je významný nárůst oproti minulým 
ročníkům. Mezi nimi bylo 48 % fi rem zahraničních.

–    Zastoupeno bylo dalších 471 značek.
–    Vystavovatelé přijeli z 39 zemí, vůbec poprvé také 

z Běloruska, Indonésie a Tuniska.
–    Brněnským výstavištěm prošlo za pět dnů 25 000 ná-

vštěvníků z 33 zemí.
–    V tiskovém středisku se akreditovalo 127 novinářů.
–    Poprvé se uskutečnil veletrh SALIMA Technology 

a také Festival chutí, oslovující všechny milovníky 
dobrého jídla a pití.
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Najdete na www.zenodo.org

Bezpečnost
potravin
a krmiv

VYHLEDÁVEJTE STUDUJTE OBJEVUJTE PREZENTUJTE

OTEVŘENÁ DATA 
PRO TRANSPARENTNÍ HODNOCENÍ RIZIK

 

DATA   OBRÁZKY   VIDEA   LABORATORNÍ VÝSTUPY   SOFTWARE   NÁSTROJE  

MODELY   PROTOKOLY A SYSTÉMY POSUZOVÁNÍ KVALITY

Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA
E-mail: efsa.focalpoint@mze.cz Web: www.bezpecnostpotravin.cz
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Interaktivní 
vizualizační 

a informativní 
nástroje úřadu EFSA

MVDr. VLADIMÍR BRYCHTA, 
Odbor bezpečnosti potravin, 

Ministerstvo zemědělství 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je integ-
rální součástí evropského systému bezpečnosti potravin. 

Jeho posláním je přispívat k bezpečnosti potravinového a kr-
mivového řetězce a k vysoké úrovni ochrany lidského života 
a zdraví. Klíčovou aktivitou úřadu EFSA je vědecké hodno-
cení rizik, specializovaná oblast aplikované vědy, která zahr-
nuje posuzování vědeckých dat a realizaci studií za účelem 
vyhodnotit rizika vztahující se k jistým nebezpečím. Úřad 
má však také důležitou roli v komunikaci svého poradenství 
vůči svým základním partnerům, zainteresovaným skupi-
nám (tzv. stakeholders) a veřejnosti. A to obecně včas, srozu-
mitelně a smysluplným způsobem, a překonávat tak mezeru 
mezi vědou a spotřebitelem. Přístup veřejnosti k datům je klí-
čovým prvkem směřování úřadu EFSA směrem k otevřenosti
a transparentnosti a nepostradatelný stavební kámen jeho 
dlouhodobé strategie. 

Klíčovým krokem pro práci s daty se stalo v roce 2015 
vytvoření datového skladu, který poskytoval otevřený pří-
stup do „pokladnice“ dat týkajících se nejprve konzumace 
potravin, kontaminantů a tzv. botanikálií, ale postupně 
zahrnul také data týkající se reziduí pesticidů, zoonóz, kon-
zumace potravin a chemických nebezpečí. 

S tímto vědeckým bohatstvím začal úřad EFSA pře-
cházet k profesionálnímu (odbornému) zveřejňování dat. 
Nejprve byla vlajková loď EFSA, vědecký časopis EFSA 
Journal, delegována k profesionálnímu vydavateli (2016), 
přičemž výhody integrovaného řešení zveřejňování infor-
mací pro vědeckou práci a podporu směřování úřadu k větší 
otevřenosti a angažovanosti byly okamžitě zřejmé – zvý-
šená redakční soudržnost, organizační efektivita, zlepšená 
vizualizace dat a interoperabilita. Poté následovaly další 
oblasti a pokrok udělaný ve zpřístupňování dat pro veřej-
nost v současné době zahrnuje řadu interaktivních nástrojů 
umožňujících cílenou práci s daty dle specifické proble-
matiky.

Evropská unie má vytvořen rozsáhlý a komplexní 
systém politik, právních předpisů a dalších nástrojů s cílem 
zajistit Evropanům přístup k bezpečným a výživným potra-
vinám. Zvláštní pozornost je věnována iniciativám a regu-
lačním opatřením, která se týkají rizik v souvislosti se špatnou 
výživou, jako jsou chronická metabolická onemocnění (obe-
zita, kardiovaskulární onemocnění, mrtvice či cukrovka 
2. typu). Tato opatření ve vztahu k řízení rizika jsou podlo-
žena přísnými a nezávislými vědeckými hodnoceními prová-
děnými úřadem EFSA.

Koncem loňského roku zpřístupnil EFSA nový interak-
tivní nástroj Vyhledávač výživových referenčních hodnot 
(DRV Finder), který umožňuje odborníkům v oblasti výživy 
a zdraví provádět rychlé a snadné výpočty využívající refe-
renční hodnoty pro příjem živin (EFSA). Vyhledávač DRV 
(DRV = Dietary Reference Value) je interaktivní nástroj, který 
nabízí rychlý a jednoduchý přístup k referenčním hodnotám 
pro příjem živin úřadu EFSA. Byl vytvořen pro koncové uži-
vatele těchto hodnot, jako jsou například pracovníci ve zdra-
votnictví, vedoucí pracovníci v řízení rizika, tvůrci politiky, 
výrobci potravin či vědci. Není proto jistě náhodou, že dle 
údajů úřadu EFSA jsou již dnes největšími uživateli odbor-
níci z oblasti výživy (39 %), výrobci a zpracovatelé potravin 
(16 %) a vědečtí pracovníci (13 %).

Referenční hodnoty pro příjem živin jsou vědecky pod-
ložené referenční hodnoty živin pro zdravou populaci. Liší 
se podle životních období a pohlaví. Mohou být využity pro 
mnoho účelů, například při hodnocení nutriční kvality stravy 
jednotlivců nebo skupin, navrhování jídelníčků (např. školní 
stravování), tvorbu nutričních směrnic, nutriční poradenství, 
stanovení referenčních hodnot pro označování potravin a pro 
rozvoj výživové a potravinové politiky. Referenční hodnoty 
pro příjem živin nejsou však výživovými cíli nebo doporu-
čením pro jednotlivce.

Vyhledávač DRV umožňuje vyhledávání podle populač-
ních skupin nebo živin, přičemž umožňuje uživatelům získat 
a kombinovat přesné informace, které právě potřebují. Pro 
výpočty jsou používána data získaná z celkem 32 stanovisek 
úřadu EFSA k referenčním hodnotám pro příjem živin, které 
byly publikovány v posledních letech. Stanoviska obsahují 
referenční hodnoty pro vodu, tuky, sacharidy, vlákninu, bíl-
koviny, energii a také pro 14 vitaminů a 13 minerálních látek.

Nástroj byl spuštěn dne 29. 11. 2018 a je zpřístupněn 
v šesti jazykových verzích – vedle anglické, německé, fran-
couzské, italské a španělské mohou uživatelé využít přímo na 
webových stránkách EFSA již i verzi českou, pro zájemce je 
k dispozici rovněž krátké uživatelské video.
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Dalším užitečným nástrojem a zdrojem informací je data-
báze s názvem OpenFoodTox. Jde o novou databázi EFSA 
poskytující přístup do rozsáhlého souboru informací o che-
mických nebezpečích – jejich charakteristikách, předpisech, 
toxicitě, referenčních bodech a hodnotách, faktorech nejis-
toty a vědeckým výstupům úřadu EFSA (přes 1650 vědeckých 
výstupů a hodnocení) se zaměřením na potraviny a krmiva 
(potravinový řetězec). Databáze může být využívána celou 
řadou pracovišť, protože poskytuje rychlý a snadný přístup 
k velkému množství informací a stanoviskům používaným (od 
roku 2002) při hodnocení rizika. Více než 5 let trvalo sestavení 
této databáze, která byla zpřístupněna v roce 2017 a dnes obsa-
huje informace o více než 4750 chemických látkách. Obsa-
huje data z oblastí, v nichž se na úrovni úřadu EFSA provádí 
hodnocení rizika – pesticidy, potravinářská aditiva, ochuco-
vadla, krmná aditiva, kontaminanty atd. Zvláštní váhu mají 
informace využitelné pro hodnocení rizika u lidí (jaterní toxi-
cita, mamární toxicita apod.), ale také pro farmová zvířata, 
domácí mazlíčky (pets) a druhy se zvláštním ekologickým 
významem (včely, ryby). Dnes je přístup do databáze umožněn 
prostřednictvím Datového skladu EFSA, do budoucna se uva-
žuje i o mobilních aplikacích. Z odborného hlediska se zvažuje 
doplnění informací o toxikokinetických vlastnostech chemi-
kálií (proces působení, zpracování a vyloučení z organismu). 
Databáze může také podpořit vývoj počítačových modelů pre-
dikce chemické toxicity jako alternativy testování na zvířatech.

K tématu antimikrobiální rezistence (AMR) spustil 
úřad EFSA začátkem letošního roku nový informační nástroj 
s názvem „AMR data visualisation update 2017“. Tento 
interaktivní nástroj představuje jednoduché znázornění 
ročních dat týkajících se AMR u bakterií Salmonella, E. Coli 
a Campylobacter nalezených v potravinách, u zvířat a v lidské 
populaci dle jednotlivých zemí v roce 2017, sesbíraných 
úřadem EFSA a ECDC (Evropské středisko pro prevenci 
a kontrolu nemocí). Význam nástroje spočívá také v tom, 
že doprovází Souhrnnou zprávu Evropské unie týkající se 
antimikrobiální rezistence u zoonotických a indikátorových 
bakterií u lidí, zvířat a v potravinách za rok 2017 (European 
Union summary report 2017), a pomáhá tak uživatelům ve 
vyhledávání a přístupu k datům mnohem jednodušším a sro-
zumitelnějším způsobem. 

Obdobný nástroj vizualizace dat byl využit také v oblasti 
reziduí pesticidů v potravinách. Nástroj předkládá hlavní 
výsledky monitoringu reziduí pesticidů v potravinách, prove-
deného v Evropě v roce 2016. Opět jde o výsledky vztahující 
se k Výroční zprávě EU o reziduích pesticidů v potravinách 
v roce 2016, která analyzuje výsledky rozborů více než 80 tis. 
vzorků zaslaných do úřadu EFSA členskými státy EU, Nor-
skem a Islandem. Výsledky jsou prezentovány ve dvou sek-
cích – podle zemí a podle jednotlivých typů potravin.

Koncem března letošního roku zveřejnil úřad EFSA 
interaktivní nástroj týkající se hodnocení rizika směsí che-
mických látek s názvem „Když se chemikálie smíchají“ 
(When chemicals mix). Na základě výzkumné studie z roku 
2018, která ukazuje, že v EU je povědomí široké veřejnosti 
o chemických směsích poměrně nízké, byl vyvinut tento nový 
interaktivní multimediální nástroj, který přehledně předsta-
vuje používané principy a nástroje hodnocení a má pomoci 
lidem porozumět hlavním tématům a pojmům, jako je „kom-
binovaná expozice“ či „kombinovaná toxicita“.  Tento inter-
aktivní nástroj určený veřejnosti tak tvoří vynikající doplněk 
k pokynu úřadu EFSA pro hodnocení potenciálních „kombi-
novaných účinků“ chemických směsí v potravinách a krmi-
vech, publikovanému dříve.

Dalším novým, ale velice specifi ckým nástrojem úřadu 
EFSA je Knowledge Junction. Jde o otevřený prostor pro 

výměnu vědeckých informací a vědeckých dokumentů 
používaných při hodnocení rizika bezpečnosti potravin 
a krmiv, s cílem zlepšit transparentnost, reprodukovatel-
nost a správné nakládání s vědeckými informacemi. EFSA 
Knowledge Junction umožňuje otevřený přístup k vědeckým 
informacím a nástrojům hodnocení rizika. Nástroj je 
dostupný na platformě Zenodo (www.zenodo.org), původně 
vyvinuté Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) 
pro sdílení otevřených dat. Knowledge Junction umožňuje 
komukoliv vyhledávat, stahovat a publikovat jakýkoliv typ 
dat (dokumenty, datové sady, obrázky atd.). Uživatelem je 
odborná veřejnost z oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.

Vysoká kvalita vědeckých výstupů úřadu EFSA je uzná-
vána partnerskými organizacemi členských států a také 
mezinárodními vědeckými organizacemi. Investice úřadu 
do globální spolupráce jsou však omezené, což je dáno man-
dátem, velikostí a zdroji organizace. Úřad EFSA však neu-
stále vylepšuje své komunikační nástroje, kanály a materiály, 
ať už jde o předělání a inovování webových stránek, využívání 
sociálních médií, používání interaktivních nástrojů či harmo-
nizace jazyka a publikování laikům srozumitelných shrnutí 
vědeckých výstupů. K dosažení cílů ochrany a bezpečnosti 
v rámci politiky One Health využívá velké soubory dat, což 
znamená rovněž investice do rozvoje společné platformy pro 
data, a především podílení se na spoluvytváření vědecko-
-technologických nástrojů pro řešení zvyšujícího se objemu 
dat a podporu poznávacích analýz s cílem identifi kace vzorů, 
vztahů a souvislostí.

Sám úřad EFSA si dává takové cíle a podporuje takový 
způsob práce, který zajistí, že tato instituce zůstane do 
budoucna organizací, která vlastní nástroje a kapacity pro 
řešení nových a komplexních rizik. Kontinuální zpřístupňo-
vání vědeckých dat EFSA veřejnosti je v posledních letech 
viditelným a především velice oceňovaným krokem.

�
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

 Ing. JAROSLAV KURČÍK,
předseda představenstva a generální ředitel 

společnosti PENAM, a. s.

1. Kurčík a PENAM – to jsou dva nerozlučné pojmy patřící 
už léta k sobě. Stojíte v čele PENAMU od roku 2004. Jaký 
byl PENAM v době počátků Vašeho působení ve funkci gene-
rálního ředitele a jaký je dnes? Můžete pojmenovat mezníky 
fi rmy, které považujete za nejdůležitější?

No vidíte, jak ten čas rychle běží. Můj celý profesní život 
je prakticky spojený s českým a slovenským potravinářským 
průmyslem a pečivem obzvláště. Před svým příchodem do 
PENAMU jsem pracoval deset let ve společnosti Odkolek. 
Pak, to už v koncernu AGROFERT, jsem mezi lety 2009 až 

2015, kromě PENAMU, dohlížel na společnosti červeného 
masa, například Kostelecké uzeniny, KMOTR a Krahulík 
a na společnost Vodňanská drůbež, včetně farem Vodňan-
ského kuřete a Hyzy na Slovensku. Ale zpět k Vaší otázce. 
Rok 2004 byl pro PENAM zlomový, protože se 38 akcio-
nářů rozhodlo prodat pekárny AGROFERT HOLDINGU. 
A s novým akcionářem jsem přišel do pozice generál-
ního ředitele i já. Tehdy to byla moravská společnost s asi 
13 pekárnami a 3 mlýny s obratem kolem 2,4 mld. Kč. Ambicí 
AGROFERTU bylo zapojit společnost PENAM do vertikály 
jako zpracovatele obilí a rozšířit působnost i do Čech. A to se 
nám za těch 15 let povedlo. Zrestrukturalizovali jsme morav-
skou část PENAMU, pomocí akvizic jsme se rozšířili do Čech 
a postavili dvě nové pekárny. V Čechách náš obrat v roce 
2018 dosáhl čísla 4,3 mld. Kč. Kromě toho jsme se v prů-
běhu let rozšířili na Slovensko a do Maďarska a náš kumulo-
vaný obrat v těchto třech zemích dosáhl v roce 2018 necelých 
7 mld. Kč. A zlomové mezníky? Léta 2004 až 2009 byly spo-
jeny s velkým akvizičním rozvojem, kde jsme prakticky každý 
rok kupovali nějakou fi rmu. Za zlomový lze považovat i rok 
2007, kdy jsme postavili pekárnu Zelená louka v Herinku, 
která je dnes naší největší pekárnou a zásobuje Prahu 
a Středočeský kraj čerstvým pečivem. Zelená louka vyrábí 
také některé balené chleby, veky a toustové chleby pro celý 
PENAM. Pak určitě rok 2014, kdy byla po neúspěšné akvizici 
společnosti United Bakeries schválená koncepce páteřních 
pekáren, kde jsme do výstavby a rozšíření našich tří klíčo-
vých pekáren – Pekárna Zelená louka, Rosice a Olomouc, 
investovali 1,65 mld. Kč. Postavili jsme úplně novou pekárnu 
v Rosicích a stávající Pekárnu Zelená louka stavebně rozší-
řili o expedici a výrobní prostory pro novou chlebovou linku 
a rozšířili o novou halu a technologii na výrobu toustových 
chlebů. 

2. V roce 2007 jste publikoval u nás článek o ekonomice čes-
kého pekárenství. Byl vyprovokován mým tehdejším před-
pokladem, že chlebem a běžným pečivem se pekařský obor 
neuživí a že ziskovost zachraňuje jemné pečivo. Z Vaší ana-
lýzy ale tenkrát vyšel opak. Co způsobilo, že je dnes vše jinak? 
A jak to vlastně je? 

Ano, vzpomínám na to. Bohužel dnes už jenom s nos-
talgií, protože v průběhu posledních let se z rohlíku a klasic-
kého konzumního chleba stala ta pravá komodita. A nástroj 
konkurenčního boje řetězců. Prakticky poslední čtyři roky, 
myslím tím léta 2015–2018, dodavatelská cena základního 
pečiva stagnovala a vůbec nekopírovala zvyšující se náklady. 
Tím se základní pečivo dostalo na úroveň prakticky nulové 
rentability. Základní pečivo pak tedy spousta dodavatelů 
některým odběratelům dodává pod výrobní náklady. Jestli je 
pekárna dnes postavená na výrobě běžného, základního pečiva 
a chleba a z větší části dodává do řetězců, má existenční pro-
blémy. Paradoxem přitom je, že základní pečivo a chléb pořád 
tvoří největší objem výroby většiny průmyslových pekáren 
a bez něj existovat nemohou. Pořád tvoří objemem největší 
krycí příspěvek na úhradu fi xních nákladů. Takže pekaři jsou 
vlastně v začarovaném kruhu. 

3. Takže ohlédneme-li se na posledních 15 let, změnila se řada 
podnikatelských podmínek výrobců potravin, ale i celého 
trhu. Podstatně se ale změnila výrobní základna, nové kapa-
city PENAMU patří k nejvýznamnějším. Čím je tedy dnešní 
trh jiný?

Pečivo se prakticky rozdělilo na dvě části, tu komoditní 
a tu s vyšší přidanou hodnotu. U komoditního pečiva, které 
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dnes tvoří rohlík, houska, veka a běžné konzumní chleby, 
musíte svoje náklady stlačit na co nejnižší úroveň, vyrábět 
co nejproduktivněji a nejefektivněji. A mít správné portfolio 
odběratelů. Naštěstí se zvyšováním životní úrovně obyvatel-
stva v posledních letech dochází i k nárůstu prodejů výrobků 
s vyšší přidanou hodnotou. Jedná se o řemeslné chleby, cere-
ální pečivo, fit produkty, jemné pečivo s vyšším obsahem 
náplní a podobně, kde je zákazník ochotný si za kvalitu při-
platit. K přežití musíte vhodně zvolit mix těchto výrobků, 
protože u průmyslového pekaře jedno bez druhého nemůže 
fungovat. My v PENAMU se snažíme tuto ideu naplňovat 
pomocí páteřních a koncových pekáren. Ty páteřní jsou 
nejvýkonnější pekárny, kde produkujeme balené pečivo 
a pečivo, které má obchodní i ekonomický smysl vyrábět na 
jednom místě. A v koncových pekárnách vyrábíme čerstvé 
pečivo a chleby poplatné regionu, ve kterém pekárna působí. 
Jsme takové „dva v jednom“, ve kterém chceme spojit výhody 
velkého průmyslového výrobce a malé regionální pekárny. 
Jsem přesvědčený, že nápady, jak to udělat, i správné lidi na 
to máme. 

4. Zastavme se ale zejména u podstatně vyšších cen vstupů, 
tedy především energie, mezd, ale i surovin. Mohl byste pro-
vést jejich podrobnější výčet?

S růstem nákladů se potkáváte prakticky celý váš pod-
nikatelský život. Problémem posledních let bylo ale to, že se 
jich potkalo několik souběžně. Díky nízké nezaměstnanosti, 
nedostatku pracovníků a zvyšující se minimální mzdě roste 
průměrná mzda skoro ve dvouciferných číslech již tři roky 
po sobě. V roce 2018 se k tomu po sklizni přidala cena obilí, 
kdy obilí prakticky skokově vzrostlo o tisíc korun na jednu 
tunu, a k tomu zvýšení cen energií, pohonných hmot, a tím 
celé logistiky, která je pro dodavatele čerstvého pečiva velmi 
významnou položkou. Všechny tyto položky například pro 
PENAM znamenají nárůst nákladů v desítkách milionů 
korun ročně. 

 
5. Přitom ceny chleba a pečiva, za které prodáváte, stále 
drží přibližně stejnou výši, i když se vám určité navýšení 
realizačních cen u řetězců podařilo prosadit. Že to nestačí, 
je obecně známo. Jak tedy dál v těchto snahách? A je 
reálné dostat se k ekonomické rovnováze a k logické zisko-
vosti všech pekařských výrobků, zejména chleba a běžného 
pečiva?

Ceny pečiva prakticky stagnovaly poslední čtyři roky. Ani 
v roce 2018 se nám nepovedlo zvýšené náklady promítnout 
do cen, proto náš hospodářský výsledek významně poklesl 
proti roku 2017 a dosáhl nejnižší úrovně za mého působení 
v PENAMU. Naštěstí začátkem roku 2019 došlo ke zvýšení 
cen, i když pouze částečnému, stále totiž neodráží dlouho-
době nízkou dodavatelskou cenu pečiva. Sice jsme částečně 
pokryli zvyšující se náklady posledního roku, ale nepovedlo se 
napravit léta předešlá. To, že každý výrobek u každého odbě-
ratele bude ziskový, je asi „science fi ction“, ale k ekonomické 
rovnováze z dlouhodobého hlediska dojít musí. Pouze to vám 
umožní na trhu fungovat dlouhodobě, investovat, inovovat 
a lépe uspokojovat konečného zákazníka. Kdo bude chtít na 
trhu zůstat, bude muset umět svým odběratelům vysvětlit 
a prosadit další zdražení své produkce. Protože prošetřit 
k nule se nejde. 

6. Takže konkrétně – kolik by měl na trhu stát chléb a kolik 
jeden rohlík? To aby bylo možno uhradit veškeré nynější 

náklady, tedy jak za obilí zemědělcům, tak na úhradu pro-
vozních a režijních nákladů, ale i na dosažení odpovídajícího 
zisku. Ale také pro zdroje na další investice a rozvoj?

Je to různé u jednotlivých výrobců. Záleží na velikosti 
a charakteru pekárny, jestli je zainvestovaná, nebo podin-
vestovaná a žije z podstaty. Různé je to i u jednotlivých odbě-
ratelů. Záleží, jestli dodáváte pečivo jedním nebo třemi 
závozy, jestli odběratel odebírá denně sedmdesát nebo pět 
tisíc rohlíků. Pokusím se to zobecnit. Pro dosažení pokrytí 
všech nákladů a rozumné profitability by měl stát rohlík 
1,30 až 1,50 Kč bez DPH a konzumní chléb přes 22,00 Kč 
bez DPH. Při rozumné marži odběratele by prodejní cena 
mohla činit 2,50 až 3,00 Kč, což si myslím, že u rohlíku není 
nepředstavitelné. Po sametové revoluci se průměrná mzda 
zvýšila desetkrát, tak nevím, proč by to nemohl zkopírovat 
i rohlík. 

7. Jedním z nešvarů v oboru je podlézání cen některých 
pekařských fi rem. Nazývat to konkurenčním bojem asi není 
namístě, když je toto podlézání vlastně poškozením firmy 
samé, a pak samozřejmě všech ostatních, včetně Vás. Co je 
nejčastějším důvodem těchto obchodních praktik a dá se 
s tímto nešvarem nějak bojovat, resp. existuje na tento pro-
blém účinný recept?

Znám spoustu pekáren, které lavírují na hraně bytí/
/nebytí. Některé se tam dostaly v posledních letech, a to díky 
nedostatku pracovní síly a majitele, kolikrát ve starším věku, 
už nebavilo trávit celý svůj život v pekárně, a když neměli 
následovníka, raději ukončili svoji živnost. Tady to i chápu. 
U spousty průmyslových pekáren střední velikosti však tuto 
situaci vyvolalo několik vlivů. Například rozvoj mraženého 
pečiva, které ukrajuje podíl čerstvému pečivu, klesající trend 
spotřeby pečiva a velký rozvoj řetězců v porevoluční době. 
Pekárenský trh je málo koncentrovaný, roztříštěný a s velkým 
přebytkem pekárenských kapacit. Proti tomu vstupuje síla 
řetězců a šikovnost jejich nákupčích. A jestli někdo tento 
trend nezachytil a nezměnil svoji strategii a nechal se pod 
hrozbou ztráty prodejen nebo obratu donutit do nízkých pro-
dejních cen, tak dnes není v jednoduché situaci. Jeho pekárna 
strádá, nemá na investice, prakticky žije z podstaty. Je to 
postupné umírání, o kterém bohužel spousta majitelů neví, 
nebo si jej nepřipouští. Nebo nemá nápad a sílu, jak to změnit. 
Každý majitel má právo si svoji společnost vybudovat, ale 
i pohřbít. Dle mého názoru dlouhodobě nízké ceny nevedou 
k prosperitě. Tím, že spousta subjektů pracuje pouze s jedním 
nástrojem, a tím je jenom cena a nákupčí to umně využívají, 
dostalo to bohužel pekařinu tam, kde dnes je. Průmyslové 
odvětví s jednou z nejnižších průměrných mezd, málo vyhle-
dávané a co je nejvíce smutné, i jedno z nejméně respektova-
ných. 

8. Nové kapacity PENAMU směřují nejen do nezbytné 
modernizace, ale především do rozvoje nových výrobků. 
Mohl byste se blíže zmínit o této strategii a také o nových 
výrobcích, které v PENAMU v posledním období vznikly? 
A jak jsou na trhu úspěšné? A prozradíte i něco o záměrech 
úplně nových? 

Inovační proces v PENAMU je důležitá součást jejího 
života. Je součástí marketingu, ale s novým nápadem může 
přijít prakticky kdokoliv. Snažíme se věci dělat tak, aby vychá-
zely zevnitř PENAMU, z naší vize, strategie, z našeho pře-
svědčení a pohledu na pekařinu. Inovujeme stávající výrobky, 
když je potřeba, ale uvádíme na trh každoročně i nové 
výrobky. Tady nám nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Raději 
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vymyslíme míň věcí, ale které uvedeme na trh, za těmi si sto-
jíme. A prodejní čísla našich inovací nám prakticky náš pří-
stup potvrzují. Devadesát procent našich novinek na trhu 
uspěje. Velkou inovací v roce 2018, spojenou se spuštěním 
nové linky, prošly naše toustové chleby. Samotná inovace, 
postup v oblasti marketingu, obchodu a technologie výroby 
by vydal na samostatný rozhovor. Dnes vyrábíme a prodá-
váme v Čechách nejlepší a nejchutnější tousty, bez zbytečné 
chemie. Těší nás obrovský zájem našich konečných zákaz-
níků a jejich ohlasy, i to, jak si naše nové tousty užívají. O to 
více nás to těší, protože naše tousty čelí mezinárodní konku-
renci toustů z Rakouska a hlavně Polska, kde zatím v boji proti 
jejich „chemickým“ toustům vítězíme. Z novinek v květnu 
uvedeme english muffi n, který nazýváme toustís. Hodně si 
od něj slibujeme. Zajímavou novinkou je i Večerní a Sporty 
pečivo, které vychází z našich chlebových bestsellerů. A další 
novinky přijdou záhy. 

9. Koncentrace výroby je logická reakce na situaci na trhu. 
Nejen kvůli specializaci a rozmělňování režijních nákladů 
vyššími výrobními objemy. Je v ní především síla, která staví 
dodavatele do „vyšší parity“, tedy vážnosti před odběratelem. 
Ambice PENAMU v této oblasti jsou tedy jaké? 

Jak jsem zmiňoval již v předešlé odpovědi. Tam, kde to 
má smysl koncentrovat a specializovat, koncentrujeme a spe-
cializujeme. Jedná se hlavně o balené pečivo, které díky své 
trvanlivosti snese i reexpedici. Tímto způsobem vyrábíme na 
jednom místě, v pekárně v Prostějově, balené jemné pečivo 
(záviny, buchty, twistry, špičky), toustové chleby na Herinku, 
balené chleby a veky v pekárnách Herink, Rosice a Olo-
mouc a strouhanku v pekárně České Budějovice. Určitě je 

to o nákladech a efektivitě, ale i o výhodnosti pro odběratele. 
Náš závin ve stejné kvalitě si můžete koupit v prodejně v Ost-
ravě i v Aši. Inovovat a dohlížet na kvalitu v jednom místě 
je mnohem jednodušší i kvůli nastavení procesů ve výrobě. 
Chceme být pro naše odběratele pekařem první volby. To 
máme i ve své vizi. Ale ne proto, že jsme jednoduše největší, 
ale proto, že je pro ně nejlepší s námi spolupracovat, protože 
vzájemně sdílíme svoji strategii, chápeme se navzájem, jsme 
znalci pekařiny, oni dobří obchodníci a společně děláme vše, 
pro co nejlepší uspokojení jejich i našich koncových zákaz-
níků, spotřebitelů. 

10. ODKOLEK – o začlenění společnosti United Bakeries 
do PENAMU se hovoří už hodně dlouho. Jaký je nynější stav 
v této fúzi?

Finalizujeme jednání u protimonopolního úřadu a snad 
bude brzy rozhodnuto. Pro nás akvizice dává obrovský 
smysl v doplnění pekáren v místech, kde dnes nejsme. Zís-
káme také tradiční značku Odkolek, protože my se profi lu-
jeme do moderní značky. Vstoupíme i do doposud pro nás 
neznámé výroby mraženého pečiva. Plánujeme, že firmy 
budou existovat vedle sebe samostatně a budou se marketin-
gově i obchodně doplňovat, i když určitě budeme hledat spo-
lečné synergie. Je to práce, na kterou se já osobně velmi těším. 
Chci fi rmu United Bakeries i značku Odkolek vrátit tam, kam 
patří a kde si zaslouží být, a věřím, že mi k tomu zaměstnanci 
PENAMU i United Bakeries pomůžou. 

