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Vážené a milé čtenářky, vážení čtenáři,
jsme zase o jedny prázdniny 
bohatší a vysněné léto se pomalu 
bude chýlit k svému zenitu. Čas 
dovolených u většiny z nás skončil 
a začíná zas ta upracovanější část 
roku. Takže po potravinářsku – 
zdar letošní okurkové sezoně! 
Počasí se hodně vyvedlo i pro ty, 
kteří naši hranici nepřekročili. 
I pár kapek spadlo, někde i zabou-
řilo, ale hodně vodáků tahalo rafty 
naložené dětmi po šutrech dna 

řek velmi často. Voda nám chybí a možná víc, než si stačíme 
připustit. Z kohoutků v kuchyních většinou pořád ještě teče, 
z představy, že by nemusela, jde děs. 

Přes sušší počasí se však obilí na našich polích dařilo 
poměrně dobře. Odhady sklizně jsou sice hodně pozname-
nány klasickou opatrností zemědělců, ale tragédie to určitě 
nebude. I když je takřka jisté, že kvalita zrna suchem vždycky 
utrpí a pekařská kvalita mouky může být problém. Co je však 
jisté, zemědělci oslaví dožínky s nadšením, včetně těch celo-
státních a obřadných na Země živitelce v Českých Budějovi-
cích koncem srpna. Je to již tradice a je hezká. Připomíná stále 
úzkou spojitost mezi přírodou a naším žitím. A na tomto postu 
ve společnosti sedlák pevně stojí, bez ohledu, zda zvládá pole 
motykou, anebo nejmodernějším orným systémem řízeným 
„džípíeskou“. Význam a postavení zemědělství v našem 
životě je důležité připomínat zvláště v dnešní době, kdy si naše 
děti myslí, že původ potraviny je ze supermarketu. Už vůbec 
za chutným chlebem nevidí pole a díž v pekárně, za sýrem pak 
určitě ne krávu, a když, tak tu veselou z obalu, a za mamin-
činým řízkem jistojistě ne jateckou porážku. Ono u dětí by 
to nemuselo zas tak vadit, dospějí a většina z nich prozře, 
ale ta netečnost k oběma nejdůležitějším odvětvím  našeho 

hospodářství, tedy zemědělství a potravinářství, s nimi půjde 
celý život. Pokud je ovšem nepotká profese v nich. V pře-
vážné míře je však výroba potravin považována veřejností za 
naprostou samozřejmost a pracovat v těchto branžích není 
žádným preferovaným povoláním. Možná spíš naopak. On se 
však ten nesoulad mezi významem a pohledem na tyto obory 
činností dost často sune i do politiky. Malé vědomí o potra-
vinářské problematice pak umí udělat nevědomce i z před-
ních politiků, kteří rádi glosují na „chytrá“ témata. Tak 
například předseda jedné naší strany, jejíž historie sahá až 
do roku 1921, uvedl, že nedostatek vepřového masa u nás je 
způsoben zrušením vepřína v Letech. Takže pár čísel. Výroba 
vepřového u nás činí za rok cca 500 tis. tun a v Letech u Písku 
činila výroba asi tak jednu setinu tohoto množství. Největší 
ironií není to, že to vyslovil, ale to, že tomu i někdo věří. Podle 
nulových reakcí tisku na tuto účelovou vymyšlenost je víra 
v tohoto předsedu obdivuhodná. 

Ještě jednu poznámku, jen tak na okraj. Obvykle mívám 
téměř samé pozitivní reakce na moje úvodníky, a to jak tady 
v časopisu Potravinářská Revue, tak v Potravinářském zpra-
vodaji. Jinak tomu bylo po vydání červnové Revue, kde jsem 
nebyl zajedno se stávkujícími na Václavácích a Letenských 
pláních. Naschvál dávám tato místa do množného čísla, pro-
tože i jimi jsem obhajoval nesmyslnost tohoto počínání při 
hovorech s kritiky a sděloval svobodně, co si o tom myslím. 
Sdělil jsem svůj názor a ten mám stále stejný. Překvapila mě 
ale dost silná nevraživost k mému názoru a třeba i sdělení, 
že jsem sice dost uznávaný odborník na potravinovou pro-
blematiku, ale že politice vůbec nerozumím. Občanská válka 
asi nevypukne. Ale dva tábory tu máme. Jen by si ten nevra-
živý měl počkat na volby. Žijeme snad pořád ještě v demokra-
tickém zřízení, nebo už ne?

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel
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Systém EKO-KOM 
je na evropské 

směrnice
připraven

Ing. ZBYNĚK KOZEL, 
generální ředitel Autorizované 

obalové společnosti EKO-KOM, a. s.

Jak splnit nové cíle a požadavky nastavené obalovou a od-
padovou směrnicí známé jako balíček cirkulární eko-

nomiky (CEP) a směrnicí o omezení jednorázových plastů 
(SUP)? Tato otázka zaznívá napříč Evropou, týká se každé 
z členských zemí Evropské unie a výjimkou není ani Česká 
republika. Ta má však velmi dobrou startovní pozici a na pl-
nění nových ambiciózních cílů je připravena. 

Řada fi rem i různých organizací již prezentovala vlastní 
analýzy o aktuálním třídění a recyklaci odpadů v České repub-
lice. Ty se velmi různí, stejně jako navrhované postupy. Ne 
vždy, ale zohledňují skutečnost, že Česká republika má roz-
vinutý systém třídění a recyklace odpadů, který je založený 
na úzké spolupráci obalového průmyslu, měst a obcí a celého 
odpadového sektoru. Právě tím, že je dlouhodobě promyš-
leně rozvíjen, tak za zhruba 20 let své existence dnes dosahuje 
celoevropsky špičkových výsledků. K třídění svých odpadů jej 
využívají bezmála ¾ obyvatel ČR. Na počátku bylo několik 
verzí, jak by mohl být systém koncipován. Funkčnost různých 
způsobů tříděného sběru obalových odpadů se ověřila v prv-
ních letech provozu Systému v rámci několika pilotních pro-
jektů. Na základě jejich výsledků jsme se nakonec rozhodli 
pro stávající podobu systému, kde je sběr spotřebitelských 
obalových odpadů realizován společně s ostatními tříditel-
nými odpady. Jeho nosným pilířem jsou veřejně dostupné 
barevné kontejnery rozmístěné v husté sběrné síti. S každou 
tříděnou komoditou je spojena konkrétní barva sběrné 
nádoby, respektive návodné samolepky s informacemi o tří-
dění jednotlivých komodit, aby lidé s určitostí věděli, co do 

příslušného kontejneru patří. Od samého počátku bylo naším 
cílem vybudovat takový systém, který zajistí maximální spo-
třebitelský komfort. Jednou z podmínek je tedy dostatečný 
počet barevných kontejnerů, kontejnery musí být pro občany 
dostupné 24 hodin denně, nesmí to k nim mít příliš daleko, 
vytřídit do nich odpad musí být jednoduché a pohodlné. A tak 
zatímco na začátku tisíciletí bylo po celém Česku rozmístěno 
zhruba 30 tisíc kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad, 
dnes jich mají lidé k dispozici přes 400 tisíc. A docházková 
vzdálenost k nim se neustále zkracuje – z původního čtvrt 
kilometru na současných průměrně 91 metrů. S vytříděným 
odpadem to mají lidé často blíž než pro nákup do nejbližšího 
supermarketu nebo večerky v okolí. Jako další uživatelskou 
výhodu vnímám i to, že je integrovaný – lidé tedy mohou do 
těchto barevných kontejnerů třídit jak použité obaly, tak i neo-
balovou složku. Druhým pilířem Systému na straně sběru 
odpadu je sběr tzv. průmyslových obalových odpadů, jedná se 
především o přepravní, skupinové a průmyslové obaly. Sběr 
těchto obalových odpadů je realizován ve spolupráci přímo 
s původci těchto odpadů a odpadářskými fi rmami. Dále také 
dlouhodobě využíváme spolupráci se zařízeními na energe-
tické využití odpadu, která ze škváry vytřiďují také kovové 
odpady, včetně obalů.

Vyšší cíle recyklace obalů

Systém EKO-KOM je zodpovědný za zajištění zpětného 
odběru a recyklace obalových odpadů a současné recyklační 
cíle plynoucí z legislativy plní Česká republika bez větších 
problémů. Nově se ale musíme připravit v tomto ohledu hned 
na dvě zásadní změny – Evropská unie nejenže stanovila 
v balíčku CEP nové, poměrně ambiciózní, cíle pro recyklaci, 
ale zároveň změnila defi nici recyklace, lépe řečeno zavedla 
definici nového pojmu „konečná recyklace“. Ta posunuje 
měřící bod recyklace ze vstupu materiálu do technologie 
úpravy odpadu (dotřiďovací linky) až na vstup do výroby pro-
duktu/výrobku. Neříkám, že splnit vyšší procenta bude jed-
noduché, ale tuzemský systém má dobrou startovní pozici. 

S ohledem na vyšší požadavky vyplývající z obou 
směrnic si AOS EKO-KOM zpracovala analýzu možných 
variant postupu. Na základě toho jsme dospěli k závěru, že 
cílů obalové a odpadové směrnice (CEP) týkající se obalů 
a směrnice o omezení jednorázových plastů (SUP) lze nejlépe 
dosáhnout další intenzifikací tříděného sběru v oblastech 
s podprůměrnými výkony či oblastech s potenciálem roz-
voje, dále pak rozvojem sběru v rámci veřejného prostoru tzv. 
„out of home“, v kombinaci s odtříděním obalových odpadů 
v rámci technologií pro přípravu paliv z komunálních odpadů. 
Odtřiďování materiálově využitelných složek z komunálních 
odpadů je využití synergického efektu evropského cíle 
– odklonu komunálních odpadů od skládkování. Kapa-
city stávajících ZEVO nejsou schopny pokrýt požado-
vaný cíl poklesu skládkování (na max. přípustných 10 %)
komunálních odpadů v roce 2030. V rámci ČR jsou tak při-
pravovány reálné projekty rekonstrukce tepláren z hlediska 
nutnosti ekologizace stávajících kotlů. Např. Veolia plánuje 
u dvou tepláren částečný přechod od uhlí na spalování alter-
nativních paliv a biomasy. 

Intenzifikace tříděného sběru a úprava 
směsného komunálního odpadu 

Intenzifikace tříděného sběru odpadu by měla být 
zaměřena na obce, které jsou z hlediska třídění dlouhodobě 
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pod mediánem výtěžnosti tříděného sběru, tedy množstvím 
vytříděného odpadu jedním obyvatelem za rok, a na obce, kde 
je identifi kován potenciál růstu tříděného sběru, příkladem 
jsou rekreační oblasti. Intenzifi kaci je třeba si představit jako 
komplex opatření, kterými lze dosáhnout zvýšení vytříděného 
množství v daných lokalitách. Primárně jde o optimalizaci 
rozmístění sběrné sítě, tedy zlepšení dostupnosti nádob na tří-
děný sběr společně s intenzivní prací s danými obcemi a jejich 
obyvateli, tak aby vzrostla účast obyvatel na třídění. Kromě 
rozvoje a optimalizace veřejně dostupné sběrné sítě počítáme 
s rozvojem a podporou sběru v zástavbách rodinných domů 
formou individuálních sběrů, tzn. sběru prostřednictvím 
menších nádob či pytlů pro sběr papíru, plastu, v některých 
případech také nápojového kartonu a kovů umístěných přímo 
ke každému rodinnému domu. Tyto systémy sběru jsou dlou-
hodobě podporovány také v rámci dotačního programu SFŽP 
Operačního programu životní prostředí s cílem zavedení sys-
tému předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. 
systému „door-to-door“. Z dlouhodobého hlediska předpo-
kládáme, že bude individuálním sběrem pokryto cca 50 %
obyvatel žijících v rodinných domech. Z analýz systému EKO-
-KOM vyplývá, že potenciál růstu vytříděného množství vzta-
ženo na jednoho obyvatele se zavedením individuálního sběru 
se pohybuje u papíru mezi 2 až 5 kilogramy a 3 a 7 kilogramy 
u plastů. Tady tedy vidíme významný potenciál.

Pro účely přípravy alternativních paliv z komunálních 
odpadů je potřeba vybudovat zařízení pro jejich výrobu. Sou-
částí takové technologie je automaticky také technologie 
odtřiďování nespalitelných složek, jako jsou kovy, případně 
sklo. Ve strategii systému EKO-KOM je počítáno ještě 
s dovybavením technologií přípravy paliv o technologie optic-
kých separátorů, které budou schopny odtřídit některé druhy 
plastů a také PET lahve.

Technologie přípravy alternativních paliv tak bude 
schopna odtřídit veškeré kovové odpady (nikoli pouze 
nápojové plechovky) včetně obalů, a to jak magnetických 
pomocí magnetického separátoru, tak i nemagnetických, 
jako je hliník, pomocí technologie vířivých proudů. Dále pak 
budou odtříděny některé druhy plastů, jako jsou i PET lahve 
a případně také sklo. V celkovém nakládání se zbytkovým 
komunálním odpadem po roce 2030 předpokládáme, že podíl 
těchto zařízení bude odpovídat nejméně jedné pětině.

Dle dat CENIA je v ČR ročně vyprodukováno zhruba 
2,8 milionu tun směsného komunálního odpadu. A rozbory 
směsného odpadu ukazují, že tento odpad obsahuje kolem 
25 % papíru, plastu, skla a kovů, což není rozhodně málo. 
I v případě výše popsané intenzifikace odděleného sběru 
vždy zůstane ve směsném komunálním odpadu určitý podíl 
odpadů vhodných k materiálové recyklaci. V rámci analýz 
předpokládáme přínos odtřiďování okolo 20 tis. tun materi-
álově využitelných odpadů především v komoditách kovů jak 
Fe, tak i Al, dále pak plasty, sklo a částečně také papír.

Neméně významnou součástí strategie je také zaměření 
se na rozvoj sběru obalových odpadů mimo domácnosti, tedy 
na veřejných prostranstvích, kde lidé tráví volný čas, jako jsou 
parky, kulturní zařízení a akce, sportoviště, rekreační zóny 
atd. Cílem je jak umožnění sběru obalových odpadů pro jejich 
materiálové využití, ale také tím předcházet vzniku volně 
pohozených odpadů, tzv. litteringu. 