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�
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Praha – Celkem 30 % českých domácností 
zaznamenalo zlepšení své fi nanční situace, což je 
nejlepší záznam v  historii sledování GfK. Stejně 
pozitivně Češi pohlíží na zlepšení svých příjmů 
v příštích 12 měsících. Pozitivní nálada stále pokra-
čuje a  ochota Čechů utrácet je stále vysoká. Při 
nákupech rychloobrátkového zboží Češi prokazují 
zvýšený zájem o privátní značky, kdy v roce 2018 
23 % všech výdajů mířilo právě na nákup privátních 
značek. Loajalita k řetězci, kde Češi nakupují pri-
vátní značky, má své limity. I když podíl privátních 
značek v nákupních košících roste, neroste stejně 
úměrně i loajalita k řetězci – ta, po dosažení jistého 
nasycení, začne klesat. Více než polovinu výdajů za 
oděvy a obuv nechají Češi v prodejnách, které jsou 
součástí nákupních center. 58 % procent nákupu 
oděvů a  obuvi se uskuteční ve slevách, převážně 
v rámci posezonních výprodejů.

Češi očekávají v příštích 
12 měsících zlepšení svých příjmů
Jak vyplývá ze šetření, které GfK již od poloviny deva-
desátých let provádí pro Evropskou komisi, je fi nanční 
situace českých domácností lepší než kdykoliv v minu-
losti. Pro 30 % českých domácností se za poslední rok 

finanční situace domácností zlepšila, což je nejvíce 
v historii sledování. Zhoršila se pro 13 %, což je naopak 
nejméně za celé měřené období. Podobně pozitivní 
vývoj svých příjmů Češi očekávají i pro následujících 
12 měsíců. Ohledně očekávání vývoje celé české ekono-
miky jsou ovšem Češi střízlivější než před rokem. Opti-
mismus z let 2014–2018 již nepokračuje.

„Pozitivní nákupní sentiment nicméně přetrvává 
a ochota utrácet je stále vysoká. Díky růstu příjmů přitom 
roste také schopnost spořit – na přelomu roku dvě třetiny 
Čechů deklarovaly, že letos budou spořit nějaké peníze, 
což je opět nejvyšší hladina ve více než dvacetileté historii 
měření,“ říká Tomáš Drtina, GfK Managing Director CZ&SK.

Retailová síť v ČR patří 
mezi nejmodernější v Evropě
Silná konkurence na retailovém trhu v  ČR společně 
s  náročným zákazníkem udržuje vysokou investiční 
aktivitu obchodních řetězců do modernizace svých pro-
dejen. Stále větší důraz je kladen i do rozvoje IT procesů, 
logistiky a  kvality obsluhy. Vzrůstají rovněž náklady 
v souvislosti s náborem a rozvojem kvalifi kace zaměst-
nanců, kteří tak získávají možnosti profesního vzdě-
lávání a kariérního růstu. Celkový objem investic do 
retailového sektoru přesáhl ročně částku 10 miliard Kč. 

Zlepšení finanční situace českých domácností 
se promítlo do ochoty utrácet. 

Privátní značky pozitivně bodují u Čechů

Společná tisková konference SOCR ČR a GfK dne 16. 4. 2019 Foto: SOCR ČR a GfK
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„Český zákazník je náročný a vyžaduje co nejpestřejší 
rozsah nabídky. Právě vysoká konkurence tuzemského 
retailového trhu, kdy jedenáct řetězců pokrývá necelé tři 
čtvrtiny trhu se zaměřením na potraviny, nutí obchodníky 
nabízet co nejvyšší kvalitu, ať už jde o obslužnost nebo 
o co nejširší škálu daného sortimentu zboží. Není jistě pře-
kvapením, že tuzemské velkoformátové prodejny patří 
mezi nejmodernější v Evropě a jejich investice do oblasti 
HR a modernizace prodejen pokračují vysokým tempem,“ 
shrnul Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu ČR. 

58 % nákupů oděvů a obuvi Češi 
uskuteční ve slevách
Při pohledu na kategorii odívání se podíváme do studie 
„GfK Fashion 2019“, která se podrobně zabývá tím, jak 
Češi nakupují oděvy a  obuv. Výzkum kromě jiného 
ukázal, že 58 % nákupů oděvů a  obuvi se v  součas-
nosti uskuteční ve slevách, především v rámci posezon-
ních výprodejů. Faktorů ovlivňujících výběr prodejny 
je široká škála. Vedou obecná cenová úroveň a  šíře 
nabídky, následují slevy a  výběr z  velikostí. Více než 
polovinu útraty (53 %) za módu Češi nechají v nákup-
ních centrech. Za nákupem oděvů nejčastěji míříme do 
Sportisima, za obuví do prodejen Deichmann. Roste 
také význam online prodejů – na internetu nejvíce naku-
pujeme trička, mikiny a topy. Leaderem mezi e-retailery 
při prodeji oděvů a obuvi je bonprix.cz. „Zákazníci se 
v oblasti prodeje textilu a oblečení začínají více orientovat 
na kvalitu. Tím pádem klesá průměrná výše slev, kterou 
lidé požadují. Je rovněž patrné, že zvýšený zájem o nákup 
zboží souvisí s relativně novými svátky nebo speciálními 
akcemi, jako je Halloween, Valentýn nebo Black Friday,“ 
upozornil Tomáš Prouza. 

O privátní značky mají Češi větší zájem
Pozitivně se vyvíjí i spotřeba v FMCG. Kupující v rámci 
rychloobrátkového zboží s potravinami a drogerií pro-
kazují zvýšený zájem o nakupování vlastních značek 
obchodních řetězců. V roce 2018 už skoro 23 % všech 
výdajů v tomto segmentu směřovalo právě na nákupy 

privátních značek, což je nárůst oproti předchozímu 
roku.

Procentuální podíl výdajů 
domácností za privátní značky v ČR
„Jednou z hlavních úloh privátních značek je budování 
loajality vůči nákupnímu místu, neboť dané výrobky jsou 
exkluzivně dostupné pouze v dané síti obchodníka. Důle-
žité je ale zjištění, že i loajalita k řetězci vzhledem k rozsahu 
nakoupených privátních značek má své limity. Očekávali 
bychom, že se zvětšujícím se podílem privátních značek 
v nákupních košících bude úměrně růst i loajalita k řetězci. 

Avšak ta po dosažení jistého nasycení začne klesat, pro-
tože kupující neumí veškeré své potřeby uspokojit pouze 
privátními značkami daného řetězce. Proto je důležité pro 
každého obchodníka znát nákupní chování svých kupu-
jících v jednotlivých kategoriích, zvolit správný mix mezi 
značkami a vlastními privátními značkami,“ dodává Ladi-
slav Csengeri, GfK Consumer Panel Services Director 
CZ&SK.

Privátní značky v prémiovém segmentu
V uplynulém období je patrná větší stratifi kace a růz-
norodost mezi vlastními značkami obchodních řetězců. 
Tzv. prémiové privátní značky získávají pozici na úkor tzv. 
privátních značek zvaných Economy. Prémiové privátní 
značky konkurují značkovým výrobkům nejen atrak-
tivnějším vzhledem, ale mají k značkám blíže i cenově; 
nejde o levnější alternativy, protože cenově jsou výrazně 
nad průměrem trhu, stejně tak jako i značky. Zákazník je 
tak už nemusí vnímat jen jako „náhradu“, ale jako plno-
hodnotnou konkurenci k zažitým značkám.

Konec slevové spirály díky privátním značkám?
Předpokládali bychom, že rozvoj privátních značek by 
mohl zarazit „slevovou spirálu“, která je fenoménem 
v České republice. Avšak v uplynulém období vidíme, 
že roste i podíl výdajů za privátní značky utracených 
právě v akci, což spíše indikuje skutečnost, že privátní 
značky se připojily do slevové spirály.

Zdroj: GfK Spotřebitelský panel, 
FMCG bez čerstvých potravin
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Rakousko 
79%

řetězců

řetězce

řetězce řetězce

Česká republika

75 %

Velká Británie 
85 %

Německo 
77 %

Zdroj: White Book of Business, European Commission
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Hydrokoloidy 
a jejich využití 

v potravinářství 
– 4. část

Ing. JIŘÍ HOTZKÝ

Velmi zajímavým hydrokoloidem k výrobě potravin již 
déle než tisíc let používaným v jihovýchodní Asii je kon-

žak (konjak mannan). Vyrábí se z hlíz trvalky konjac. V ní je 
obsah konžaku až 10 %. Z ní se starým postupem, ovšem na 
moderních zařízeních vyrábí konžaková mouka. Ta se po pře-
čištění dodává zejména z Japonska a z Číny do celého světa. 
Konžak je polymer rozpustný dobře ve vodě za vzniku hus-
tých roztoků. V kombinaci s xanthanem, karagenanem či 
agarem vytváří zajímavé gely. Tento synergismus je inhibo-
ván přídavkem soli. Cukr zvyšuje sílu gelu, je-li obsah konža-
ku vyšší, ale sílu gelu snižuje, pakliže je obsah konžaku nižší. 
Ovšem samotný konžak za přídavku slabší zásady, například 
CaOH, již v cca 3% koncentraci tvoří silné gely. Ty jsou elas-
tické a již nejsou zpětně rozpustné.

Konžak není jednoduché ve vodě rozpustit (horká voda 
nepomáhá). Je třeba intenzivní a skutečně dlouhé míchání. 
Dokonalého rozpuštění se dosáhne po asi 25 minutách. 
Přesto se viskozita roztoku zvyšuje ještě i po delším míchání. 

Konžaková mouka je vhodná k zahušťování, vázání vody 
a tvorbě gelů v kombinaci s dalšími hydrokoloidy, emulgaci, 
tvorbě potravinářských gelů.

Zde je namístě upozornit, že nejenže jsou rozdílné kva-
lity konžaku (mouky) v nabídkách, ale je třeba rozlišovat mezi 
konžakovou moukou a izolovaným polysacharidem konjak 
mannan (KM).

Curdlan

Předem je vhodné uvést, že curdlan se svými vlastnostmi 
odlišuje od ostatních potravinářských hydrokoloidů. Liší se 
od takzvaných cold-set gels jako želatina, agar, karagenan 
či gelan. Ale také od takzvaných heat-set gels jako konžak, 
metylcelulóza či hydroxypropylmetylcelulóza. Zatím se cur-
dlanu vyrábí v Japonsku přes 100 tun ročně.

Curdlan má natolik zajímavé vlastnosti, že se dá předpo-
kládat jeho bohaté využití v budoucnosti. Je to polysacharid, 
který produkují mikroorganismy Agrobacterium biovar 

fermentací glukózy. Ve vodě je nerozpustný, ale ve vodní sus-
penzi vytváří gely po zahřátí nad 80 °C. Curdlan je rozpustný 
v alkalických roztocích s pH nad 12.

Po zahřání vodní suspenze (v závislosti na koncentraci 
ve vodě) nad 80 °C získáme gel, který je velice odolný i při 
vysokých teplotách nejméně do 130 °C. Tento gel se tvoří již 
od koncentrace 0,5 %, ale běžné použití je až do 3 %. Síla gelu 
roste s teplotou, koncentrací a s dobou zahřívání nad 80 °C.

Viskozita se výrazně zvyšuje během zahřívání cca mezi 
50 °C a 60 °C až do tvorby gelu. Curdlan při tom absorbuje až 
100 násobek své hmotnosti vody. Reverzibilní gel se dá vytvořit 
zahříváním vodné suspenze na cca 60 °C a ochlazením. Tento 
gel je však slabší. Takový gel lze pak zahřátím nad 80 °C 
změnit na silnější ireverzibilní gel.

Curdlanový gel je odolný vůči pH v rozmezí pH 2 až pH 
10. Sacharóza i sůl snižují pevnost gelu. Také škrob, ale ten 
výrazně snižuje synerézi gelu.Tento gel je odolný při zmrazení 
a opětovném rozmrazení. Pro tento účel je zajímavá kombi-
nace s konžakem. Jelikož není curdlan rozpustný ve vodě, je 
třeba jej rozmísit do vzniku suspenze. Tento proces je žádoucí 
držet pod teplotou 40 °C, neboť vyšší teplota vede k získání 
slabšího gelu.

Využití curdlanu je velmi široké. Tvoří gely již při nízké 
koncentraci a ty jsou bez vůně, chuti a barvy. Zadržuje velký 
objem vody. Při tvorbě gelu nevadí i dost vysoký obsah tuků.
Velmi výhodná vlastnost gelů z curdlanu je vysoká odolnost 
při zmražení a znovu rozmražení a také vysoká odolnost 
při vysokých teplotách, například při sterilizaci. Při sma-
žení je obsah curdlanu výhodný i proto, že smažené výrobky 
nenasávají tolik tuku.

Želé cukrovinky vyrobené z curdlanu jsou odolné 
a mohou se skladovat i mražené a mohou se podávat i horké. 
A tak je snadné vyrobit cukrovinky, jejichž vnější vrstva je 
s curdlanem, a je tak stále pevná a vnitřek může být třeba 
i tekutý, nebo ze želé, které se přizpůsobí teplotě. Další vyu-
žití curdlanu mimo využití v potravinářství jsou velmi široká 
a rychle se vyvíjí.

Xanthanová guma

My potravináři jí říkáme jednoduše xantan. Má velmi 
široké využití, a to jak samotný, tak ve směsi s dalšími hyd-
rokoloidy. S některými vykazuje zajímavý synergismus. Tak 
například s konžakem vytváří elastický gel stejně jako s karu-
binem. Ovšem ještě lepší vlastnost má gel tvořen všemi třemi 
těmito složkami, případně s karagenanem. S gumou guar 
dosahuje většího zahuštění.

Xantan je extracelulární polysacharid vylučovaný mik-
roorganismem Xanthomonas campestris. Vyrábí se fermen-
tací v kádích. Xantan je rozpustný ve studené vodě a vykazuje 
silnou pseudoplasticitu. Tyto roztoky po krátkém zamí-
chání ztrácí velkou část své viskozity, a když míchání ustane, 
původní viskozita se rychle ustaví.

Rozpouštění xantanu je poněkud náročné, jako ostatně 
u jiných hydrokoloidů. Postup je tedy podobný. Také je možné 
pro další používání připravit pastu, ta je pak dlouhodobě při-
pravená k dalšímu běžnému používání.

Xantan se také pomaleji hydratuje v roztocích soli, a tak 
lze již takové roztoky o koncentraci od 3 % soli využít k jed-
nodušší práci s tímto hydrokoloidem. Při zahřívání roztoků 
xantanu se viskozita snižuje a ta je závislá na koncentraci roz-
puštěných solí. Řekněme, že při použití běžné stolní vody zde 
dochází k rychlému poklesu viskozity při teplotě okolo cca 
90 °C. Jelikož je vysoká kompatibilita s alkoholem, je možné 
xantanem zahušťovat i alkoholické nápoje.
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Roztoky xantanu jsou velmi odolné vůči běžným 
enzymům. Také dobře odolávají jak organickým, tak anor-
ganickým kyselinám. Využití xantanu v potravinách je 
velice široké. Mimo zahušťování a tvorby gelů v synergézi 
s jinými hydrokoloidy je xantan používán ve výrobě pečiva 
a různých pekařských a pečivárenských výrobků k zabrá-
nění sedimentace mouky (zejména při výrobě oplatek, kdy 
je těsto hodně řídké), k zadržování plynů. Pečivo má větší 
objem, lepší zadržování vlhkosti, lépe odolává změnám po 
rozmražení. Další použití je při výrobě bezlepkových těst či 
pro přípravu obalovacích směsí pro lepší přilnavost a pravi-
delnější obalení. Při výrobě šlehaných těst xantan zajišťuje 
pravidelnější a stálejší plynové bubliny, u cukrářských těst 
(dorty, koblihy atd.) pomáhá také zadržování vlhkosti, a tak 
prodloužení trvanlivosti a kvalitní struktury. Při výrobě těst 
stačí přídavek xantanu cca 0,05 %. Také přídavek do různých 
náplní pomáhá jak zpracovatelnosti, tak kvalitě pečiva. Vyu-
žití pro topingy a omáčky, také pro mražené krémy je dnes již 
běžné.

Karubin

Karubin se vyrábí ze semen karobových lusků jinak 
nazývaných také svatojánský chléb. Těchto lusků se pře-
vážně ve Středomoří sklidí přes 300 000 tun. Samotnými 
lusky se odedávna krmí osli a velbloudi. Někteří lidé nedávno 
začali požívat tyto lusky pražené a mleté jako dost nechutnou 
náhražku kakaa. Také se tím občas falšuje kakao. Nepražené 
ještě zelené lusky chutnají zejména dětem.

Roční spotřeba karobových semen ve formě mletého 
prášku – karubinu je cca 9000 až 10 000 tun. Tato semena 
mají hmotnost 0,2 g a odchylky jsou velmi malé. Proto se 
dříve používala k porovnávání váhy zlata a drahých kamenů 
a jejich váha se nazývala karát. Ze semen získaný karubin 
je rozpustný ve vodě, nejvyšší viskozitu lze získat po zahřátí 
na cca 85 °C. Roztoky jsou málo odolné v kyselém prostředí 
(i v alkalickém) a jejich viskozita se tak může neřízeně 
snižovat.

Použit ve zmražených výrobcích po rozmrazení vytváří 
gel. Proto je karubin velmi dobrý stabilizátor v mražených 
krémech. Mezi další mnohá využití patří stabilizace pěn, sta-
bilizace částic v nápojích a jejich zákaly, zahušťování džemů 
a náplní aj.

Guma guar

Běžně mezi potravináři nazývaná prostě guar. Je to luš-
těnina, která roste hojně na území Pákistánu a Indie, nyní 
i v USA a v dalších oblastech zejména jižní polokoule.

Velká část z roční produkce asi 500 000 tun je využívána 
při těžbě ropy. Tím je cena guaru vyšší, než kdyby byl používán 
jen v potravinářství. I proto se jeho pěstování v chudých oblas-
tech světa více rozmáhá.

Guar se ve vodě dobře rozpouští a výborně zahušťuje. 
Roztok je pseudoplastický, ale ne tolik jako například xantan. 
Využívá se tedy na zahušťování nápojů, dresingů, omáček, 
mléčných výrobků aj. Také při výrobě mražených krémů jako 
antikrystalizátor, téměř vždy ve směsi s dalšími hydrokoloidy.

Arabská guma

Arabská guma je pryskyřice získávaná z mízy některých 
druhů akácií, které rostou v severní Africe, zejména z akácie 
senegalské a akácie arabské. Jejím hlavním producentem je 
Súdán. Je to dobře stravitelná směs sacharidů a glykopro-
teinů. Výhodnou vlastností arabské gumy je to, že její roztoky 
nejsou tak viskózní jako u jiných hydrokoloidů. Bez problémů 
lze připravit její 30% roztok.

Vlastnosti arabské gumy, které ji předurčují zejména k vyu-
žitím, jako jsou:
–    tvoření fi lmů,
–    zabraňování krystalizacím,
–    emulzifi kace.

Využití je v cukrovinkářství především pro takzvané 
gumírování těch vložek před dražováním, které by na svůj 
povrch špatně přijaly čokoládu. Jsou to tedy především 
mandle a ořechy. V této technologii se používá běžně alespoň 
30% roztok arabské gumy. Dnes se však alespoň částečně 
arabská guma pro tento účel nahrazuje modifikovanými 
škroby. Často je arabská guma využívaná ke stabilizaci nápo-
jových emulzí. Existuje řada jiných pryskyřicí vylučovaných 
rostlinami a následně využívanými v potravinářství, ale ty 
nedosahují tak velkého významu.

Pokračování příště.

�
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Chléb 
– nezpochybnitelný 

základ našeho 
stravování, 
synonymum 

pro jídlo 
jako takové 

TAK TOMU BYLO PO STALETÍ. 
AŽ DONEDÁVNA. 

KONČÍ „DOBA CHLEBOVÁ“?

Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc., 
Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D.,

Ing. LUCIE JURKANINOVÁ, Ph.D.,
Ing. IVAN ŠVEC, Ph.D.,

Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT Praha 

Archetypem chleba v našem regionu, u nás v Česku, v Ně-
mecku a Rakousku i v dalších oblastech střední Evropy, je 

z globálního hlediska velmi specifi cký typ pečiva – poměrně 
hmotný (1–2 kg) bochník kulatého nebo podlouhlého tvaru 

s šedohnědou vláčnou, ale poměrně tuhou střídou, specifi c-
kou vůní a lehce nakyslou, navinulou chutí. Je chuťově plný, 
dá se snadno jíst samotný nebo jen s máslem nebo sádlem 
(opět naše společná středoevropská tradice). Přitom jeho re-
ceptura je prostá, tak, jak to u chleba obecně bývá – mouka, 
voda, sůl a v našem případě ještě kmín.

Jednoduchá ale není příprava chleba – výrobní postup. 
A zejména jeho přenesení do průmyslových dimenzí nebylo 
jednoduché, byť se je podařilo dobře zvládnout. Základní typ 
středoevropského i českého chleba spočívá v použití vyso-
kého podílu žitné mouky – její podíl historicky i regionálně 
různě kolísal a ustálil se nejčastěji v rozmezí 40–60 %. Zbytek 
tvoří mouka pšeničná (chlebová). Veškerá žitná mouka v tra-
dičním provedení prochází procesem fermentace – spon-
tánním kvašením, na němž se podílejí kvasinky a bakterie 
mléčného kvašení (BMK).

Právě nutná spoluúčast všech potřebných populací mik-
roorganismů – kvasinek nesoucích etanolové kvašení a pro-
dukujících rozhodující podíl kvasného plynu (CO2) a BMK, 
a to jak bakterií homo-, tak heterofermentativních kmenů 
produkujících senzoricky významné látky, především kyse-
liny mléčnou a octovou, ale i mnoho minoritních sloučenin, je 
poměrně komplikovaná. Kvasinky a BMK mají odlišné poža-
davky na optimální prostředí pro růst a fermentační činnost, 
a kvasy proto musejí být vedeny tak, aby se postupně vytvořily 
podmínky pro všechny složky mikrobiální populace. Provádí 
se to prakticky v několika, nejčastěji dvou až třech, stupních, 
v nichž se kvas postupně kultivuje.

Jak bylo řečeno, tradiční kvasy jsou spontánní, tj. vychá-
zejí z přirozené mikroflóry žitných mouk. Vyvedení spon-
tánního kvasu z žitné mouky je méně obtížné než v případě 
mouky pšeničné, která bývá na přirozenou mikrofl óru velmi 
chudá, nicméně jednoduché to také vůbec není. Docílit správ-
ného rozvoje všech potřebných kultur mikroorganismů není 
snadné a vyžaduje poměrně značnou péči. Jedná se o obdivu-
hodný výrobní proces, který naši předkové vyvíjeli empiricky, 
bez jakéhokoli povědomí o mikroorganismech, které kvašení 
působí. Nejspíš i v tom spočívala část mystiky a posvátnosti, 
kterou výroba chleba obklopovala. Celý proces musel být pro 
vnímavého člověka fascinující. Vzcházení kvasu, kynutí těsta 
a proměna těstového kusu ve vonící a zlatohnědý bochník 
chleba v žáru pece.

Problematické není ale pouze vyvedení a správná kulti-
vace kvasu. Potíž spočívá i v jeho uchování. Vyvedení kvasu 
představuje vždy jistý risk, ne vždy se podaří. Velmi důležité 
proto je, jak kvas – specifi cký a proměnlivý a také velmi zra-
nitelný mikrobiální ekosystém – udržet po delší dobu. Živý, 
žijící kvas popisovaného typu lze udržet řádově jen hodiny. 
A tak byla po dlouhou dobu jediná velmi účinná metoda jeho 
konzervace vytvoření tzv. zárodečné drobenky. Ta spočívá ve 
smísení výsledného kvasu s přebytkem žitné mouky. Tímto 
způsobem se vytvoří hmota o nízké vlhkosti a vodní aktivitě, 
která se dá po dobu dnů až týdnů skladovat v chladu, přičemž 
mikroorganismy se v ní v množství poměru zhruba odpovída-
jícím schopnosti opět vytvořit kvas požadovaných vlastností 
uchovají. Kvas je pak třeba ale opět vyvést opatrně a v něko-
likastupňovém procesu, aby se všechny zúčastněné populace 
mikroorganismů správně pomnožily a aktivovaly.

Jak jsme již uvedli, přes všechny problémy, které vyve-
dení a zrání kvasu mohou potkat, se podařilo proces úspěšně 
převést do průmyslových dimenzí. V průběhu totální indu-
strializace pekárenského průmyslu v 50. a 60. letech minu-
lého století se zavedení průmyslové velkovýroby kvasového 
chleba stalo nutností. Byl vyvinut proces třístupňového 
vedení kvasu s opakováním konečného stupně. Procesem 
kvašení procházelo veškeré recepturní množství žitné mouky, 

Marcela Sluková Pavel Skřivan

Lucie Jurkaninová Ivan Švec
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které se u standardního typu chleba (typicky Šumavský 
bochník neboli Šumava) pohybovalo mezi 40–45 % veškeré 
mouky. Chléb, který se tímto způsobem vyráběl, byl kvalitní 
a měl požadované atributy kvasového chleba středoevrop-
ského typu – vláčnou a pevnou střídu šedohnědého zabar-
vení (v Německu se tomuto chlebu také místy říká Graubrot), 
jemnou vůni, v níž se kombinují těkavé látky vzniklé v kvasu 
a silice kmínu, a jemně nakyslou, navinulou chuť. Byl to chléb, 
na který byl český konzument zvyklý, a to, že se jej dařilo 
vyrábět průmyslově, byl nesporný úspěch tehdejších techno-
logů a techniků, kteří se na převedení výroby do průmyslo-
vých podmínek podíleli.

Kvas typu, který se ve výše popsaném technologickém 
postupu uplatňoval, dosahoval díky významnému podílu eta-
nolového kvašení neseného kvasinkami dostatečné kypřicí 
mohutnosti (dostatečný vývin kvasného plynu), ale relativně 
nízké kyselosti (cca 100–150 mmol ekvivalentů vodíkových 
protonů na kg kvasu), což způsobuje jeho nízkou stabilitu. 
Jinými slovy, tento kvas se velmi dobře hodil do doby, kdy 
pšeničnožitný kvasový chléb s vysokým podílem žitné mouky 
zaujímal na trhu velmi významné postavení a jeho výroba 
s výjimkou víkendů pokrývala značnou část pracovního času 
pekárny. Výroba se přerušovala pouze na kratší dobu a rela-
tivně labilní kvas bylo možné bez většího rizika uchovávat. 

Problémy začaly již na přelomu 70. a 80. let, kdy se začal 
projevovat pokles zájmu o žitné, žitnopšeničné a pšenično-
žitné produkty na úkor čistě pšeničného pečiva, a tento trend 
se výrazně prohloubil v 90. letech. Spotřeba žita pro výrobu 
chleba a pečiva klesla na téměř desetinu ve srovnání s pšenicí 
a z toho důvodu se výrazně omezila výroba tradičního chleba. 
Omezila se natolik, že odstávky ve výrobě začaly převažovat 
nad časem výroby. Za této situace se nízká stabilita třístup-
ňového kvasu začala plně projevovat a průmyslové pekárny 
začaly hledat jiná řešení.

V současné době se vedle výše popsaného způsobu 
vedení žitného kvasu, které se sice stále používá, ale již zda-
leka nedominuje, využívá v průmyslových, ale i řemeslných 
pekárnách vedení kvasů jiného typu. Jeho podstata spo-
čívá v použití startovací kultury bakterií mléčného kvašení. 
Při vedení takového kvasu se prakticky výhradně uplatňuje 
mléčné kvašení (homo- i heterofermentativního typu), tj. 
v procesu fermentace vzniká především kyselina mléčná, 
v menší míře i octová a řada dalších minoritních produktů, 
které se z valné části vyskytují i v tradičních kvasech. Nízký je 
však vývin kvasného plynu. Výsledné kyselosti těchto kvasů 
jsou vyšší (zpravidla 200–300 mmol/kg), což kvasům zajiš-
ťuje podstatně lepší stabilitu. Takové kvasy se po zchlazení na 
teploty kolem 10 °C uchovávají i po desítky hodin. A je možné 
je v mnoha cyklech opakovat.

Vzhledem k vysoké kyselosti kvasu však na rozdíl od tra-
diční technologie popsané výše není možné prokvasit celý 
podíl žitné mouky. Část se jí proto do těsta přidává spolu 
s pšeničnou moukou v původní formě. Díky nízkému vývinu 
kvasného plynu způsobenému absencí kvasinek je pak do 
těsta nutno přidat droždí. Tyto skutečnosti v očích stoupenců 
tradičních technologických postupů tento způsob vedení žit-
ného kvasu problematizují a vedly se (a někdy ještě vedou) 
diskuse o tom, jestli (zejména díky přídavku droždí) je opráv-
něné označovat výsledné chleby jako kvasové.

My se domníváme, že jednoznačně ano. Kyselejší kvasy 
založené na mléčném kvašení poskytují všechny látky, které 
se podílejí na výsledných senzorických vlastnostech – vůni, 
chuti i textuře. Jsou to živé kvasy a mikrobiální kultury BMK 
produkují i další látky, které kvasu dodávají i jisté nutriční 
benefi ty. Při správném dodržení receptur se chléb jen málo, 
často bez analýzy zcela nerozeznatelně, liší od tradičního 

chleba vedeného spontánním třístupňovým vedením. A to, že 
spontánně rozvinuté populace kvasinek nahrazuje v recep-
tuře droždí, nepředstavuje ve skutečnosti také problém. 
Jak spontánní kultury kvasinek (směsice kmenů kvasinek 
rodu Saccharomyces a zčásti Candida), tak kvasinky droždí 
(Saccharomyces cerevisiae Hansen) působí etanolové kva-
šení, jehož zásadní rolí je v pekárenství vývoj kvasného plynu 
(CO2). 