Třídění a recyklace plastů

Pokud budou výše uvedené nástroje, jako je intenzifi -
kace odděleného sběru, odtřídění materiálově využitelných 
obalů ze směsných odpadů, strategie sběru mimo domác-
nosti, správně implementovány, budou splněny nejen poža-
davky směrnice CEP, ale i směrnice SUP týkající se obalů. 
Intenzifi kace a odtřídění jsou nezbytná opatření, zdůrazňuji 
nezbytná, pro splnění všech cílů CEP i SUP. Možné zálohování 
nápojových PET obalů je tedy nutné vnímat jen jako jejich 
možný doplněk týkající se pouze velmi specifi ckého spektra 
nápojových obalů. I ze zahraničních zkušeností totiž vyplývá, 
že samotné zálohování nedokáže zajistit současné splnění cílů 
obou směrnic. To ostatně potvrzuje i praxe z oněch zemí, kde 
zálohování funguje, a které jsou často uváděny jako správný 
příklad. Nedávno to zmínil na konferenci Odpady a obce 
v Hradci Králové Terje Skovly, zástupce RoAF, odpadové spo-
lečnosti, která se zabývá sběrem, tříděním a recyklací komu-
nálních odpadů v Norsku. V zemi je zaveden zálohový systém 
na sběr PET lahví a nápojových plechovek. Skovly ale při-
znal, že z deklarované 95% vratnosti těchto obalů od nápojů 
je však 12 % odtříděno ze směsného komunálního odpadu, 
a samotné zálohování tedy zajistí návratnost pouze 83 % PET 
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lahví. Jen pro srovnání – Česká republika dosahuje již nyní 
zhruba 80 % návratnosti nápojových PET obalů, a to bez 
záloh, přirozeným rozvojem systému třídění a vysoké dob-
rovolné účasti obyvatel na něm. Ke splnění specifi ckého cíle 
SUP pro nápojové PET lahve je proto potřeba zvýšit sběr jen 
o zhruba 10 %. To vidíme s pomocí nástrojů, které jsou zmí-
něny výše, jako reálné. Nicméně případné zavedení záloh je 
řešeno již současnou legislativou, jak je patrné na pivních lah-
vích, a je pouze věcí rozhodnutí výrobců nápojů, zda k němu 
přistoupí. Výhodou pro jejich rozhodování je fakt, že na rozdíl 
od jiných zemí nejsou pod časovým tlakem, protože cíl sběru 
plastových nápojových lahví – 77 % stanovený pro rok 2025 
– je plněn již dnes. Na druhé straně by rozhodování nemělo 
trvat příliš dlouho, protože celý systém třídění by měl být roz-
víjen promyšleně a odklonění sice minoritní, ale z hlediska 
zabraného objemu v kontejnerech významné části odpadu do 
obchodů by mělo i své negativní důsledky, které je nutné včas 
řešit. Bylo by nutné příslušným způsobem modifi kovat jeho 
infrastrukturu i logistiku, ale zejména komunikovat směrem 
ke spotřebitelům, že i nadále je nutné třídit ostatní obaly. 
Zkušenosti z Německa totiž ukazují, že část spotřebitelů 
na zavedení záloh spontánně reaguje tak, že přestává třídit 
ostatní plasty.

Změny materiálu a konstrukce obalů 

V posledních dvou letech se zásadním způsobem zvýšil 
zájem fi rem vyrábějících balené výrobky o konzultace týka-
jící se materiálu a konstrukcí obalů z hlediska jejich recyk-
lovatelnosti. Samozřejmě se snažíme vyjít vstříc a pomoci 
jim dodáním konkrétních informací o možnostech recyklace 
jejich obalů, aby se mohly zodpovědně rozhodnout. Zároveň 
také poukazujeme na to, že technologicky lze zrecyklovat 
prakticky jakýkoli materiál. Je to však otázka faktických 
nákladů a ekonomiky takové recyklace a je to také otázkou 
množství takového materiálu, které se na trh dostane. Souvisí 
s tím i čistota odpadního materiálu vstupujícího do recyklač-
ního procesu. Pokud je například obal znečištěn původním 
obsahem, je třeba ještě před  vlastní recyklací obalu řešit tech-
nologické možnosti oddělení původního obsahu od mate-
riálu obalu a to s sebou nese další náklady. My jako neziskový 
EPR systém jsme byli založeni výrobci baleného zboží právě 
k tomu, abychom pro ně zajistili zpětný odběr, tedy vytří-
dění, a využití a recyklaci jejich obalů. A tak je tomu i nadále, 
je na rozhodnutí plničů, jaké obaly budou pro své výrobky 
používat, my jsme pak povinni zajistit pro ně sběr a následné 
využití v souladu s požadavky zákona. Samozřejmě s tím ale 
souvisí ekonomika, za kterou to lze realizovat, a je na oba-
lovém průmyslu, aby se rozhodl, jestli převažují přínosy nad 
negativy, pokud se rozhodne balit do obalu, jehož recyklace je 
obtížná, a tedy drahá, nad například funkčními přínosy obalu. 
A na to je třeba nezapomínat, my potřebujeme od výrobců 
zadání, pro co chtějí a do budoucna budou potřebovat zajistit 
recyklaci. Díky našemu know-how jsme schopni zhodnotit 
možnosti recyklace a jejich nákladovost a na základě toho 
se výrobci mohou rozhodnout, jaké typy obalových mate-
riálů budou používat. V principu jde o prostou ekonomickou 
otázku, zda se určité typy obalů více vyplatí nahradit tako-
vými druhy, pro které již recyklační kapacity existují, i při tím 
vyvolaných nákladech na změnu technologie balení, nebo 
se naopak více vyplatí investovat do nových recyklačních 
postupů a kapacit pro dnes používané obaly. Je logické, že 
taková rozhodnutí nemůžeme udělat ani my sami, ani jednot-
liví výrobci, protože bude vyžadovat alespoň trochu koordino-
vaný přístup celého průmyslu.

Konečná recyklace

Pro splnění cílů CEP v oblasti recyklace je nutno zajistit, 
aby byla ze sesbíraného odpadu v maximální možné míře 
vyrobena druhotná surovina, která bude vstupovat do pro-
cesu konečné recyklace. 

V tom procesu hrají zásadní roli dotřiďovací linky. 
Na rozdíl od kovů, které jsou po základním roztřídění na 
jednotlivé třídy přímým vstupem do hutí, či skla, které po 
odtřídění balastních látek a roztřídění na barvy na auto-
matických vysoce výkonných a velkokapacitních linkách 
vstupuje do procesu recyklace ve sklárnách či jiných apli-
kací, jsou komodity plast a částečně i papír dotřiďovány 
na menších manuálních linkách. Česká republika dispo-
nuje velmi hustou sítí těchto dotřiďovacích linek, kterých 
je dlouhodobě okolo 120. Jedná se však v absolutní většině 
o manuální dotřiďovací linky, na kterých pracovníci vytřiďují 
komodity vhodné k recyklaci takzvaně pozitivním tříděním. 
Tato skutečnost limituje především dotřiďování plastů. Pra-
covník je schopen rozpoznat PET lahev, duté plasty typu 
drogerie, avšak není již schopen rozpoznat plasty dle jed-
notlivých polymerů, např. kelímky, vaničky, některé druhy 
fólií. Cílem naší strategie je motivovat prostřednictvím 
systémových odměn provozovatele těchto zařízení k větší 
míře dotřídění především plastových odpadů pro vstup do 
materiálové recyklace. Pozitivem jsou již první připravo-
vané projekty doplnění linek zařízeními schopnými dete-
kovat plasty dle jednotlivých polymerů a tím výrazně zvýšit 
dotříděné množství materiálů, a tedy i dosahovanou míru 
recyklace. 

Recyklace plastů

Pokud bychom zúžili problematiku pouze na plasty, 
jsou PET lahve vnímány jako nejlépe obchodovatelná komo-
dita. Avšak plastů, po kterých je poptávka, je celé spektrum. 
Pokud dotřiďovací linka vyrobí jednodruhový plast, jako 
jsou HDPE, PE, PP, PS v dostatečném množství, je prodejní 
cena těchto plastů pozitivní a v přepočtu na objem odpadu, 
od kterého se odvíjí větší část nákladů sběru, srovnatelná 
s PET obaly. V rámci Strategie systému EKO-KOM je tak 
výroba a odbyt druhotné suroviny finálním parametrem 
pro plnění cílů recyklace. Z tohoto hlediska je tedy cílem 
nastavit parametry systémové podpory dotřiďovacích linek 
a technologií zpracovávajících vyrobenou druhotnou suro-
vinu tak, aby i směsné a problémové plasty byly zpracovány 
do výrobků, o které bude na volném trhu zájem. Za tímto 
účelem se do budoucna také budeme intenzivně věnovat 
spolupráci s odpadovým a recyklačním průmyslem. Nejde 
přitom o žádnou revoluci, ale o pokračování dosavadní spo-
lupráce. Chceme obalářskému sektoru pomoci optimalizovat 
jejich obaly z hlediska následné recyklace a zároveň najít 
vhodné technologie pro recyklaci v současné době obtížně 
recyklovatelných obalů, které budou z hlediska zachování 
funkčnosti obalů i nadále vyráběny. To bude bohužel před-
stavovat vyšší náklady, které bude muset obalový průmysl 
pokrýt, ale to je logický důsledek požadavku na razantní 
nárůst recyklace obalového odpadu, který nová legislativa 
přinesla. Výhodou českého průmyslu je to, že na rozdíl od 
jiných států růst nákladů nebude tak drastický, protože to 
nejdůležitější a nejdražší, tedy vysoce účinný tříděný sběr, již 
máme. 

�
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SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel.: 224 805 158, e-mail: sekretariat@socr.cz

http://www.socr.cz

Obchody z celé České republiky se letos již po-
čtvrté utkají v Diamantové lize kvality. Soutěž, 
která hodnotí a  následně oceňuje prodejny 
z hlediska poskytovaných služeb, si za čtyři ročníky 
svého trvání vybudovala značné renomé. Přihlásit 
se do tohoto klání mohou nejen jednotlivé 
obchody patřící do skupiny velkých řetězců, ale 
i  malí a  specializovaní obchodníci. Novinkou 
letošního ročníku jsou pak ocenění za inovace a za 
nejlepší spolupráci s lokálním dodavatelem.

Albert na Chodově, DM drogerie ve Velkém 
Týnci, Lidl v Ostravě a Siko koupelny na pražském Zli-
číně. To byli čtyři vítězové třetího ročníku Diamantové 
ligy kvality. Právě tito obchodníci se stali inspirací pro 
více než čtyři desítky prodejen, aby se přihlásily do 
letošního ročníku, pokusily se přesvědčit o svých kva-
litách a získaly tak prestižní ocenění.

Diamantovou ligu kvality, kterou spolupořádají 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, podporuje vláda ČR. Na podzim 
2015 byla tato soutěž zařazena do Programu Česká 
kvalita a je i součástí Národní politiky kvality. Jejím 
odborným garantem je Česká společnost pro jakost.

O tom, že je mezi obchodníky o soutěž zájem, 
přitom vypovídají čísla z předchozích ročníků. Do 
prvního ročníku soutěže se v roce 2016 přihlásilo
19 maloobchodních prodejen s převahou sortimentu 
potravin. O rok později to bylo již 41 velko- i maloob-
chodních prodejen, a to nejen s potravinářským, ale 
i s nepotravinářským sortimentem. V loňském třetím 
ročníku to bylo 46 účastníků a poprvé se mohli při-
hlásit i drobní obchodníci z menších sídel, pro které 
byla vypsána nová kategorie „Prodejna maloformá-
tového typu“.

„Do kategorie Prodejna maloformátového typu 
spadají venkovské prodejny, které se nacházejí v sídlech 
do tří tisíc obyvatel, a dále pak prodejny se specializo-
vaným sortimentem. Může se jednat například o pul-
tový prodej elektra nebo třeba květinářství,“ vysvětlil 
Radek Sazama, ředitel Komory obchodních řetězců 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Ať už jste 
drobný pekař, nebo řezník, právě zde můžete dokázat 
ostatním, že své řemeslo děláte skutečně s fortelem 
a ve vysoké kvalitě. Ve třetím ročníku DLK v této nové 
kategorii premiérově zabodovaly prodejny Penny 
Market v Karolince (Zlínský kraj) a Žabka ve Vráži (Stře-
dočeský kraj). 

JAK SE HODNOTÍ?
Letošní ročník má nyní před sebou hodnotící 

fázi, v níž budou nominované subjekty podrobeny 
zkoumání hodnotitelů. Na rozdíl od jiných sou-
těží popularity, kde o vítězi rozhoduje svými hlasy 

veřejnost, jsou zde základem přísná kritéria posuzo-
vání tak, aby zvítězili skutečně ti nejlepší.

Už součástí přihlášky je sebehodnotící dotazník, 
v němž měly přihlášené prodejny za úkol uvést své 
hlavní přednosti, jimiž se odlišují od konkurence. Čím 
jsou výjimečné, specifi cké nebo lepší než ostatní pro-
dejny toho kterého řetězce. Těmito důvody mohou 
být například různé inovace, ale i důvěra zákazníků 
nebo aktivní zapojení do charitativních projektů 
v  místě působení. To vše může přihlášeným sou-
těžícím přinést plusové body navíc, které mohou 
významně přispět k získání ocenění.

Tím hlavním, co prodejny čeká, je však neohlá-
šená a anonymní návštěva dvojice vyškolených hod-
notitelů. Ti se jako tzv. neznámý zákazník zaměří na 
tři základní kritéria spokojenosti. V případě prodeje 
potravin je zajímá vzhled prodejny, kvalita zboží 
a úroveň služeb zákazníkovi. U nepotravinářského 
zboží se pak hodnotí kromě celkového vzhledu i šíře 
sortimentu a úroveň kvalifi kovanosti personálu.

Následně se představí managementu prodejny 
a pokračují dále v hodnocení jako auditoři, kteří se 
zabývají ve svém hodnocení záležitostmi souvise-
jícími s nastavením systému. Důležitými kritérii při 
posuzování je přitom mimo jiné dodržování legisla-
tivních pravidel, u potravin dodržování hygienických 
podmínek, komplexnost doplňkových služeb a také 
dodržování vlastních firemních pravidel. Současně 
pak auditoři hodnotí a ověřují skutečnosti uvedené 
v sebehodnotí cí zprávě.

OCENĚNÍ PŘITÁHNE ZÁKAZNÍKY
Tak jako každý rok i letos soutěž vyvrcholí slav-

nostním galavečerem, který se bude konat 19. lis-
topadu za účasti mnoha významných osobností 
politického a kulturního života. Právě zde budou 
nejúspěšnějším prodejnám propůjčeny tituly Držitel 
ocenění Diamantové ligy kvality. Jeho držitelé mohou 
po dobu dvou let používat ochrannou známku Dia-
mantová liga kvality ať již v podobě nálepky, plakátu, 
podlahové grafi ky, nebo čehokoli jiného, co jim jejich 
prostory umožní. To vše je pak pro zákazníka jasným 
vodítkem kvality.