Látky, které tvoří typickou chuť a aroma našeho chleba, 
které, jako například některé exopolysacharidy, dodá-
vají chlebu jistou přidanou hodnotu z hlediska nutričního, 
které se ale, jak se domníváme (a mnohé výsledky výzkumu 
to i prokazují), podílejí na významném zvýšení biologické 
dostupnosti důležitých složek vlákniny a látek, které vlákninu 
v tmavších moukách doprovázejí, jsou produktem mléčného 
kvašení. Jeho hlavní produkty, kyseliny mléčná a v menší míře 
i octová, vykazují antifungální aktivitu a chrání přirozenou 
cestou chléb před rozvojem plísní. 

Z těchto faktů vyplývá, že jediným rozdílem mezi tra-
dičním třístupňově kvašeným chlebem a chlebem vyráběným 
za pomoci živých kyselých kvasů kombinovaných s droždím je 
menší podíl prokvašené žitné mouky, což má vliv na míru její 
hydratace a může se velmi mírně projevit na odlišné textuře 
střídy. Platí však, že většina konzumentů tento rozdíl vůbec 
nezaznamená. Argument, který také občas zaznívá, totiž že 
tyto chleby obsahují méně kvasu, je lichý, kyselejší kvas, který 
se do chlebů přidává sice v menším podílu, je více prokva-
šený, a z hlediska obsahu senzoricky i nutričně významných 
látek tudíž bohatší. Při správném vedení výrobního procesu 
tak mezi tímto chlebem a jeho starším předchůdcem z hle-
diska výsledného obsahu těchto látek není prakticky rozdíl. 
Zavedení těchto technologií do výroby v Německu a posléze 
u nás přineslo do výrobního procesu podstatné zvýšení sta-
bility a možnosti jeho regulace a výsledkem je kvalitní chléb, 
který lze plným právem označovat jako kvasový. Nicméně 
bylo třeba se k němu dobrat, což znamenalo i nezanedbatelné 
investiční nároky. 

V jakémsi mezidobí na konci 90. let a přelomu století 
se v některých průmyslových pekárnách začalo používat 
zcela jiné řešení výroby chleba. To spočívá ve své extrémní 
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podobě v úplném vyloučení kvasného stupně a výrobě chleba 
přímým vedením těsta („na záraz“) bez použití i jakýchkoli 
přirozených kvasných produktů. Znamená to, že se všechny 
suroviny smísí současně (podobně jako tomu je při výrobě 
základního běžného pečiva) a jediným kvasným procesem je 
etanolové kvašení působené droždím. Nakyslé chuti chleba se 
pak dociluje přídavkem kyseliny mléčné, octové, někdy i cit-
ronové. Chleby současně postupně obsahovaly i nižší podíl 
žitné mouky. Jejich chuť často nebyla přirozená, byly méně 
kyselé (aby ostřejší nebo nepřirozená chuť některých kyselin 
příliš nevynikaly), struktura střídy byla mnohem bližší pše-
ničnému pečivu. Takovým chlebům také vedle přirozených 
senzorických vlastností chyběl výše zmíněný nutriční přínos 
a stabilita díky nízké antifungální aktivitě (zejména v případě 
použití jiné kyseliny než kyseliny mléčné či bez přídavku kon-
zervačních činidel, které do běžného typu chleba ale nepatří). 
Chleby vyrobené bez použití kvasu díky nižšímu stupni hyd-
ratace mouky také rychleji stárnou.

Přes všechny tyto nedostatky si i tento typ chleba získal 
své místo na trhu. Stále vzrůstající obliba pšeničného pečiva 
činila pro mnohé konzumenty tyto chleby bližší jejich chu-
ťovým návykům, a tudíž paradoxně atraktivnější než chleby 
kvasové. Při anonymních senzorických hodnoceních, kdy 
jsou panely hodnotitelů sestavovány z „laických“ konzu-
mentů, mají chleby vyrobené „na záraz“ s použitím pouze 
etanolového kvašení neseného droždím někdy vysoká hod-
nocení. A naopak chléb vyráběný tradičním způsobem s více-
stupňovým kvasem a vyšším podílem žitné mouky se mnohým 
dnešním konzumentům zdá příliš hutný a kyselý. 

Vedle dvou popsaných postupů výroby – na jedné straně 
chléb vyráběný s použitím živého žitného kvasu a na druhé 
chléb vyráběný postupem přímého vedení zcela bez kvasu 
a kvasných produktů – existuje řada dalších možností výroby, 

které se pohybují někde mezi těmito krajními polohami. Nej-
blíže tradičnímu vedení kvasu je postup, který se s výhodou 
a dobrými výsledky používá často v menších pekárnách 
s omezenou výrobou kvasového chleba. Spočívá ve vyvedení 
kvasu ve více stupních ze startovací kultury BMK a droždí. 
Výsledkem je kvas svými vlastnostmi velmi podobný tradič-
nímu třístupňovému kvasu, jehož výsledný stupeň je však jen 
velmi omezeně opakovatelný. Zatímco kvasinky spontánně 
vyvedeného kvasu dokáží relativně dlouho přežít ve spo-
lečném ekosystému s BMK, a kvas je tak opakovatelný mno-
honásobně, ušlechtilé kvasinky pekařského droždí přežívají 
v tomto společenství pouze omezenou dobu. Nicméně chléb 
vyrobený tímto postupem je možno jednoznačně označit 
za kvasový a svými vlastnostmi velmi podobný tradičnímu 
chlebu a nese v sobě všechny několikrát zmíněné benefi ty kva-
sového chleba – nutriční i senzorické.

Naopak blízko nejjednoduššímu způsobu výroby „na 
záraz“ s přídavkem kyselin je podobný způsob výroby chleba, 
kde se místo použití kyselin použije zakyselovací přípravek, 
který je výsledkem mléčné fermentace žitné mouky. Často se 
používá také výroby s pomocí stabilizovaných kvasů. Jedná se 
o kvasy, které jsou záměrně vedeny na velmi vysoké kyselosti 
(300–500 mmol/kg). Při těchto hodnotách již BMK ztrácejí 
svou aktivitu a kvasy již nelze často označit za živé. Zejména 
to pak platí o kvasech, kde se dosahuje vyšší kyselosti (i stabi-
lity) přídavkem kyseliny mléčné. Stabilizované kvasy lze také 
šetrným způsobem zahušťovat či sušit. Vyrábějí je většinou 
specializovaní výrobci a dodávají do pekáren. Jejich výhodou 
je podstatně delší stabilita, ale díky vysokým kyselostem je 
také omezeno jejich možné dávkování do těsta. Přesto, díky 
tomu, že obsahují některé vedlejší produkty mléčného kva-
šení, je jejich použití ve svém výsledku blíže kvasovému 
chlebu než přídavek čistých kyselin.

Moderní linka pro výrobu žitných, pšeničných i jiných kvasů (fy Diosna IsernHäger)
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To vše jsou cesty ke chlebu, který představuje, nebo se 
blíží obecné představě o našem archetypálním typu chleba, 
jak jsme jej uvedli na začátku. Co je a co není dobře? Který 
postup je správný a který není? Který chléb je poctivé ozna-
čovat jako kvasový a který již nikoli? A končí skutečně „doba 
chlebová“? 

Dobře je především to, že se sortiment chleba na trhu 
značně rozšířil a zpestřil a že vedle chlebů cizího původu 
(francouzského, italského, maďarského, ruského, skandináv-
ského nebo také třeba arabského či indického typu) se vyvíjí 
i sortiment středoevropského či českého chleba v různých 
výše popsaných podobách. Co je a co není správné z hlediska 
jeho výroby, se přinejmenším z legislativního hlediska nedá 
soudit. Platná legislativa (vyhláška MZe č. 333/1997 Sb., ve 
znění pozdějších úprav) chléb defi nuje jen velmi volným způ-
sobem a vedle gramáže a poměru mouk pro možné označení 
žitný, žitnopšeničný, pšeničnožitný a pšeničný chléb se o způ-
sobu výroby nikterak nezmiňuje a nedefi nuje ani pojem „kva-
sový chléb“.

Co se označení „kvasový chléb“ týče (dnes se bohužel 
rozšířilo i označení „kváskový“, což by v tomto směru mělo 
být totéž, byť je to označení nepřesné), pak my se jednoznačně 
kloníme k tomu, že za kvasový chléb je poctivé označit chléb 
s použitím živého kvasu. Na druhé straně ale nesouhlasíme 
s tím, aby se tak mohl označovat výhradně chléb „tradiční“, 
vyrobený s použitím spontánního kvasu třístupňového. 
Moderní řízené způsoby výroby kvasů jsou zcela legitimní 
a mají své výhody nejen pro samotný výrobní proces, ale díky 
možnosti účinnější regulace zastoupení produktů fermentace 
v konečném výrobku. 

Hlavním kritériem pro konzumenta by mělo být, aby 
chléb, který si kupuje, splňoval jeho nároky, aby mu chutnal, 

a zejména, aby byl bezpečný. Při dodržení výrobních postupů 
jsou všechny chleby vyrobené způsoby, které jsme tu uvedli, 
bezpečné. Z hlediska použití přídatných látek, které, byť jsou 
schválené, u konzumentů vyvolávají nedůvěru, patří chleby 
mezi výrobky s jejich omezeným obsahem a dá se říci, že velká 
část sortimentu běžného chleba na našem trhu je neobsahuje 
vůbec.

Pravdou ale je, že kvasový chléb vedle svých typic-
kých senzorických vlastností a charakteru přináší i jisté 
nutriční benefity, které spočívají v přínosu bioaktivních 
látek vlastní fermentací a zvýšení biologické dostupnosti 
některých nutričně významných látek obsažených přede-
vším v žitných chlebových moukách, zejména těch tmav-
ších, či v moukách celozrnných. Kvasový chléb není nutriční 
zázrak, za který jej někteří přehnaně považují. Ale je pro lid-
skou výživu přínosný. A pro ty, kteří z důvodu celiakie nebo 
jiných stravovacích omezení nemohou konzumovat běžný 
chléb, protože jak pšeničné, tak žitné mouky jsou pro ně 
nepřijatelné, je dobrou zprávou, že se intenzivně pracuje na 
vývoji kvasů a kvasových chlebů z bezlepkových surovin. Je 
nám ctí a potěšením, že se na tomto vývoji můžeme ve spo-
lupráci s některými našimi průmyslovými partnery sami 
podílet. 

A úplně na závěr, doba přináší a bude přinášet i pro nás, 
kteří se cereální chemií a technologií zabýváme, nové výzvy. 
A jsme přesvědčeni, že „doba chlebová“ nekončí. Chléb se 
proměňuje spolu s námi, ale zůstává a provází nás. Možná 
bychom se občas měli zamyslet nad jeho významem a dospě-
jeme k tomu, že úcta, které se chléb tolik těšil dříve, měla 
hodně společného s moudrostí a lidskostí.

�
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Backaldrin 
a výměna zkušeností

PETR MACH,
jednatel společnosti backaldrin s.r.o.

 

Jak jsem uvedl již v některém z minulých textů v Potravi-
nářské Revue, ve společnosti backaldrin přikládáme vzdě-

lávání velikou váhu. Netýká se to jen učňů a studentů, každý 
odborník, naše pekařské technology nevyjímaje, se musí 
vzdělávat celoživotně. Pravidelné interní školení pořádáme 
i v rámci naší společnosti. Probíhají na mnoha úrovních. Vý-
vojoví pekaři z mateřské společnosti školí pekařské technolo-
gy v terénu v jednotlivých zemích, tito pak dále zaškolují své 
kolegy a zákazníky, vzájemně se učíme a zdokonalujeme v po-
užívání našich surovin a inovativnímu přístupu jejich použití. 
Pokud jde o chutě a preference, vnímám Evropu jako Evropu 
regionů, a ne ohraničených států a věřte mi, že bavorský chléb 
má k tomu plzeňskému mnohem blíž než chléb z Hané. Chutě 
neznají hranice! Školení, které proběhlo v týdnu před Veliko-
nocemi a z něhož byly pořízeny doprovodné fotografi e, se tý-
kalo výměny zkušeností mezi českými a slovenskými pekaři. 

Oba trhy jsou si velice blízké. Oba národy znají chléb 
a rohlík, v době koncentrace výroby do průmyslových pekáren 
po druhé světové válce došlo k faktické likvidaci drobného 
pekařského řemesla, což neproběhlo ve všech socialistických 
zemích stejně. Koncentrace měla samozřejmě svá pozitiva 
a negativa. Osobně si myslím, že koncentrace oboru, nové polo-
automatické a automatické linky, pomohla odstranit těžkou 
fyzickou práci. Tím přispěla k větší produkci, racionalizaci 
výroby a v neposlední řadě pomohla dosáhnout dostatku jídla 
a pečiva pro všechny vrstvy obyvatelstva. Nezapomínejme na 
přídělový systém potravin po válce a potřebu nasytit národ. Na 
druhé straně tím došlo k likvidaci i drobných živnostníků, kteří 
často „vykořisťovali“ jen sebe a svoji rodinu. Pekárny (podobně 
jako mlékárny) se stavěly v každém okresním městě, sorti-
mentní nabídka byla úzká, rohlík, houska, chléb; s oblibou se 
říká, že koblihy byly jen s meruňkovou marmeládou, a to ještě 

Záběry ze společného školení pekařů
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ne každá. Mnoho lidí na to se sladkou melancholií vzpomíná 
jako na zlaté staré časy, ale je to spíš tím, že lidský mozek rád 
to špatné vytěsňuje. Minulý, rovnostářský režim byl diktátem 
výrobce, na zájem spotřebitele nebyl brán zřetel. Takový centra-
lizovaný systém vzal lidem zejména iniciativu, podvázal rozma-
nitost nabídky podle zásady „tady máš Šumavu a vyber si. Ale 
přijď včas, po 16. hodině už chleba ani nebude.“

Ale zpět ke školení. Náš interní vzdělávací program 
připravili hlavní technologové, za český backaldrin Roman 
Kubík, za slovenský pak Ivan Mladý. Soustředili jsme se na 
několik témat. Prvním bodem bylo využití novinek připrave-
ných naším vývojem. Bylo potřeba si tyto suroviny osahat, 
vyzkoušet je v praxi, jak se chovají při různých způsobech 
zpracování. Doby míchání, kynutí, časy a teploty pečení. 
Platí, že těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Musíme se to naučit 
napřed sami, a nezkoušet si to až u zákazníků, to není profesio-
nální a naši zákazníci oceňují, že se jim dostává 100% servis.

Dalším bodem byly inovace v použití již používaných 
výrobků. Co si pod tím představit? Máme například Müslibrot 
mix, primárně určený na müsli chléb. Naši lidé se díky znalosti 
této suroviny zamysleli, kam dále by šla směs použít. Nabízely 
se samozřejmě müsli tyčinky, které vypadaly a chutnaly skvěle, 
ale jeden ze slovenských kolegů prezentoval müsli koláč, během 
školení došlo i na variantu litého müsli koláče s ovocem. Varia-
bilita použití surovin pak spolu s fantazií pekaře dává následně 
prostor pro rozmanitou nabídku. Velmi zajímavé byly i variace 
lineckého pečiva „po jihočesku“ nebo využití pekařských past 
typu Alpen Brot a obecně chleby s kváskem, který je u zákaz-
níků dnes díky mediální zajímavosti velmi oblíbený.

Poslední oblastí pak byly speciality, volná disciplína, 
kdy se každý z backaldrin pekařů prezentoval nějakou svojí 
místní recepturou a specialitou, oblíbeným výrobkem, který je 
úspěšný v místě jeho působení a u konzumentů oblíbený. Vše-
obecně se soustředíme v naší nabídce zejména na výrobky, které 
jsou jednoduše zpracovatelné, na zlepšující přípravky, které 
výrobky opravdu zlepšují a nepřidělávají pekařům spíš práci. 

Ve zmíněném týdnu u nás proběhl i zajímavý seminář 
ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. 
Zde jsme se soustředili na problematiku tzv. reformulací 
pekařských výrobků. Cílem reformulací by měly být výrobky 
s lepšími nutričními vlastnostmi, než mají ty vyráběné tra-
dičně, zdravější, lépe stravitelné, odpovídající aktuálním 
zdravotním doporučením na potraviny. Studenti pracovali 
ve svých univerzitních laboratořích, kde ověřovali teoretické 
znalosti. My jsme jim pak dali možnost vyzkoušet tyto teo-
retické závěry v praxi, na simulovaných poloprovozních tes-
tech. Při reálných, ne laboratorních, možnostech pekařských 
technologií a při větších těstech. Postupně jsme spolu se 
studenty vyzkoušeli osm těst, za stejných podmínek (teploty, 
časy, poměry hlavních složek) a následně měnili dávkování 
a poměr účinných látek. Pozorovali jsme vliv na technolo-
gické vlastnosti těsta na pečení, jeho zpracovatelnost, kynutí. 
Dále jsme posuzovali tvar, barvu, lesk a v neposlední řadě také 
vliv použitých surovin na chuť. Následně se posuzoval i objem 
a vzhled, a to i s časovým odstupem, aby bylo zřejmé, jak se 
bude výrobek chovat například 3–6 hodin po upečení. 

Věříme, že i tyto programy dokáží pomoct propojit 
„teorii s praxí“ a třeba do toho krásného pekařského oboru 
dokážou přilákat další vzdělané lidi, kteří jsou hloubaví a pře-
mýšliví a dokážou se posunout dále. Pekaři vědí, že těsto kyne 
díky přidání droždí, ale oni vědí, i proč tomu tak je a jaká 
reakce se tam vlastně děje. Studenti měli možnost si také 
vyzkoušet pečení mazanců a beránků, což bylo zajímavé i pro 
nás. Tvarové vady však nemají vliv na chuťové vlastnosti, a tak 
se budou doma moci pochlubit vlastnoručními výrobky, a ty 
chutnají přeci nejlépe!          �

ve firmě backaldrin na Kladně
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Váš  dodavatel 
kvalitního 
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Na skok na jatky

Doc. MVDr. LADISLAV STEINHAUSER, CSc.,
Steinhauser, s. r. o.

Jatečnictví se v posledním století stalo průmyslovým od-
větvím. Zvýšily se výkony linek, nastoupily roboty, byly 

vytvořeny systémy kontroly zdraví zvířat a bezpečnosti 
masa. Vydělávají se jen halíře a často se i ty v celosvětových 
výkyvech cen prodělávají. Maso vždy bylo strategickou su-
rovinou pro zpracování rostlinné produkce. Aby se stalo 
i globální surovinou, musí být produkované denně ve stov-
kách tun a takov éto obří podniky se na krajském či národ-
ním hřišti neuživí. Malé jatečné provozy ale na lokálním 
odbytu stojí, jenže i ony jsou pod tlakem velkých hráčů. 
Malí? Velcí? Kdo má budoucnost? Věřím, že obojí. Bub-
liny gigantů se jistě ještě více nafouknou, ale celý prostor 

trhu stejně nevyplní. Zůstanou mezi nimi škvíry pro malé 
i střední. Nasypte do základů jen obrovské balvany a uvidí-
te, kolik štěrku a písku bude třeba na doplnění celkového 
objemu. Pojďme se jatečným provozem projít.

O prospěšnosti klidu a pohody v chovech, při mani-
pulacích a porážení zvířat se již mezi odbornou veřejností 
mnoho nediskutuje. Teorie se přesunula do praxe a vlivem 
médií k široké veřejnosti. Lidé se zvířaty mnohem více cítí, 
přestože se s nimi stále méně setkávají. Chápou ale, že většina 
jich vyrostla pro maso, a zároveň nechtějí, aby zvířata trpěla, 
nechtějí vidět jejich smrt. Říká se tomu paradox masa. Mezi 
veřejností se šíří termíny jako šťastné prasátko či slepice a lidé 
jsou přesvědčení, že mají chutnější masíčko. Řada názorů je 
pravdivých, řada laických až naivních. Omezení stresových 
faktorů, ale i trénink na přesuny má stále svůj prostor k roz-
voji a je jisté, že proces zlepšování předporážkových manipu-
lací se zvířaty půjde dál rychle kupředu. Je ale otázkou, jestli 
nám bude laická veřejnost naslouchat a věřit.

 Za zenitem je již období, kdy se kontroly welfare zamě-
řovaly na technické a konstrukční nedostatky přepravních 
prostředků, ramp a stájí. Až na výjimky, které v praxi nelze 
nikdy vyloučit, jsou již chyby odstraněny. Povinné školení pra-
covníků manipulujícími se zvířaty, pravidelné kurzy a stálý 
veterinární dozor, to vše posunulo kupředu i oblast personál-
ního vlivu na welfare porážených zvířat. V řadě moderních 
podniků se již do popředí dostaly opravdu ony aspekty psy-
chické pohody a v uvozovkách i psychologie zvířat, etologie. 
Klid a pohoda zvířat ale vyplývá z řady nenápadných opatření. 
Bílý plášť veterináře stresuje našeho psa v ordinaci, samo-
zřejmě i zvířata na jatkách, stejně jako hluk, světlo či tma, 
nepřiměřeně velký či malý prostor, nejen promíchané, ale 
i navzájem se pozorující partie zvířat, tlak na rychlost vysklad-
ňování zvířat, nahánění. Sem bude jistě směřovat jedna z nej-
vyšších pozorností moderních jatečných provozů. Kvalita 
masa se přece ovlivňuje ve stájích a na cestě k porážecí lince.

Mechanické, elektrické, oxidem uhličitým, či bez omrá-
čení? Všechny tyto technologie mají své místo. Málokdo 
pochybuje o mechanickém omráčení skotu a jen podle výkonu 
linky volí technické řešení. To u prasat je situace zajímavější: 

Zadní hovězí čtvrtě v chladírně
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elektrickým proudem, či oxidem uhličitým? Velké automati-
zované linky nejčastěji používají omráčení oxidem uhličitým 
umožňující skupinové omráčení. Rok od roku se gondoly 
spolu s výkonem linek zvětšují a do CO2 se již noří celé sku-
piny společně naháněných zvířat. Myslím, že většina z nás 
byla při první návštěvě takovýchto jatek překvapena klidem 
ve stájích a rychlostí celého procesu. Známá věc: Zvířata jsou 
klidná ve skupině, kde se znají a brání se oddělení. V tom je 
skupinové omračování pozitivní. Přesto se již objevují vědecké 
práce, které nejsou tak optimistické. Ochránci zvířat pouka-
zují na záběry kamer – prasat lapajících po dechu a kritika se 
objevuje i okolo prodlevy do vykrvení především u posledních 
navěšovaných prasat. Požadovaný limit je jistě vždy splněn, 
ale zjišťuje se, že právě doba od omráčení k provedení vpichu 
je základním kamenem úspěchu perfektního vykrvení. Tato 
podmínka je samozřejmě aktuální i u omračování elektrickým 
proudem. Již se překvapivě nezavrhuje vyšší napětí ani zástava 
srdce, ale klade se důraz na co nejkratší prodlevu k provedení 
vpichu. V řadě podniků se proto kombinuje vykrvení vleže 
s následným zavěšením již mrtvého prasete. Odstraní se tak 
i křeče a prudké pohyby zavěšeného prasete před a při vykr-
vovacím vpichu, které nezřídka způsobují krváceniny v okolí 
extrémně namáhaného kyčelním kloubu. A co porážení bez 
omráčení? Ochránci zvířat říkají jasné ne a široká veřejnost se 
k nim přiklání. V Evropské unii ale už nyní žije bez započtení 
ilegálních přistěhovalců mezi 16–19 miliony muslimů, tedy asi 
jedno procento z celkového počtu cca 1,6 miliardy muslimů. 
Vývoj se dá očekávat, vždyť porážky bez omráčení nejsou podle 
regulí EU 1099/2009 o ochraně zvířat zakázány pro zajištění 
svobody náboženského vyznání. Jejich povolení je v národní 
kompetenci členských zemí. Pokrokovější skupina muslimů 
již sice toleruje možnost omráčení zvířete, ale ortodoxní 
muslimové i Židé na tradicích trvají. Odhaduje se, že okolo 
1,5 milionů evropských muslimů vyžaduje zásadně maso 
z rituálních porážek halal, a po připočtení židovské komunity 
kupujících košer maso je reálné kalkulovat s více než dvěma 
miliony konzumentů požadujících bezpodmínečné poražení 
bez omráčení. Evropský obchod s rituálně produkovaným 
masem v objemu výrazně přes 100 tisíc tun ročně tak sice není 
zásadním, ale ani zanedbatelným. Jistě nepřekvapuje, že neu-
stále roste a že se s požadavkem na zásobování českých deseti 
tisíc muslimů halal masem už setkáváme i u nás.

Každé zvíře, které přijde na porážku, je znečistěné, 
výrazně kontaminované prostředím, ve kterém rostlo. Přesto 
můžeme za poslední roky konstatovat, že čistota jatečných 
zvířat dodávaných farmáři se stále zvyšuje. Mytí zvířat až na 
jatkách jistě není správnou cestou. Vlhká srst skotu je přece 
výrazným komplikujícím faktorem hygieny práce, velmi zvy-
šuje rizika kontaminace masa. Pouze u prasat je zvlhčení 

povrchu těla přínosem. Zchlazuje tělo zvířete, a má tedy 
v horkém létě i významný zklidňující účinek. Prase nemá 
potní póry, nemůže se tedy potit a lépe regulovat svoji vnitřní 
teplotu. Sprchování a mlhování zvířat ve stájích sice můžeme 
zařadit i do procesu dekontaminace, ale rozhodně správnější 
je zařazení mezi antistresová opatření. Zásadním dekontami-
načním procesem na jatkách je stahování kůže nebo ošetření 
povrchu kůže horkou vodou pařením a odštětinováním a dále 
také odstranění nepoživatelných vysoce kontaminovaných 
částí zvířete. U nás se technologie paření významně změnila 
v padesátých letech minulého století povinným vykupováním 
vepřových kruponů, které se používaly na stélky do bot. Pore-
voluční vývoj se ale zase otočil k paření na hladko s použitím 
teplot i nad šedesát stupňů, a paření se tak stalo významným 
krokem k dekontaminaci povrchu. Technologie a hygiena 
stahování kůží anebo paření jsou nejvýznamnějšími kroky 
k omezení primární kontaminace masa na jatkách a jsou fi nál-
ními úkony nečisté části jatek. Do čisté části, ve které dojde 
k otevření dutiny břišní a hrudní a k odhalení masa, musí být 
přesunuty pouze kusy minimálně povrchově kontaminované. 
Sprchování, opalování povrchu těl jsou hraniční bariérou. Je 
to cílená operace sloužící ke snížení mikrobiální kontami-
nace před vstupem na vykolovací linku. Zatím asi nejvýkon-
nější dekontaminací povrchu prasat na konci nečisté porážecí 
linky je opalování povrchu těl plynovými hořáky a odstraňo-
vání silně znečistěných částí těl, jako jsou především nožiny, 
paznehty, ale i pohlavní orgány, oční a ušní výkroje. Nemy-
slím si, že v žádném tomto postupu došlo k významnému 

Spokojené vedení Stahování kůže je místem časté kontaminace masa

Vykolování skotu je náročná operace
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posunu, snad jen nahrazením lidské ruky robotickou. Aféra 
okolo BSE si vyžádala řadu změn v organizaci porážek, mani-
pulace s hlavami, odebírání vzorků mozkové tkáně pro labo-
ratorní diagnostiku, skladování, svoz, likvidace, poplatky za 
každý asanovaný kilogram. Lebka přežvýkavců, ne ale celá 
hlava, mícha, střeva s mesenteriem se staly specifi kovaným 
rizikovým materiálem a omezení nejen kontaminace masa, 
orgánů, ale i vedlejších živočišných produktů jatek i odpad-
ních vod. Aféra BSE celé jatečnictví velmi poznamenala.

Také vykolování, byť je v čisté části jatek, je proces 
významně ovlivňující následný celkový mikrobiální obraz 
masa. Perfektní vyjmutí nepoškozených orgánů, především 
trávicího traktu, je preventivním krokem a jakákoliv chyba 
významným zdrojem kontaminace. Je to proces manuálně 
náročný, vyžadující zručnost a hygienické návyky, a navíc 
v rychlém tempu linky. Když byly před čtyřiceti lety zavedeny 
na drůbežích porážkách vykolovací či vyvrhovací automaty, 
řezníci se usmívali: Býk či prase není kuře! Pravdu neměli. 
Dnešní roboty jsou neunavitelní, přesní a po každé operaci 
opravdu přesně naprogramovaně asanují. Zaplatí jen na 
obrovských linkách a jejich nevýhodou je, že zatím nevidí ana-
tomické odchylky. 

Mluvíme-li o vyjmutí orgánů dutiny břišní a hrudní, je 
třeba zmínit veterinární prohlídku. Ta hrála a hraje v bezpeč-
nosti masa nezastupitelnou roli. Její současný program je 
nastaven jednoduchou větou: Od vidlí až na vidličku. Málo 
ale naše veřejnost slyší, že nejen maso, ale všechny potraviny 
nebyly nikdy v historii lidstva tak bezpečné jako nyní. Některé 

přenosné nemoci se podařilo prakticky eradikovat, řadu neu-
věřitelně omezit. Poznání z veterinární prohlídky na jatkách 
byly pro dosažení současného stavu zcela zásadní. Dříve běžné 
patologické nálezy na orgánech signalizující onemocnění zvířat 
jsou ale dnes již vzácností, a vyvstávají tedy otázky, jestli neo-
mezit prohlídku. Každý odborník odpoví, že jistě ne! Modifi -
kovat ale jistě ano. Hlavní pole působnosti bude třeba ještě více 
přenést do chovů zvířat, laboratorní diagnostiky a prevence. 
Dříve až strojové povinné řezy do masa, orgánů a mízních uzlin 
se dostávají za zenit. Na hledání směru pracuje řada špičko-
vých odborníků. Věřme jim. Z hlediska technologie porážení 
je ale jisté, že nic se nezmění na omezení či zamezení kontami-
nace kusů navzájem, zajištění sounáležitosti orgánů a masa při 
vykolování až po prohlídku, ale také včetně dosledovatelnosti 
masa od vidličky až na zmíněné vidle – na farmu, kde je vedena 
dokumentace o zdraví zvířat, o výživě, o veterinárních zákro-
cích, vlivech prostředí, genetice, ekonomice výkrmu aj.