Na galavečeru bude zároveň udělena Zvláštní 
cena prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu 
ČR, Cena za vynikající kvalitu České společnosti pro 
jakost a jako letošní novinky Cena za inovace, kterou 
vítězi předá ministr průmyslu a  obchodu Karel 
Havlíček, a Cena za nejlepší spolupráci s  lokálním 
dodavatelem.

Přestože je Diamantová liga kvality zpoplat-
něnou soutěží, přínos v podobě nových zákazníků, 
které zisk některého z ocenění přitáhne, tuto investici 
jistě bohatě vyváží.

Diamantová liga kvality ocení
už počtvrté nejlepší prodejny 
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5. 11. 2019 / Praha
Více informací a přihlášky na:
www. vyzivaspol.cz

Další akce Společnosti pro výživu do konce roku 2019
8. – 9. 10. 2019 Konference Dietní výživa / Pardubice
29. 11. 2019  Konference Dětská výživa a obezita / Praha

Společnost pro výživu Vás zve 
na tématickou konferenci

VODA 
A MINERÁLNÍ 
LÁTKYVÁPNÍK, HOŘČÍK, 

FOSFOR, SODÍK
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

Ing. DAVID MIKŠOVSKÝ, CSc.,
projektový manager FRUJO, a. s.

1. Společnost FRUJO byla založena již v roce 1990 a za tu 
dobu si vybudovala významné renomé ve výrobě potravinář-
ských polotovarů. Jak dlouho ve fi rmě pracujete Vy a na jaké 
pozici?

1. srpna 2019 to byly 4 roky, co jsem nastoupil do fi rmy 
FRUJO na pozici technologická podpora prodeje, někdy také 
označována jako projektový manager v oblasti vývoje.

2. To zní poněkud široce, co je tím myšleno, čím se ve fi rmě 
zabýváte?

Nemyslím si, že to je až tolik široké, v podstatě to 
poměrně přesně vystihuje moji roli ve fi rmě. Mým primárním 
úkolem v rámci firmy je podpora prodeje, a to zejména 
z pohledu chemicko-technologického. Mám tím na mysli, 
že se obchodník může ocitnout v situaci, že je zákazníkem 
dotázán, zda je naše fi rma schopna vyrobit to či ono, tedy 
jinak řečeno, zda jsme schopni dodat produkt, který v sou-
časné době není v našem produktovém portfoliu nebo poža-
dovaná modifi kace je natolik výrazná, že to má zásadní vliv 

na vlastní výrobní technologii nebo i na chemickou podstatu 
výrobku. Pochopitelně se to explicitně nemusí týkat přímo 
vývoje vlastního produktu, ale potažmo i vývoje výrobní tech-
nologie, kterou potřebujeme, abychom mohli požadovaný 
produkt vyrobit.

Je zřejmé, že součástí vývoje a inovací je mnohdy 
i ryze kreativní činnost, která je založena na našich znalos-
tech evropského trhu, na informacích získaných z různých 
veletrhů, konferencí, práci s dodavateli, na našich zkuše-
nostech nebo spolupráci s odbornými institucemi. Chceme 
trvale navrhovat našim zákazníkům široké spektrum inovací, 
a to buď ve směru zdravější či modernější formy stávajícího 
výrobku, nebo zcela nové, unikátní řešení aktuální poptávky. 

3. Mohl byste to vysvětlit?
FRUJO je synonymem společnosti, která si v průběhu 

své existence vybudovala jméno renomovaného předního 
výrobce ovocných i neovocných náplní do jogurtů a mléčných 
nápojů, do pekařských výrobků, výrobou směsí pro zmrz-
liny, výrobou koncentrátů a emulzí pro nápojářský průmysl 
a mnoho dalších. Tato skutečnost jen podtrhuje fakt, že je 
naprosto nezbytné sledovat vývojové trendy, všímat si nových 
směrů v potravinářství a velmi rychle a citlivě reagovat na 
požadavky zákazníků. Navzdory tomu, že jsme na trh uvedli 
velké množství produktů, které byly zákazníky a potažmo 
koncovými spotřebiteli přijaty velmi dobře, je nutné tento 
směr ve vývoji a inovací nových vývojových směrů udržet 
a nadále rozvíjet.

4. Jak to myslíte? 
Hlavní fi lozofi í naší fi rmy je výroba moderních a zdra-

vých potravinářských komponentů, a tím i plné uspokojo-
vání potřeb našich zákazníků. I když se může toto zdát jako 
klišé, myslíme to opravdu vážně. Snažíme se zabývat všemi 
požadavky jak malých, tak i velkých zákazníků. V této jedno-
duché větě jsou však skryty aspekty širokého spektra poža-
davků na nejrůznější produkty. Ve spolupráci s vývojovým 

FRUJO – tradiční výrobce potravinářských komponentů
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oddělením vyvíjíme výrobky, které mohou nést certifi kát BIO 
nebo VEGAN, Clean Label (produkty, které neobsahují žádné 
látky deklarované tzv. „E kódem“ – pozn. redakce), BABY 
food (produkty, které musí být speciálně certifi kovány, že spl-
ňují požadované limity sledovaných látek). Vyvíjíme produkty 
bez chemických aditiv nebo konzervantů, produkty s pro-
dlouženou trvanlivostí. Někteří zákazníci poptávají produkty 
s obsahem bylin nebo extraktů, někdy i s obsahem kurióz-
ních látek, které jsou velmi obtížně zpracovatelné a vyžadují 
speciální způsob zpracování. V poslední době jsme zazname-
nali mnoho požadavků na snížený obsah cukru nebo zvýšený 
obsah proteinů. Bylo by asi naivní myslet si, že prostým sní-
žením/přidáním dané ingredience lze dosáhnout požadova-
ného výsledku. Zákazníci, což je naprosto logické, vyžadují, 
aby i při snížení obsahu cukru, produkt chutnal stejně nebo 
lépe, aby v něm nebyly žádné nepříjemné příchutě nebo pachy. 
Proto je nutné nalézt takové řešení, aby odpovídalo poža-
davkům, což např. v případě snížení obsahu cukru není právě 
jednoduché. Všechny tyto požadavky vyžadují kooperaci 
nákupního, obchodního a vývojového oddělení, technologů, 
výroby a v neposlední řadě i pracovníků skladu. Reagu-
jeme i na požadavky drobných zákazníků, kteří nemají tak 
velkou výrobní kapacitu, aby mohli zpracovat produkt z vel-
kého kontejneru. Za tímto účelem jsme loni spustili novou 
plnicí linku ILPRA, která nám umožňuje plnit tzv. farmářské 
produkty do kbelíků různých formátů (3 kg – 20 kg) – tedy 
produkty zpracovávané v malých rodinných farmách. 

5. Jsou vaši zákazníci nároční?
Zákazníci jsou v dnešní době mnohem více informováni 

a vzděláni v oblasti potravinářství a rozhodně jim není lho-
stejné, zda potravina obsahuje/neobsahuje látky nevhodné, 
nebo dokonce i škodlivé.

Je naprosto správné a v pořádku, že se spotřebitelé zají-
mají o složení výrobku. Dnešní zákazník je orientovaný na 
zdravé výrobky. Je proto naší snahou dodávat takové pro-
dukty a výrobky, které náročné požadavky trhu splňují. Tento 
spotřebitelský tlak ovšem vyvolává potřebu, abychom i my 
měli neustále aktuální přehled o všech surovinách, které při 
výrobě používáme, abychom měli přehled o vědeckých obje-
vech v tomto sektoru, o aktuálních informacích od dodavatelů 
našich surovin. Je samozřejmé, že se o tyto informace zajímají 
prakticky všichni naši zaměstnanci, ale v některých případech 
jsou novinky nebo informace poměrně sofistikované, a je 
potřeba je „zpracovat a přetlumočit“ do srozumitelnějšího 
jazyka, objasnit jejich funkcionalitu, vyvinout a připravit 
nové vzorky, na kterých je možné prezentovat výhody či nové 
funkční vlastnosti nového produktu. 

6. Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
V nedávné době jsme byli požádáni, zda bychom 

nemohli na základě předchozích zkušeností a na základě 
informací z trhu předpovědět nebo naznačit, jaké výrobky 
nebo směry by mohly být pro naši fi rmu zajímavé v horizontu 
1–2 let, a měli bychom se jimi zabývat. Předložili jsme návrh 
výroby ovocných komponentů pro výrobu tzv. smoothies, 
které se do té doby u nás nevyráběly. I když se někteří kole-
gové na tento návrh dívali poměrně skepticky, připravili jsme 
několik návrhů vzorků, které byly při senzorických testech 
velmi pozitivně přijaty. Na základě takovýchto výsledků a po 
drobných úpravách ve spolupráci se zákazníky byly smoo-
thies koncentráty pro mlékárenský průmysl zařazeny do 
výrobního portfolia FRUJA. 

7. To zní opravdu zajímavě, takže se přímo podílíte na vývoji 
nových výrobků?

Spolupracuji především s oddělením vývoje a tím se 
podílím na vzniku nových výrobků. Kromě toho se věnuji 
vyhledávání nových směrů, produktů, ingrediencí, které ve 
fi rmě nebyly doposud aplikovány nebo realizovány, novým 
technickým postupům a technologiím. Vždy se musí najít 
někdo, kdo jako první „nalezne to nové“, přesvědčí ty správné 
a vyšlape první cestičku. A mohu říci, že rozhodně neplatí, že 
všechny cestičky, které jsem se snažil vyšlapat, byly správné 
nebo byly přijaty či úspěšně využity.

 
8. Jaké jsou tedy Vaše povinnosti v rámci společnosti?

V podstatě bych mohl vyjádřit své povinnosti v rámci 
FRUJA jako zajištění navyšování know-how fi rmy a svých 
kolegů na vývojovém oddělení. Sleduji nové trendy, podílím 
se na modernizaci fi rmy. 

Do mé kompetence také patří analýza možností vyu-
žití našeho výrobního a technologického potenciálu a dále 
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návrhy dalších možných rozšíření sortimentu fi nálních pro-
duktů se zřetelem na moderní trendy i cenu, výběr a využití 
nových surovin a dodavatelů, případně i technologií v úzké 
spolupráci s úsekem nákupu, vývojovým oddělením a tech-
nickým oddělením. Nabyté informace a trendy předávám 
pracovníkům obchodního oddělení, informuji je o vlastnos-
tech nabízených nových produktů, dále pak o doporučených 
postupech zpracování zákazníkem. Kontaktuji a komunikuji 
s externími institucemi, získávám nové informace z odbor-
ných publikací a časopisů. 

9. Představuji si, že máte možnost ovlivnit zásadním způ-
sobem vyráběné produkty. Prozraďte mi, jaké výrobky se 
budou dle Vás v budoucnosti prodávat?

Tak úplně bych to takto neformuloval. Kdo určuje, co 
budeme vyvíjet, resp. vyrábět, je trh, tedy koncový zákazník. 
Současný zákazník je velmi silně ovlivňovaný masmédii, sociál-
ními sítěmi, reklamou, televizí, módními trendy apod. Tento 
tlak je přenášený i na dodavatele potravin. Již jsem Vám říkal, 
že mezi poslední trendy patří snižování obsahu cukru nebo 
zvýšená poptávka po proteinech. Všechny tyto „módní“ směry 
vznikly nebo byly iniciovány na základě seriózních vědeckých 
poznatků. Cukr je v pozadí nejrozšířenější civilizační cho-
roby – obezity. To je komplementárně spojeno se zvýšenou 
poptávkou po proteinech. Mezi naše současné cíle patří uspo-
kojování takovýchto poptávek. Pokud se mě ptáte, co bude 
dalším trendem, další obchodní záležitostí, tak si dovolím před-
povědět, že vláknina, navzdory tomu, že je v mnoha ohledech 
podceňována, se stane složkou v potravinách vyhledávanou. 
Není náhodou, že Česká republika patří mezi země s nízkou 
spotřebou vlákniny na osobu, a odtud snad může i pramenit 
vysoký výskyt rakoviny tlustého střeva. 

10. A co byste chtěl sdělit Vy osobně?
Vzhledem k tomu, že příští rok bude fi rma slavit 30 let 

od svého založení, přál bych si, aby se nám dařilo uspoko-
jovat stále více zákazníků, abychom byli schopni efektivně 
a pružně reagovat na poptávky nejen z českého, ale i ze zahra-
ničního trhu. Přál bych si, aby ve společnosti, a tím nemyslím 
jen naši fi rmu, zavládlo více porozumění a tolerance, neboť 
tolik vytoužená demokracie, kterou jsme před 30 lety získali, 
neznamená: „Já moh u vše a ti druzí to musí přijmout“.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�

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

proteiny ze syrovátky i rostlinných zdrojů
hydrolyzáty, izoláty a koncentráty
baby-food kvalita, hypoalergenní, bez laktózy
vegan kvalita, bez GMO, bez alergenů
zajištění kompletní technologické podpory 

… specialisté 
  na proteiny
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Sůl (nejen) v chlebu
Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Bílé zlato. Sůl jako potenciátor (zesilovač) chuti. Sůl jako 
zdravotní riziko. Sůl nad zlato. Vítání chlebem a solí. Humor 

je solí země. Láska je solí života. Hádka je solí lásky – ale ať vám 
neujede ruka (gruzínské přísloví). Člověk sůl potřebuje, aby po-
znal, jak chutná svět (I. Stone). Salinita (slanost) označuje obec-
ně podíl minerálních látek (solí) rozpuštěných v roztoku (obvyk-
le ve vodě) – mezi nejslanější jezera na světě patří Mrtvé moře.

Sůl je fenomén, stále častěji skloňovaný ve zdravot-
nictví, výživě i v potravinářství. O soli se mluví a píše, hlavně 
v negativních souvislostech s upozorněním na její záporný 
vliv na lidské zdraví. Avšak velmi málo se s tím dělá, hlavně 
(ale nejen) u nás.

Slovanský zvyk vítat hosta chlebem a solí

Navzdory tomu, že scénář ceremonie vítání chlebem 
a solí není přesně znám, nabídnout někomu chléb a sůl zna-
mená přivítat někoho tradičně, prostě a přátelsky. Dává se 
tím najevo, že nikdo nebude trpět hlady. Již v samotném 
aktu vítání hosta starými Slovany se snoubí obě témata – 
chléb i sůl. Chléb jako symbol základního druhu každodenní 
nezbytné výživy, jako dar přírody a těžké lidské práce. Sůl jako 
znamení čistoty a vzácnosti. Sůl nad zlato, jedna z nejzná-
mějších pohádek Boženy Němcové, na tuto charakteristiku 
upozorňuje – zatímco bez zlata a drahých kamenů člověk žít 
může, tak sůl je pro život nezbytná. 