Nic neovlivnilo úpravu jatečných těl více než nákup. 
Opuštění nákupu živých zvířat a zavedení nákupu jatečně 
upravených těl u nás proběhlo až na konci dvacátého století. 

Přesněji řečeno, napravil se stav vzniklý v porevolučním kvasu 
a nastavilo se prostředí pro spravedlivý obchod, ale také ote-
vřel prostor pro zahraniční obchod s jatečnými zvířaty, ohod-
nocenými a placenými jako JUT. Jatečně upravené tělo se stal 
terminus technicus a každodenní rutinou aparativní klasifi -
kace jatečných těl. Dnes jsou spokojené obě strany. Provozo-
vatelé jatek znají kvalitu nakoupeného masa a podle ní stanoví 
i nákupní cenu. Farmář získává relevantní informace o kvalitě 
každého jím chovaného kusu a je jen na něm, promítne-li si je 
do vlastních opatření pro zvýšení kvality a zlepšení ekonomiky. 

Jako rudá nit se celým procesem porážení táhne pre-
vence kontaminace masa. Ta přece ovlivní údržnost masa 
a fi nálně i jeho prodejnost. Zákazník stále častěji žádá maso 
vyzrálé, a to potřebuje čas. Čas, který hraje do noty i mikroor-
ganismům, které způsobují kažení. Čas, teplota a hygiena jsou 
zásadními parametry v úspěšném procesu zrání masa, jeho 
úspěšném zpeněžení. Ale jatky jen na prodeji masa nestojí. 
Ředitel chicagských jatek Philip Armour říkával, že jejich 
úspěch stál na tom, že uměli prodat vše, až na ryk zvířat. Dnes 
se o vedlejších jatečných produktech mluví jako o páté čtvrti. 
Jak ale nic nevyhodit a vše zpeněžit? Vždyť poptávka po suro-
vinách se mění neustále. V tom je právě kouzlo podnikání, 
objevit a realizovat to, co druhý přehlíží. Těžit žlázy s vnitřní 
sekrecí byl hit minulých desetiletí. Těžil se snad každý vep-
řový pankreas. Když v roce 1976 Herbert Boyer začal vyrábět 
inzulin laboratorně, za pár let se těžení pankreatu na jat-
kách zastavilo. A co zákaz zkrmování masokostních mouček 
a „kanibalistického“ zkrmování produktů vyrobených ze stej-
ných druhů zvířat? Už se hýbají ledy, uvidíme. Copak na to 
bioplynové stanice?

Jatečnictví je sice tradičním, ale také dynamicky se vyví-
jejícím oborem. V České republice počet jatečních provozů rok 
od roku klesá. Nejde ale o dlouho očekávanou koncentraci, ale 
celkový výkon oboru se dlouhodobě snižuje. Došlo k němu 
především proto, že nabídka jatečných prasat je už poloviční 
než naše celostátní spotřeba. Podniky jsou v ostré zahraniční 
konkurenci, která je schopna specializovaným masozpracu-
jícím podnikům dodat cokoli, co si objednají, a v objemech, 
které potřebují. Toho zatím žádný jateční provoz u nás není 
schopen. Jak se bude situace dál vyvíjet, nikdo neví, ale stále 
více se diskutuje už i mezi politickými špičkami nejen o sobě-
stačnosti produkce masa, ale také o nutnosti živočišné výroby 
jako stabilizačního prvku celého zemědělství, a jatky jsou 
nedílnou součástí tohoto cyklu. Proč tedy není tento logický 
krok zatím úspěšný? Vraťme se na začátek: Maso je globální 
a strategickou surovinou. V silné mezinárodní konkurenci 
to bude běh na dlouhou trať. A co my na to doma? Zkuste 
postavit novou velkovýkrmnu či jatky! Proti budou všichni 
z okruhu mnoha kilometrů.  �

Kravské do výroby a telecí do pultů

Chlazená auta s masem ve visu je přece samozřejmost
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TBA
 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny

PALETY PLASTOVÉ 

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné

www.minerva-is.eu

budujeme efektivní podniky  
v potravinářství



31
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

9
i n f o r m a c e

Bc. ANTONÍN DOSTÁL, 
obchodní ředitel J4 s. r. o.

Historie naší společnosti se datuje od dubna roku 1994, 
kdy byla založena odborníky s dnes již téměř čtyřice-

tiletou zkušeností v oboru vývoje a výroby pekařských pá-
sových pecí. Její zakladatelé téměř 20 let sbírali zkušenos-

ti na technických pozicích ve fi rmě TMS, v divizi výroby 
a vývoje cyklotermických pásových pecí, jež společnost 
TMS vyráběla bezmála 40 let a dostala se k úctyhodnému 
číslu dvou tisíc instalovaných pecí. Své zkušenosti pak naši 
zakladatelé zúročili odkoupením know-how společnosti 
TMS divize pekařských pásových pecí a započetím výroby 
pod vlastní značkou, odvozenou od jmen našich čtyř za-
kladatelů, J4.

Firma však nezačala svou působnost v současném areálu 
v Předměřicích nad Labem, ale v pronajaté hale Stavocentra 
v Hradci Králové na výrobní ploše pouhých 200 m2. První dva 
roky byly věnovány pouze servisování existujících instalací 
pecí TMS a výrobě náhradních dílů. V roce 1996 jsme zís-
kali zakázku na první tunelovou pec pro českého zákazníka, 
a začala tak výroba pecí pod značkou J4, která měla pečicí 
plochu velkou 2 x 24 m a dvě hořákové věže. Pečení probíhalo 
na plechách s manuálním podáváním do pece a odebíráním 
z pece. Již tehdy se jednalo o velmi fl exibilní výrobu s mož-
ností pečení širokého sortimentu produktů od rohlíků až po 
vánočky.

Pekaři pečou na pecích J4 už 25 let
Ing. Jiří Černík Jan Dubišar Jiří Souček Josef Mázl

Zakladatelé J4:
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V roce 1997 jsme zakoupili výrobní areál podniku na 
zpracování kůže z roku 1900 v Předměřicích nad Labem. 
Areál byl ve zbědovaném stavu, a bylo tedy nutné zahájit jeho 
rekonstrukci, která započala kancelářskými prostory a budo-
váním haly pro skladování materiálu a prostoru pro předmon-
táže pecí. Dokončení haly sahalo do roku 1999, kdy jsme v ní 
již montovali první vysokoteplotní pece, u nichž byl právě 
dokončen vývoj nového systému rozvodu tepla pracujícího 
při teplotách až 700 °C, aby bylo dosaženo pracovních teplot 
v pečicím tunelu až 500 °C co nejblíže produktu.

V roce 1999 jsme založili sesterskou společnost Perník 
s. r. o., pro níž jsme ještě v prostorách fi rmy J4 postavili první 
linku na výrobu piškotů v kapacitě 250 kg za hodinu. V letech 
2004 až 2007 pak probíhala stavba nových výrobních pro-
stor a instalace dvou linek na výrobu piškotů a sušenek. Sami 
jsme se stali pekaři, a zúročili tak letité zkušenosti v tomto 
oboru. Navíc v roce 2014 fi rma Perník rozšířila svou působ-
nost postavením druhé výrobní haly věnované bezlepkovým 
výrobkům. V současné době se tak ve fi rmě nachází celkem 
čtyři výrobní linky, dvě na výrobu klasických sušenek a piš-
kotů v celkové kapacitě 500 kg za hodinu, jedna sušenková 
linka bezlepková s kapacitou 300 kg za hodinu a jedna polo-
automatická linka na výrobu široké škály bezlepkových 
pečivárenských produktů, jako jsou bagety, chleby, rohlíky 
a housky v kapacitě okolo 200 kg za hodinu.

V roce 2012 jsme postavili ve fi rmě J4 druhou halu věno-
vanou prostorům pro svařování kompletních dílců pece, jako 
jsou radiátory, vstupy a pohony. Aktuálně posledním rozší-
řením je nová kancelářská budova a v letošním roce již zapo-
čaly práce na stavbě další výrobní haly. Investice se přirozeně 

nevyhýbají ani inovaci strojního zařízení, z nichž největší jsou 
investice do CNC center – ohraňovacího, obráběcího a lase-
rového.

Pro podporu prodeje se prezentujeme na významných 
výstavách pekařských technologií již od roku 1997. S postupem 
času se ustálila naše vystavovatelská účast na těch nejvýznam-
nějších z nich, jako jsou v Česku brněnská Salima nebo Svazem 
pekařů a cukrářů v ČR pořádané Dny chleba a v cizině mni-
chovská IBA, Südback ve Stuttgartu nebo Gulfood v Dubaji, 
Bakery China v Šanghaji anebo IBIE v Las Vegas.

Firma začínala výrobou cyklotermických pecí 
a postupně rozšiřovala sortiment o další typy pásových pecí, 
jako jsou pece vysokoteplotní, přímotopné, etážové, kon-
vekční a hybridní. Zvýšena byla i rozmanitost typů doprav-
ních pásů a značná fl exibilita v šíři dopravních pásů, které je 
možné přizpůsobit požadované kapacitě a prostorám insta-
lace v rozměrech od 400 mm do 4000 mm, stejně jako lze při-
způsobit délku pečicího prostoru od 6 m do 100 m. Takový 
rozsah v ploše pečení umožňuje navrhovat pece pro produkci 
od 80 kil až po 7 tun upečeného produktu za hodinu. Společ-
nost však nezůstala pouze u výroby a vývoje pásových pecí pro 
pekaře, ale vypracovala se také k projektování a dodávkám 
celých pekařských a cukrářských linek splňujících rozmanité 
požadavky řemeslné i průmyslové pekárenské výroby. 

Za krátkou dobu své existence se společnost J4 stala 
předním hráčem na evropských, arabských a východ-
ních trzích, a to především díky vlastnímu vývoji, flexibi-
litě v plnění požadavků zákazníka a pečlivě hlídané kvalitě 
výroby, což dokazuje ocenění Exportér roku z let 2007, 2013 
a 2018. V současné době dodáváme především do Evropy, 
Asie, Ameriky a severní Afriky.

Od založení fi rmy jsme vyrobili a instalovali 716 pecí do 
čtyřiceti zemí světa, z čehož 15 % byly dodávky kompletních 
výrobních linek.

25. výročí od založení fi rmy se nese v duchu vysokého 
nárůstu zakázek na celky automatických linek, jakož i kom-
pletních řešení pro industriální pekárny od sil až po balení. 

Oslava proběhla v pátek 3.května na zámku Štiřín neda-
leko Velkých Popovic, kde byla součástí denního programu 
také prohlídka tamního pivovaru, jehož vynikající pivo bylo 
na večerní slavnosti samozřejmostí. Program byl zahájen již 
v dopoledních hodinách krátkou prezentací o historii fi rmy 
a oceněním nejlepších dealerů, s nimiž bylo realizováno nej-
více instalací od posledního vyhlášení před pěti lety. Po spo-
lečném obědě a již zmíněné prohlídce pivovaru byl zahájen 
zábavný večer slavnostní večeří, který pokračoval až do ran-
ních hodin.   �Montážní hala J4

Předání pamětního listu od zástupců Svazu pekařů a cukrářů 
v ČR k 25. výročí existence J4

 Exkurze do Velkopopovického pivovaru 
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20 ———— 23 4 2020

VÝSTAVIŠTĚ BRNO

WWW.SALIMA.CZ

MBKVINEX G+HSALIMATECHSALIMA

SALIMA

Mezinárodní 
potravinářské 
 veletrhy
SALIMA
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Přípravy potravinářských veletrhů, v čele s veletrhem 
SALIMA, jsou v plném proudu. Důraz bude opět kla-

den na technologickou část veletrhu pod značkou SALIMA
Technology. Souběžně se uskuteční také Mezinárodní ve-
letrh mlynářství, pekařství a cukrářství MBK. Veletrh za-
řízení pro obchod, hotely a veřejné stravování se předsta-
ví nově pod názvem G+H, který oproti původnímu názvu 
INTECO lépe vypovídá o obsahovém zaměření veletrhu. 
Komplex veletrhů doplní opět také Mezinárodní vinařský 
veletrh VINEX. 

Soubor potravinářských veletrhů patří k tradičním 
akcím na brněnském výstavišti. Mezinárodní potravinářský 
veletrh SALIMA se řadí dokonce mezi ty nejstarší specializo-
vané výstavy u nás. V průběhu let se veletrhy postupně měnily 
a profi lovaly. Právě důslednější obsahové i prostorové oddě-
lení technologické části od prezentace potravin a nápojů je 
vnímáno mezi vystavovateli a návštěvníky velice pozitivně. 
Návštěvník tak má možnost seznámit se jak s koncovými pro-
dukty, tak s výrobními procesy. 

Potravinářské veletrhy v dubnu

Další ročník potravinářských veletrhů se přesouvá do 
nového termínu ve druhé polovině dubna. Uskuteční se od 
20. do 23. 4. 2020. „Změnu hodnotí pozitivně většina význam-
ných vystavovatelů, svazů a partnerů. Duben je vhodnější 

termín také z hlediska m enšího počtu konkurenčních veletrhů,“ 
sdělil ředitel potravinářských veletrhů Martin Videczký. 
Termín je vhodnější i z pohledu počasí, neboť se otevírá 
možnost využít venkovní plochy v okolí pavilonů. Lehkou 
změnu čeká i prostorové uspořádání veletrhů. Přesunou se 
do moderních centrálních pavilonů, které nabízí komfortní 
zázemí pro vystavovatele i návštěvníky. Souběžně s potravi-
nářskými veletrhy se uskuteční v novém termínu i Meziná-
rodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint. Nově bude umístěn 
v pavilonu společně s potravinářskými technologiemi, čímž se 
zdůrazní propojení obalového a potravinářského průmyslu.

Ohlédnutí za ročníkem 2018

Ročník 2018 prokázal, že potravinářské veletrhy patří 
mezi důležité obchodní platformy pro dané obory. „Veletrhů se 
zúčastnilo celkem 889 vystavujících a zastoupených fi rem, což 
byl významný nárůst oproti minulým ročníkům. Mezi nimi bylo 
48 procent fi rem zahraničních,“ doplňuje Videczký. Vysoká 
mezinárodní účast je jedním z hlavních přínosů veletrhů. Ofi -
ciální expozice s vládní podporou otevřely Řecko, Bělorusko, 
Tunisko a Indonésie. Incomingové mise podnikatelů přijely 
z Ruska, Srbska, Spojených arabských emirátů a Tuniska. 
Z doprovodného programu zaujaly soutěže Pekař roku 2018 – 
Junior a Atraktivní výrobek roku v pekařské a cukrářské kate-
gorii. Pozornost návštěvníků si získal i Festival chutí, který byl 
v minulém roce věnován zejména prezentaci minipivovarů.

Již nyní se mohou na potravinářské veletrhy přihlásit 
vystavující firmy. Nejvýhodnější cenu za stánek získají do 
15. 11. 2019, kdy je řádná uzávěrka přihlášek pro vystavova-
tele. Aktuální informace o nadcházejícím ročníku najdete na 
www.salima.cz. 

Veletrhy Brno, a. s.

�

Potravinářské veletrhy na brněnském 
výstavišti v novém termínu
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Ročně se v Evropě do oběhu dostane neuvěřitelných 54 mi-
lionů tun plastů, z nichž se recykluje jen asi 30 %. I pro-

to chce Evropská unie zvýšit jejich třídění i recyklaci a v roce 
2025 by měla recyklace plastů dosáhnout 50 %. „V České re-
publice se jen velmi málo sledují skutečné materiálové toky, 
tedy to, kde jednotlivé druhy odpadu končí, co se z nich vyrábí 
a jaká je skutečná míra recyklace. Recyklace totiž není vhoze-
ní kusu plastu do žluté nádoby, ale technologický proces, kdy 
plasty přetváříme do podoby, ve které mohou být použity pro 
výrobu nových produktů. A v tom Česko silně zaostává za svými 
evropskými sousedy,“ říká Soňa Jonášová, ředitelka Institutu 
Cirkulární Ekonomiky.

Není pravda, že cíle EU na třídění a recyklaci plastových 
obalů pro rok 2025 plní ČR už nyní. Podle ofi ciálních údajů 
společnosti EKO-KOM vytřídí Češi ročně do žlutých kontej-
nerů 69 % plastových obalů. Reálně recyklovat se z nich však 
podaří asi polovina, zbytek končí na skládce nebo je energe-
ticky využit. Recyklujeme tedy cca 34,5 % plastových obalů, 
což je cíli 50 % do roku 2025 značně vzdáleno.

Mezi plasty, o které je velký zájem a jejichž recyklace 
dává environmentální i ekonomický smysl, patří PET, často 
používaný pro výrobu lahví na nápoje. „Ke skutečné recyklaci 
se však v Česku, dle dat od zpracovatelů, dostane jen 57,5 % 
PET lahví uvedených na trh. Velká část stále zůstává v přírodě, 
což je patrné na první pohled,“ vypočítává Soňa Jonášová. 
Z oběhu se tak bez nového využití každoročně ztrácí cenný 
PET materiál v hodnotě až stovek milionů korun, který by 
přitom mohl být opakovaně recyklován do nových lahví.

Sběr není recyklace. 
Budoucnost patří cirkulární ekonomice

Největší smysl totiž dává uzavřít cirkulární smyčku 
v rámci jednoho státu, tzn. PET lahve vyrobené v ČR zde 
i recyklovat a vyrobit z nich opět nové lahve pro český trh. Což 
v konečném důsledku šetří nejen přírodu, ale zmizí i nega-
tivní dopad přílišného transportu a vzniknou i nová pracovní 
místa.

I v této oblasti se Evropská unie snaží o zlepšení: do roku 
2025 chce zvýšit zpětný sběr plastových nápojových obalů na 
77 %, do roku 2029 pak na 90 %, a od roku 2025 mají PET 
lahve obsahovat minimálně 25% podíl recyklovaného PET 
(rPET). 

K využití rPET pro výrobu nových lahví je ale potřeba 
čistý a vysoce kvalitní recyklát v potravinářské kvalitě. „Jako 
výrobce nápojů jsme na to připraveni, na trh jsme již v loň-
ském roce uvedli výrobek Mattoni Eco Sport v lahvi, která 
obsahuje 50 % recyklátu. Bohužel preformy na výrobu těchto 
lahví musíme dovážet ze zahraničí,“ nespokojeně konstatuje 
Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských mine-
rálních vod. V ČR totiž žádná zpracovatelská fi rma zatím 
rPET v potravinářské kvalitě nevyrábí, byť kapacit na zpra-
cování PET je tu dost. Mezi hlavní příčiny patří až dosud 
nízká poptávka po rPET (což by se ale mělo změnit s pří-
chodem nové evropské legislativy, viz výše), částečně i různá 
úroveň znečištění PET lahví vytříděných ze žlutých sběrných 
nádob.

Jak zvýšit zpětný odběr použitých nápojových obalů 
pro skutečnou a nejlépe opakovanou recyklaci? Účinnou 
a efektivní cestou je zálohový systém. Ty dnes úspěšně fungují 
v deseti zemích Evropy, konkrétně v Chorvatsku, Německu, 
Dánsku, Norsku, Finsku, Švédsku, Holandsku, Estonsku, na 
Islandu a v Litvě. Zavádět jej budou například Slováci a chys-
tají se i další státy.

Podle tří rozsáhlých studií nezávislých expertů zpraco-
vaných pro skupinu ZÁLOHUJME má smysl zavést vratné 
zálohy na PET lahve a plechovky i v ČR. Studie počítají s výší 
zálohy 3 Kč a potvrdily, že po počáteční investici by byl systém 
plně finančně soběstačný, povede k zásadnímu omezení 
množství odhozených lahví v přírodě či u dopravních cest, 
a především umožní České republice splnit cíle Evropské unie 
v oblasti třídění a recyklace.

Karlovarské minerální vody, a. s. 

�
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FRUJO, a. s. 
– svět ovocných 
a zeleninových 

chutí 
Modrobílý areál naší společnosti FRUJO specializující se 

na zpracovávání ovoce a dalších surovin pro potravi-
nářský průmysl najdete v úrodné oblasti nedaleko Tvrdonic 
u Břeclavi. FRUJO založené v roce 1990 panem Rudolfem 
Polakem je dnes součástí rodinného holdingu Polak Interna-
tional a. s. Také další fi rmy sdružené v holdingu se zabývají 
především potravinářským průmyslem či činností s ním spo-
jenou. Společnost NIRO-INOX, s. r. o., se zaměřuje na výro-
bu a realizaci potravinářských technologií – výhradně z ne-
rezových materiálů – na klíč na výrobu různých tlakových 
nádrží, fi rma RPJ International, s. r. o., obchoduje se speci-
álními potravinářskými ingrediencemi, jako jsou aromata, 
koncentráty, přírodní barviva, lyofi lizáty apod. Ve vlastnictví 
holdingu je také pětihvězdičkový Hoffmeister Hotel & SPA 
ležící v samém srdci Prahy. 

Co všechno vyrábíme

Vraťme se ale zpět ke společnosti FRUJO, která si za 
bez mála třicet let své existence vybudovala renomé ve výrobě 
potravinářských polotovarů nejen svými komponenty do 
jogurtů a mléčných nápojů, ale i náplněmi a polevami do 
pečiva, a to samozřejmě i v termostabilní formě. Od začátku 
se tedy zaměřujeme na výrobu ovocných, neovocných a zele-
ninových ingrediencí pro mlékárenský a tukový průmysl 

pomocí nejmodernější aseptické technologie. Tyto produkty 
tvoří i dnes základní pilíř výrobního programu fi rmy. Naše 
ovocné nebo čokoládové náplně najdete ve velkém množství 
českých i zahraničních jogurtů a mléčných nápojů. Vyrábíme 
náplně tradičních chutí, jako je jahoda, malina nebo borůvka, 
ale i exotických příchutí jako mango nebo maracuja. Popu-
lárními jsou dnes i naše zeleninové komponenty, které slouží 
k ochucování tatarských omáček nebo rybích výrobků.

Výrobní program společnosti se během uplynulých let 
vyvíjel a fi rma se etablovala v mnoha oblastech, přesto však 
FRUJO stále přináší novinky a inovuje výrobní postupy. Pře-
devším v segmentu polotovarů, které využívá nápojářský 
průmysl pro výrobu nealkoholických nápojů, ochucených 
minerálek nebo sirupů, společnost inovuje prostřednictvím 
své produktové řady TOJE, s kterou jste se mohli mimo jiné 
setkat na mnoha potravinářských a gastronomických veletr-
zích a akcích. Rovněž dodává komponenty pro výrobu zmrzlin 
(zmrzlinové směsi na výrobu točené zmrzliny nebo zmrzli-
nové pasty na výrobu točené i kopečkové zmrzliny), toppingů 
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a dezertních polev, dressingů, omáček a dalších pochutin. 
Důležitým a stále rostoucím segmentem naší výroby je také 
pekařský program, v jehož rámci vyrábíme náplně a polevy 
pro menší i velké průmyslové pekárny včetně výrobců mra-
ženého pečiva.

Vysoká kvalita a BIO

Naše produkty svým složením jednoznačně pouka-
zují na návrat k přirozenosti bez zbytečných příkras podle 
hesla „v jednoduchosti je krása“. Jejich přidaná hodnota je 
právě to, že se do nich „nic nepřidává“ a neobsahují aditivní 
látky (stabilizátory, barviva, aromata) běžně se vyskytující 
ve složení obvyklých potravin. Veškeré výrobky dodáváme 
v konvenční kvalitě, stále více ale rozvíjíme bioprodukty, 
které již tvoří významnou část naší produkce a které podlé-
hají speciální certifi kaci. A právě touto cestou se hodlá fi rma 
FRUJO dále ubírat a zdokonalovat. A proto jsou BIO certifi -
kované a Clean label komponenty, již od roku 2007, samo-
statnou a jistě nejvíce sofi stikovanou kapitolou ve výrobním 
portfoliu FRUJA. Kvalita bioproduktů je na rozdíl od kon-
venčních zemědělských komodit určována kvalitou celého 
zemědělského systému a zpracovatelského postupu. Je dána 
způsobem, jakým byly rostliny vypěstovány, jak byla zvířata 
chována a jak byl bioprodukt zpracován, skladován a distri-
buován. Tedy technologií produkce, která je určena přísnými 
předpisy a zajištěna stejně přísným kontrolním systémem. 
S kvalitou a zodpovědným přístupem souvisí i způsob pro-
dukce z hlediska etického, morálního, sociálně-psycholo-
gického a environmentálního, kdy si je spotřebitel vědom, 
že způsob produkce byl ekologický, šetrný k životnímu pro-
středí, ohleduplný k chovu hospodářských zvířat a všemu 
živému, šetrný k neobnovitelným zdrojům surovin a energie.

Stejně tak je společnost již několik let certifikovaná 
normou IFS, kterou každým rokem úspěšně obhajuje a jejíž 
konference o bezpečnosti potravin se zúčastnila. IFS cer-
tifikace naší společnosti dává zákazníkům jednoznačně 
najevo, že nám na kvalitě opravdu záleží. Mít certifi kát IFS 
znamená dodržovat náročné požadavky jdoucí napříč celou 
fi rmou. Kontrola kvality začíná ve společnosti FRUJO už při 
samotném výběru surovin a auditu dodavatele, pokračuje 
přes kontrolované procesy a končí přísnou výstupní kont-
rolou. Jakákoliv případná pochybnost znamená nekompro-
misní vyřazení výrobku. Za tímto účelem máme špičkově 
vybavené laboratoře a spolupracujeme i s externími kont-
rolními institucemi. Kvalitu výroby tak ovlivňuje i technolo-
gické zázemí fi rmy, a proto pravidelně investujeme do nákupu 
nových strojů. Ve výrobě se pracuje především s technolo-
giemi na tepelné ošetření surovin formou ohřevů a násled-
ného zchlazení, ale ve strojovém vybavení naší společnosti 
najdeme i balicí a plnicí stroje, různé typy homogenizátorů, 
stroje na plátkování nebo kostkování ovoce a zeleniny, při-
čemž většinou vlastníme zařízení vyrobená přímo na míru 
a 15 % spotřebované energie pochází z naší vlastní fotovol-
taické elektrárny. 

Naši zákazníci

Hotové výrobky pak putují jak k retailovým zákaz-
níkům, tak i do cukráren, restaurací a stravovacích zařízení, 
do lokálních pekáren nebo k prodejcům zmrzliny. K největším 
odběratelům společnosti FRUJO se řadí významní tuzemští 
a zahraniční producenti mléčných výrobků, ať už jde o výrobce 
jogurtů, sýrů nebo mléčných nápojů, ale i menší lokální 
farmáři. V reakci na stoupající poptávku právě od regio-
nálních malých a středních farmářů, kterým chceme posky-
tovat stejně kvalitní a logisticky akceptovatelný servis, jsme 
připravili koncept produktů v malém aseptickém balení 
2,5–5 kg, aby se naše ovocné komponenty mohly uplatnit 
i v regionálně působících rodinných farmách a u ekologic-
kých zemědělců. Zhruba 55 % produkce společnosti FRUJO 
je určeno pro český trh a zbytek putuje na vývoz, přičemž 
dnes obchodujeme s více než dvaceti zeměmi v Evropě a Asii, 
protože dokážeme svým partnerům vyhovět v mnoha poža-
davcích, např. na termostabilitu, vyloučení alergenů, nízkou 
refrakci nebo eliminaci všech „éček“ apod.

Potravinářský průmysl se však stále vyvíjí, a tak společ-
nost FRUJO nepřestává sledovat nejnovější trendy. Cílem 
inovace, neustálého zlepšování kvality a zároveň šetrnějšího 
zpracování je, aby si ovocné nebo zeleninové složky uchovaly 
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co nejvíce svých původních přírodních vlastností. Na vývoji 
produktů, kde je mimochodem zaměstnáno 10 % veškerých 
zaměstnanců, se fi rma FRUJO podílí hned dvěma způsoby 
– buď spolupracuje na zakázce podle nových požadavků 
obchodního partnera, nebo sama přichází s novým nápadem. 
V podstatě každý nový produkt je do jisté míry novinkou, pro-
tože je vyvíjen přesně podle specifi ckých požadavků zákaz-
níků, ke kterým přistupujeme individuálně a nabízíme jim 
produkty přesně dle jejich představ. 

Aktuálně 

Jedním z posledních hitů jsou komponenty pod pra-
covním názvem „smoothies“ vyráběné právě jak v kon-
venční, tak v biokvalitě v ovocných i zeleninových variantách 
či v jejich kombinaci pro vytvoření synergického chuťového 
efektu těch nejkvalitnějších ovocno-zeleninových surovino-
vých zdrojů.

V minulosti firma navíc uvedla na trh svou kvalitou 
unikátní přírodní sirupy na bázi ovoce a třtinového cukru, 
a hlavně bez konzervace a přikrášlování tzv. „éčkovými“ 
ingrediencemi. Jejich obchodní značka mluví sama za sebe 
„Ovoce v láhvi“. Pro nadnárodní charakter a lepší uplat-
nění na zahraničním trhu jsme použili anglický výraz „Fruit 
in the bottle“. A právě inteligentní diverzifi kace produkto-
vého portfolia, uplatňování moderních a zdravých poznatků 
a trendů spolu s nekompromisním důrazem na kvalitu a čis-
totu našich výrobků a další orientace na export na nejnároč-
nější zahraniční trhy, to vše je pro nás základním kamenem 
dalšího rozvoje. Podtrhuje to také zvýšený důraz a obchodní 
orientaci na segment zdravých BIO komponentů, a to jak 
v regionálním měříku pro malé a střední farmáře v Česku 
a na Slovensku, tak zejména v národním a mezinárodním 
mlékárenském průmyslu ve stylu B2B především v Německu 
a Pobaltí. Širokou rozmanitost našich činností také zosob-
ňuje nový projekt v oblasti termostabilních produktů o nízké 
vodní aktivitě pro pekařský a cukrárenský průmysl, který je 
zcela novou technologicko-aplikační výzvou našich vývojově-
-obchodních projektových skupin.

A protože je naše obchodní značka TOJE i významným 
dodavatelem špičkových kompletních práškových směsí 
a past do zmrzlinových strojů a letní sezona se kvapem blíží, 
i v letošním roce přicházíme s novými zmrzlinovými příchutěmi, 
tentokrát švestkovou, šmoulovou, skořicovou a arašídovou.

Investice společnost FRUJO směřuje především do 
již zmíněných inovativních výrobních metod, zjednodušení 
a zefektivnění výrobních procesů nebo do pořízení nových 

strojů. Nemalé prostředky však fi rma věnuje na expanzi na 
další trhy východní a střední Evropy, ale také na další rozvoj 
a vzdělávání nejdůležitějšího kapitálu – našich zaměstnanců. 
Dnes má fi rma FRUJO okolo 150 zaměstnanců, na nichž stojí 
a padá veškerý úspěch podnikání a jejichž odbornost a sou-
stavné vzdělávání je zárukou jejího dalšího úspěšného rozvoje. 

Kam směřujeme

FRUJO, a. s., vždy hrála a hraje důležitou roli ve svém 
regionu, ale je i důstojným konkurentem na mezinárodním 
poli. Cítíme nyní potřebu se po letech, kdy se vstupní suroviny 
nakupovaly stále více na globálním trhu a cena vedle kvality 
hrála největší roli, zase vrátit k tomu, že budeme stále inten-
zivněji spolupracovat s lokálními pěstiteli a velká část našich 
standardních surovin bude ryze domácí. FRUJO je společnost, 
která implementuje novinky a stejně samozřejmě plní fl exi-
bilně požadavky svých zákazníků při větším důrazu na zodpo-
vědnost k ochraně životního prostředí, a to i třeba tak zdánlivě 
jednoduchými kroky, jako je spotřeba a oběh vody, míra sku-
tečně potřebných obalů či hospodaření s teplem a párou.

Stejně tak chceme, aby FRUJO bylo společností, o které 
se v Jihomoravském kraji mluví jako o zajímavém a férovém 
zaměstnavateli, a proto je spokojenost našich zaměstnanců 
postavená na kvalitních výkonech naší každodenní vizí. 
Naším snem je být fi rmou, kde to lidi baví, kde jsou bráni 
vážně a názor každého má váhu. Kde se k sobě chováme 
korektně a navzájem se na sebe můžeme spolehnout. V oddě-
leních, která to umožňují, jsme nastavili systém kvalifi kací, 
který přispívá k rozvoji našich zaměstnanců, umožňuje jejich 
objektivní hodnocení a v neposlední řadě přináší žádoucí 
zvyšování mezd. Dle požadavků a přání našich kolegů pra-
videlně aktualizujeme nabídku benefi tů. Již téměř dva roky 
máme například navýšený nárok na dovolenou, což má spolu 
s letní mimořádnou odměnou přispět k lepší relaxaci všech 
zaměstnanců. Zároveň se intenzivně věnujeme školením 
zaměřeným na naše manažery, poskytujeme jim veškerou 
podporu pro jejich vedoucí kompetence. Obzvlášť mistrům 
a manažerům střední linie nyní organizujeme na míru šité 
kurzy, workshopy a přednášky. Střední management chá-
peme jako pilíř našich snah o provázání všech zaměstnanců 
od výroby až po vrcholové vedení společnosti, a nehodláme 
tedy nic ponechat náhodě. Naše zaměstnance se též snažíme 
vtáhnout do hry projektem „Zlepšovacích návrhů“. Jejich 
postřehy a podněty vedou k usnadňování procesů a zvyšo-
vání efektivity práce. Za rok fungování tohoto projektu jsme 
jich obdrželi už více než 90 a neustále přichází nové. Samotní 
zaměstnanci nejlépe znají svou práci, pracovní podmínky 
a prostředí a mají dobré tipy na opatření, která přinesou ve 
svém důsledku užitek nám všem. Nezapomínáme ani na jejich 
narozeniny a jubilea, pořádáme pro ně rozličné akce určené 
pro celé rodiny, jako například Pečení s Mikulášem, Rozdá-
vání kaprů k Vánocům, každoroční Táborák s tenisovým tur-
najem apod. S kolegyněmi jsme všichni oslavili FRUJO Den 
žen a nezapomeneme ani na pány. Veřejnost pak s radostí 
uvítáme na Dni otevřených dveří – jak bude laděný letos, 
se nechte překvapit! Naše brány pro vás otevřeme v sobotu 
14. 9. 2019.

Na kvalitní bázi našich zaměstnanců, na férových vzta-
zích k našim zákazníkům a v neposlední řadě na neustálé 
snaze se zlepšovat stavíme budoucnost fi rmy – partnera mno-
hých, kteří chtějí úspěšně vstoupit do světa chutí.

FRUJO, a. s.
 �
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... žijeme s chutí.

Tradiční
pražská šunka
nejvyšší jakosti

masa92 %

 • 
ZA

RU
EN

Á TRADI NÍ SPECIA
LITA •

Vinohradská
šunka
nejvyšší jakosti masa92 %

Celosvalová šunka s přirozeným tukovým 

krytím vyrobená v souladu se zápisem

Zaručená tradiční specialita.

Dušená šunka vyrobená z vrchních a spodních šálů

vepřové kýty, s přirozeným tukovým krytím.
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LE & CO žije 
s chutí a potvrdilo 

to i tentokrát

Snad každý výrobce, nejen v oblasti potravinářské výro-
by, je hrdý, když může představit světu nějakou novin-

ku. Když je novinek mnoho, nemusí to být vždy ku prospě-
chu. Je-li jich málo, může to znamenat, že výrobce zaspal 
požadavky trhu a nesedí v tom správném vlaku, který uhá-
ní vpřed. Je pravdou, že jiná situace je například v auto-
mobilce a jiná ve společnosti vyrábějící šunky a masné 
speciality. Těžko můžeme očekávat, že nám z nejmenova-
ného českého města budou nabízena každý půlrok nová 
auta. Ale co neplatí pro jednoho, může být pro druhého 
pravidlem.

Společnost LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s. r. o., je ve svém 
oboru skutečným pojmem. Její výrobky zná zřejmě každý, 
kdo holduje konzumaci chutné šunky nebo třeba slaniny. 
Ne vždy si to však možná uvědomuje. Vedle výrobků v  kla-
sických „kostičkovaných“ obalech dodává LE & CO na trh 
specifi cké produkty s naprosto odlišnou, originální grafi kou 
balení. Jste-li jejich věrný zákazník, jistě znáte šunku Marina 
v námořnickém stylu nebo vynikající Šunku dušenou v páře 
s odlehčeným a svěže namodralým obalem. Mimo to značná 
část produkce této fi rmy je navíc zabalena v privátních znač-
kách potravinových řetězců. Ti, kdo pozorně čtou etikety, to 
vědí a na LE & CO se mohou spolehnout i pod jiným názvem. 
A ti, pro něž je LE & CO neznámou, pak možná někdy řeší, že 

šunka pod určitou privátní značkou chutná výborně a třeba 
salám pod stejnou značkou až tak dobrý není. Proč v sou-
vislosti s novinkami mluvíme o této společnosti a kvalitě 
jejích výrobků? Protože právě ona patří k těm, které roz-
hodně v tom správném vlaku sedí a které se trh nevzdaluje. 
Ba naopak.

Vinohradská šunka a Tradiční pražská šunka – obě 
z kategorie šunek nejvyšší jakosti jsou zatím poslední dvě 
novinky, které opustily výrobní areál LE & CO. Zatímco Vino-
hradská je nabízena pouze v plátkovaném provedení a v kla-
sickém „kostičkovaném“ obalu, Tradiční pražská je určena 
jak pro pultový prodej, tak do regálů s plátkovanými výrobky 
a grafi kou na vaničce odkazuje na historickou Prahu. Tra-
diční pražská láká už od pohledu. Její velikost přímo vybízí, 
aby si člověk nechal ve svém oblíbeném řeznictví ukrojit 
pořádný kus kvalitní šunky. Ve vaničce je také nepřehlédnu-
telná. Velký průhled jasně ukazuje, jak pěkné plátky zákazník 
kupuje. Všechny přednosti velkoformátového zpracování 
Tradiční pražské šunky však nic neubírají na kvalitě té druhé. 
I Vinohradská šunka patří mezi nejlepší výrobky LE & CO 
a právem si zaslouží svou vlastní barevnou mutaci v rámci 
klasických obalů „kostičkované“ řady. Jen ona má na fólii 
kostičky v černé barvě. 

Jak se říká, to nejdůležitější na konec. Ke cti řeznickým 
mistrům v LE & CO slouží především to, že Tradiční pražská 
šunka je vyráběna skutečně tradičními metodami, a tudíž ji 
lze označit jako Zaručenou tradiční specialitu. Na jednu větu 
celkem dost slov „tradiční“, ale jinak to nešlo. Toto označení 
mohou nést pouze potraviny a zemědělské produkty splňující 
jasně defi novaná a přísná nařízení EU a je u nich prováděna 
pravidelná kontrola orgány státní správy. A aby toho nebylo 
málo, nese obal této šunky i logotyp České cechovní normy. 
Ten zase zaručuje, že výrobek splňuje konkrétní kvalitativní 
parametry dané potraviny a že je vyráběn dle jednoznačně 
určeného technologického postupu. Jednoduše řečeno, takto 
označený výrobek se vyznačuje nadstandardními parametry, 
které ho odlišují od podobných potravin na trhu, a garantuje 
zákazníkům, že při jeho výrobě je dohlíženo na to, co může 
být použito a co ne.

Vypadá to, že společnost LE & CO opravdu žije s chutí 
a dlouholetý slogan, který ji provází, neužívá nadarmo. 
Nezbývá než se těšit, co nového nám představí příště.

LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s. r. o.

�
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Zvyšte svůj zisk pomocí CHY-MAX® Supreme, 
našeho nejmodernějšího koagulačního enzymu,  
a získejte až o 1 % vyšší výtěžnost1. 
Díky rychlejší a přesnější výrobě a skvělé 
funkcionalitě je CHY-MAX® Supreme malou 
změnou, která může pro vás znamenat velký rozdíl. 

Kontakt: +420 602 723 729, czipi@chr-hansen.com 

1  Zvýšení výtěžnosti oproti ostatním prémiovým syřidlům

Zvyšte výtěžnost
až o 1 %
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Převratné inovace v oblasti syřidel jsou vzácné, ale Chr. 
Hansen, přední světový výrobce syřidel, se zavázal neu-

stále zvyšovat výkonnostní standard v potravinářském prů-
myslu. 

„Jsme si vědomi výzev, před kterými stojí moderní výrobci 
sýrů. Jsou pod stálým tlakem, aby dosahovali maximálního 
zhodnocení, zvyšovali fl exibilitu a plnili požadavky zákazníků 
na lepší konzistenci a praktické formáty sýrů. Jsme hrdí na to, 
že můžeme na trh uvést náš nejnovější produkt, který je v sou-
ladu s těmito požadavky,“ říká Soeren Herskind, viceprezident 
z oddělení Commercial Development ve fi rmě Chr. Hansen.

CHY-MAX® Supreme je třetí generací fermentací vyrá-
běného chymozinu (FPC) CHY-MAX® a výsledkem pěti-
letého intenzivního výzkumu. Pomůže výrobcům sýra získat 
lepší obchodní návratnost tím, že nabízí:

�  Vyšší výtěžnost
Vyrobíte až o jedno procento více sýra než při použití 

jiného prémiového syřidla, aniž by to negativně ovlivnilo kva-
litu syrovátky.

�  Rychlejší a přesnější výrobu
Za kratší dobu zpracujete více mléka a sýra.

�  Výbornou konzistenci 
Díky proteolýze s nízkým podílem rozštěpených bílkovin 

nakrájíte tenké plátky a nastrouháte sýr s nižší spotřebou 
pomocných látek a materiálů.

Malá změna – velký rozdíl

„Malá, ale zásadní změna našeho renomovaného enzymu 
CHY-MAX® přináší velký rozdíl jak v procesu výroby, tak ve 
výsledné konzistenci sýrů typu čedar, kontinentálního sýra, 
pařených sýrů a mozzarelly,“ upřesňuje Herskind. 

„CHY-MAX® Supreme přináší maximální zhodnocení 
tím, že umožní výrobcům sýra vyrobit významně více sýra ze 
stejného množství mléka. O jedno procento vyšší výtěžnost zna-
mená v celosvětovém měřítku přes 220 milionů kilogramů sýra 
navíc při stejném množství mléka vstupujícího do výrobníků. 
Toto množství odpovídá roční spotřebě sýra 15 milionů Ameri-
čanů! Tyto výhody také umožní našim zákazníkům snížit dopad 

jejich činnosti na životní prostředí a jdou ruku v ruce se zvý-
šeným důrazem na trvalou udržitelnost. Naše nové syřidlo je 
tedy dobrým příkladem sofi stikovaných řešení, která nedávno 
Chr. Hansen zajistila ocenění od fi rmy Corporate Knights1 jako 
nejlepší společnosti na světě v trvalé udržitelnosti,“ pozname-
nává Herskind.

Snadný přístup k lokálním zkušenostem

Díky spolupráci s Chr. Hansen, jehož status jako lídra 
na trhu byl tímto novým produktem potvrzen, získají výrobci 
sýra více než jen nabídku vynikajícího produktu:

„S našimi odborníky ve více než 30 zemích jsme připraveni 
jít přímo do provozu a zajistit, aby naše řešení optimálně fun-
govala ve výrobcích našich zákazníků a v jejich výrobních pod-
mínkách. Ať už zákazníci chtějí zlepšovat procesy, vyvíjet nové 
výrobky nebo snížit dopad na životní prostředí, Chr. Hansen je 
všestranný partner, který má k dispozici kultury, enzymy, digi-
tální přístroje pro měření koagulace a místní odborníky, aby 
pomohl svým zákazníkům měnit výzvy na příležitosti,“ uzavírá.

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.

Průlomové syřidlo umožní 
až jednoprocentní nárůst výtěžnosti

CHR. HANSEN UVÁDÍ NA TRH CHY-MAX® SUPREME 
– NEJPŘESNĚJŠÍ A NEJVÍCE INOVATIVNÍ SYŘIDLO NA TRHU S VYNIKAJÍCÍ 

FUNKČNOSTÍ PRO MODERNÍ VÝROBCE SÝRA

1  22. ledna 2019 byl Chr. Hansen oceněn jako nejlepší společnost na světě v trvalé udržitelnosti torontskou společností Corporate Knights, 

specializující se na média a výzkum investic. 

�
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Pekařství 
Makovec s. r. o. 

– pekařství v novém
Úspěšná a rozvíjející se fi rma vždy v určité chvíli zač-

ne řešit potřebu nových prostor. Na každém počát-
ku bývá úvaha, že tady takto ten prostor bude stačit, stih-
ne se vše vyrobit a hlavní je starat se o odbyt. S úspěchem 
však přichází velká poptávka, kterou je nutno zabezpečit. 
A k tomu už většinou stávající provoz, který byl dimenzo-
ván na začátek, nestačí. Jednou z takových dobře se roz-
víjejících společností je Pekařství Makovec s. r. o. Kvalitní 
pekařské výrobky z kvalitních surovin si spotřebitelé vel-
mi rychle oblíbili. Starý provoz už přestal být dostatečným 
a také vybavení už začínalo být spíše brzdou. 

Stávající pekárna ve Valeticích začínala být malá, a tak se 
majitel pan Aleš Makovec začal po něčem rozhlížet. Měl příle-
žitost koupit jeden z objektů v areálu bývalé Jitony v Rousínově. 
Začala kompletní rekonstrukce budovy a příprava pro budoucí 
výrobu. Psal se rok 2016. Byli jsme přizváni k řešení podlah. Po 
prohlídce objektu byly provedeny sondy akreditovanou zku-
šebnou pro vytvoření bezpečného návrhu podlahy. Bylo stano-
veno, že se plochy vybourají a provede se nová betonáž. Jedině 
tak bylo možno poskytnout plnou záruku na funkčnost podlah 
po dlouhá desetiletí. Ještě v tomtéž roce se provedla betonáž 
a realizace podlahy na první části výrobního prostoru.

   
Realizace podlahy

Plocha podlahy byla rozdělena na dvě části. Na jedné části, 
kde byla umístěna velká chlebová pec, bude vysoké mechanické 
zatížení pojezdem vozíků s malými koly a také teplotní zátěží 
od vlastní pece. Z těchto důvodů byl navržen podlahový systém 

RemmersCrete HF v tloušťce vrstvy 9 mm. U tohoto systému 
je zajištěna vysoká odolnost vůči teplotní zátěži, a to i v šokové 
změně teploty (např. výjezd vozíků s kovovým kolečkem z pece 
po pečení při cca +250 °C). Lety odzkoušený systém funguje 
bez problémů. Velkou výhodou tohoto systému je také „velmi 
příjemné“ čištění povrchu při zajištění bezpečnosti pohybu 
zaměstnanců po povrchu podlahy, tedy vynikající protiskluz. 
Povrch podlahového systému RemmersCrete je vynikajícím 
kompromisem mezi čistitelností povrchu a jeho protiskluz-
nými vlastnostmi. Podlaha neklouže ani na moučném prachu 
a zajišťuje bezpečný protiskluzný povrch.

Ve druhé části, ve výrobním prostoru, byl zvolen matně 
hladký povrch podlahového systému RemmersCrete SL 
v tloušťce vrstvy 3–4 mm. Vzhledem k podstatně menšímu 
mechanickému a především žádnému teplotnímu zatížení je 
tento systém vyhovující (teplotní odolnost do +70 °C). Matně 
hladký povrch zajišťuje bezpečný pohyb obsluhy a zároveň je 
velmi dobře čistitelný. Může být pojížděn vozíky s kovovým 
kolem. Velmi zajímavou vlastností je, že povrch je „pocitově 
měkký“, tedy velmi příjemný a pohodlný i pro pracovníky 
a obsluhu. 

Barva povrchu byla vybrána v co nejsvětlejším odstínu 
tak, aby se celý prostor „rozzářil“ a zároveň byl co nejméně 
patrný moučný prach na podlaze během výrobního procesu 
(odstín RemmersCrete YELLOW).
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Vlastnosti podlahových systémů RemmersCrete:
�  Pojezd kovovým kolem
�   Rychlé vytvrzení (možno plně zatěžovat 24 hodin po apli-

kaci)
�   Během aplikace nezapáchá (neovlivňuje pachem obna-

ženou potravinu)
�  Odolnost mechanickému rázu
�  Aplikace na 7 dní starý beton
�  Odolnost vysokým teplotám
�  Vysoká chemická odolnost
�  Aplikace pouze certifi kovanou fi rmou
�  Atest pro použití v potravinářství
�  Paropropustný systém
�  Vodotěsný systém

Ze strany investora byla příprava a realizace podlahy 
připravena výborně, s velkým předstihem a s profesionálním 

přístupem k problematice podlah a celé stavby. Rád bych 
poděkoval panu Alešovi Makovcovi za vynikající spolu-
práci, která klapla ve všech směrech včetně časových har-
monogramů, které byly domluveny s předstihem. Také bych 
chtěl poděkovat realizační fi rmě BENEFITFLOORS, s.  r. o., 
která provedla práci na vysoké profesionální úrovni do všech 
detailů. Majitel Igor Homa realizuje podlahy pro potravi-
nářský průmysl dlouhá léta a tyto dlouholeté zkušenosti se 
pak pozitivně promítají do vynikající profesionální kvality 
provedené podlahy a hlavně jejich detailů. Vždyť každé dobré 
řemeslo dělá dobrý smysl pro detail.

Přejeme společnosti Pekařství Makovec s. r. o. mnoho 
úspěchů a těšíme se na další spolupráci! 

Martin Mrštný, Remmers s. r. o. 
 �

www
 Remmers s.r.o. · mail: mrstny@remmers.cz · tel.: 777 480 410
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Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r. o. 
patří nejenom k nejvýznamnějším dodavatelům průmys-

lových značicích technologií, ale zároveň nabízí ucelená sys-
témová řešení na míru prakticky jakémukoli segmentu. Aby 
si společnost na trhu udržela své vedoucí postavení, neustá-
le nabídku svého produktového portfolia rozšiřuje a přichází 
často i s odvážnými vizionářskými řešeními.

Vedle rozsáhlé nabídky inkoustových či laserových hi-
-tech tiskáren od předního lídra trhu, francouzské společnosti 
Markem Imaje, jejímž je ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM 
výhradním distributorem, nabízí společnost nově i tiskárny 
Limitag od španělského výrobce Limitronic, kterého začala 
zastupovat od loňského roku, kdy se za obrovského zájmu 
veřejnosti konal i veřejný český debut tiskárny Limitag V5 
CMYK UV LED na brněnském výstavišti. 

Limitag ve své kategorii nemá konkurenci!

V tomto případě se totiž jedná o jedinou tiskárnu ve své 
kategorii, která nabízí možnost CMYK potisku jak na savý, 
tak i na nesavý povrch. Oproti jiným průmyslovým tiskárnám 
má i mnohem širší možnosti využití. Vedle klasického značení 
kódy, piktogramy a dalšími znaky je tiskárna schopna čtyřbar-
votiskem tisknout rychlostí až 30 m/min. i plnohodnotnou 
grafi ku, čímž se stává i velmi zajímavou alternativou v oblasti 
komerčního digitálního tisku. V případě menších nákladů 
může ušetřit uživatelům výdaje na zásoby potištěných obalů, 
protože operátor je schopen obaly během chvilky v odpoví-
dající kvalitě a množství tisknout sám. Vzhledem k digitální 
povaze tisku lze Limitag s úspěchem využít i k vytváření vari-
abilního tisku či k personalizaci.

Řešení ve spojení s pokročilou 
digitalizací a automatizací

U všech CIJ tiskáren řady 9000 (Markem Imaje) uži-
vatel ocení především vysokou přesnost, produktivitu, intui-
tivní uživatelské rozhraní, minimální údržbu, kvalitu potisku 
a bezproblémový servis. Vlajkovou lodí této řady je tiskárna 
9450C, která se díky úctyhodnému počtu instalací stala na 
českém trhu již legendou. Tiskárna využívá široký výběr 
inkoustů s vysokým stupněm adheze, kontrastu i barev. Díky 
speciálnímu složení inkoustů prakticky nedochází k zanášení 
stroje pigmentací. 

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM však není jen doda-
vatelem tiskáren, ale nabízí ucelená řešení, která s úspěchem 
využívají veškeré možnosti Industry 4.0, především ve spojení 

Inkoustové, laserové 
i termotransferové tiskárny

Tiskárna 9450C

Limitag V5 compact vista
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dnes tolik žádaného IoT, jehož principem je sběr dat z různých 
senzorů a čidel a sdílení těchto dat prostřednictvím internetu 
za účelem dalšího zpracování a vyhodnocování. Smart řešení 
ve spojení s cloudem umožňuje online monitoring stavu tis-
káren, servisních charakteristik a dalších defi novaných para-
metrů, to vše v reálném čase. Konfi gurace cloudu ve spojení 
s internetem umožňuje okamžitý online výstup v reálném čase 
na libovolné mobilní zařízení či počítač v podobě SMS nebo 
e-mailové zprávy. Zároveň je možné technologie začlenit i do 
plně automatizovaných či robotizovaných linek. 

Termotransferová novinka

Vedle inkoustových a laserových řešení jsou v nabídce 
fi rmy i další využívané technologie. K novinkám patří termo-
transferová tiskárna SmartDate® X30, která je díky mini-

malistické konstrukci (20 × 17 × 18 cm) zároveň nejmenší 
termotransferovou tiskárnou, kterou lze instalovat do výrob-
ních linek. SmartDate® X30, i když je primárně určena pro 
výrobní linky s nižší až střední rychlostí produkce (max. 
600 mm/s), poskytuje excelentně kvalitní tisk. K provozu 
nepotřebuje stlačený vzduch. Benefi tem je možnost unikát-
ního volitelného kódování pomocí integrované specializované 
funkce či vysoká a zároveň konstantní kvalita tisku. Automa-
tizace hlavy umožňuje nastavení tiskárny bez nutnosti zásahu 
obsluhy. Díky pokročilému monitorování tiskových hlav lze 
včas detekovat, a tím eliminovat vadné kódy.

www.ondrasek.cz
www.limitronic.ondrasek.cz

www.markem-imaje.com

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r. o.

�

SmartDate® X30

Polovina_Potravinarska_revue_Ondrasek_04_2019_krivky.indd   1 23.04.2019   15:01:33
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aroma, extrakty, koncentráty
proteiny, lecitiny, oleoresiny 
přírodní barviva, barvící potraviny a karamely
práškové i tekuté formy + BIO

Přinášíme inovace 
do světa chutí…

www.rpj.cz, e-mail: info@rpj.cz, tel.: 733 620 063

Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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Tokaj – severovýchodní výběžek Velké uherské nížiny na soutoku Bodrogu a Tisy

Cestou přes Uhry

LADISLAV STEINHAUSER

Maďarsko, rozsáhlé nížiny a zemědělsky zúrodněné pus-
ty, přes které obvykle nedočkavě hltáme kilometry ces-

tou k moři. Věřte, že i Uherská nížina ale stojí za ochutnání, 
stejně jako maďarský guláš či perkelt, uherský salám, pikant-
ní paprikové klobásy, husí játra, zlatý mok z Tokaje nebo rudý 
Bikavér z Egeru. A co návštěva Budapešti, Hungaroringu či 
Balatonu? Kdybyste se náhodou nudili, skládejte si Rubikovu 
kostku, ta je také maďarská.

Nenarazit zde na jméno István či Stephan, po slovensky 
Štefan a po našem Štěpán, je prakticky nemožné. Byl přece 
prvním uherským králem a jeho korunovace proběhla více 
než symbolicky po jeho křtu naVánoce roku 1000. Korunu mu 
poslal sám papež Silvestr II. Byl to přece další krok k šíření 
křesťanství a ten je třeba podpořit i odměnit a papežský 
stolec na zásluhy nezapomíná ani po smrti, nechal krále 
svatořečit. Původní Štěpánská koruna se ztratila a nahra-
dila ji dnešní tzv. Svatoštěpánská koruna, která je i ve znaku 
současného Maďarska. Koruna má nakloněný kříž. Prý byl 
ohnut při přepravě, když byla dvorní dámou ukradena pro 
českého krále Ladislava Pohrobka, kterému ji chtěla nasadit 
jeho matka. Jiní tvrdí, že ho ohnuli Habsburkové, aby zlomili 
odpor Maďarů, a třetí vysvětlují, že se kříž klaní před Bohem. 
Jisté je, že kříž uherské koruny se nejvíce sklonil v 16. století, 
když si Uhry mezi sebe rozebrali Osmané a Habsburkové. 

Ale jen co poslední Turci opustili po dvou stech letech jiho-
východní Maďarsko, uherští šlechtici zase zdvihali hlavy 
a řešení vleklých sporů s Habsburskou monarchií se našlo 
až za vlády Františka Josefa I. jako dualistické Rakousko-
-Uhersko. Ne nadlouho, první světová válka poražené vel-
moci rozdrobila a pohrobkem bývalého slavného a bohatého 
království se stal stát srovnatelné velikosti s Českem. Oběma 
bývalým královstvím zůstalo dědictví výstavného a reprezen-
tativního hlavního města, Praha a Budapešť jimi rozhodně 
jsou.

V budapešťské opeře, kterou otevíral v roce 1884 Fran-
tišek Josef I., skončilo představení a v sousední stejnojmenné 
restauraci už není místečka k sednutí, ženy v dlouhém, muži 
v černém se skleničkami v ruce se tísní v otevřených portálech 
až na ulici. Od klavíru se šíří tóny možná člena orchestru, který 
dnes měl volno, mezi stoly se producíruje houslista a sklání se 
k dámám tak hluboce, že rozběsněný smyčec jejich partnerům 
málem ťuká do čela a vehementně směřuje k portmonce. Joj 
cigán, joj cigán…, zpívají struny a řada hostů se potichu při-
dává. Kdo by neznal slavnou árii operety Hraběnka Marica 
od Imre Kalmána! Na chodníku se věkově vyzrálá divadelní 
dvojice natolik rozehřála, že si na kamenné dlažbě zatanco-
vala čardáš. Asi už potřebovali uvolnit sezením ztuhlé tělo, 
za což sklidili mohutný aplaus. Primáš hned na to pokynul 
bradou ke klavíru a spustil Montiho čardáš. Ten zahřeje 
každého, jen co dozněl potlesk, zaznělo od kteréhosi stolu: 
„Strauss!“. Král valčíků a jeho skladba Na krásném modrém 
Dunaji rázem vrátila divadelní společnosti noblesu. Nedejte si 

Proslulé Rakoczyho sklepy
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Bikavérem se prý posilňovali obránci Egeru

pak po skleničce tokajského! Večer potřebuje sladkou tečku. 
„Kolikaputnové?“ ptá se číšník. 

Tokajské odedávna patřilo k vybrané uherské společ-
nosti. Přitom severovýchodní výběžek Velké uherské nížiny 
na soutoku Bodrogu a Tiszy není pro pěstování vinné révy 
přímo ideálním, jenže tokajské víno není vínem obyčejným. 
Příjemné teplo, spodní vodu a svěží letní vítr réva miluje, ale 
sběr úrody komplikují pravidelné podzimní mlhy. Drobný 
detail, který udělal tokajské tokajským. Vyzrálé hrozny ve 
vlhku napadá plíseň Botrytis cinerea, která úrodu za pár 
dnů „zničí“, z nalitých bobulí vytvoří tmavě šedé scvrklé, za-
to ale medově sladké cibéby. Otcem tokajského je kazatel 
a duchovní pastýř Szepsi Laczkó Máté z Erdőbénye. To on 
v roce 1631 daroval Zsuzsanně Lóranffyové sladké veliko-
noční víno ze své vinice. Bylo to první aszú zapsané v kro-
nikách – vždyť byl kronikářem! Příběh se obchodně hodí, 
a tak Szepsimu postavili sochu maďarští vinaři v Erdőbénye 
a slovenští kolegové v Moldavě nad Bodvou. I Tokaj na pád 
monarchie doplatil – přestřihli ho státní hranicí.