Několik informací o soli

Z potravinářského hlediska je sůl definovaná 
Vyhláškou MZe č. 398/2016 Sb. o požadavcích na koření, 
jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené 
omáčky, dresinky a hořčici. Vyhláška ve svém §2 defi nuje:
g)  jedlou solí krystalický produkt obsahující nejméně 97 % 

chloridu sodného v sušině, obsahující případně obohacu-
jící látky,

h)  jedlou solí s jódem směs chloridu sodného s jodičnanem 
draselným nebo jodidem draselným,

i)  jedlou solí s jódem a fluorem směs chloridu sodného 
s jódem podle písmene h) a fl uoridu sodného nebo fl uoridu 
draselného,

j)  jedlou kamennou solí jedlá sůl získaná dobýváním z pod-
zemních přírodních ložisek s malým podílem anorganic-
kých solí, které se s ní vyskytují přirozeně v ložisku soli, 
popřípadě s podílem účelově přidávaných látek,

k)  jedlou mořskou solí jedlá sůl získaná odpařováním 
mořské vody s podílem stopových prvků a sloučenin, které 
se s ní vyskytují přirozeně v přírodě, popřípadě s podílem 
účelově přidávaných látek,

l)  jedlou vakuovou solí jedlá sůl získaná vakuovým odpařo-
váním nasyceného roztoku jedlé soli (solanky) z přírodních 
ložisek s malým podílem anorganických solí, které se přiro-
zeně vyskytují v ložisku soli, popřípadě s podílem účelově 
přidávaných látek.

Dále vyhláška nařizuje doplnit údaje o formě látky, 
kterou byla jedlá sůl obohacena, a u jedlé soli s jódem a fl uo-
rem doplnit upozornění, že ji lze konzumovat nejvýše 4 g 
denně a nelze ji užívat současně s fl uoridovými tabletami. 

Chemické složení soli je notoricky známé – je jím chlorid 
sodný, NaCl. Málokdo už ale ví, že v přírodě se kamenná sůl 
těží jako nerost halit, což je minerál krystalizující v krychlové 
(kubické) soustavě. Název je složený z řeckých slov halos – 
slaný nebo slanost a lithos – kámen nebo skála. Obsah sodíku 
je 39,3 % a obsah chlóru pak 60,7 %. Vyskytuje se v poměrně 
široké škále barev, a to od průhledné přes bílou, světle modrou 
a růžovou. Se solí v maloobchodě a potravinářském průmyslu 
se setkáváme v různých formách, od jemného prášku přes 
hrubší krystalky až k pevně slisovaným blokům. Obsah mine-
rálních příměsí závisí na způsobu získávání soli a může činit 
nejvýše 2 % (jde o sírany, uhličitany, bromidy ve formě solí 
vápenatých, draselných, sodných nebo hořečnatých).

Historie a zajímavosti

Historie soli je dlouhá jako samo lidstvo. Její nedostatek 
mezi národy žijícími daleko od moře znamenal, že sůl byla 
skutečně leckdy vyvažována zlatem, a sloužila dokonce i jako 
platidlo. Nejvíce ceněna byla pro své konzervační účinky 
potravin, zejména masa, a proto se stala i faktorem podmiňu-
jícím přežití. Od dob egyptských civilizací jsou zaznamenány 
její funkce v léčitelství, jež přešly a dále byly rozvinuty ve sta-
rověkém Řecku a v Římské říši. I v dnešním světě se s jejími 
kladnými účinky potkáváme u léčebných postupů slaných 
moří zejména v dermatologii nebo v slaných koupelích lázeň-
ských procedur a balneoprovozů či při léčení dýchacích potíží 
v solných jeskyních. 

Marketingově uchopenou a hojně propagovanou se 
stala tzv. himálajská sůl, jež je prezentována jako zdraví pro-
spěšnější, vysokohorsky čistá, s mnoha až zázračnými vlast-
nostmi. Ve skutečnosti se těží ve druhém největším solném 
dole na světě v Pákistánu. V maloobchodě ji najdeme většinou 
jako hrubozrnnou. Její typické růžové zbarvení je důsledkem 
malého množství oxidu železa a dále obsahuje velkou škálu 
minerálních látek a stopová množství dalších prvků. Neobsa-
huje žádné chemikálie ani aditiva, která se mohou vyskytnout 
v maloobchodním balení u jiných druhů soli, např. v mořské 
soli můžeme najít protispékavou látku E536 – ferrokyanid 
draselný, jež se dodává v maximálním množství 1 % jako pří-
sada zabraňující vlhnutí. 

Spíše zajímavostí je pak z Ajurvédy známá černá 
sůl pocházející z Indie nebo Pákistánu. Jde o nerafino-
vanou vulkanickou sůl těženou ze sopečných jezer nebo 
sůl získanou pomalým pražením himálajské kamenné 
soli s dřevěným uhlím, nazývanou kala namak nebo san-
chal s velmi silnou příchutí síry. Na indických trzích 
se prodává v kusech nebo i mletá, její barva není vždy 
černá, ale obvykle šedá až tmavě červená a její aroma se 
skvěle hodí k pokrmům indické veganské či vegetariánské 
kuchyně. 
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Setkat se můžeme také s korejskou bambusovou solí, 
která se nazývá jukyom. Ta se vyrábí specifi ckým způsobem. 
Bambusový stonek se naplní mořskou solí, upěchuje jílem 
a poté se peče. Tento postup údajně sůl zbavuje nečistot a do 
soli se z bambusu a jílu naopak dostávají prospěšné látky. 
Tajemnou terapeutickou moc běžné kamenné soli jejím vypa-
lováním na hranicích z borového dřeva takto uvolňovali sta-
rověcí korejští doktoři a buddhističtí mnichové. 

Solíme příliš, ale sodík potřebujeme

Sodný kation Na+ je nejvýznamnější kation nacházející 
se v lidském těle, hlavně v krvi a plazmě. Je zodpovědný za 
hospodaření s vodou – 1 molekula na sebe váže 3 molekuly 
vody. Pomáhá udržovat správnou rovnováhu mezi tekutinami 
v těle, podílí se na přenosu nervových impulsů, ovlivňuje fun-
gování svalů, hraje úlohu v transportu látek přes buněčnou 
membránu a zúčastňuje se řízení tlaku krve. Hladina sodíku 
je v těle regulována ledvinami. Pro zachování všech těchto 
funkcí se dostatečné množství sodíku přirozeně nachází 
v základních složkách potravy, včetně obilných zrn, mléka, 
zeleniny a dalších. Dosud na planetě existují národy, jež vůbec 
nepoužívají sůl jako takovou, aniž by jim to přinášelo zdra-
votní problémy, spíš naopak. 

Největším úskalím sodíkové bilance v naší výživě je tzv. 
skrytá sůl obsažená ve zpracovaných potravinách. Mimoděk 
tak často sůl konzumujeme, aniž bychom to tušili. Na slanou 
i na sladkou chuť si také snadno přivykneme. Dospělý člověk 
v ČR má příjem soli až 3x vyšší než doporučených 5 g soli 
na den. Hypertonici a děti by měli jíst soli ještě mnohem 
méně. Podle různých zdrojů se uvádí u populace dospělých 
v naší republice denní příjem v intervalu 8–17 g soli, při-
čemž více solí muži než ženy. Nese to s sebou svá negativa, 
jehož důsledkem je zbytečně vysoký počet diagnóz spojených 
s vysokým solením. Na prvním místě se uvádí hypertenze 
a s ní spojená srdečně cévní onemocnění. Zdravotnické sta-
tistiky udávají, že hypertenzí v ČR trpí 43,6 % dospělé popu-
lace. To jsou ti, kterým byla stanovena diagnóza, ovšem je 
velké procento dalších lidí, kteří o svém vysokém tlaku ani 
nevědí. Mezi další onemocnění pak patří osteoporóza (sodík 
způsobuje vyšší vylučování vápníku močí), zadržování vody 
v těle a s tím související otoky. Nadměrné solení je spojo-
váno i s rakovinou žaludku a nemocemi ledvin, v neposlední 
řadě je vysoký příjem sodíku ze soli spojován s epidemií 
obezity. Nejen příliš slané potraviny, mezi něž patří uze-
niny, sterilovaná zelenina, olivy, sýry, slané krekry a chipsy, 
ochucovadla a kořenicí směsi a mnohé další, ale i nápoje ve 
formě minerálních vod a iontové nápoje jsou hlavními zdroji 

sodíku. Málokdo si však uvědomuje, že i základní potravina 
– chléb a pečivo – jsou v denním příjmu významným zdrojem 
soli. 

Až třetina denní dávky soli v našem jídelníčku 
pochází z chleba a pečiva

Více či méně třetinu denního příjmu soli v našem jídel-
níčku tvoří pekařské výrobky. Chléb a pečivo spolu s uzeni-
nami tak patří k nejvýznamnějším zdrojům soli v každodenní 
stravě českého spotřebitele. Podle publikované zprávy Stát-
ního zdravotního ústavu společně tvoří až 60 % celkového pří-
vodu soli (© J. Ruprich a kol., CZVP SZÚ: „Solit nebo nesolit 
– být či nebýt“, to je oč tu běží, 11. 3. 2019).

Uzeniny si jistě mnozí z nás odpustí nebo je konzumují 
jen příležitostně. Chléb nebo pečivo (tj. běžné pečivo: rohlíky, 
housky, bagety, bulky, dalamánky aj.) však jíme každý den. 
Jen chleba sní každý z nás průměrně 40 kg za rok, tedy 110 g
denně, což představuje 2–3 krajíčky. Obsah soli v chlebu 
na českém trhu se nachází v poměrně široké škále, nejčas-
těji od 1,2 do 1,6 g/100 g výrobku. Významný český e-shop 
s potravinami má na svých webových stránkách více než
40 druhů chleba, u většiny z nich lze nalézt i výživové hodnoty. 
Nejnižší obsah soli je uveden u výrobků z Velké Británie (od 
0,95 do 1,0 g soli/100 g), o něco vyšší je u chlebů z Německa 
a Rakouska (od 1,0 do 1,5 g soli/100 g), nabízené chleby ze 
Španělska a Itálie patří spíš k těm s vyšším obsahem (od 1,6 
do 2,0 g soli/100 g). Česká provenience je pak zastoupena 
v celé škále tohoto intervalu nebo i výše, 3 druhy balených 
krájených žitných chlebů od jednoho výrobce jsou dokonce 
v intervalu 1,9–2,2 g soli/100 g výrobku. 

 Druhy chlebů
– deklarace soli

výrobci
Počet 

chlebů
Průměrný obsah 

soli ve 100 g 
chlebů

Příjem soli při 
denní spotřebě 

110 g
chleba/os.

Sortiment chlebů 
nabízených 
v e-shopech

30 1,42 g 1,56 g

Konzumní chléb 
balený 

16 1,38 g 1,52 g

Speciální, vícezrnné,
celozrnné 
a toustové chleby

27 1,31 g 1,44 g

Test chlebů Potravi-
nářskou komorou 
02/2018 – labora-
torní stanovení soli

14 1,33 g 1,46 g

Tabulka: Obsah soli ve skupinách chlebů

Pšeničný chléb 
italského typu sypaný 
mořskou solí

zpracované 
potraviny 75 %

přírodní 
suroviny 10 %

příprava pokrmů 
a přisolování 15 %

Podle výpočtů publikovaných SZÚ přijímáme sůl takto:

ří ood ípřírododní
SŮL V NAŠEM JÍDELNÍČKU
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U běžného pečiva je získání informací obtížnější 
vzhledem k převážné většině sortimentu v nebaleném stavu. 
Na internetových stránkách některých výrobců jsou však 
obsahy soli k dohledání. Obvykle výrobci deklarují rozpětí 
obsažené soli ve 100 g výrobků v intervalu 1,1–2,0 g (pro 
sortiment nesypaný na povrchu solí nebo směsí soli, kmínu, 
máku apod.). Průměrný obsah soli v pečivu (rohlík, houska, 
raženka, veka, dalamánek, vícezrnné a celozrnné druhy 
aj.) pak vychází ze 42 druhů dohledatelných s deklarací od 
výrobců běžného pečiva na 1,55 g soli/100 g výrobku. Tedy 
srovnatelný nebo mírně vyšší než u chleba. Ovšem u pečiva 
sypaného solí vyskočí obsah až na 2–3 g soli/100 g výrobků. 
To znamená, že při konzumaci dvou kusů takového pečiva 
sníme více než polovinu doporučené denní dávky soli, a to je 
opravdu hodně.

Výživový profil WHO pracuje u pekařských výrobků 
s doporučenou hodnotou 1,2 g soli/100 g. Tuto hodnotu, 
jak vyplývá z tabulky, převážná většina tuzemských výrobců 
překračuje. Ale nebylo tomu tak vždycky. Původní oborové 
normy pro chleby obsahovaly o čtvrtinu nižší dávky soli, než 
je obvyklé přidávat do výrobků dnes. Pekařské receptury udá-
vají množství surovin v % na množství mouky nebo suchých 
složek, které jsou brány jako 100 %. Ve starých oborových 
normách najdeme u chlebů dávkování nejčastěji 1,5–1,8 % 
soli oproti dnešním obvyklým 2,2–2,5 % soli, což je nárůst 
o třetinu. U běžného pečiva pak 1,5–1,7 % soli v oborových 
normách oproti dnes aplikovaným 2,0–2,2 %, což znamená 
podobné navýšení zhruba o 30 %. Je nutné dodat, že díky 
modernějším technologiím, zejména dokonalejším mísicím 
zařízením i díky používání některých přídatných látek, obsa-
hují dnešní receptury také o něco více vody, a proto je sůl 
v těstě i v hotovém výrobku více naředěná. 

Pokud by pekaři snížili sůl ve svých výrobcích alespoň 
o 20 %, dostali by se na obsah soli v chlebu i v pečivu na dopo-
ručených 1,2 g soli ve 100 g výrobků. A to není až tak nereálné. 
Obecně se má za to, že úbytek soli v potravině o 10 % spotře-
bitel senzoricky nezaznamená. Tedy pokud by se přijala za své 
uzance postupného snížení soli ve dvou krocích, byla by situace 
se solí z pekařských výrobků pro konzumenty příznivější, aniž 
by utrpělo senzorické potěšení z dobrého chleba a pečiva. 