O výborné světové renomé značky Tokaj se významně 
zasloužila rodina Rákóczi, která vlastnila nejen velké a skvěle 
situované vinohrady, ale i sklepy vhodné pro státnicky 
důvěrná jednání. To nejdůležitější zde proběhlo v roce 1526, 
kdy se uherští šlechtici domluvili na volbě Jánose Szapo-
layie uherským králem. Rozehřáli se zlatým mokem natolik, 
že uherské hnízdo začalo habsburskou monarchii opravdu 
pálit, vždyť uherským králem byl ofi ciálně korunován Ferdi-
nand I. Uherské harašení zbraní pak už jakoby neznalo konce. 
A když v roce 1701 Ferenz II. Rákóczi navázal přímé spoje-
nectví s nepřítelem rakouského císaře Leopolda I., ve Vídni 

bouchly saze. Král Slunce Ferenze nejen podněcoval k nepo-
kojům, ale starý lišák pochleboval i jeho vínu, které nazval 
Vinum Regnum, Rex Vinorum – vínem králů, králem vín. Jenže 
když došlo od slov k činům, nechal Ludvík XIV. Ferenzovu 
armádu vykrvácet. Chtěl přece, aby jen kuruci odvedli část 
habsburského vojska ze západu na východ. Ta diplomacie! 
Tečku za vínem králů z Rákócziho vinohradů i zákulisním 
jednáním v jeho sklepích udělal sám císař. Zabavil je. Vídeň 
hned na to vydala k provozu už svých tokajských vinohradů 
standardy směřující k jeho vyšší kvalitě, byl zaveden systém 
klasifi kace tokajských vinic a vín. O tokajském vínu se začalo 
mluvit v superlativech nejen v Uhrách a mít zde své vinice 
bylo výsadou bohatých a mocných. Jestliže je zde měla Marie 
Terezie, musela je mít Kateřina Veliká, tak to mezi lidmi 
chodí, zvláště mezi mocnými a bohatými. Po pádu monar-
chie se staly vinice Oremus v Tolcsvě, odkud pocházelo první 
aszú Laczkó Szepsiho, státním podnikem a od roku 1993 
jsou vlastněny španělskou vinařskou společností Bodegas 
Vega Sicilia. Sklepy, kde je uložen „zlatý poklad“, jsou pod 
ochranou Světového dědictví UNESCO.

Až do Tokaje pojedete, kousek za Budapeští si nenechte 
ujít zámek Gödöllő, maďarský Versailles je druhým největším 
zámeckým komplexem v Evropě. Byl oblíbeným místem 
císařovny Alžběty, kterou svět více zná jako Sisi. Právě ona 
měla na obnovu starých uherských tradic velkou zásluhu, 
ráda sem jezdila, mluvila maďarsky a rozuměla uherskému 
šarmu i horkým hlavám. V Uhrách byla, jak říkala, doma 
a lidé ji zde milovali. Zámek byl symbolem uherské nezávis-
losti a dodnes se zde maďarští státníci, ale i slovutní profesoři 
(v Gödöllö má sídlo Univerzita svatého Štěpána) prezentují 

nejen slavnostními večeřemi, ale i folklórem a světově vyhlá-
šenými koňskými a volskými spřeženími. 

Asi po sto kilometrech nepřehlédněte směrovku na 
Eger nebo také Jager, město ležící mezi největšími maďar-
skými horami Mátra a Bukovými horami (Bükk). Zde se 
rodí víno barvy býčí krve – bikavér. Prý jím byli v roce 1552 
posilňováni úspěšní obránci města bojující s obrovskou pře-
silou osmanských Turků. Toto tvrzení ale není zdaleka tak 
jisté, vždyť i kroniky píší, že tenkrát se zde pěstovalo víno 
bílé. Jisté ale je, že zdejší „býčí krví“ se myšlenkově posilňo-
vali básníci János Garay a Géza Gárdonyi a oba bikavér umně 
zabudovali do svých veršů. V době, kdy byly naše hranice 
uzavřeny a cestovalo se k nejbližšímu „moři“ na Balaton, 
byl bikavér vínem, kterým jsme doma rozhodně potěšili. Ale 
i v dnešní obrovské celosvětové konkurenci si temné a lehce 
drsné víno své milovníky nachází a věřte, že se s maďarskými 
masnými výrobky chuťově snoubí výborně. Je jich celá řada 

Kdo by řekl, že zaplísněný zimní salám bude pro rodinu Pick 
pokladem

Zdravé a plísní napadené hrozny se musí selektovat
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Restovaná husí játra osvěží libový steak

Mladí býci maďarského stepního skotu

a nemusí jít jen o zaplísněné salámy, jak známe u nás uherák. 
Ona typická vůně „myšinky“ dává salámu exotickou chuť, ale 
věřte, nevěřte, byla to na počátku vada, se kterou se před sto 
padesáti lety v rodině Picků v Szegedu beznadějně potýkali. 
Zaneřádili si zrací komory sporami natolik, že nakonec žádný 
„zimní salám“ bez plísně vyrobit ani nešlo. Dnešní myko-
logové i technologové se usmívají, jenže tehdy o dezinfekci 
neměl nikdo ani ponětí. 

A kde se zde vzala tak kvalitní paprika? Každý zahradník 
vám odvětí, že potřebuje teplo, vláhu a péči – to vše v Maďarsku 
má. Z Ameriky ji přivezl Kryštof Kolumbus a Španělé si svůj 
„indiánský pepř“ léta žárlivě hájili. Pravda, neuhájili, neboť 

už v 17. století se ve východní Evropě začal prodávat „turecký 
pepř“ jako náhrada za drahé exotické koření. Levná paprika 
obohatila řadu jídel a stala se národním kořením Uherska. 
Do velkého kulinárního světa maďarské paprice na přelomu 
dvacátého století otevřel dveře sám velký Auguste Escoffi er, 
a když ji legenda gastronomie vychválila a doporučila, ostatní 
nemohli nereagovat. 

Zdejší roviny byly pro rakouskou monarchii obrovskou 
zásobárnou masa. Uherský skot se přeháněl až na Moravu 
a rozšířením železnice se skot i prasata (maďarští bagouni) 
vozila nejen na vídeňské jatky, ale i do Brna a Prahy. Ještě naše 
první republika byla na těchto dodávkách závislá. Dlouhé rohy 
pastevního skotu jsou dodnes sbírkovými relikviemi. Nyní už 
musíte tento dobytek na pustách hledat. Největší stáda jsou 
chována v Hortobágyi Nemzeti Park a jeho okolí a renesance 
chovu v posledních letech prudce stoupá, stejně jako chlupatých 
prasat mangalica. O stáda tradičně pečovali pastevci – gulyás. 

Chov mangalic je nyní v Maďarsku velmi populární

Tradiční maďarská sušená klobása z mangalic

Připomíná vám slovo guláš? Kostky hovězího masa dušeného 
v cibulové omáčce a paprice jsou opravdu odvozeny od slova 
gulya – stádo skotu. Guláš ale není v Maďarsku gulášem, který 
známe u nás. Maďaři necítí velký rozdíl mezi gulyás (guláš) 
a gulyásleves (gulášová polévka). Pokud si chcete pochutnat 
na guláši podobnému tomu našemu, objednejte si pörkölt – 
dušené maso. A jestli máte rádi guláš segedínský, dostanete 
ho a nemusíte ani jezdit do Szegedu. Název není odvozen od 
tohoto města, ale od komunity rumunských Szekelů.

Nejste gulášoví? Tak doporučuji vodní drůbež. Maďaři 
jsou specialisté na chov husí a kachen, tradičně k nim využí-
vali vodní plochy v okolí řek. Dnes postoupili s technologiemi 
chovu mnohem dál a kdepak dodávat husy jen na svatého 
Martina. Maďaři jsou také hned po Francouzích druzí nej-
větší producenti protučnělých husích a kachních jater – foie 
gras. Ale nebojte se, nikdo už husy netrápí překrmováním 
šiškami z kukuřičné kaše, ochrana zvířat – welfare dostala 
přednost. Jestli na husí játra zvláště na podzim a v zimě nara-
zíte, neváhejte, je to opravdová delikatesa. A nezapomeňte si 
k nim objednat skleničku tokajského, řekl bych – minimálně 
pětiputnového.

Nedostali jste na některou z maďarských specialit chuť? 
Samozřejmě, že je všechny najdete i v našich obchodech, ale 
chybí jim to hlavní – atmosféra. Tu zatím nikdo exportovat 
neumí. Kontrujete mi moderními technologiemi, videem, 
mobily, sociálními sítěmi, kamerami pověšenými všude 
možně i nemožně? Kdepak! Cestovatelský zážitek se nedá 
prožít v obyváku ani za sklem klimatizovaného auta. Až budete 
plánovat cestu k moři, zamyslete se: kam to zase pádíte?

 �
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Podmáslí

Šlehané

plné kousků ovoce

www.moravialacto.cz

kysaný výrobek z čisté přírody V y s probiotickými účinky
zdroj vápník
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Putování za sýry
HISTORIE VÝROBY SÝRŮ

 – 2. část

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Vprvní části vyprávění o historii výroby sýrů jste se do-
zvěděli, jak došlo čirou náhodou k jejich vzniku, a po-

stupně jsem vám popsal počátky jejich výroby u nomád-
ských kmenů, ve starověké egyptské civilizaci a v antické 
době Řecka a Říma. Dnes se přeneseme v čase o několik 
století vpřed a seznámíme se s vývojem sýrařství ve středo-
věku, tedy přibližně v dobách 10.–16. století.

Významné podpoře se těšila výroba sýrů již v dobách 
slavného franského krále Karla I. Velikého (francouzsky Char-
lemagne), který byl současně bavorským vévodou, ale také 
římským císařem a který vládl v letech 768–814 n. l. Franská 
říše v době Karlovy vlády dosáhla rozlohy 1,2 mil. km²,
patřilo do ní území od dnešní Francie až k západním hranicím 
České republiky. Na tuto říši se ještě dnes odkazuje Evropská 
unie jako ke svému předchůdci a v tomto duchu se každoročně 
v Cáchách uděluje nejprestižnější evropské ocenění, Cena 
Karla Velikého.

Sýr patřil na královském dvoře Karla Velikého vždy mezi 
základní potraviny. Tento významný panovník vydal císařský 
stavovský řád nazvaný „Capitulare de villis“, který mimo 
jiné stanovil jasná pravidla pro výrobu másla a sýrů. V jedné 
z kapitol (čl. 34) se doslova uvádí, že „je třeba dbát, aby vše, 
co je zpracováváno nebo vyráběno ručně, jako např. slanina, 
uzené maso, párky, solené skopové maso, víno, ocet, bobulové 
víno, hořčice, sýr, máslo, slad, pivo, med, vosk, mouka a další 
zemědělské výrobky, byly vyrobeny a připravovány s nejvyšší čis-
totou“. Celý text je sepsán v latině a sýr je zde označen jako for-
maticum, máslo jako butirum. V jiném článku (č. 44) tohoto 
kodexu se praví, že tyto potraviny „musejí být dodávány na 
královský dvůr nejméně po dobu dvou třetin roku, zejména luš-
těniny, ryby, sýry, máslo a med“. „Capitulare de villis“ nemohl 
sice geografi cky pokrýt všechny oblasti rozsáhlé Franské říše, 
nicméně sestavená pravidla se vztahovala na její významnou 
část, a to na současnou Akvitánii, tedy oblast jižní Francie.

Středověká výroba sýrů v jižní Evropě

Vládnutí Římanů v oblasti Středomoří a jižní Francie, 
kde převládala zejména přírodní ekonomika a výměnný 

obchod, znamenalo,  že 
se zde významně rozší-
řila také výroba sýrů, které 
známe dodnes. Řemeslnou 
výrobu některých druhů sýrů 
můžeme vystopovat již od 
9. století. Z dostupných lite-
rárních zdrojů se dozvíme, 
že například sýr Gorgonzola 
vznikl v oblasti stejnojmenné 
vesnice nedaleko Milána 
kolem roku 879, extratvrdé 

sýry Grana se začaly v oblasti měst Lodi, Parma, Piacenza 
a Reggio vyrábět na přelomu 11. a 12. století. Měkký sýr s nále-
tovou povrchovou mikrofl órou s označením Taleggio pochází 
z údolí Val Taleggio, nedaleko Bergama, a jeho počátky se 
datují rovněž do 12. století. Známý ovčí sýr Pecorino, původem 
zejména ze střední a jižní Itálie, může být přičítán rovněž 
římské éře stejně tak jako technologie paření a hnětení sýrů 
typu pasta fi lata. Právě tyto sýry si již staří Římané oblíbili 
a v době středověku pokračoval jejich další rozvoj.

Středověká výroba sýrů v alpských zemích

V letopisech uchovávaných v knihovně kláštera ve švý-
carském St. Gallenu stojí, že se sýry v oblasti Alp vyráběly již 
v roce 850. V jiné archiválii z tohoto místa datované lety 1154–
1155 se dočteme, že jistý Dominicus měl za povinnost odvádět 
klášteru poplatek ve formě sýra v hodnotě 2 solidi. Pro zajíma-
vost dodám, že tato hodnota se tehdy rovnala ceně za jednu 
libru pepře či dvě bečky vína či 24 liber soli nebo 8 liber medu.

Podle dalších literárních pramenů se známý Appen-
zellerský sýr vyráběl již v roce 1282. Právě klášter v St. Gallenu 
podle dochovaných zdrojů obdržel v roce 1400 jako desátek 
celkem asi 5000 ks těchto sýrů (jeden váží okolo 6 kg). Později 
však sedláci odmítli platit klášteru takto vysoké dávky a v roce 
1429 po sedláckém povstání klášter o značnou část tohoto 
množství sýrů přišel.

Jiný švýcarský klášter Engelberg zapůjčoval sedlákům 
kotle pro výrobu sýrů a jako poplatek za zapůjčení požadoval 
rovněž dodávku určitého množství sýra. Tato praxe je dolo-
žena již z 12. století.

V období středověku došlo k významnému rozvoji sýrař-
ství také na území dnešního Rakouska a některých dalších 
alpských zemí. Z archivních dokumentů např. zjistíme, že 
v období let 1178–1189 získávalo 26 mnichů jednoho kláš-
tera ve Štýrsku jako poplatek od sedláků 8000 kusů sýrů 
o průměrné hmotnosti 1,12 kg.
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Známý švýcarský sýr Schabziger či Glarner Kräuter-
käse, charakteristický tvarem komolého kužele a zelenou 
barvou, s výrazně pikantní ostrou chutí, pochází rovněž z dob 
středověku a jeho výrobu zavedli mniši v klášteře v Säckin-
genu již před přibližně tisíci lety. Sýr se postupně stal tak 
důležitým, že byl podroben veřejné regulaci. V roce 1463 byla 
vydána vyhláška o jeho výrobě a zavedena ochranná známka. 

Přibližně ze stejné doby je datován také další horský sýr 
Sbrinz (a podobný Spalen) pocházející z okolí švýcarského 
Brienzu, který se vyznačuje extratvrdou a drobivou konzis-
tencí. Tento sýr si zde oblíbili už staří Římané, a proto byl sýr 
prodáván často v Itálii.

I další dodnes známé vynikající švýcarské sýry Gruyère 
a Emmental se dají vysledovat už ve 12. století. Tehdy byly 
označovány pouze jako tzv. „alpské sýry“, protože se vyrá-
běly v Alpách, ale tehdy pouze v létě, kdy se mohly krávy pást 
na horských loukách. Pro svoji oblibu se ale později rozšířila 
jejich výroba i do dalších zemí. 

Ve 14. a 15. století dominovaly Švýcarsku dva hlavní 
mlékařské výrobní směry: na jedné straně to byla výroba 
másla a nízkotučného bylinkového sýra Schabzieger a na 
druhé straně to byla výroba tučných tvrdých sýrů. V poz-
dějším období posílil právě druhý výrobní směr, což způsobila 
rostoucí obliba a poptávka po sýrech Emmentaler a Gruyère, 
které byly vyváženy v tak velkých množstvích, že již v 15. sto-
letí musela vláda přijmout některá cenová a regulační opat-
ření, a dokonce i částečný zákaz vývozu.

Na kongresu konaném v Thunu v roce 1619 byla proto 
přijata pravidla pro výrobu a prodej tučných sýrů. Ty se vyrá-
běly hlavně pro místní občany a obchod byl povolen pouze 
jako směnný za víno a sůl, přičemž se nejvíce tyto produkty 
vyměňovaly s Alsaskem. 

Středověká výroba sýrů ve Francii

Stejně tak jako ve švýcarských Alpách se rozšiřovala 
výroba sýrů také na francouzské straně Alp a dále v oblasti 
pohoří Jura a regionů Doubs, Ain a Savoy. Z horských sýrů to 
byl zejména sýr Gruyère, který se rozšířil i do jiných oblastí: 
Haute-Marne, Haute-Saône, La Meuse a l‘Yonne.

Francie má také řadu svých ryze původních sýrů, 
jejichž výroba započala již v raném středověku. Připo-
meňme zejména modrý ovčí sýr Roquefort, jehož manufak-
turní výroba byla poprvé zmíněna v úředních záznamech 
dochovaných z roku 1070. Je potřeba ale poznamenat, že 
na podobném sýru si podle všeho pochutnávali již Římané 
v době Pliniově, který se o něm zmiňuje ve svém díle z roku 79. 
Pozdější královský dekret krále Karla VI. z roku 1411 udělil 
obyvatelům obce Roquefort s.S. výhradní právo na zrání sýra 
v místních jeskyních a zakázal napodobování sýra v jiných 
částech Francie. 

Neméně slavné jsou i mnohé měkké sýry v severní 
Francii. Mnohé z nich lze vysledovat také až do 12. století. 
Klášterní sýr Maroilles údajně poprvé vyrobil jistý mnich 
v roce 962, ale jeho manufakturní výroba se datuje rokem 
1174. Tehdy přikázal opat místního kláštera obyvatelům 
čtyř nejbližších vesnic spadajících pod klášter vyrobit sýry 
pro slavnosti svatého Jana (24. června) a svatého Remigiuse 
(1. října), a proto se musela rozjet jejich řemeslná výroba.

Plísňový sýr Brie je zmiňován často i v Bibli. Francouzští 
králové Filip August (1180–1223) a Ludvík XII. (1498–
1515) podávali tento sýr významným hostům a Jindřich IV. 
Francouzský (1589–1610) chválil Brie dokonce jako nejlepší 
ze všech sýrů, které znal.

Středověká výroba sýrů v Holandsku

Další z oblastí, která byla vždy pro mlékárenství pova-
žována za významnou, bylo dnešní Nizozemsko. Již ve stře-
dověku zde byly rozsáhlé pastviny, zejména podél Severního 
moře, a produkce mléka se zde stala velmi důležitou. Zpraco-
vání mléka na sýry znali již Frísové v 9. století, ale od středo-
věku vešly v známost zejména holandské polotvrdé sýry, které 
se prodávaly i do dalších zemí, zejména do Německa, Skan-
dinávie, ale také na jih Evropy. S rozvojem mořeplavectví se 
dostaly holandské sýry později i do zámoří. Z historických 
pramenů se dozvíme, že vůbec první sýr byl z Holandska 
prodán do Paříže v roce 1184, ale v následujících stoletích se 
holandské sýry staly doslova světovou komoditou. Tvrdosti 
sýra bylo údajně využito v roce 1841 v jedné z jihoamerických 
válek, kdy Edamské koule vystřelovala uruguayská flotila 
z děl na argentinské protivníky.

Jména dostaly holandské sýry podle měst a tržišť, ve kte-
rých se vyráběly a kde se s nimi obchodovalo, ať už to bylo 
severoholandské město Edam a po něm pojmenovaný Edam 
Kaas nebo město Gouda a sýr Goudse Kaas či město Stolwijk 
a sýr Stolkse Kaas. Díky téměř monopolnímu postavení ve 
východní Indii ovládli Holanďané i trh s kořením a bylinkami, 
které se tak dostaly do Evropy a které právě Holanďané začali 
prvně přidávat i do sýrů. Byl to např. kmín, kumín (římský 
kmín), anýz či hřebíček. V Leidenu se začal vyrábět velmi 
pikantní sýr Leidse Kaas se semínky kmínu. Tento sýr má 
nižší tučnost než sýr gouda, na jeho povrchu byl vždy červený 
vosk a byl označen erbem města Leiden se dvěma zkříženými 
klíči. Ve Frísku zase vyráběli Friese Nagelkaas neboli Fríský 
hřebíčkový sýr. 

Středověká výroba sýrů na Britských ostrovech

Dobré podmínky k výrobě sýrů lze nalézt také na brit-
ských ostrovech. Již ze středověku pocházejí některá jména 
anglických sýrů, např. Cheshire (Chester) a Cheddar, které 
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patří mezi nejstarší sýry v Anglii vůbec. Zajímavostí je, že se 
průmyslová produkce čedaru uskutečnila poprvé v roce 1635. 
Sedláci dodávali mléko do konkrétního místa, kde se vyráběly 
velké bochníky o hmotnosti 10–60 kg. 

Výrobu sýrů Wensleydale zavedli v oblasti Yorkshire 
cisterciánští mniši, kteří sem přišli s Vilémem Dobyvatelem. 
V době Jindřicha VIII. však byly jejich kláštery vyrabovány 
a mniši z nich prchli, naštěstí ale byla výroba tohoto oso-
bitého drobivého sýra s jemně nasládlou a déle doznívající 
chutí zachována díky ženám sedláků, které objevily ve zpus-
tošených klášterech recept na výrobu sýra. Ve středověku se 
sýr vyráběl pouze z ovčího mléka, které se později zaměnilo 
za kravské.

Středověká výroba sýrů na území Německa

Také v německých zemích dosáhla produkce mléka ve 
středověku značného vzestupu, zejména od roku 1000, kdy 
byla zakládána první větší města. Výroba sýrů se odehrávala 
zejména v klášterech, kde byly sýry pevnou součástí jídelníčku 
mnichů. Postupně ale vlastní výroba nepostačovala, a proto 
musely být sýry, nebo alespoň mléko na jejich výrobu v klášte-
rech sedláky dodáváno formou desátku.

V listině kláštera Wer-
den an der Ruhr z roku 1063 se 
píše, že mniši by měli dostávat 
týdně nejméně půl až jeden 
kilogram sýra. Sýry byly dodá-
vány kolem roku 1200 také do 
kláštera v St. Gallenu (dnešní 
Švýcarsko) a kolem roku 1300 
se označení „alpský sýr“ zmi-
ňuje v závazcích sedláků vůči 
tomuto klášteru.

V době vlády Viléma V. 
(1579–1597) se v Bavorsku 
vyráběl sýr podle receptury parmezánu s označením „Kaeß 
nach Parmasanarth“. Pozdější bavorský kurfi řt Maximillian 
dokonce povolal sýrařské mistry ze Švýcarska a Lotrinska 
a vydal podrobná pravidla o způsobu života na velkých stat-
cích, a dokonce i o tom, co se má jíst. Ze zdravotních důvodů 
doporučoval také denní konzumaci mléka.

Když Řád německých rytířů kolem roku 1239 dobyl 
Východní a Západní Prusko, přesvědčil se o tom, že i zde je 
velmi dobře rozvinuté mlékárenství. Také zde jsou dochovány 
již ze 14. století záznamy o výrobě sýrů a obec Liebenwerder 
se počínaje rokem 1341 stala 
významným trhem sýrů, ze 
kterého byly sýry vyváženy do 
dalších zemí.

Známé byly například 
sýry Herrenkäse dodávané na 
panské dvory, zatímco méně 
kvalitní Gesindekäse slou-
žily spíše ke stravě sedláků. 
Obchodovaná množství byla 
značná, i když velikost sýro-
vých bochníků nebyla tak 
veliká. Z literárních pramenů 
je dochován údaj o obchodo-
vání sýrů na dobytčím trhu 
v Marienburgu z 6. ledna 
1381, kdy bylo napočítáno 
na 9000 prodaných bochníků 
sýra.

Od 14. století nastaly pro Prusko zlé časy, protože bylo 
sužováno válkami. K oživení došlo zase teprve v 16. sto-
letí, kdy do země přišli Mennonité z Holandska, kteří se 
sem přestěhovali z důvodu náboženského pronásledování. 
Holandskými emigranty tu byl vyvinut Tylžský sýr (Tilsiter). 
Do Východního Pruska se ale dostali také sedláci ze Švýcarska 
a Solnohradska, kteří zde zaváděli výrobu sýrů známých ze 
svých zemí.

V Holštýnsku byl ve 13. století vytvořen a zaveden 
systém „Holstein Meierei“ (Holštýnská mlékárna), který 
byl také rozšířen v Dánsku a Švédsku. Hlavní výrobkem 
v něm bylo máslo a sýry byly vyráběny pouze z odstředěného 
mléka.

Středověká výroba sýrů ve Skandinávii

Ve skandinávských zemích se ve středověku mnoho 
sýrů nevyrábělo, ve zpracování mléka převažovala především 
výroba másla a sýry se pak vyráběly pouze z odstředěného 
mléka.

Na statcích začali produkovat významnější evropské 
sýry teprve až od 18., resp. 19. století.

Nejznámějšími norskými sýry středověku byly Gamalost 
a Pultost vyráběné ze zakysaného beztučného mléka. Neví 
se přesně, kdy se tyto sýry začaly vyrábět, ale podle starých 
legend „Njalu-Saaga“ byl sýr podobný Gamelostu vyroben na 
Islandu již kolem roku 1000 n. l.

Podle informací Olause Magnuse (1490–1558) byla 
výroba švédských sýrů ve středověku významnější pouze 
v oblasti Västergötland, kde byl vyráběn slavný Götaost, sýr ve 
tvaru čtvercového bloku. V Östergötland se již ve středověku 
vyráběl velmi dobrý sýr z ovčího mléka a ve Smålandu tučný 
sýr Prästost vyráběný na farách z odevzdaného desátku mléka 
od sedláků. U příležitosti letní slavnosti „Ystgängar“ se farníci 
shromažďovali ve faře a přinášeli s sebou buď mléko nebo čer-
stvý sýr Prästost. Původní sýr Prästost měl jistou podobnost 
s Gorgonzolou. Plíseň se dostávala do čerstvých sýrů ze sýrů 
starších, sýry byly ale také propichovány podobně jako italská 
Gorgonzola, a tak plíseň mohla dobře růst.

Také ve Finsku při zpracování mléka vyráběli zejména 
máslo a z odpadního odstředěného mléka pak jednoduché tva-
rohové sýry. Velmi ceněný sýr z doby středověku byl sýr Kokeli. 
Dalšími fi nskými sýry z tohoto období byly přírodní sýry All-
mogenost a Bondeost. Allmogenost se při výrobě nechal zhněd-
nout tím, že byl zahříván nad otevřeným ohněm nebo hořící 
slámou. Čím byl sýr starší, tím déle musel být „opékán“.

I v Dánsku najdeme jeden zajímavý středověký sýr, který 
byl spíše uzený. Sýr se zahříval několik minut v železném rámu 
nad plamenem hořícího sena nebo slámy. Dokonce i dnes 
existuje ještě podobně zpracovávaný sýr s označením Fynske 
Rygeost Thyboos. Nicméně i Dánové upřednostňovali ve stře-
dověku výrobu másla nad méně významnou výrobou sýrů.

Také ve středověké Skandinávii měly sýry význam spíše 
pro stravování mnichů v klášterech. V norském klášteře 
„Frostantingslov“ bylo před svátkem Sv. Jana v letech 1000–
1200 zpracováváno páteční mléko na sýry. Ty byly rozděleny 
na čtyři stejné části: jedna pro biskupa, druhá pro věřící v kos-
tele, třetí část pro pastora a poslední pro chudé.

Středověká výroba sýrů v jihovýchodní Evropě

Na zpracování mléka na sýry v oblasti jihovýchodní 
Evropy mělo vliv přistěhovalectví jižních Slovanů v 6. sto-
letí, válečná tažení Turků ve 14. století, a především migrační 
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pohyby kočovných rumunských kmenů z bývalého Dacian-
ského regionu, kteří se dostávali až na Moravu, Istrii, The-
sálii a Thrákie. Jejich potomci, valašští migranti (např. 
tzv. Aromuni), ještě před několika desítkami let nomá-
dovali z Černého moře do Srbska a Istrie, kde zavedli 
výrobu sýra Vlaški sir neboli Valašský sýr, který je ucho-
vávaný v dřevěných bečkách pod roztokem osolené syro-
vátky.

Obchod se sýry ve středověku

Tvrdé sýry jako například švýcarský Schabzieger, 
italská Grana či tvrdé sýry z Holandska a Anglie měly již ve 
středověku dobrou trvanlivost a dobře se hodily jako zboží. 
Obchod se sýry se rozvinul zejména v pozdní fázi středověku, 
kdy byly sýry prodávány do prosperujících sousedních zemí. 
Zvláště pozoruhodný byl obchod s italskými renesančními 
městy.

Charakteristickým rysem bylo, že se sýry bylo obcho-
dováno na speciálních sýrových trzích. Ve Švýcarsku to bylo 
např. město Brienz, které se stalo významným odbytištěm 
pro sýry Sbrinz nebo Spalen. Na trh přijížděli kupci z daleké 
ciziny, aby si sami vybrali tu nejlepší kvalitu sýrů.

Podobně tomu bylo také v severním Holandsku na trzích 
v Edamu, Goudě, Hoornu, Alkmaaru, Stolwijku či Leidenu. 
Největší obchody byly ale uskutečňovány v městě Gouda 
a Edam. Ve vážnici sýrů v Goudě se v roce 1697 zobchodovalo 
celkem 3 460 964 liber sýra Gouda.

Tradice holandských sýrových trhů je dodnes udržována 
např. v Alkmaaru, kde k obchodování dochází od jara do pod-
zimu každý pátek. Sýrový trh se zde koná ale pravidelně již 
od roku 1622. Město postavilo svou první sýrovou městskou 
váhu ale již v roce 1365 a v roce 1612 byly v budově „Městské 
váhy“, která byla po radnici druhou nejvýznamnější budovou 
v městě, v provozu dokonce již čtyři vážní místa na vážení 

sýra. Cech nosičů sýrů byl v Alkmaaru ustaven 17. června 
1593. Od 17. století se v městě obchodovalo se sýry dvakrát 
týdně, vždy v pátek a v sobotu, od května až do října, v 18. sto-
letí probíhal prodej dokonce čtyři dny v týdnu. 

Dnešní trh zaměřený zejména na turisty začíná přesně 
v 10 hodin dopoledne, ale už od rána směřují k „Vážnímu 
náměstí“ ze sýrařských společností auta naložená sýry a na 
plochu náměstí je postupně vyrovnáváno na speciální pod-
ložky téměř 30 000 kg sýrů Gouda, což představuje okolo 
700 až 1 000 sýrových bochníků. 

Vlastní trhy se sýrem také existovaly v Anglii, např. 
v hrabství West Midland, kde byly obchodovány sýry Chester 
a Cheddar.

Závěrem lze říci, že vědomosti o výrobě a obchodu se 
sýry byly až do roku 1000 poměrně malé, k významnému 
pokroku však došlo následně se zakládáním větších měst 
a životem mnichů v klášterech. Mnoho sýrů, které vznikly již 
ve středověku, přetrvalo do dnešní doby a řadí se stále k nej-
populárnějším sýrům světa vůbec. Po staletí jsou jejich jména 
populární, ať už je to Roquefort, Grana, Cantal, Brie, Mün-
ster, Emmental, Gruyère, Edam, Gouda, Cheddar a další.

Zpracování mléka na sýry měla již ve středověku v růz-
ných zemích Evropy různý význam v návaznosti na přiro-
zené podmínky produkce mléka a na sociální a ekonomické 
podmínky, ve kterých zemědělství fungovalo. Výroba sýrů 
se ponejvíce rozvíjela v klášterech a ve velkých zeměděl-
ských usedlostech. V pozdější fázi středověku se sýry staly 
významným obchodním artiklem a začal se s nimi rozvíjet 
celosvětový obchod. Obchodování se sýry bylo stále důle-
žitější, zejména v zemích s přebytkem mléka, a v některých 
zemích se objevily i zcela speciální sýry. 

O vlastní technologii sýrů ve středověku toho mnoho 
nevíme, v řadě zemí se v této době vyráběly zejména sýry 
z kyselého odstředěného mléka. V některých zemích se však 
již ve středověku začala rozvíjet výroba přírodních sýrů s vyu-
žitím živočišných a rostlinných syřidel. 

Teprve s příchodem novověku a průmyslové revoluce se 
významně začala měnit vlastní technologie výroby sýrů, ale 
o tom až v dal ším pokračování.

Pokračování příště.

�
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Vlastní značka 
RANKO - kvalita  
v prodejnách COOP.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Automatizace  
nebyla nikdy  
jednodušší
Rychlá instalace, robustní  
a spolehlivé.

Jednoduché
programování

Rychlý 
start výroby

Kontaktujte nás
+420 234 072 900 

123

 
spolupráce  

5

Rychlá návratnost 
investice

4

WWW.FANUC.CZ
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Nové pražské 
„hospody“

Ing. IVAN JEMELKA

Slovo úvodem

Po určitou dobu jsme se na těchto stránkách věnovali his-
torickým pražským pivnicím, z nichž se postupem času, 

až na několik čestných výjimek, které potvrzují pravidlo, staly 
turistické atrakce. Pro ony legendární hospody, které vstoupi-
ly do literatury, výtvarného umění a mnoha generacím Pražá-
ků do života, tedy, dalo by se říci, do metropolitní kultury, bylo 
pár momentů možná charakteristických. Jejich genius loci 
bylo obyčejně spjato s osobností provozovatele – hospodského 
a s individualitami hostů. Originalita a tradice pivnic minulos-
ti stála na povaze, projevech a vlastnostech lidí, kteří se v praž-
ských lokálech potkávali. Byla to, aby se tak řeklo, nenucená 
spolková činnost, při které se řešily všechny důležité otázky na-
výsost politické, umělecké a všelijaké jiné, až třeba po místní 
klepy. Nad „stoly bez ubrusu“, z dnešního pohledu už v dáv-
nověku, se zrodil nejeden projekt dokonce i celonárodního vý-
znamu. Úhrnem, nešlo ani tak moc o nápaditou gastronomii, 
neotřelá architektonická řešení a jiné koncepční či technické 
záležitosti jako spíše o lidskou vzájemnost, potkávání se a my-
šlenky. Nejednalo se ani tak o to, někde se ukázat, a dodat si tím 
jistou úroveň. Podstatnější bylo potkat se s někým, kdo život 
obohacuje, ať už nápadem nebo třeba humorem. Také majitelé 

někdejších pražských pivnic to takto chápali, často tyto podni-
ky provozovali spíše jako veřejně  prospěšnou činnost, a proto 
zisk nekladli úplně na první místo.

Tak to bylo a napsali jsme o tom snad alespoň trochu. 
Rádi bychom ale nyní obrátili pozornost k současnosti a věno-
vali se některým novým českým pivnicím, tedy takovým, které 
vznikly v posledních třiceti letech. V porovnání s desítkami 
a v některých případech i stovkami let existence těch starých 
to sice není dlouhá doba, ale čas dnes běží rychleji, tak by 
mohl být i takový pohled na „(post)moderní“ pražské piv-
nice, jakožto již zavedené podniky, snad přijatelný.

Síť Lokál

V zásadě je možné asi říci, že koncept restaurací Lokál 
našel inspiraci v pivnicích sedmdesátých a osmdesátých let 
tzv. třetí cenové skupiny (jednoduchá hotová jídla – zejména 
guláše, vepřová se zelím a játra, přičemž se jídlo podávalo 
s papírovým ubrouskem a pánské záchody byly vybaveny 
pisoáry). Síť restaurací Lokál založil v roce 2009 Tomáš Kar-
píšek, který je také zakladatelem Ambiente Group. Na první 
pohled by se mohlo zdát, že tento typ podniku míří na hosty 
(především muže) po čtyřicítce, kterým se někdy říká Husákovy 
děti, a zdá se, že alespoň před deseti lety to tak skutečně bylo. 
Když totiž Karpíšek otvíral první Lokál v Dlouhé ulici (Lokál 
Dlouhááá) na Starém Městě pražském, řekl, že chce, aby to 
byla hospoda, co si pamatujeme, když jsme chodili za školu, 
s nerezovou pípou ve tvaru T a jídelním lístkem napsaným na 
stroji. 

Design III. cenová skupina 
na pokraji uměleckých děl

Vzhledově jednotlivé restaurace Lokál mají mít jednotný 
ráz, který podle představ autorů projektu spojují prvky klasic-
kých hospod, což má být především tmavé dřevěné obložení, 
bytelné stoly či tradiční židle TON. Na úpravě interiéru se 
podílí výtvarníci, kteří by měli vycházet především z prostředí, 
kde se restaurace nachází. Konkrétně v Lokále v Dlouhé 
ulici vytvořil rytiny a vyfrézoval kresby produktový designér 
Maxim Velčovský. Píše se o něm, že tvoří dekorativními pro-
dukty na pokraji uměleckých děl, kterými parafrázuje dobře 

Zdroj: www.lokal-dlouha.ambi.cz
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známé předměty i symboly a staví je s nadsázkou do nové role. 
Hospodu, do které chodil Karpíšek za školu, to ale připomíná 
opravdu vzdáleně. Nicméně, interiér Lokálu je přísně desig-
nérským projektem, který staví na střízlivosti, jednoduchosti, 
účelnosti a moderní technologii. Jako každý takový projekt 
působí poněkud odcizeně či studeně.

Domácí, čisté, národní

Lokál klade důraz na klasickou českou kuchyni, tzv. 
hotovky, jako je například svíčková nebo rajská, přičemž podtr-
huje kvalitu a čerstvost použitých surovin, jejich domácí prove-
nienci a přípravu všech polotovarů přímo v kuchyni restaurace.

Stejně tak síť Lokál akcentuje kvalitu piva, skladovaného 
v tancích a dopravovaného nejkratší cestou k zákazníkům.

Marketing tohoto projektu je pravděpodobně založen na 
obecné poptávce po bezpečí a z toho odvozené zvýšené starosti 
o zdraví, a tedy i požadavku zdravé gastronomie na jedné straně. 

„Výčep je pro nás taková oáza piva, tam demonstrujeme, 
jak se s ním zachází. Že je všechno čisté a že cesta mezi tankem 
a půllitrem je krátká a pivo nejde nikde teplem v podzemí,“ 
řekl někde Karpíšek. Všechno čisté… a pokud možno sterilní, 
chtělo by se dodat. To si totiž doba žádá.

Na straně druhé, podobně žádaná a nedostatková je 
identita a identitu všechno to, co je národní, může alespoň 
trochu nabídnout. To znamená i původní česká kuchyně.

Franšíza ala McDonald´s 

Restaurace sítě Lokál jsou podnikatelsky velmi úspěšným 
projektem, fungují jako franšíza inspirovaná manuály sítě 
McDonald´s. Není pochyb, že takové věci spolehlivě fungují 
i v globálním měřítku. Jen je to jaksi, téměř, úplně odosobněné. 
Klientelu Lokálu tvoří směs turistů, často vehnaná do těchto 
restaurací různými doporučeními na to zaručeně české, a dále 
pak slušně situování Češi převážně zhruba od 20 do 50 let, 
protože značka Lokál – Ambiente je zkrátka šik. I když za půl 
litr plzeňského zaplatí 52 korun nebo za smažený sýr s vařenými 
bramborami 220 korun. Karpíšek tyto ceny vysvětluje kvalitou 
jak surovin, tak jejich zpracování. Své kuchaře prezentuje prak-
ticky jako umělce, jejichž tvořivé schopnosti je nutné řádně 
zaplatit. Například zmíněný „smažák“ je prý připraven z šesti 

týdnů vyzrálého sýra. Podle Karpíška host přichází do Lokálu za 
zážitkem z dobrého jídla a pití a k tomu potřebuje i odpovídající 
prostředí a obsluhu. Nechť si na to udělá názor každý sám, ale 
je obecně známo, že jakmile se začíná hovořit o umění, vždy za 
některým rohem vykukuje snob.

Lokál, nebo pasáž?

Lokál, jak už plyne z názvu a jak bylo již výše napsáno, by 
měl být, alespoň konceptuálně, hospodou pro místní, tedy pro 
lidi, kteří v daném místě pracují či bydlí. To znamená, čistě na 
papíře, tím, čím hospoda tradičně byla. Místem setkávání, blíz-
kosti, diskuze i zábavy. Ve skutečnosti, za prvé, v Dlouhé ulici 
a okolí už trvale bydlí jen ti, kterým nic jiného nezbývá, a dali 
by se spočítat na prstech jedné ruky. Za druhé, Lokál Dlouhááá  
je spíše jakési průchozí restaurační zařízení, jímž pozvolna 
proudí různorodá směs lidí bez vztahu k danému místu a s větší 
části sledující displej mobilu. Většinou jen chvilku posedí, 
řeknou si pár nezávazných slov, a zase se rozcházejí. Ovšem 
taková je doba, tekutá, nic moc dlouho netrvá a žádná vazba 
není moc pevná, ani k pivnicím či hospodám. �
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M ÁT E  Z Á J E M  O  V Í C E  I N F O R M A C Í ?  K O N TA K T U J T E  N Á S !

V Í C E  I N F O R M A C Í  N A L E Z N E T E  N A

www.brenntag.cz

Obchodní zástupce
– masné výrobky 
a convenience food
PETR POLÍVKA
mobil: +420 603 294 712
e-mail: 
petr.polívka@brenntag.cz

Obchodní zástupce
– pekařské výrobky a cereálie
LUKÁŠ FEIT
mobil: +420 604 222 741
e-mail: 
lukas.feit@brenntag.cz

Obchodní zástupce
– cukrovinky a zpracování 
ovoce a zeleniny
HANA HORÁKOVÁ
mobil: +420 604 222 742
e-mail: 
hana.horakova@brenntag.cz

Obchodní zástupce
– sportovní výživa a farmacie
PETRA BEDNÁŘOVÁ
mobil: +420 605 241 951
e-mail: 
petra.bednarova@brenntag.cz
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Mgr. ZDENĚK ZITKO, 
Mgr. ZDEŇKA KANTOROVÁ, 

Ing. JOSEF SKALICKÝ, 
Střední průmyslová škola 

potravinářství a služeb Pardubice

Nejen Pardubané si brzy připomenou 100 let od založení 
školy, kterou najdeme v centru města pod současným ná-

zvem Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Par-
dubice.

Není to fráze, řekneme-li, že se jedná o školu s tradicí. 
Připomeňme si stručně její minulost a podívejme se na její 
nynější podobu a vize současných „potravinářů“, jakým 
směrem by se škola měla ubírat.

Ohlédnutí za minulostí školy

Jen málokdo by dnes hádal, že SPŠPaS v příštím školním 
roce oslaví 100 let od svého založení. Jedním z důvodů 

jistě bude fakt, že škola se 
nenacházela po celou dobu ve 
východočeských Pardubicích. 
Počátek školy se váže k roku 
1919, přestože první mly-
nářská škola vznikla již v roce 
1911 v Úsově na severu 
Moravy. Měla charakter dvou-
leté městské školy s německým 
vyučovacím jazykem. V prvním 
i druhém ročníku měli žáci 
44 hodin týdně. Teoretická 
výuka byla doplněna prak-
tickým cvičením. Budoucím 
mlynářům sloužil pro výuku 
jednak model mlýna v měřítku 
1 : 4, jednak mlýn v Mohel-
nici. Po celou dobu trvání 

školy byl ve funkci ředitele Ing. František Kallina. Z technic-
kých důvodů (snižující se počet žáků, malý příjem školy) byla 
škola počátkem školního roku 1919/20 přeložena do Břeclavi, 
kde se jejího vedení ujal Ing. Karel Branberger, bývalý kon-
struktér továrny mlýnských strojů Jos. Prokop a synové. 
Jeho hlavním cílem bylo přeměnit ji na školu českou. Škola 
se mohla pochlubit dobře zařízenou budovou, včetně labora-
toří a dílen. Samotné město přisuzovalo škole velký regionální 
význam. V prosinci roku 1922 převzala dosavadní mlynář-
skou školu státní správa, rovněž učitelský sbor byl převeden 
do kategorie státních zaměstnanců. Za vedení Dr. Ing. Jana 
Žáka (od r. 1924) měla škola nejen dobré vybavení, ale zároveň 
navázala spolupráci s výzkumnými ústavy, šlechtitelskými 
stanicemi, mlynářskými a pekařskými organizacemi, pořá-
dala exkurze do závodů v Jugoslávii, Rakousku, Německu, 
Francii, Anglii či ve Švýcarsku. Úroveň školy ocenilo roku 
1932 ministerstvo školství změnou názvu na Státní českoslo-
venskou odbornou mlynářskou a pekařskou školu v Břeclavi. 

Vyučování v Břeclavi bylo z důvodu okupace německými 
vojsky přerušeno 7. 10. 1938. Ministerstvo školství rozhodlo 

Stoletá oslavenkyně 
aneb jak šel čas se SPŠPaS Pardubice

Mgr. Zdeněk Zitko, 
ředitel školy

První ředitel školy prof. Ing. 
Karel Branberger (r. 1929)
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Škola v Břeclavi

Stará pekařská školní dílna

o jejím přemístění do Brna. Ani tam nebyla situace příznivá 
pro rozvoj školy. Podmínky byly tvrdé. Učilo se na pěti mís-
tech, dokonce v soukromých bytech učitelů. Po vyhlášení 
Protektorátu Čechy a Morava musela škola hledat nové půso-
biště. 

Zásluhou fi rmy Jos. Prokop a synové se usídlila v Par-
dubicích. Město poskytlo potřebné zázemí v moderním 
průmyslovém mlýně. Škola se přestěhovala do budovy 
bývalých kasáren. Po čtyřech měsících přišlo nové stěho-
vání. Němci budovu zabrali a škola opět sídlila v různých 
budovách (reálka, gymnázium, obchodní akademie). Prak-
tickou výuku zajišťovaly pekařské dílny p. Lišky, p. Kuchaře 
v Rosicích a pekárna fy Budoucnost. Roku 1943 byla škola 
Němci defi nitivně uzavřena. Žáci byli posláni do Říše. Mnozí 
pedagogové se zapojili do odbojové činnosti (např. Ing. Jan 
Žemla).

Zvraty v rozvoji školy zpravidla kopírují historické mil-
níky. Velkou změnu ve vývoji školy přinesl rok 1945. Zázemí 
našli učitelé i žáci v budově průmyslového muzea, projek-
tované architektem Karlem Řepou. Během roku probíhaly 
nutné stavební úpravy. Pomáhali i samotní žáci a učitelé. 
Velkou zásluhu na přestavbě měli Dr. Žák a Ing. Ballasko. 
Slavnostní otevření zvelebené školy proběhlo 31. 5. 1947. Po 
druhé světové válce bylo zavedeno dvouleté studium v Mis-
trovské škole pekařské a Mistrovské škole mlynářské. V roce 
1946 byla otevřena i dvouletá Mistrovská škola cukrářská. 

Vzhledem ke změně politického klimatu po únorových 
událostech roku 1948 se změnily také požadavky na absol-
venty. V roce 1949 byla otevřena dvouletá nástavbová Vyšší 
průmyslová škola mlynářská. Totéž bylo zavedeno v roce 
1951 pro pekařsko-cukrářskou část školy. Od roku 1953 se 
začaly zakládat čtyřleté střední školy. V Pardubicích byla zří-
zena Střední průmyslová škola potravinářské technologie se 
čtyřletým studiem pro absolventy základních škol (uchazeče 
bez předchozí praxe).

Čtenáře jistě zaujme fakt, že od roku 1954 se na škole 
začala projevovat feminizace. Až polovinu žáků třídy tvořila 
děvčata.

Osm let fungovalo dvouleté abiturientské studium 
pro absolventy jedenáctiletých středních škol. Svou druhou 
maturitní zkoušku skládali studenti především z odborných 
předmětů. Roku 1960 vyšli ze školy první absolventi dálkové 
formy studia, ukončeného maturitní zkouškou. Situace na 
trhu práce v šedesátých letech si vynutila změnu v koncepci 
školy. Došlo k poklesu zájmu o mlynářské odborníky, naproti 
tomu se rozvíjela zemědělská velkovýroba. Odrazem toho 
bylo zavedení nového oboru. Průmyslová výroba krmiv a mly-
nářství byla v nabídce pro zájemce ze základních škol od roku 
1964. Roku 1969 čekaly školu oslavy 50 let existence. Škola 

měla kolem 500 žáků a prospívala pod vedením ing. Ballaska. 
Ač stavební inženýr, zasvětil škole téměř celý svůj život. 

Škola pořádala řadu kurzů. Nabízela studium při zaměst-
nání v délce od dvou do pěti let. Vedení školy nezapomínalo na 
modernizaci školy. Právě v této době byly uvedeny do pro-
vozu laboratoře biologie, fyzikální chemie a speciální učebny. 

Šedesátá léta přinesla uvolnění politické situace, což se 
odrazilo i na atmosféře ve škole. Podařilo se navázat přátelské 
vztahy se školami v zahraničí. Studenti odjížděli například na 
prázdninové praxe do NDR. 

Roku 1971 nastoupil do funkce ředitele Ing. Miroslav 
Pavliš, mlynářský odborník, autor odborných publikací a také 
první absolvent školy ve funkci ředitele. Doba normalizace si 
i na této škole vyžádala oběti. Z politických důvodů museli 
pedagogický sbor opustit dva učitelé a jedna pedagožka. Škola 
si i nadále držela dobrou odbornou úroveň. V roce 1975 bylo 
zavedeno dálkové pomaturitní studium, nejprve inovační, 
později specializační. Bylo čtyřsemestrové, uzavřené obha-
jobou závěrečné práce. Tato forma studia byla zrušena roku 
1991. V sedmdesátých letech na škole studovalo hodně Slo-
váků. Raritou zůstává skutečnost, že ve školním roce 1973/74 
ukončila studium celá slovenská třída. Již několik let se hovo-
řilo o přístavbě budovy, protože kapacita školy již nedostačo-
vala. Zahájena byla roku 1983, zkolaudována byla roku 1988.

Sametová revoluce poznamenala i střední školství. 
V této hektické době krystalizovaly názory na dosavadní 
způsob výuky a řízení školy. Školu čekaly hned dvě změny. 
Ve školním roce 1889/90 se začalo učit v nové budově a od 
roku 1990 se novým ředitelem na základě konkurzu stal Ing. 
Josef Skalický (členem pedagogického sboru byl již od roku 
1959), který ve funkci ředitele vystřídal Ing. M. Prchala (školu 
vedl od roku 1988). Pod vlivem společenských změn se měnily 
i učební plány a osnovy. Dílenská cvičení byla zavedena již 
v 1. ročníku studia, byla posílena výuka jazyků (angličtiny 
a němčiny). Změny se dočkal i systém maturitních zkoušek. 
Škola reagovala na poptávku trhu a od r. 1991 pořádala 
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Starý školní mlýn

rekvalifi kační kurzy pro budoucí pekaře, mlynáře či cukráře. 
Budoucí žáky mohla lákat i spolupráce školy se zahraničními 
školami – např. v Nizozemí či Francii. 

Mimořádnou událostí bylo 30. 3. 1994 slavnostní shro-
máždění žáků, učitelů a pracovníků SPŠPT u příležitosti 
75. výročí školy. Sešlo se více než 2000 absolventů, mezi hosty 
byli i spolupracovníci ze zahraničí. 

Ne vždy si můžeme připomínat jen pozitivní změny. 
Od školního roku 1996/97 byla zavedena povinná devítiletá 
školní docházka. V důsledku této změny došlo ke znatelnému 
úbytku žáků (až o čtvrtinu). V roce 1997 v důsledku gene-
rační obměny ze školy odešla řada uznávaných odborníků 
a autorů učebnic. Dalším negativním momentem bylo ote-
vření nových středních škol s rozličnou nabídkou oborů, což 
se projevilo poklesem žáků. V roce 1999 měla škola pouhých 
280 žáků. A to i za situace, kdy absolventům byla nabízena 
dobře placená místa a někdy i ubytování. Změnu si škola sli-
bovala od zavedení nástavbového dvouletého studia oboru 
Potravinářská technologie pro vyučené v potravinářských 
oborech.

Ke změnám docházelo také v novém tisíciletí. Od roku 
2006 byl v nabídce obor Analýza potravin. V souvislosti s pro-
měnou studijních oborů bylo přistoupeno ke změně názvu 
školy. Na budově školy se objevil název Střední průmyslová 
škola potravinářská Pardubice. 

Ke změnám docházelo také ve vedení školy. Bývalé ředi-
tele Ing. Jana Sudka (ve funkci 1996–2001) a Ing. Jaroslava 
Myslivce (ve funkci 2001–2009) vystřídal v roce 2009 Mgr. 
Petr Šedivý, který jako učitel odborných předmětů působil na 
škole od roku 1990. Za jednu ze svých priorit považoval navý-
šení počtu žáků a zakládal si na unikátnosti školy. 

Ve školním roce 2009/10 byl žákům ze základních škol 
nabízen nový obor denního studia Technologie potravin 
– management. Nový obor měl žáky připravit na uplat-
nění ve funkci středního managementu potravinářských 
fi rem. Výuka byla posílena o hodiny ekonomiky, účetnictví, 
marketingu či výpočetní techniky.

Při příležitosti 90. výročí založení školy byl vydán alma-
nach. Oslavy výročí se vydařily. Probíhaly formou Dnů otevře-
ných dveří SPŠP Pardubice (účast 546 absolventů). 

Aby škola obstála v konkurenčním boji středních škol, 
navázala na tradici celoživotního vzdělávání. Zapojila se do 
programu celoživotního vzdělávání dospělých v projektu 
UNIV 2 KRAJE, které započalo v březnu 2010. Program 
umožňoval stáže učitelů v různých potravinářských podni-
cích. 

Školní rok 2010/11 byl poznamenán důsledky tzv. 
optimalizace škol v Pardubickém kraji. 20. 1. 2011 krajští 
radní odhlasovali sloučení dvou pardubických škol – Střední 
průmyslové školy potravinářské Pardubice a Střední odborné 
školy a Středního odborného učiliště na Poděbradské ulici 
v Pardubicích, a to od 1. 7. 2011. Tento krok přinesl řadu obav 
i očekávání. Pozitivní dopad mělo mít toto rozhodnutí na stav 
žáků. Počítalo se až s 900 žáky a více než 120 zaměstnanci. 
Ředitelem nově vzniklé školy se stal Mgr. Petr Šedivý. Uve-
dený krok znamenal i změnu v názvu školy. Škola v centru 
Pardubic byla přejmenována na Střední školu potravinářství 
a služeb Pardubice. 

V následujícím školním roce se tak v nabídce školy obje-
vily i nové obory – obor Kuchař-číšník, Prodavač, Kadeřník. 
Společně se žáky přišli do školy i noví zaměstnanci. Výzvou 
pro vedení školy tak bylo i stmelení pedagogického sboru. 
Finanční situace školy se měla změnit k lepšímu i díky zapo-
jení školy do projektu Peníze do škol. Jednotliví učitelé se 
zapojili do tvorby tzv. šablon, nových výukových mate-
riálů.

Školní rok 2012/13 s sebou přinesl snížení počtu 
zaměstnanců a očekávání nového vedení školy. Znovu se 
měnila aktuální nabídka oborů. Bylo rozhodnuto o převe-
dení oborů Kosmetické služby a Kadeřník pod správu Střední 
průmyslové školy chemické v Pardubicích se sídlem na Podě-
bradské ulici. Všichni netrpělivě očekávali výsledek konkurz-
ního řízení a od nového vedení očekávali stabilizaci situace, 
zklidnění atmosféry ve škole a v neposlední řadě i nové 
nápady, jak uspět v tvrdém konkurenčním boji středních škol.

Jmenováním nového ředitele Mgr. Zdeňka Zitka a jeho 
nástupem do funkce dne 1. 11. 2012 se začala psát další kapi-
tola známé pardubické školy.

Stejně jako v životě jednotlivce není dobré se stále jen 
obracet do minulosti, ale žít přítomností a směle plánovat 
budoucnost, podívejme se nyní na současnou pardubickou 
„potravinu“. Nyní ji najdete v Atlasu školství pod názvem 
Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice. 
K změně názvu došlo 1. 9. 2014.

Vážení čtenáři, možná jste ve výčtu historických udá-
lostí nenašli tu svou, kterou považujete za důležitou a která 
se vás osobně dotýká. Naším cílem nebylo podat úplný pře-
hled všech událostí, ale připomenout ty, které školu výrazně 
pozitivně, či negativně ovlivnily. Nyní nastal čas věnovat se 
současné podobě školy.

SPŠPaS Pardubice očima současníků

SPŠPaS Pardubice je školou státní, jejím zřizovatelem 
je Pardubický kraj. Zatímco budova školy bude vzhledem 
ke svému stáří potřebovat stále více a více péče, uvnitř se to 
hemží mladými lidmi. Počet žáků se v posledních letech pohy-
buje kolem 400. Školu nedělá budova, ale lidé (žáci, učitelé 
a ostatní zaměstnanci). To, jak se člověk s fi lozofi í školy zto-
tožní, se odrazí na její úspěšnosti. Současní zaměstnanci školy 
se snaží i nadále vyzdvihovat jedinečnost školy a šířit její dobré 
jméno. Mohou toho dosáhnout jen díky poctivé práci, osob-
nímu nasazení, odbornosti a lidskému přístupu. Nejsme molo-
chem, který chrlí množství absolventů hledajících uplatnění, 
ale usilujeme o to, aby školu opouštěli mladí lidé schopní se 
zapojit do pracovního procesu či schopní dál pracovat na své 
odbornosti. Ve škole pracují učitelé, kteří za sebou mají léta 
praxe v oboru a publikační činnost. Své zkušenosti žákům pře-
dávají nejen v běžné výuce, ale i prostřednictvím vydávaných 
učebnic a studijních materiálů. 

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Par-
dubice je autorizovanou osobou pro vzdělávání v rámci 
Národní soustavy kvalifi kací ve skupině oborů Potravinář-
ství a potravinářská chemie pro profesní kvalifi kace v oborech 
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projektů. Namátkou jmenujme projekty Za poznáváním 
gastronomie ve Španělsku, Implementace krajského akč-
ního plánu Pardubického kraje, Profesní rozvoj pedagogů, 
Vzdělání pro Evropu, UNIV 2 KRAJE, Zavádění moder-
ních trendů do výuky potravinářské chemie. Mnohé by 
nebylo možné bez podpory sponzorů a bez úzké spolu-
práce se Svazem pekařů a cukrářů v ČR, jehož členem škola 
je. 

V několika posledních letech se střední školy potýkají 
s poklesem zájemců o studium. Získat nové žáky se sna-
žíme nejen tradičním způsobem (přehlídky středních škol, 
prezentace na ZŠ, informace na stránkách školy), ale i pro-
žitkovou formou, aktivním zapojením žáků ze ZŠ do běž-
ných výukových činností ve škole. Úspěch slaví především 
TECHNOHRÁTKY, které blíže ukazují náplň nabízených 
oborů.

Reklamu škole dělají i úspěchy jednotlivců. Velikou 
radost nám udělalo 2. místo Michala Hrubeše v celostátní 

přehlídce 39.  ročníku 
SOČ. Porotu si získal prací 
s názvem Nosiče na bázi 
magnetických mikročástic 
pro imunomagnetickou 
separaci patogenních bak-
terií z mléka. Naši žáci se 
podílejí na úspěšném prů-
běhu mnoha akcí, např. 
Abilympiády, Velikonoc na 
zámku, Dožínek na zámku, 
Fresh Festivalu apod. Další 
dílčí úspěchy našich žáků 
najdete na webových strán-
kách školy. Nelze rovněž 
opomenout fakt, že se žáci 
i zaměstnanci školy pravi-
delně zapojují do charitativ-
ních sbírek. 

Vítězky – Gastro Hradec Králové

Fresh festival

Hodnocení žáků na Dnech 
chleba

Pekař a Cukrář. Zájemcům umožňujeme vykonat zkoušky 
v rámci profesních kvalifi kací a navštěvovat přípravné kurzy 
(viz www.spspas.cz).