Plnost chuti a senzoricky únosné 
minimum soli v chlebu a pečivu

Tzv. senzoricky únosného minima soli v pekařských 
výrobcích, tj. do 1,2 g NaCl na 100 g výrobku, lze dosáhnout 
i alternativními způsoby, jak na semináři „Vliv reformulace na 
trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti potravinářských 
výrobků“ konaném 19. 6. 2019 na půdě Veterinární a farma-
ceutické univerzity Brno vysvětlili zástupci VŠCHT Praha 
z Ústavu sacharidů a cereálií Ing. Marcela Sluková, PhD., 
a Ing. Pavel Skřivan, CSc. 

První cestou je částečná náhrada soli ve formě sodných 
kationtů Na+ za draselné ionty K+. Draselné soli nedosahují 
takové salinity a též nejsou ideální senzoricky, protože zpo-
čátku lehce nasládlá chuť přechází v chuť až nahořklou či 
kovovou, tedy nepříjemnou a cizí. Literatura sice uvádí, že až 
50 % soli ve formě NaCl draselnými solemi lze takto nahradit, 
ale z praxe spíš vyplývá, že možnost náhrady je pouze do
25 % dávky. 

Druhým způsobem, jak částečně snížit sůl v potravině, 
je nahrazení alespoň 50 % recepturní dávky NaCl speciálním 
druhem soli:
–  Výrobek „Soda-Lo“ je založen na principu vnímání inten-

zivnější slanosti pocházející z mikrokrystalů NaCl. Tyto 
jemné částice jsou na jazyku vnímány více slaně, takže je pro 
stejný vjem salinity zapotřebí až o 30 % méně soli. Zatímco 
standardní krystalky soli mají velikost 500 μm, „Soda-Lo“ 
obsahuje krystalky o velikosti 10–20 μm. Vyrábí se tak, 
že běžná NaCl se spojí s malým množstvím pojiva, jako je 
maltodextrin nebo arabská guma. Ze směsi se vytvoří mik-
roskopické duté kuličky, jejichž velikost je jen zlomkem 
velikosti původního krystalu soli. Přípravek lze podle infor-
mací ÚZEI (Agronavigator.cz) použít do chleba a slaného 
pečiva, slaných náplní, polévek, pokrmů a sýrů. 

–  Ze stejného zdroje pochází i informace o přípravku 
„Salona“ získávaného ze soli z Mrtvého moře, v němž se 
obsah chloridu hořečnatého pohybuje mezi 31–35 %, chlo-
ridu draselného 21–26 % a chloridu sodného je nejvýše
7 %. Sůl „Salona“ může být do mnoha potravin přidána jako 
náhrada 50 % chloridu sodného a jako úplná náhrada chlo-
ridu draselného.

Další možností dosažení slané chuti se snížením Na+ 
iontů je podle odborníků z VŠCHT Praha kombinace 50 % 
NaCl a 50 % ve formě směsi koření a extraktu z droždí. Za 
univerzální kořenicí směs pak považuje Miroslav Légl, autor 
kuchařky Vaříme bez soli, sušené listy yzopu, rozmarýnu, šal-
věje, saturejky a dobromysli neboli oregana, a to smíchané po 
stejném dílu. Na portálu MZe www.bezpecnostpotravin.cz 
lze dohledat v archivu článků informaci k extraktu z droždí: 
„Náhražky na bázi přírodního kvasničného extraktu jsou 
určeny pro použití při výrobě běžných a speciálních druhů 
chleba a těsta na pizza korpusy. Kvasničný extrakt umož-
ňuje snížit podstatně obsah soli, přičemž zůstává zachována 
chuť, vůně i odpovídající textura těsta.“ Výrobci drožďo-
vých extraktů pro pekaře pak uvádí možnost nahrazené soli 
v dávce až 30 % z původní dávky bez senzorického vlivu na 
fi nální výrobek.

Přednášející na zmíněném semináři také podrobně 
popsali způsob dosažení plnosti chuti pekařských výrobků, 
zejména chleba a běžného pečiva, využitím fermentačních 
procesů zařazených do technologických postupů jejich 
výroby. Tyto technologie dodají do výrobku široké spektrum 
těkavých látek ovlivňujících nejen aroma, ale i chuť. Tím se 
docílí vyšší plnosti chuti, tedy kladně vnímaného senzoric-
kého vjemu, aniž by byla třeba zbytečně vysoká dávka soli. 

Dalamánky velmi silně obalené v hrubozrnné soli
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Pod pojmem fermentační procesy si lze představit zařazení 
kvasného stupně při výrobě těsta, jež je v pekařině označován 
jako omládek, poliš nebo prostě ferment. U pšeničného 
pečiva to pak může být i pšeničný kvas. U chlebů obsahují-
cích žitnou mouku lze proces vedení žitných kvasů ovlivnit 
tak, aby vznikalo co největší množství senzoricky význam-
ných látek. Poslední možností je také využití tzv. aromatech-
nologií, jež představují použití hydrotermicky upravených 
obilovin, šrotů a mouk, z nichž se připravuje zápara nebo 
zákvaska.

Snižování soli ve světě a u nás

Průzkum publikovaný Evropskou unií na konci roku 
2014 ukázal, že chléb a pečivo patří v řadě členských států 
EU mezi nejvýznamnější zdroje příjmu soli. Pekařské výrobky 
se podílejí na celkovém příjmu soli v průměru z 20 až 30 pro-
cent, někde i podstatně více. Některé země se k obsahu soli 
v potravinách postavily čelem a něco s tím opravdu dělají – 
zde jsou příklady:

Finsko: od 90. let byla vytvořena pravidla pro určování 
obsahu soli u různých kategorií potravin. Výsledkem je sní-
žení spotřeby soli o 20–25 %. Ke snižování došlo zejména 
v pekařských výrobcích, které se značí takto: chléb s 0,7 % 
soli = nízký obsah soli; chléb s 1,3 % soli = vysoký obsah 
soli.

Portugalsko: navrhlo maximální limity pro obsah soli 
pro všechny druhy chleba vyrobeného a uvedeného na trh 
a jejich postupné snižování v pomalých krocích následovně: 
– 1,3 g soli na 100 g chleba od 1. 1. 2019,
– 1,2 g soli na 100 g chleba od 1. 1. 2020,
– 1,1 g soli na 100 g chleba od 1. 1. 2021,
– 1,0 g soli na 100 g chleba od 1. 1. 2022.

Na Slovensku platí od prosince 2015 výnos Minister-
stva zdravotnictví omezující množství soli v potravinách. Pro 
chléb a pečivo platí max. 1,8 g soli/100 g výrobku, což se sice 
jeví jako poměrně vysoké číslo, ale mnohé české chleby tuto 
hranici dnes leckdy překračují.

Velká Británie: současná praxe je taková, že obsah soli 
v chlebu a pečivu je dán do 1,0 g/100 g výrobku. V intervalu let 
2001–2011 byl snížen obsah soli v chlebu o 20 %, a to z 1,23 g
na 0,98 g/100 g výrobku. I tato skutečnost přispěla k tomu, 
že Velká Británie patří v Evropě k zemím s celkově nižší spo-
třebou soli u svých obyvatel. 

U nás je situace taková, že ačkoli dosud neplatí žádná 
závazná rozhodnutí o limitech na obsah soli, pekaři si uvědo-
mují podíl své produkce na její celkové bilanci. Až na výjimky 
nepřekračují 1,6 g soli/100 g chleba, ovšem doporučovaných 
1,2 g je spíš méně časté. 1 g nebo méně soli v chlebu, to je spíš 
výjimka. Jistou raritou a současně ukázkou toho, že to jde, 
jsou dva výrobky společnosti Beas, a. s.: Chléb Kardicorn více-
zrnný určený k dopečení doma a Ličenský Kardík, u nichž je 
sůl snížena na polovinu, konkrétně na 0,7 g, resp. 0,6 g/100 g
výrobku. Ličenský Kardík obdržel v roce 2015 ocenění pre-
zidenta Potravinářské komory jako jeden z nejlepších ino-
vativních potravinářských výrobků a v roce 2017 Kardicorn 
vícezrnný pak dostal ocenění v kategorii „Reformulace roku“. 
I vlastními názvy chlebů výrobce ukazuje na cílovou skupinu, 
pro niž je určen. Ale nejen pro ni. 

Nutriscore 

Snižování soli se věnuje Potravinářská komora jako 
jedné z kategorií ve svém programu reformulací. Výrobků 

s logem Reformulace roku však stále najdeme na trhu málo. 
Jde však o iniciativu s nedlouhou historií, a proto je na hod-
nocení ještě brzy.

V některých zemích je populární a schválený systém 
nutričního označování potravin, známý pod názvem „Nutri-
score“. Vypočítává se bodovým systémem se započítáním 
pozitivních (P) – nutričně příznivých prvků a negativních (N) 
– nutričně nepříznivých prvků. Mezi pozitivní prvky v potra-
vině patří obsah ovoce, zeleniny, luštěnin a olejnatých semen, 
dále pak obsah vlákniny a bílkovin. Mezi negativní prvky patří 
energie ve 100 gramech potraviny a obsahy cukru, nasyce-
ných tuků a také soli. Vypočtené skóre je nejlepší pro nejnižší 
hodnoty, jež jsou na barevné škále vyobrazeny dvěma odstíny 
zelené. Neutrální je barva oranžová a horší výsledky, vyšší 
skóre, pak vyobrazují dva odstíny červené. Tedy podobně 
jako na klasickém semaforu – zelená znamená „volno, jeď, 
v našem případě konzumuj“. Oranžová „pozor!“ a červená 
„zastav, nekupuj, nejez“. 

Toto grafi cké znázornění se ukázalo jako spotřebitelsky 
žádoucí ve Francii a Belgii, dobrovolně se používá ve Špa-
nělsku a v Německu. Jako vždy ve světě výživy se objevily 
hlasy pro i proti tomuto systému. Za největší slabiny jsou 
považovány ty skutečnosti, že u ovoce a zeleniny se nerozli-
šuje obsah škrobů a cukrů a nebere se v úvahu přítomnost 
přísad (sladidel, barviv, konzervačních látek atd.) ani veli-
kost porcí. Svoje zvláštní pravidla má výpočet Nutri-score 
pro sýry, rostlinné nebo živočišné tuky a pro nápoje. Nic-
méně cílem je podporovat spotřebitelský výběr zdravějších 
produktů a přispět svým dílem v boji proti nárůstu kardiovas-
kulárních chorob, obezity a diabetu. Zařazení obsažené soli 
do negativních prvků v rovnici výpočtu skóre má svou logiku 
a opodstatnění. 

Příklad loga potraviny s vypočteným výživovým skóre B:
Tento návrh je velmi zajímavým pokusem o jednodušší, 

názornou a rychlou orientaci spotřebitelů při jejich rozho-
dování při nákupu potravin v souvislosti s jejich výživovou 
hodnotou. Jistě bude zajímavé sledovat úspěšnost projektu 
vzhledem k jeho náročnosti na vlastní výpočet výživového 
skóre potravinářskými výrobci a jednak vzhledem k zájmu 
spotřebitelů. 

Naposledy se k tomuto způsobu označení potravin vyjá-
dřil na začátku letošního roku i Německý svaz spotřebitelů, 
jenž vyzval federální vládu, aby dala tomuto projektu podporu 
a umožnila jeho používání jako dobrovolné značení potravi-
nářskými výrobci. 

Algoritmus výpočtu:
výživové skóre = celkový počet bodů N – celkový počet 
bodů P (konečný výpočet výživového skóre se provádí 
tak, že se od známky negativní složky N odečte známka 
pozitivní složky P)

Logo má pět úrovní ratingu – od tmavě zelené s písmenem „A“ 
pro nejlepší nutriční bilance až po červenou s písmenem „E“ 
pro nejhorší. Na obalu se pak zvýrazní příslušné políčko.
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Na závěr info z britské královské rodiny 
i z českých školních jídelen

Svět se zamiloval do tzv. Dukanovy diety. Zejména pak 
poté, co se za ni postavila britská vévodkyně Kate a také její 
matka. Mnoho odborníků na výživu však francouzského die-
tologa Pierra Dukana hlasitě kritizuje. Vadí jim, že dieta – 
v první fázi založená téměř výlučně na bílkovinách – příliš 
zatěžuje organismus a že by bylo dobré zvýšit přísun ovoce 
a zeleniny. Pravdou ovšem je, že dává důraz i na obsah soli. 
Slané pokrmy podle doktora Dukana podporují tvorbu slin 
a žaludečních šťáv, jež povzbuzují chuť k jídlu. A dodává: 
„Člověk může, a dokonce by i měl, prožít celý život o stravě 
s nízkým obsahem soli. V organismu všelijak škodí, převážně 

proto, že na sebe váže vodu, což je problém hlavně pro ženy 
zejména v období hormonálního výkyvu (před menses, v pře-
chodu, v těhotenství…). Sůl představuje látku nezbytnou pro 
život a v různé míře se vyskytuje ve všech potravinách. Přidá-
vaná sůl je proto vždy nadbytečná – funguje pouze jako koření 
zlepšující chuť potravin, povzbuzuje chuť k jídlu a až příliš 
často ji používáme jen ze zvyku.“

Státní zdravotní ústav zveřejnil 13. 5. 2019 zprávu 
„V obsahu soli se školní obědy neliší od fast foodů“, která jistě 
mnohé překvapila: „O tom, že je náš přívod soli dietou nej-
méně 2x vyšší, než je maximálně doporučováno (5–6 g na 
osobu a den), se už napsalo hodně. Ale možná nevíte, že školní 
obědy mají většinou tolik soli, že je statisticky nelze odlišit 
od pokrmů rychlého občerstvení, včetně burgerů, hranolků, 
chipsů aj. Prokázala to studie Centra zdraví, výživy a potravin 
v Brně. Ta studovala jak pokrmy ze známých ‚fast foodů‘, tak 
i nejlepších školních jídelen, které mají dodržovat nutriční 
doporučení. Kdo to konečně v praxi posune kupředu? Asi 
nikdo. Ale dobré to vědět.“ A pokračuje: „Nelze říct, že by se 
situace neměnila. SZÚ dvakrát monitorovalo typické pokrmy 
z rychlého občerstvení (2013 a 2016) a současně i školní 
obědy (2015/16 a 2017/18). Obsah soli klesá pomalu v obou 
typech stravování. Privátní fast foody jsou často napadány 
pro vysoký obsah soli. Ale s překvapením zjišťujeme, že ani 
státem podporované školní jídelny se v obsahu soli zase tak 
moc neliší. Vše dokumentuje statistické zpracování dat z uve-
dených 4 studií.“ Sou částí textu je i toto konstatování: „Návyk 
na sůl mají zejména starší osoby. Děti ne. Jsou v tomto směru 
‚plastické‘. Dokazuje to také zjištění, že v jídelně, která prak-
ticky plnila doporučený limit, si děti nijak významně nestě-
žovaly, že je jídlo neslané.“ (Celý text najdete na www.szu.cz 
v rubrice Aktuality.) �

Slané speciality jako domácí chleby v nabídce restaurací

BE MAXIMAL
WWW.MAXIMALG.CZ

Maximal_G_genius_297x210.indd   1 13.11.17   16:57
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... žijeme s chutí.

%

%

* DDD - doporučená denní dávka
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S vijany – Tradiční Slavnosti svijanského piva, nejstar-
ší a jedny z největších pivních slavností v republice, při 

svém třicátém ročníku do areálu koupaliště ve Svijanském 
Újezdě přitáhly i přes nepřízeň počasí téměř šest tisíc ná-
vštěvníků z celé republiky. Na své si přišli fanoušci rocko-
vé a populární hudby, heavymetalu, „tanzmetalu“, jazzu 
i folku. Hudební produkci osmnácti skupin a interpretů, 
například kapel Jelen, Trautenberk, The Tap Tap, Walda 
Gang, Krucipüsk či zpěvačky Marie Rottrové, si mohli až 
do pozdních nočních hodin vychutnávat na třech kvalitně 
ozvučených pódiích. Třicetileté narozeniny akce během 
večera připomněl letos zvláště veliký tradiční ohňostroj. 

Pro řadu lidí z regionu i širokého okolí se Slavnosti 
staly jedním z vrcholů léta. Pravidelně využívají příležitost 

poslechnout si na venkovském koupališti na kraji Českého 
ráje nad oblíbeným pivem výběr známé i méně známé hudby, 
naživo se potkat se současnými nejoblíbenějšími skupinami 
a zpěváky a zavzpomínat si se stálicemi české hudební scény. 
Stanové městečko v těsné blízkosti areálu tak i letos praskalo 
ve švech. 

Hodně piva 

Vedle hudby se na Slavnosti celých třicet let chodí pře-
devším za pivem, a to opět teklo plným proudem: dohro-
mady patnáct různých svijanských piv se za lidovou cenu 
čepovalo z celkem 160 píp a pivní nadšenci si mimo to 
mohli vyzkoušet svůj um i na řízených pivních degustacích. 
„Znovu se letos ukázalo, jak je příjemné bavit se a pít pivo 

Třicáté Slavnosti svijanského piva: 
hudba, pivo a skvělá nálada 
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mezi lidmi, ne doma na gauči. Věřím, že dobré zkušenosti ze 
Slavností svijanského piva přivedou více lidí také do hospod 
a restaurací, nejlépe do certifi kovaných svijanských hospod, 
v nichž jim můžeme zaručit stejně dobře ošetřené točené 
pivo,“ řekl Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany, který 
akci ve spolupráci s obcí pořádá. „Pokud jde o naši letošní 
nabídku, jsme rádi, že po loňských dvou premiérách − nefi l-
trovaném Svijanském Mázu a unikátní Svijanské Dvacítce 
− jsme letos hostům mohli nabídnout opět něco nového, ten-
tokrát nealkoholického. Těší nás i to, že nový míchaný nápoj 
z nealkoholického piva Svijanský Vozka a přírodních šťáv 
z černého rybízu a limetky přijali velmi dobře. Na celodenní 
akci přijde alternativa bez alkoholu zjevně vhod i skalním 
pivařům.“ 

Pivo se na Slavnostech letos potřetí čepovalo do osvěd-
čených nových, ekologických vratných kelímků. Celkem ho 
hosté vypili přibližně 40 tisíc půllitrů. „Dali jsme si záležet 
a věřím, že jsme všem hostům ukázali, že nad správně ošet-
řované a natočené pivo není. A že léto, zábava a naše pivo 
jdou skvěle k sobě,“ dodal Roman Havlík. „Navzdory svému 
jménu ovšem Slavnosti rozhodně nejsou jen o pivu, i když 
o něj jde samozřejmě především. Celý rok se těšíme, až si 
užijeme tu skvělou atmosféru před pódii a setkání s lidmi, 
z nichž si řada už ani neumí představit, že by Slavnosti 
vynechala.“ 

 Dramaturgie festivalu návštěvníkům nabídla celkem 
18 interpretů s širokým žánrovým záběrem. Nejen starší 
generaci oslovila zpěvačka Marie Rottrová, mladší návštěv-
níci si užili rockovou a metalovou show v podání skupin 
Jelen, Trautenberk, The Tap Tap, Walda Gang a Kru-
cipüsk. Pohodovou sobotu všem zpříjemnila i bohatá 
nabídka občerstvení včetně oblíbené pivní zmrzliny 
a řada doprovodných akcí pro celou rodinu. „Pro jubi-
lejní třicátý ročník jsme se snažili dát akci slavnostnější 
atmosféru, ale opět jsme ve spolupráci s Pivovarem Svi-
jany usilovali zejména o co nejpestřejší zastoupení různých 
hudebních žánrů. Věřím proto, že i letos si na nich každý 
z rodiny našel to své a už teď se těší na další ročník Slavností 
přesně za rok,“ řekla starostka Svijanského Újezdu Petra 
Bursová. 

Za třicet let stovky umělců 

Za dosavadních třicet let si vzpomínky na neopakova-
telnou atmosféru v areálu odvezly statisíce hostů při poslechu 
několika set umělců a kapel. Ve Svijanském Újezdě napří-
klad vystoupily skupiny Olympic, Tři sestry, Krucipüsk, 
Wohnout, Walda gang, MIG 21, Mňága a Žďorp nebo Žlutý 
pes. Ze sólistů stojí za zmínku mimo jiné Marta Kubišová, 

Eva Pilarová, Petra Janů, Věra Martinová, Jitka Zelenková, 
Debbi nebo Marie Rottrová, stejně jako třeba Václav Neckář 
či David Koller. 

„Když jsme je v roce 1990 ve Svijanském Újezdě poprvé 
pořádali, byla to asi první akce tohoto druhu. Vůbec by nás 
tenkrát nenapadlo, že by se na ní někdy mohly setkávat tisíce 
lidí a že by na ně jezdily ty největší hvězdy,“ řekl František 
Horák, někdejší ředitel Pivovaru Svijany, který stál před 
třiceti lety u zrodu akce. „Příběh Slavností je tak vlastně 
dost podobný úspěchu svijanského pivovaru. Od samého 
počátku je provázelo stejné nadšení a patriotismus, jaké 
stály i za zmrtvýchvstáním pivovaru o deset let později,“
dodal.

 

Patronem Liberecký kraj 

Slavnosti svijanského piva se za třicet let své existence 
také pevně zabydlely v červencovém kulturním kalendáři 
Libereckého kraje, který je tradičním patronem akce a jehož 
jméno již několik let nese jedno ze dvou hlavních pódií. „Libe-
recký kraj se může pochlubit mimořádně bohatou nabídkou 
nejrůznějších kulturních i sportovních akcí a Slavnosti svijan-
ského piva patří k těm nejstarším a nejoblíbenějším. Velice si 
proto vážíme práce pořadatelů a Slavnostem i jejich hostům 
přejeme do čtvrté desítky stejně energie a nadšení jako dosud,“ 
řekl liberecký hejtman Martin Půta. 

* * * 
Stejně jako v uplynulých ročnících byla obec na oblí-

benou akci skvěle připravena. Díky dobrému značení místa 
konání, dopravním úpravám a velkokapacitnímu parkovišti 
nebyly ani letos hlášeny žádné větší dopravní komplikace. Bez 
jakýchkoli větších problémů se obešlo i zakončení akce a uby-
tování ve stanovém městečku. 

Čtvrtá dekáda Slavností svijanského piva se začne psát 
příští rok 18. července 2020 opět na koupališti ve Svijanském 
Újezdě. 

Pivovar Svijany, a. s.
  �
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Co přinesou potravinářské veletrhy 
v roce 2020? Přesun do dubna!

Přípravy dalšího ročníku souboru potravinářských ve-
letrhů v čele s veletrhem SALIMA byly na brněnském 

výstavišti zahájeny o mnoho měsíců dříve, než tomu bylo 
v minulosti. Již nyní jsou přihlášeni referenční partneři.

Mezinárodní potravinářské veletrhy se uskuteční 
v novém termínu od 20. do 23. dubna. Důraz bude opět 
kladen na technologickou část pod značkou SALIMA Tech-
nology. Souběžně se uskuteční také Mezinárodní veletrh mly-
nářství, pekařství a cukrářství MBK. Zařízení pro obchod, 
hotely a veřejné stravování se představí pod obnovenou 
značkou G+H. Komplex veletrhů doplní opět také Meziná-
rodní vinařský veletrh VINEX.

V průběhu let se komplex potravinářských veletrhů 
vyvíjel a profiloval. Současná podoba veletrhů umožňuje 
udávat nové směry v potravinářství a zároveň vytvářet plat-
formu pro odbornou diskuzi o aktuálních tématech. Ukázal 
to i minulý ročník, kterého se zúčastnilo celkem 889 vystavu-
jících a zastoupených fi rem, což byl významný nárůst oproti 
minulým ročníkům. Mezi nimi bylo 48 procent fi rem zahra-
ničních. 

Dubnový termín je pozitivně hodnocen vystavovateli, 
svazy i oborovými partnery. Otevírá se navíc možnost využít 
volné venkovní plochy. „Veletrhy se navíc přesunou do moder-
ních centrálních pavilonů. SALIMA, zaměřená na prezentaci 
koncových produktů, se uskuteční v pavilonech G1 a G2. Spe-
cializované a technologicky zaměřené veletrhy SALIMA Tech-
nology, MBK a G+H doplní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint 

a společně obsadí tradiční pavilon V a nově i pavilon F,“ uvedl 
ředitel potravinářských veletrhů Martin Videczký. 

Potravinářské veletrhy se uskuteční od pondělí do 
čtvrtka a osloví odbornou část veřejnosti i B2B návštěv-
níky. Na ně naváže od čtvrtka do soboty Festival chutí, který 
bude orientován na ochutnávky a prodej koncovým zákaz-
níkům, návštěvníci ochutnají české i mezinárodní speci-
ality. Součástí bude také oblíbený Festival minipivovarů, 
pořádaný ve spolupráci s Českomoravským svazem mini-
pivovarů. 

Velký důraz bude kladen na přítomnost zástupců potra-
vinářských obchodních řetězců. Rozvíjena je spolupráce 
s Komorou obchodních řetězců SOCR ČR, která zastřešuje 
všechny hlavní řetězce v České republice, ale i s nezávislým 
maloobchodem. 

Opět se bude udělovat i ocenění Zlatá SALIMA pro nej-
lepší exponáty potravinářských veletrhů. Porotu tvoří odbor-
níci napříč oborem. Konkrétně potravinářský výrobek je 
hodnocen z mnoha hledisek, od legislativy přes složení, tech-
nologie, chuť až po obal. 

Firmy se mohou na potravinářské veletrhy přihlásit 
již nyní. Nejvýhodnější cenu za výstavní plochu získají do 
15. 11. 2019. Aktuální informace o nadcházejícím ročníku 
jsou k dispozici na www.salima.cz.

Veletrhy Brno, a. s. 
  �
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KUPOVAT ZNAČKY KVALITY SE VYPLATÍ!

Nakupujte kvalitu s chutí akademiekvality.cz

Nové Spojení lahodného 
sýru a grilovacího 
kořením s příchutí 

bruschetty 

www.olma.cz
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Kvalita potravin je jedním z nejvíce diskutovaných témat 
posledních let a stalo se předmětem konverzací i v nejvyš-

ších evropských politických kruzích. Bohužel ne vždy v po-
zitivním duchu, o Česku se dokonce někdy dost nelichotivě 
hovoří jako o „popelnici Evropy“ s tím, že se u nás prodáva-
jí nekvalitní produkty plné náhražek. Důvodem je především 
tlak zákazníků na cenu, který nebere žádný ohled na kvalitu 
potravin. Tento nebezpečný trend se u nás snaží úspěšně ře-
šit oborové svazy i veřejný sektor. Jednou z hlavních iniciativ 
bylo zavedení systému log kvality, které se udělují pouze po-
travinám s vybranými kvalitativní parametry a umožňují spo-
třebitelům snadnou orientaci při výběru. 

Propagace značek kvality jako Klasa nebo Regionální 
potravina patří mezi nejviditelnější projekty podpory českého 
zemědělství a potravinářství, i proto patří mezi nejvíce sle-
dované a kontrolované. Velký důraz je při hodnocení kladen 
především na efektivitu kampaně, kdy se posuzuje konkrétní 
a měřitelný přínos značek kvality pro jejich držitele. Z tohoto 
důvodu proběhl v první polovině roku podrobný výzkum 
agentury GfK, který měl za cíl zjistit, jak si u nás segment 
kvalitních potravin vede. Ze získaných dat vyplynulo několik 
zajímavých zjištění, především ale to, že objemy prodeje 
kvalitních produktů rostly třikrát rychleji než zbytek trhu. 
V konkrétních číslech se jedná o růst segmentu kvalitních 
potravin o 8,6 mld. Kč. Tato část trhu přitom roste výrazně 
rychleji (o 7 %) než jeho zbytek (o 2,5 %). Jasně to dokazuje, 
že Češi na edukativní kampaně slyší a své nákupní zvyklosti 
začínají měnit. Pro výrobce je to naopak významný signál 
k tomu, aby se o loga kvality ucházeli. 

Výzkum přinesl i celou řadu jiných zajímavých zjištění. 
97 % respondentů uvedlo, že se o kvalitu potravin zajímá, 
a jako nejsilnějšího garanta uvedli značku Klasa. Tu zná 87 %

dotazovaných a pro 64 % z nich se jedná o silnou záruku 
kvality (v roce 2017 to bylo „jen“ 54 %) a 23 % dotazova-
ných zákazníků výrobky se značkou Klasa zakoupilo. Pokud 
bychom se zaměřili na vývoj nákupů a obratu produktů Klasa, 
počet košů s produkty Klasa celkově roste, nejvíce v silných 
(a vysoce konkurenčních) kategoriích mléčné produkty, 
večeře a nápoje, a pak také v masu. Konkrétně – v nejsilnější 
kategorii (mléčné) vzrostl počet košů s výrobky s označením 
Klasa o 3,3 %. Běží-li navíc v místě prodeje aktuální kampaň 
na podporu kvality, jsou čísla ještě vyšší – nákup potravin 
s logem „Klasa“ jde nahoru o více než 12 %. 

Edukační kampaň kvality probíhající v letech 2018–
2020 má tedy pr okazatelně velký dopad na chování spotře-
bitelů a prodeje. Z marketingového hlediska je dlouhodobým 
protipólem slevových akcí, které odvádějí pozornost zákaz-
níků od kvality k ceně. Pro výrobce je zajímavý hlavně další 
potenciál růstu tohoto segmentu, který je výrazně vyšší než 
u „obyčejných“ potravin.