Zájemci o studium na naší škole z řad žáků základních 
škol si mohou vybrat mezi čtyřletými obory zakončenými 
maturitní zkouškou (Analýza potravin, Analýza potravin – 
výživový poradce, Technologie potravin – management, Tech-
nologie potravin – zpracování mouky, Technologie potravin 
– mlynářství a výroba krmiv) a tříletými obory zakončenými 
závěrečnou zkouškou (Cukrář, Pekař, Prodavač, Kuchař-
-číšník, zaměření Kuchař, nebo zaměření Číšník). Jako jedna 
z mála středních škol nabízíme dvouleté nástavbové studium. 

Co se nám podařilo

Přestože nepatříme mezi velké školy, podařilo se 
nám díky nasazení žáků a pedagogů zapojit se do různých 
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Záběry z pekařských a cukrářských soutěží

Lyžařský kurz

Slovo ředitele

Škola je po sloučení v roce 2011 stabilizovaná. Nabízí 
pestrou a dostatečnou nabídku oborů a zaměření, která 
přímo či nepřímo souvisí s potravinářským průmyslem. 
Pečlivě sledujeme požadavky současných zaměstnavatelů 
a konstatujeme, že naši žáci po absolvování studia na naší 
škole nacházejí okamžité uplatnění na trhu práce. To nás 
těší a zároveň zavazuje neustále sledovat potřeby firem 
a připravovat mladou generaci tak, aby byla co největším 
přínosem. Dlouhodobě jsme odbornou základnou pro 
vzdělávání dospělých. 

Ctíme historii, vážíme se všech absolventů, kteří dosaže-
ného vzdělání na pardubické průmyslovce maximálně využili 
a stali se v mnoha případech významnými a váženými osob-
nostmi. Měl jsem vzácnou možnost se s některými osobně 
setkat. Bylo velmi příjemné vnímat to, že na svou školu 

nezapomínají, že si uvědomují, co jim dala a kteří učitelé se 
stali nezapomenutelnými. 

Věřím, že škola bude nadále žít svůj život v duchu svých 
tradic a bude ještě dlouhá desetiletí pevnou součástí výchovně 
vzdělávacího systému České republiky.

Srdečně zvu všechny absolventy školy na oslavy 100. vý-
ročí založení školy, které se konají 13. 9.–14. 9. 2019.

A co dodat závěrem? Věříme, že budeme úspěšně roz-
víjet tradiční hodnoty a škola bude vynikat poctivou odbornou 
přípravou, snahou zlepšovat výchovný a vzdělávací proces 
a morální kvalitou absolventů. Nechť je pardubická „stoletá 
dáma“ i přes dobu své existence stále plná elánu a je místem, 
kde chtějí mladí lidé studovat! 

Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří zaznamenávali 
historii školy a umožnili dalším generacím ji poznat. Poděko-
vání patří kronikářům i všem autorům příspěvků almanachu. 
Bez nich by tento článek nemohl vzniknout.  �
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 Ing. Jaroslav 
Albrecht 

– pekař tělem i duší
Počátkem července roku 1956 se učitelskému páru naro-

dil prvorozený syn Jaroslav. Své dětství až do 10 let pro-
žil v malé vesnici na Rakovnicku, která leží na samém okraji 
obrovských komplexů křivoklátských lesů v místech, kde řeka 
Berounka tvoří hranici mezi Středočeským a Západočeským 
(dnes Plzeňským) krajem. Zmíněná vesnička, ve které se na-
rodila i Jaroslavova matka, se nachází ve Středočeském kra-
ji, kdežto rodná vesnice otce na druhé straně řeky, tedy v kraji 
Plzeňském. Přestože obě vesnice jsou vzdáleny vzdušnou ča-
rou přibližně 5 km, život v nich byl za Jaroslavova dětství velmi 
rozdílný. Bylo to způsobeno tím, že až do 30. let minulého sto-
letí zajišťovaly přepravu osob i povozů přes řeku pouze přívozy, 
což bylo zejména za zvýšeného stavu vodní hladiny velmi dob-
rodružné, či spíše nebezpečné. V důsledku toho se obyvatel-
stvo z obou sousedních krajů stýkalo velmi omezeně. To mělo 
za následek rozdílný rozvoj krajových zvyklostí i jazyka. Pro 
malého Jaroslava vždy byla velkým zážitkem návštěva babičky 
na druhé straně řeky, která mluvila typicky zpívavým plzeň-
ským dialektem. To však již bylo v době, kdy oba břehy řeky 
spojoval a dodnes spojuje nádherný železobetonový most. Pří-
roda a krajina na obou březích řeky jsou téměř totožné a kaž-
dého návštěvníka okamžitě okouzlí svou krásou. Z pohledu 
turisty či rekreanta je to území zaslíbené, život místních oby-
vatel, zejména na plzeňské straně, však nebyl nikdy jednodu-
chý. V okruhu desítek kilometrů zde neexistuje prakticky do-
dnes žádný průmysl a zdrojem obživy obyvatel byly po celá 

staletí zemědělství a práce v lese, doplněné různými služba-
mi řemeslného charakteru. Zejména po roce 1990 celá oblast 
prošla silnou hospodářskou krizí, v současné době je však i zde 
téměř nulová nezaměstnanost, protože obyvatelé běžně dojíž-
dějí za prací desítky kilometrů do větších měst, jako je např. 
Beroun, Hořovice, Rokycany či Plzeň. Většina mužské po-
pulace provozuje jako svého hlavního koníčka myslivost nebo 
rybaření, rovněž sběr hub patří k velmi oblíbeným činnostem 
prakticky všech obyvatel. Toto plně platilo i v rodině malého 
Jaroslava – dědeček myslivec, otec rybář, zbytek rodiny vášniví 
houbaři. V tomto téměř idylickém prostředí Jaroslav vyrůstal 
a nikdy ho nenapadlo, že by to mohlo být někdy jinak. 

V roce 1966 se Albrechtovi se svými dvěma dětmi – Jaro-
slavem a o 4 roky mladší Romanou – přestěhovali do Prahy. 
Větší změnu v životě dítěte si snad nelze představit, ale maminka 
při přemlouvání poněkud vzpurného syna použila drobnou 
lest. Neustále mu zdůrazňovala, že v Praze existuje 62 kin
a promítají nejméně 2x denně nejrůznější fi lmy. Další výhodou 
pro malého chlapce mělo být, že v Praze se dá bruslit i v létě, 

a naopak plavat i v zimě. Pro 
venkovského chlapce to byla 
taková lákadla, že si v Praze 
relativně brzy zvykl. Ovšem 
s podmínkou, že každý víkend 
rodina odjížděla zpět na venkov. 
Po ukončení základní devítileté 
školy následovalo studium na 
čtyřletém gymnáziu Voděradská 
v Praze 10, kde v roce 1975 složil 
maturitní zkoušku s vyzname-
náním. Následovalo přijetí na 
Vysokou školu chemicko-tech-
nologickou v Praze, Fakultu 
potravinářské a biochemické 
technologie. Po třech letech 7. 7. 1960 čtyřletý Jára
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studia se Jaroslav musel rozhodnout pro specializaci, které se 
bude věnovat poslední dva roky studia. I když chtěl původně 
studovat kvasnou chemii a technologii, nakonec zvolil chemii 
a technologii sacharidů. Významnou měrou tomu napomohla 
skutečnost, že se po třetím ročníku oženil se svou spolužačkou 
Ivanou a oba manželé následně získali oborové stipendium od 
Generálního ředitelství mlýnského a pekárenského průmyslu 
v Praze s tím, že po ukončení studia musí oba mladí inženýři 
odpracovat nejméně 5 let v mlýnsko-pekárenském oboru. 
V rámci tohoto závazku oba nastoupili do Výzkumného ústavu 
mlýnského a pekárenského průmyslu v Praze. Ing. Jaroslav 
Albrecht však musel po měsíci zaměstnání odejít na jedno-
letou základní vojenskou službu do Liberce, kde vykonával 
funkci náčelníka proviantní služby, na což byl ostatně 2 roky 
v průběhu vysokoškolského studia jednou týdně připravován. 
Teprve v Liberci si plně uvědomil, že to armáda s funkcí náčel-
níka proviantní služby myslí vážně, ale už nebyl čas se divit. 
Celkem 440 vojáků 3x denně očekávalo kvalitní teplou stravu 
a 10 kuchařů a 2 skladníci proviantu se měli opravdu co ohánět. 
Vařilo se samozřejmě podle předem zpracovaného týdenního 
jídelníčku, pro který bylo potřeba zajistit dostatek potřebných 
surovin v odpovídající kvalitě a čerstvosti. Začátky na vojně 
rozhodně nebyly jednoduché, ale v návalu práce vojna relativně 
rychle utíkala. Jaroslav zde měl možnost se aktivně seznámit 
se zásadami správné přípravy pokrmů a je možné říci, že se po 
určité době vaření stalo jedním z jeho koníčků. Po návratu do 
civilu se chtěl nově nabytými zkušenostmi hned pochlubit man-
želce, ukázalo se však, že uvařit pro 2–4 osoby může být obtíž-
nější než pro doposud obvyklých 440 strávníků. Časem se vše 
vyladilo a Jaroslav dnes vaří často a rád pro celou širší rodinu.

Po návratu z vojny, během které se mu narodila prvoro-
zená dcera Barbora, nastoupil zpět do Výzkumného ústavu 
mlýnského a pekárenského průmyslu, a to do oddělení teo-
retických základů technologií. Jednalo se o práci v laboratoři, 
kde se v té době zkoumalo mimo jiné množství a složení obil-
ných slizů obsažených v žitném zrně. Práce poměrně zdlou-
havá a pro „akčního“ Jaroslava málo zajímavá. Po necelém 
půlroce na vlastní žádost přestoupil do oddělení technolo-
gického, kde již několik let pracoval jako zástupce vedoucího 
jeho dobrý kamarád Ing. Josef Hrabal. V tomto oddělení pra-
covali specialisté na výrobu chleba, běžného pečiva, jemného 
pečiva, cukrářských výrobků, trvanlivých výrobků atd. Jaro-
slav jakožto nový člen oddělení dostával od samého začátku 
výzkumně-vývojové úkoly, které tematicky nezapadaly do 
žádné z výše uvedených kategorií. Prvním úkolem bylo zave-
dení průmyslové výroby alginátového želé pro pekařské účely 
v moderní průmyslové pekárně Michle v Praze 4. Úkol se 
podařilo úspěšně vyřešit během necelých 3 měsíců. Následo-
vala práce v týmu, jehož cílem byl vývoj mechanizované linky 
na výrobu listových těst o výkonu 500 kg za hodinu. Vývoj 
byl úspěšně ukončen získáním tzv. autorského osvědčení pro 
řešitelský tým. Další v té době relativně novou technologií 
bylo zpracování různých cereálních materiálů extruzní tech-
nologií. Rovněž tato činnost byla oceněna udělením autor-
ského osvědčení. Po necelých dvou letech úspěšné práce 
v tomto technologickém oddělení přišla zajímavá nabídka 
od ředitele národního podniku Pražské pekárny a mlýny Ing. 
Miroslava Kučírka přejít na funkci podnikového pekařského 
technologa. Podmínkou bylo, že Jaroslav musí v pekárně 
Michle absolvovat čtyřměsíční technologickou praxi, jejímž 

Prezentace výrobků
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hlavním cílem bylo aktivně se seznámit s obsluhou všech 
nainstalovaných výrobních zařízení. V té době se jednalo 
o nepřetržitý třísměnný provoz, jehož týdenní výrobní cyklus 
začínal v nedělních ranních hodinách a končil v sobotu dopo-
ledne. Jak sám ing. Albrecht říká, umožnění této kvalitní 
praxe pro něj bylo doslova štěstím z nebe. Ze znalostí a zku-
šeností, které zde nabyl, těžil po velkou část svého dalšího 
profesního života.

V podniku Pražské pekárny a mlýny, n. p., docházelo 
v osmdesátých letech minulého století k zásadní generační 
výměně vedoucích pracovníků. Na nejvyšší řídicí posty se 
dostávali vysokoškolsky vzdělaní třicátníci, kteří měli za sebou 
několik let odborné praxe v oboru. V rámci tohoto procesu 
se stal 28letý Ing. Jaroslav Albrecht výrobním náměstkem 
ředitele závodu 1 – Vysočany, ředitelem závodu byl v té době 
30letý Ing. Jindřich Černý, CSc. V této souvislosti je nutné 
dodat, že do závodu 1 patřily průmyslová pekárna Vysočany, 
průmyslový mlýn Vysočany, průmyslová těstárna Vysočany 
a řemeslná pekárna Újezd nad Lesy. Celý závod měl v té době 
cca 650 zaměstnanců. Poposkočme o 3 roky – ing. Černý již 
vykonává funkci podnikového ředitele, Ing. Miroslav Jeroušek 
funkci jeho výrobně-obchodního náměstka. Ing. Albrecht 
v této době zastával funkci vedoucího odboru řízení výroby. 
Podnik krátce před tím přešel na dvoustupňový systém řízení, 
tzn. byly zrušeny všechny čtyři závody a jednotlivé provozovny 
byly řízeny přímo z podnikového ředitelství dispečerským 
způsobem. „Nelehká to byla doba,“ vzpomíná ing. Albrecht. 

Po roce 1989 do podniku přicházely významné západo-
evropské fi rmy nabízející nejrůznější strojní zařízení nebo 
suroviny. Ve většině případů pocházely z německy hovořících 
zemí a v této souvislosti mohl ing. Albrecht uplatnit nejen své 
technologicko-výrobní, ale i jazykové znalosti. Následovala 
přibližně dvouletá éra čilých obchodních aktivit s těmito fi r-
mami, která byla na čas přerušena privatizací podniku. Ze 
s. p. Pražské pekárny a mlýny se již v roce 1990 vyčlenila 
michelská pekárna, ze které následně kuponovou privatizací 
vznikly Michelské pekárny, a. s. Menší řemeslné provozy byly 
vydány původním majitelům v rámci tzv. restitucí, větší provoz 

– pekárna Hostivař – byla vydána v rámci tzv. mimosoud-
ních rehabilitací po schválení samostatného privatizačního 
projektu českou vládou. Zbytek podniku byl privatizován 
kuponovou metodou, což vedlo ke vzniku fi rmy Odkolek, a. s.

Řízením osudu se v závěru roku 1990 obrátily dědičky 
po bývalém majiteli hostivařské pekárny v Praze 10 na pana 
Stanislava Holého, v té době vedoucího odboru dopravy pod-
nikového ředitelství Pražských pekáren a mlýnů, s prosbou 
o pomoc se zpracováním žádosti o vydání této pekárny 
a s jejím dalším provozováním. V této souvislosti byla v roce 
1991 založena obchodní společnost Kontinua, spol. s r. o., 
která zpracovala na převzetí hostivařské pekárny formou 
mimosoudní rehabilitace samostatný privatizační projekt. 
Ten byl po několika měsících schválen vládou České repub-
liky. K samotnému převzetí pekárny Hostivař od s. p. Pražské 
pekárny a mlýny došlo 29. 2. 1992. Pekárnu od 1. 3. 1992 tedy 
začala provozovat společnost Kontinua, spol. s r.o., jejími spo-
lečníky byli manželka a dcera původního majitele Ing. Jiřího 
Kašpara a 3 odborníci na pekařskou problematiku – Ing. Jaro-
slav Albrecht, Stanislav Holý a Ing. Pavel Hubáček. Podíl kaž-
dého jednotlivého společníka tvořil 20 %. Prvořadým úkolem 
společnosti Kontinua bylo udržet si dostatek zákazníků 
a postupně významnými investicemi do strojního zařízení 
vytvořit podmínky pro trvale kvalitní produkci vyráběného 
sortimentu. V roce 2000 byla dokončena obměna veškerého 
strojního zařízení pekárny. Pro fi nancování rekonstrukcí bylo 
využíváno leasingů, úvěrů i vlastního produkovaného zisku. 
Celková fi nanční částka spojená s obměnou strojního zaří-
zení a vozového parku ve výši přibližně 90 mil. Kč byla spla-
cena v roce 2001, ve kterém Hostivařská pekárna zároveň 
dosáhla svého prvního významného úspěchu v rámci celého 
pekařského oboru. Konzumní chléb s kmínem vyrobený v této 
pekárně totiž získal ocenění „Chléb roku 2001“. Tento titul byl 
o to cennější, že se v Hostivařské pekárně před jejím převzetím 
fi rmou Kontinua nikdy chléb nevyráběl, tzn. výroba chleba 
v této pekárně neměla žádnou tradici. Z pohledu obchodního 
však bylo důležitější, že si poloručně tvarovaný chléb „Hosti-
vařský pecen“ o hmotnosti 1,6 kg vyráběný již od roku 1997 

Společný snímek zaměstnanců společnosti Kontinua
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S vedoucími představiteli Svazu

získal značnou oblibu Pražanů a jeho denní objem výroby se 
po dobu téměř 20 let pohyboval na samé horní hranici kapa-
citních možností pekárny. 

Vedení fi rmy Kontinua rozhodlo již v roce 1994 o zakou-
pení vhodného objektu v Mělníku, ve kterém byla během nece-
lého roku vybudována řemeslná pekárna s jednou průběžnou 
a jednou rotační pecí, menší cukrářská dílna, a zejména 
výrobna zlepšujících přípravků a směsí pro pekaře a cuk-
ráře. Firma Kontinua totiž již v roce 1992 získala výhradní 
zastoupení pro distribuci těchto produktů vyráběných jednou 
z významných světových firem v tomto oboru – firmou 
Boehringer Ingelheim Backmittel GmbH. Toto výhradní 
zastoupení původně platilo pro celé Československo, od 
ledna 1993 pouze pro Českou republiku. První tři roky fi rma 
Kontinua produkty pouze dovážela, od roku 1995 již většinu 
z nich začala licenčně vyrábět. Celý proces výroby a distri-
buce těchto produktů vyústil ve vybudování vlastního logis-
tického a vývojového centra v Brandýse nad Labem – Staré 
Boleslavi, které bylo otevřeno v září 2005. Od tohoto roku 
postupně rostl podíl vyráběných přípravků a směsí vyvinutých 
vlastním vývojovým oddělením fi rmy. Zároveň v této době 
byla přebudována pekárna v Mělníku na výrobnu zmraze-
ných pekařských polotovarů, které vhodně doplňovaly zmra-
zené polotovary dovážené z Německa a Belgie od výrobců 
skupiny BakeMark (dnes CSM), do které fi rma Boehringer 
Ingelheim Backmittel mezitím přešla. Okolo roku 2010 dosa-
hovala firma Kontinua, spol. s r. o., ročního obratu téměř 
300 mil. Kč a zaměstnávala asi 200 lidí. Na tomto obratu se 
přibližně stejnou měrou podílela jak čerstvá pekařská výroba, 
tak výroba a prodej zlepšujících pekařských přípravků, směsí 
a zmrazených polotovarů.

Již od roku 2008, kdy v souvislosti s odchodem do 
důchodu odprodal svůj obchodní podíl zbylým společníkům 
ing. Hubáček, začínalo být zřejmé, že fi rma Kontinua nenajde 
pokračovatele z řad nastupující generace rodinných přísluš-
níků. Z tohoto důvodu došlo v roce 2012 k rozdělení fi rmy 
Kontinua, spol. s r. o., na dvě samostatné fi rmy, a to Hostivař-
skou pekárnu s. r. o. a fi rmu Kontinua – zlepšující přípravky 
s. r. o. Podíly zbývajících čtyř majitelů zůstaly v obou fi rmách 
rovnoměrně zachovány, jednateli obou fi rem byli Ing. Jaro-
slav Albrecht a Stanislav Holý. Z pohledu denního řízení zajiš-
ťoval činnost v Hostivařské pekárně pan Stanislav Holý, ing. 
Albrecht měl na starosti zejména fi rmu druhou, zabývající se 
výrobou zlepšujících přípravků, směsí a zmrazených pekař-
ských polotovarů. Cíl rozdělení původní fi rmy Kontinua na 
dvě části byl jasný – ve správný okamžik fi rmy prodat vhodným 
zájemcům. K této situaci došlo počátkem roku 2016, kdy byla 

fi rma Kontinua – zlepšující přípravky s. r. o. prodána spo-
lečnosti Lesaffre Česko, a. s. Tato fi rma je odborné pekařské 
veřejnosti dobře známa jako významný dodavatel droždí 
a pekařských zlepšujících přípravků a směsí. Firma Lesa-
ffre se od začátku obchodních rozhovorů netajila tím, že její 
zájem se týká zejména unikátních technologií výroby různých 
druhů žitných stabilizovaných kvasů, na jejichž vývoji fi rma 
Kontinua nepřetržitě pracovala téměř 20 let a dosáhla v této 
oblasti mimořádných výsledků. Svědčí o tom i skutečnost, že 
ing. Albrecht byl osloven vedením Svazu pekařů a cukrářů 
v České republice, aby se společně s Mgr. Petrem Šedivým 
stal spoluautorem publikace „Výroba chleba“. Učebnice byla 
vydána v roce 2014 a ing. Albrecht v ní zpracoval kapitoly 
týkající se právě moderních způsobů přípravy chlebových 
kvasů a těst. Zároveň se fi rma Lesaffre jednoznačně vyjádřila, 
že nemá žádný zájem o pokračování výroby a distribuce zmra-
zených pekařských polotovarů. Proto byla v průběhu roku 
2015 tato činnost řádným způsobem defi nitivně ukončena. 

Prodej společnosti Hostivařská pekárna s. r. o. se nepo-
dařil za přijatelných fi nančních podmínek realizovat, neboť 
vzhledem k neuspokojivým hospodářským výsledkům 
typickým pro většinu průmyslových pekáren v posledních něko-
lika letech se nenašel vhodný zájemce. Ekonomická situace 
průmyslových pekáren v Praze byla v posledních více než pěti 
letech velice frustrující. Není náhodou, že postupně zanikly 
průmyslové pekárny Vysočany, Michle a nakonec i Hostivař, ve 
které byla výroba ukončena ke dni 30. 11. 2016. Důvody byly 
vždy stejné – neuspokojivá ekonomická situace vyvolaná ne-
úměrně nízkými realizačními cenami výrobků, relativně vyso-
kými mzdovými požadavky a principiální nemožností získat 
jakoukoliv dotaci z fondů EU, neboť území Prahy je podle pra-
videl EU nadprůměrně bohatým regionem bez možnosti při-
dělování dotací. Stačí, aby pekárna byla umístěna několik km 
za ofi ciálními hranicemi Prahy, a dotace již mohou proudit 
po stamilionech… To by však byl již námět na jiný článek.

Rozhodnutí o ukončení výroby v pekárně Hostivař bylo 
pro oba jednatele jedno z nejtěžších, které kdy museli udělat. 
Vzhledem k tomu, že se na tento krok již předem částečně 

Autogramiáda
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Albert – nemladší z rodu Albrechtů S čerstvě uloveným sumcem a vnuky (červenec 2018)

A pak, že nerostou

připravovali, proběhlo vše relativně v klidu. Žádnému z doda-
vatelů, bankám ani státním institucím nezůstala neuhrazená 
pohledávka, všichni zaměstnanci dostali do poslední koruny 
vyplacenu mzdu a zákonné odstupné, i když velmi často našli 
nové zaměstnání v oboru či mimo něj hned následující den. 
Firma Hostivařská pekárna s. r. o. vstoupila od 1. 1. 2017 
ofi ciálně do likvidace, která z formálních důvodů doposud 
není ukončena. Celý areál pekárny přešel do nově založené 
společnosti, která jednotlivé objekty postupně rekonstruuje 
a následně pronajímá. Majitelé této nové společnosti a jejich 
vzájemné podíly zůstaly i v tomto případě nezměněny.

S takto „uklizeným stolem“ mohl ing. Albrecht odejít do 
předčasného důchodu. V těch 30 měsících, které mu celkově 
zbývaly do dosažení řádného důchodového věku, rozhodně 
nezahálí. Výrazným způsobem modernizuje a rozšiřuje 
rodinné sídlo tak, aby se do něj vešla celá jeho širší rodina, 
která v současné době kromě manželky Ivany, dcery Barbory 
a syna Jakuba zahrnuje ještě jejich životní partnery a zatím 
tři vnuky – sedmiletého Daniela, pětiletého Matyáše a třímě-
síčního Alberta. Malý Bertík je příslibem, že rodové jméno 
Albrecht z vesničky na plzeňské straně Berounky hned tak 
nezmizí. A tím jsme se obloukem vrátili zase na začátek našeho 
příběhu. Jaroslavovi se splnil sen a opět může žít uprostřed 
nádherné přírody na březích Berounky. Sám vášnivý rybář 
si užívá volných chvil spolu s podobně „postiženými“ kama-
rády u vody a snaží se přivést k rybařině i své dva starší vnuky. 
Nejmladší Bertík je zatím od této povinnosti osvobozen. Další 
vášní je pro Jaroslava cestování, ať už po vlastech českých či 
v zahraničí. Za 25 let své podnikatelské činnosti v oboru si 
získal díky své veselé a otevřené povaze mezi obchodními 
partnery spoustu přátel doma i v zahraničí a rád se s nimi 
pravidelně setkává. Ideální z jeho pohledu je i možnost spojit 
tzv. „příjemné s užitečným“, např. cestování autem do zahra-
ničí se sportovním rybolovem. Tímto způsobem již několikrát 
navštívil Norsko, Švédsko, Finsko, Německo, Rakousko, Slo-
vensko, Polsko, Itálii, Španělsko a Portugalsko. Další zají-
mavou kombinací je cyklohoubařina, která spočívá v tom, že 
na kole projíždíte hluboké křivoklátské lesy a sbíráte pouze 
houby, které je vidět podél cesty. Nevěřili byste, že tímto způ-
sobem se dá nasbírat plný košík hřibů i v době, kdy „zaručeně 
nerostou“. Žádný normální houbař totiž nedojde tak hluboko 
do lesa, kam se dá relativně snadno dojet na kole. Má to však 

jeden háček – musíte vědět kam. Znalost těchto tajných míst 
se v rodině Albrechtových předává z generace na generaci. 

Po dokončení rekonstrukce a dostavbě rodinného sídla, 
kde je pamatováno i na různé wellness aktivity, zbyde jedna 
suterénní místnost na malou pekárničku, takovou jenom 
pro radost. A jak znám Jaroslava Albrechta, jeho rodina 
a kamarádi se mají na co těšit.

Ing. František Kruntorád, CSc.
 �
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VYHLAŠUJÍ 11. ROČNÍK SOUTĚŽE 

Dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2019

a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2019

                     G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                            P A R T N E Ř I  S O U T Ě Ž E :

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I :

www.ceskachutovka.cz

Soutěž probíhá ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova 
pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky, místopředsedů Senátu Milana Štěcha 

a Jana Horníka

O D B O R N Ý  P A T R O N :

Karel Melzoch, rektor VŠCHT

Z Á Š T I T A  R E S O R T U :

Miroslav Toman, ministr zemědělství
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Podmínky 
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

 
 
 

 

 výrazné 

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
„Dobrý 

 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

 
 

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

12. září 2019
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Přihláška výrobků 
do soutěže 

Česká chuťovka 2019
Přihlašovatel

Firma, adresa:   .................................................................................................................................................................................................................................

Kontaktní osoba, mobil, e-mail:    ..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

IČO:  ................................................................................................................  www:   ....................................................................................................................

a vyplněnou ji zašlete na e-mail: ceskachutovka@sympex.cz, 
případně písemně vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:

Sympex Group, s. r. o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3

do 12. září 2019
� registrační poplatek: 4 000 Kč (bez DPH)

�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)

�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)

Na základě zaslané přihlášky obdržíte zálohovou fakturu, 

kterou uhraďte nejpozději do 12. září 2019 na účet číslo:

2700214690/2010

Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2 000 g bude přijímá-
no dne 18. září 2019 od 8.00 do 16.00 hod., pekařské a cukrář-
ské výrobky až 19. září 2019 od 7.00 do 8.30 hod. na adrese: 
VOŠ, SPŠ a SOŠ, Podskalská 10, Praha 2. Výrobky se předávají ve 
3. patře v  laboratoři č. 317. Podrobnosti a  upřesnění dodání 
zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.

Potvrzujeme, že přihlášený výrobek je od českého výrobce 
a je vyroben v ČR.

Jméno a podpis oprávněné osoby, razítko firmy:

Datum, místo:     ..........................................................................................

NÁZEV PŘIHLÁŠENÉHO VÝROBKU A KATEGORIE

Elektronickou přihlášku najdete na www.ceskachutovka.cz

Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve svém § 9b stanovuje 
pojem „česká potravina“ s podmínkami % obsahu surovin 
původu z  České republiky. Pokud nesplňuje výrobek 
oceněný diplomem Česká chuťovka podmínky pro 
možnost označení „česká potravina“, protože obsahuje 
vyšší podíl nečeských surovin, bude možné využívat logo 
„Naše chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku. 
Toto opatření přijali pořadatelé soutěže jako přechodné 
a  bude přesně stanoveno v  licenční smlouvě uzavřené 
s jednotlivými účastníky soutěže Česká chuťovka 2019.

Logo „Naše chuťovka“
– DOPLNĚK K SOUTĚŽI ČESKÁ CHUŤOVKA

Výrobek Charakteristika

1
Česká chuťovka    Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

2
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

3
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

4
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

5
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

6
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE
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Nové 
logistické centrum 

ve Vestci u Prahy

Specifikace mrazírenského skladu

AGRO Jesenice u Prahy a.s

zeleniny a ovoce AGRO Jesenice u Prahy a.s.



Vodňanská drůbež

Grilujte s námi 
a probuďte svou fantazii!

A aby bylo Vaše grilování opravdu dokonalé, 

připravili jsme pro Vás několik novinek na 

gril, díky kterým se stanete jedničkou 

v grilování mezi přáteli. Marengo: 
Pikantní chuť 

grilovacího koření
 

Hubertus: 
Nezaměnitelná a jemná 

chuť bylinek, hub a divokého 
koření

 
Flamengo: 

Jedinečná lehce pikantní 
chuť papriky a chilli

 
Barbecue: 

Typicky nasládlá rajčatová 
chuť s nádechem kouře 

dřevěného uhlí

Vodňanská drůbež

v grilování mezi přáteli. 

N
chuť b

Je

Typ
c