Odbor administrace podpory značek kvality

�

Zákazníkům se sázka na kvalitu vyplatí. 
Ale co výrobcům? 
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Od masného 
průmyslu

ke zdravé výživě

Společnost IDC-FOOD, s. r. o., funguje na trhu již více než 
20 let. 

Od svého založení se společnost zabývá vývojem 
a výrobou rozmanité škály potravinářských výrobků a k dneš-
nímu dni nabízí široký sortiment přírodního koření, kořeni-
cích směsí a marinád, funkčních přísad a dalších produktů 
pro potravinářský průmysl. 

Kořenicí směsi IDC-FOOD najdete v masných výrobcích 
mnoha renomovaných výrobců v celé České republice (párky, 
klobásky, špekáčky, šunky, marinovaná masa a jiné dobroty) 
a rovněž pomazánková másla s příchutěmi jsou mnohdy 
obohaceny přísadami a kořením z naší produkce. Klobásky, 
špekáčky či párky s kořením IDC-FOOD dostaly v minulosti 
i řadu ocenění – Regionální výrobek, Klasa, Česká chuťovka.

Své produkty společnost IDC-FOOD vyváží i do zahraničí, 
zahraniční zastoupení úspěšně fungují a nejdál se naše koření 
posílá na Kamčatku a do Vladivostoku, kde je o ně velký zájem.

Před několika lety IDC-FOOD uvedla na trh značku 
SPECIO pro koření a kořenicí směsi v maloobchodním balení. 

SPECIO znamená latinsky „úctyhodné“ a koření, které 
našim zákazníkům nabízíme, si toto označení zaslouží. Kdo 
jednou ochutnal, rád se k němu vrací a hledá jej v regálech 
obchodů.

Kdo nenajde v obchodě, může si koření nechat poslat až 
domů na www.specio.cz.

Nová řada produktů Your Body

Nejen kořením živ je člověk. Velkým trendem v současné 
době je zdravý životní styl. 

Před 2 lety se fi rma IDC-FOOD na tento segment trhu 
zaměřila a věnovala se vývoji nové řady produktů sportovní 
a zdravé výživy pod značkou Your Body.

Sortiment je pestrý a většina vyznavačů zdra-
vého přístupu k životu a k pohybu si najde svoji skupinu 
výrobků. 

Pro ty, kdo preferují rychlé, snadné a chutné stravo-
vání, nabízíme různé ochucené kuskusy ve slané i sladké 
verzi – oceňují je zejména ženy jako rychlou svačinku či 
lehký oběd kdekoliv v kanceláři, na cestách či na dovo-
lené. 

V letošním roce jsme se s kuskusy zúčastnili soutěže 
o „Inovativní výrobek roku“ a jeden z našich kuskusů oce-
nění získal.

Pro všechny, kteří chtějí mlsat, a přitom nehřešit, máme 
v sortimentu CREAMY – nízkokalorické dezerty, které při-
pravíte jednoduše s mlékem a za studena. Vychlazené a podá-
vané s čerstvým či sušeným ovocem představují lehký dezert 
pro všechny příležitosti a jsou vhodnou variantou při redukč-
ních dietách či doplňkem stravy pro specifi cké druhy sportu 
s velkým důrazem na regulaci váhy (kulturistika, Pole dance 
apod.).

ada produktů Your Body

en kořením živ je člověk Velkým trendem v s
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Nabízíme i doplňky pro sportovce, které necílí jen na 
vrcholové sportovce či kulturisty, ale na všechny, kteří vyzná-
vají zdravý pohyb a vyvážený životní styl. 

V roce 2018 se firma IDC-FOOD zúčastnila soutěže 
o „Inovativní výrobek roku“ s produktem CREAM Vanilla. 
Jedná se o výše po psaný Nízkokalorický pudink, který má 
řadu benefi tů s mnoha skvělými příchutěmi. Ocenění jsme 
získali. Více informací naleznete na www.yourbody.cz.

Přijďte oceněné výrobky ochutnat 
na výstavu ZEMĚ ŽIVITELKA, 

kde náš stánek najdete hned za hlavním vstupem 
u expozice Potravinářské komory ČR.
Těšíme se na Vás! Váš tým IDC-FOOD

IDC-FOOD, s. r. o.

�
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Informace o technologii oboru zpracování masa, 
zásadách bezpečnosti potravin a správné výrobní praxe, o obchodu 

a logistice v potravinářství, o legislativě a aktuálním dění v oboru

w w w . m a s o . c z

GRILOVÁNÍ S VISCOFANEMGRILOVÁNÍ S VISCOFANEM

Veletrh potravinářských 
strojů číslo 1
Frankfurt nad Mohanem, od 4. do 9. května 2019
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Muzeum řeznictví 
je v Krásnu 

Muzeum řeznictví – zážitkové muzeum

Přímo v samotném srdci regionu Valašsko, jen malý kousek 
od centra Valašského Meziříčí, na vás čeká skvělý zážitek, 

který si zkrátka musíte přijít užít a doslova „vychutnat“. 
Valašsko je překrásná oblast na severovýchodě Moravy. 

Sousedí mimo jiné se Slováckem a Hanou. Svébytné hor-
naté území dalo vzniknout zvykům a tradicím dodržovaným 
již celá desetiletí. Stojí za to zmínit, že se velká část z těchto 
tradic zachovala do dnešních dnů. 

Původní obyvatelé Valašska, původem snad z oblastí 
Rumunska, až na výjimky zapomněli svůj původní jazyk. 
Narazíte na něj pouze díky některým prvkům současného 
valašského nářečí. Kulturní bohatství, folklórní písně a kroje 
si však Valaši zachovali. Stejně jako mistrovství řeznického 
řemesla. Valašsko totiž není pouze krajem původních rou-
benek, silné švestkové slivovice a sladkých frgálů. Řeznické 

řemeslo a skvělé uzenářské výrobky jsou doslova synonymem 
Valašska. Vždyť tu vznikl i legendární klobáskovník.

Neváhejte ani minutu a vezměte svou rodinu, přátele 
nebo kolegy z práce do Muzea řeznictví ve Valašském Meziříčí 
– Krásně. Historii řeznického umu zde poznáte do posledního 
detailu. Zároveň si nacpete pupíky regionálními uzenářskými 
specialitami z MP Krásno a řeznictví H+H.

Muzeum řeznictví není obyčejné muzeum, kde se budete 
nudit a klouzat na dřevěné podlaze v zámeckých papučích. Jde 
o unikátní zážitkové muzeum s interaktivní výstavou řeznic-
kých přístrojů a nástrojů. Dospělí si mohou exkurzi užít i díky 
pivu z minipivovaru Paličák. Je to prostě dobrota, kterou stojí 
za to spláchnout žízeň a ochutnávku místních dobrot. 

Muzeum řeznictví vítá své návštěvníky již od roku 2015. 
Vzniklo díky velké vášni majitele MP Krásno pana Karla 
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Pilčíka pro valašský region a jeho typické tradice. Muzeem 
řeznictví prošly od jeho otevření již desítky tisíc spokojených 
návštěvníků. 

Muzeum řeznictví je jedinečné rovněž v tom, že se zde 
nemusíte bát sáhnout si na exponáty. Historie valašského 
řeznictví tady máte doslova jako na dlani. Expozice zahr-
nuje celou řadu historických řeznických přístrojů a strojů. 
Většina z nich je navíc zcela funkční, umí se pohybovat 
a názorně předvést svou funkci. Po které návštěvě muzea 
navíc odejdete s upatlanou pusou a prsty a se spokojeným 
úsměvem? 

V rámci expozice zhlédnete poutavý fi lm z vlastní pro-
dukce MP Krásno, ve kterém vás s pravou tradiční moravskou 
zabijačkou seznámí známý umělec František Segrado.

 Otec Karel Pilčík, dcera Pavlína Křižanovská, syn Karel Pilčík

Šestá generace řezníků na valašsku

Praděda, děda, tatínek Pilčík, všichni tři se jmeno-
vali Aloisové a všichni byli vyučení řezníci. Toto řemeslo má 
u rodiny Pilčíků již 150 let tradice. Jejich rodinné kořeny sahají 
k předchůdcům – ševcům do Vizovic. 

Teprve Jiří Pilčík se kolem roku 1855 vyučil řezníkem. 
A tato rodová větev se z minulosti táhne řeznickým řemeslem 
z Bratřejova až do současnosti k rodině Karla Pilčíka – předsedy 
představenstva společnosti Masný průmysl Krásno a předsedy 
Sdružení pro zachování tradic řeznického řemesla na Valašsku. 
Karel Pilčík tak představuje pátou generaci řezníků v rodině.
Pokračovateli té šesté jsou jeho děti, Pavlína a Karel. Karel Pilčík 
tak přivedl nejen k řemeslu další pokračovatele rodinné řeme-
slné tradice, ale také založil Muzeum řeznictví ve Valašském 
Meziříčí. Jeho smyslem je připomenout bohatou řeznickou tra-
dici v regionu. „Návštěvník tady pozná celou historii vývoje řez-
nického řemesla na Valašsku,“ uvedl krátce před jeho otevřením.

Expozice tradičních řeznických nástrojů Řeznický krámek

Karel Pilčík u rodokmenu Pilčíků, který sahá až do roku 1606

Interaktivní expozice řeznických strojů
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Zažijte pravou valašskou zabijačku

Jak vypadala tradiční valašská zabijačka v dobách minu-
lých i těch nedávných, mohou již tři roky poznávat návštěvníci 
Muzea řeznictví ve Valašském Meziříčí. Kromě toho zde mohou 
ochutnávat a nově si sami vyrobit i zabijačkové speciality.

Unikátní zážitkové muzeum v samotném srdci Valašska 
připomíná výjimečné postavení řeznického řemesla v tomto 
regionu a odkazuje na vynikající kvalitu místních uzenář-
ských i masných výrobků. Při exkurzi muzeem se dozvíte 
vše o pravé poctivé zabijačce. Zhlédnete jedinečnou expozici 
historie řeznického řemesla i živou interaktivní výstavu řez-
nických strojů a vybavení, ale také třeba fi lm z historie a sou-
časnosti řeznického řemesla na Valašsku.

A to není všechno...

Zabijačkový workshop 

Ve zdejší expozici od ledna 2019 můžete zažít originální 
zážitek Valašské zabijačky plný vůně čerstvě naražených jitr-
niček a dalších zabijačkových specialit, které si sami vyro-
bíte podle tradičních receptur. V úvodu zhruba tříhodinového 
workshopu získáte sedm kilo surovin na jejich výrobu. Pod 
dohledem zkušeného mistra řezníka se naučíte, jak máte toto 
maso a další suroviny zpracovat na tlačenku, jitrnice i jelítka. 
Tuto vlastnoručně vyrobenou výslužku si pak odnesete domů. 
Originální zážitkový program je ideální jak pro jednotlivce, 
tak pro skupinu přátel, pro pracovní i mimopracovní setkání, 
výjezdní zasedání. 
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Jak prožijete čas při zabijačkovém workshopu

•    Při příchodu vás uvítáme slivovicí. 

•    Seznámíme vás s vaší dočasnou „pracovní stodolou“. 

•     Řezník vás obeznámí s výrobou zabijačkových produktů. 

•     Ochutnáte zabijačkovou specialitu připravenou naším 
mistrem řezníkem. 

•     Jednotlivé zabijačkové speciality připravujete za pomocí 
rad řezníka. Vyrobíte si tlačenku, jitrnice, jelita a prdelačku. 

•    Zatopíte pod zabijačkovým kotlem a vše uvaříte. 

•     Dostanete certifi kát o přijetí do cechu valašských pomoc-
níků řezníka. 

•     S sebou si odnesete recepty pro domácí přípravu zabijač-
kových specialit a výslužkovou krabičku s ochutnávkou 
pro vaše blízké. 

MUZEUM ŘEZNICTVÍ

Hranická 430/34, Valašské Meziříčí
+420 739 680 268

www.muzeumreznictvi.cz

Otevírací doba:
pondělí–pátek: 8.00–16.00 hod.
sobota: exkurzi nutn o objednat

neděle a svátky: zavřeno

Exkurze je po domluvě možné objednat i mimo vyhra-
zenou otevírací dobu.

  Redakce
 �

Karel Pilčík s obchodními partnery Pracovní stodola, kde probíhá zabijačkový workshop

Dcera Pavlína Křížanovská, otec Karel Pilčík, syn Karel Pilčík
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Vážení kolegové a přátelé, 

je mou milou povinností Vás pozvat na 10. ročník konference 
masného průmyslu MEATING 2019, která se bude konat 22. 10. 
2019 (úterý) v OREA Hotelu Voroněž v Brně a koná se s podporou 
titulárního partnera společnosti Bizerba Czech & Slovakia s. r. o.

Chceme Vám přinést nejnovější informace z oboru zpracování 
masa a zpříjemnit Vám setkání s ostatními kolegy z celé ČR.
Náš MEATING 2019 znamená setkání lidí, kteří rozumí masu, chtě-
jí rozšířit své obzory nejen v rámci našeho oboru a navázat nové 
cenné kontakty.
Chceme se také ohlédnout za Masobraním, celostátním svátkem 
masa, jehož první ročník jsme organizovali letos na jaře. 

P R O Č  B Y S T E  S E  M Ě L I  M E A T I N G U  2 0 1 9 

Z Ú Č A S T N I T ?

Informace a trendy
Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná 
v 9.30 hodin. Jeho součástí budou příspěvky z oblasti legislati-
vy, makroekonomiky a panelová diskuze klíčových hráčů trhu 
masa a masných výrobků. Navazující odborný program přinese 
aktuality z oblasti zpracování masa a nové legislativy nebo také 
informace o inovacích v našem oboru.

Inspirace
Odborný program i  jeho přestávky poskytnou prostor pro in-
spirativní debaty, výměnu názorů a zkušeností mezi účastníky 
i řečníky.  

Zábava
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným programem, 
bohatým občerstvením a příležitostí dobře se pobavit společně 
s kolegy a kamarády. 

Ocenění nejúspěšnějších
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěšnějších pro-
fesionálů z našeho oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářská 
prodejna roku 2019. 

Přijďte včas, ať Vám nic neunikne!

Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MEATING 2019 
vydaří. 

Přihlášky je možné podávat na webu www.cszm-meating.cz. 

Těším se na Vás!

Karel Pilčík,
předseda představenstva

Českého svazu zpracovatelů masa

K O N G R E S O V É  C E N T R U M  ( V E L K Ý  S Á L )

8:00–9:30 Registrace účastníků
9:30–11:00 Zahájení (Karel Pilčík, ČSZM)
 BLO K A:  Jak se mění rámcové podmínky 

pro podnikání v oboru 
 Moderuje Tomáš Krásný, Blue Events
   Prostředí pro podnikání na trhu masa a masných 

výrobků se mění, a to jak v ČR, tak v EU. 
  Jaké hlavní změny legislativy, makroekonomiky

a dalších rámcových podmínek lze očekávat?
 •  Budoucnost českého zemědělství a zemědělská 

politika ČR a EU (Miroslav Toman, MZe ČR)
 •  Trendy v maloobchodu v ČR (Tomáš Prouza, SOCR)
 •  Aktuální situace a další perspektivy výroby hlavních 

živočišných komodit (Jindřich Špička, 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací)

 • Strategie pro nové tržní podmínky
11:00–11:30 přestávka
11:30–13:00 BLOK B: Co očekávat od budoucnosti?
  Panelová diskuse klíčových hráčů trhu o tom, jaké změ-

ny ve výrobě, prodeji a spotřebě masných výrobků lze 
do budoucna očekávat a jak na ně efektivně reagovat.

 Panelisté: 
 Bohumil Bartůněk, Kostelecké uzeniny a. s.
 Petr Chmelař, Globus ČR, k. s.
 Martin Dlouhý, Rohlik.cz 
 Martin Dvořák, Bizerba Czech & Slovakia s. r. o.
 Stanislav Sekyra, Makro Cash & Carry ČR s. r. o.
 Zdeněk Skála, GfK Czech, s. r. o.
 Pavel Valchař, Raps-CZ, s. r. o.
13:00–14:00 přestávka, oběd (přízemí a restaurace 1. patro)
14:00–16:30  Odborná paralelní sekce C1: Co lze očekávat 

od legislativy a kontrolních orgánů? 
 Moderuje: Jan Katina, ČSZM
  Mojmír Bezecný (ČOI), Jindřich Fialka (MZe ČR), 

Martin Klanica (SZPI), Zbyněk Kozel (EKO-KOM, a. s), 
Petr Pipek (VŠCHT), Zbyněk Semerád 
(Státní veterinární správa), Lucie Svobodová (MZe ČR), 
Lukáš Krhánek (Zkontrolujeme.cz)

16:30–18:30 Volný program
18:30–19:30  Přípitek a welcome dinner 

(foyer a restaurace 1. patro)
19:30–20:30  Slavnostní večer ČSZM s udílením ocenění 

(Kongresové centrum)
20:20–02:00 Dinner buff et (Kongresové centrum)

K O N F E R E N Č N Í  C E N T R U M  ( M A L Ý  S Á L )

14:00–16:30  Odborná paralelní sekce C2: 
Jaké technologie nám mohou pomoci? 

  Moderuje: Josef Kameník (Ústav gastronomie, 
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno)

  Bizerba, ČSOB, Mastercard, Novum Global, 
Potravinářská komora ČR, VFU Brno, Sabris CZ 
a další partneři

V rámci konference bude probíhat soutěž

„Nejlepší tlačenka / salám Vysočina MEATING 2019“.

Meating 2019

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny v programu – více najdete na www.cszm-meating.cz

22. 10. 2019 Hotel OREA Voroněž, Brno

10. jubilejní ročník

s podporou společnosti                                Czech & Slovakia s. r. o.                               

Mediální partneři 

szm meating.cz.

Karel PiPPPPPiPiPPPPPPiPiPiPiPPPPPiPPPPPPPPPPPiiiiiiilčččlčlččččččččččlčlčččččlččččlčlčlčlllččččččččččíkkíkkíkíkíkkkkíkkíkíkííkíkíkíkkíkíkkíkkíkkíííkíííkíkíkkíkíkkkkkkkííkíkííkíkkkkkkíííkk,



32
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
1

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

OC Atrium, Dukelská 1713 / 7  
500 02 Hradec Králové  
www.maju.cz maju, maju!

www.carlachocolate.com
www.car l a .c z

CARLA spol. s r. o.
Krkonošská 2850

Dvůr Králové nad Labem 544 01

český výrobce čokolády
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CARLA – česká 
čokoládovnická 

štika

Dne 1. 10. 1992 vznikla na „zelené louce“ na předměs-
tí Dvora Králové nad Labem ryze česká fi rma, vybave-

ná špičkovou technologií a skupinou nadšených lidí, s vůlí 
proniknout na trh čokoládových výrobků. V čele této par-
ty odhodlaných lidí stál zakladatel a majitel společnosti pan 
Daniel Lukeš. Základním cílem a nejdůležitějším úkolem 
bylo, a je i nadále, vytvoření společnosti, která své prosperity 
dosáhne posílením prosperity svých zákazníků. Cestou k do-
sažení těchto cílů se stala špičková kvalita surovin i výrobků, 
cenová dostupnost, bezchybný servis, vstřícnost a ochota na-
slouchat požadavkům a přáním zákazníka. V minulém roce 
při hodnocení 25 let společnosti uvedl pan Lukeš toto: „Po 
letech usilovné práce mohu s potěšením prohlásit, že se nám 
stanovený cíl začíná přibližovat. K tomuto odvážnému tvrze-
ní mě opravňuje hodnocení našich výrobků a služeb ze strany 
zákazníků. Je to výsledek poctivé práce celého personálu fi rmy 
CARLA spol. s r. o.“

Pojďme si tedy společně projít těch 26 let historie spo-
lečnosti.

Na úplném začátku je potřeba zmínit, že základní 
výrobní sortiment byl orientován výhradně pro pekaře, cuk-
ráře a zmrzlináře. Jednalo se převážně o vývoj, výrobu a dis-
tribuci polev, které se dodávaly na základě technologických 
požadavků jednotlivých odběratelů. Společnost CARLA ale 
nezačala dodávat jen kvalitní polevy. Společně s dodávkou 
začala nabízet odběratelům i technologické poradenství 
a služby. To byl na tuto dobu nevídaný servis. 

V průběhu roku 1998 došlo k rozšíření sortimentu 
o výrobky určené pro malospotřebitelský trh, a to o dnes 
již velmi oblíbené a prakticky balené polevy ve 100g sáč-
cích. Následně začaly navazovat další výrobky na bázi 
kakaového prášku – Holandské kakao, Kakao na pečení 
a další.

Z historického pohledu vývoje společnosti přišel 
zásadní zlom v roce 2002, kdy fi rma oslavila své desetileté 



34
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
1

9
r e p o r t á ž

výročí působení v oboru. V tomto roce se rozběhla linka 
na formované čokoládové výrobky. Program formova-
ných cukrovinek zákazníkům přinesl plněné mořské plody 
Laguna Nutsnougat, s kombinovanou nugátooříškovou 
náplní. Dále pak klasické dezertní bonboniéry, které se 
začaly zákazníkům nabízet ve třech variantách. Následovaly 
postupně další výrobky, jako například dražé, čokoládové 
tyčinky, čokoládové neapolitánky.  Zájem zákazníků nejen 
z tuzemska, ale i ze zahraničí výrazně převyšoval stávající 
výrobní možnosti čokoládovny. Proto se začala postupně 
rozšiřovat výrobní kapacita závodu. Nešlo jen o prosté navý-
šení výrobní kapacity nákupem dalšího stroje či linky. Jed-
nalo se vždy o postupné zavádění moderních technologií 
a výrobních procesů.

Vznikla tak prakticky druhá výrobní divize společnosti 
CARLA, divize hotových výrobků. 

Čokoládovna tedy měla již dvě specializované divize, které 
musely reagovat na neustále se zvyšující zájem zákazníků.

Musela být rozšířena logistika posílením počtu náklad-
ních automobilů, kamionů a cisteren. Bylo také nutné vytvořit 
několik redistribučních skladů po celé ČR. S neustálým 
nárustem zákazníků a výrobního sortimentu rostla také 
potřeba rozvoje obchodního oddělení s tlakem na odbornost 
a profesionalitu obchodních zástupců. 

Dalším významným milníkem v historickém ohlédnutí 
byla celková optimalizace výrobního sortimentu hotových vý-
robků v roce 2010. V tomto roce byly uvedeny na trh nové tenké 
čokolády 80g a hořké 70% varianty oblíbených dezertů společ-
nosti CARLA. Ruku v ruce s úpravou sortimentu šla také výraz-
nější úprava technologie výrobního zařízení. Od tohoto roku 
byla také značně posílena propagace společnosti v mediích.

Neustálé úsilí o zkvalitnění výrobních, distribučních 
i pracovních procesů a služeb vedlo společnost k postupnému 
získávání certifi kací. Počínaje rokem 2000, kdy bylo zavedeno 
ČSN EN ISO 9001, přes certifi kaci HACCP zavedenou v roce 
2003 až po BRC a IFS, která byla získána v roce 2010.

V současné době disponuje český výrobce desítkami pro-
duktů a receptur určených pro další zpracování. Může také 
svým zákazníkům nabídnout více než 100 druhů výrobků, 
jako jsou čokolády, dezerty a polevy pro maloobchodní 
trh.

Velice důležitá je i exportní politika. V počátcích získané 
obchodní kontakty, díky aktivní účasti Carly na světových 
mezinárodních výstavách a veletrzích, jsou dnes utužovány 
a dále posilovány. Zahraniční distributoři českých čokolád 
a polev mají dnes již značnou důvěru jak ve fi rmu samotnou, 
tak v její výrobky. Dokáží se opakovaně prosadit na náročném 
trhu a to je důkazem dobré práce ve Dvoře Králové.
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Můžeme říci, že ve společnosti CARLA určitě nezaspali 
v oblasti automatizace a robotizace výrobních procesů.

Dnes tolik diskutované robotizaci výroby se soustavně 
věnují již od roku 2010. V současnosti čokoládovna dispo-
nuje třemi robotickými linkami pro výrobu hotových výrobků. 
Další linka je před dokončením a v plánu jsou již zpracované 
a připravené další projekty. 

Všichni si velice dobře uvědomují, že toto je částečně 
odpověď na současný stav a politiku zaměstnanosti v naší 
zemi. Určitě je to také světový trend, kterému je potřeba se 
přizpůsobit. 

Pokud bychom měli specifi kovat zcela zásadní výrobky, 
které v současnosti tvoří důležitou část výrobního portfolia 
společnosti, musíme je rozdělit do dvou základních skupin 
a jejich podskupin.

V první skupině jsou výrobky určené pro další zpraco-
vání.

Zde zcela jasně vedou polevy pro cukráře a pekaře násle-
dované polevami pro zmrzlináře. Polevy jsou dodávány v cis-
ternách, pytlech nebo i menších distribučních baleních, jako 
jsou kyblíky či sáčky. Nepostradatelný tuk pro výrobu polev 
nakupuje výrobce s ohledem ke stavu životního prostředí 
v režimu RSPO, a to již od roku 2015. 

Ve druhé skupině jsou zařazeny retailové výrobky určené 
pro tuzemské i zahraniční zákazníky. Zde jsou celkem tři 
podskupiny. 

Skupina označovaná jako domácí pečení – tuto zcela 
jasně ovládá od svého uvedení na trh cukrářská poleva 100 g. 
Následují kakaové prášky a polevy v balení 200 g.

Poleva tmavá, bílá a mléčná 100 g získala na počátku 
roku 2006 certifi kaci kvality Klasa. A přesně o deset let poz-
ději certifikaci VYROBENO PODLE ČESKÉ CECHOVNÍ 
NORMY. 
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Časová osa CARLA spol. s r. o.

1. 10. 1992 – založení společnosti
1993 – výroba polev pro zmrzlináře
1994 – výroba polev a náplní pro pekaře
1997 – spuštění linky a výroba fondánové hmoty
1998 –  uvedení cukrářských polev 100 g na retail 

trh
2000 – certifi kace ČSN EN ISO 9001
2002 –  spuštění linky na formované čokoládové 

výrobky
2003 – rozšíření výroby o dražování
2003 – certifi kace  HACCP
2006 – první certifi kace KLASA polevy 100 g 
2010 – BRC a IFS
2010 –  tenké čokolády 80g a dezerty 70% hořká 

čokoláda
2011 –  český výrobek garantováno Potravinářskou 

komorou.
2015 – RSPO
2016 – UTZ 
2016 – ČCN  
2018 – Faitrade 
 �

Ve druhé podskupině tabulkových čokolád jsou nej-
úspěšnější tenké čokolády v provedení 80 g. Následuje čoko-
láda na vaření. Tabulkové čokolády dostaly v roce 2016 certi-
fi kaci VYROBENO PODLE ČESKÉ CECHOVNÍ NORMY.

Poslední, třetí podskupinou jsou dezerty. Nejznámější 
a také nejoblíbenější jsou Mořské plody mléčné i hořké 
70%. Na dalších místech jsou pralinky Diana a také Višně 
v hořké čokoládě. Uvedené dezerty obdržely v roce 2016 po 
přezkoumání složení výrobních receptur certifi kaci VYRO-
BENO DLE ČESKÉ CECHOVNÍ NORMY a v letošním roce 
i národní cenu kvality KLASA. 

V dnešní době nestačí jen vyrobit kvalitní výrobek se 
zajímavým obalem. Velice důležitou složkou prodeje se stává 
marketing a spolupráce s obchodními partnery. V tomto 
směru prodělala společnost CARLA nejbouřlivější vývoj 
v divizi hotových výrobků po roce 2010. Po optimalizaci 
výrobního sortimentu následovala změna i v oblasti prodeje 
a distribuce. 

Vzhledem k potřebě zvýšení marketingové podpory 
vybraných výrobků bylo nutné zajistit maximální distri-
buci na trhu v ČR. Po pečlivé analýze byla vybrána skupina 
zákazníků jak na tradičním, tak i na moderním trhu. S těmito 
zákazníky, kteří opravdu pochopili význam podpory výrobců 
potravin v naší zemi, byl navázán užší obchodní vztah. Díky 
tomu bylo možné začít s reklamou v médiích a s dalšími prvky 
marketingového mixu. Vznikl také unikátní projekt na pod-
poru tradičního českého maloobchodu, který se neustále 
rozvíjí, a podporuje tak všechny poctivé prodejce v České 
republice.  

Redakce
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Putování za sýry
HISTORIE VÝROBY SÝRŮ

 – 3. část

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

V závěrečném povídání o historii výroby sýrů se zamě-
říme na dobu novověku, tedy období od 17.–20. s to-

letí.

Oblasti, přes které se v první polovině 17. století pře-
hnaly války a morové epidemie, zažívaly velmi těžká hospo-
dářská období. V Německu se například během třicetileté 
války v letech 1618–1648 snížil počet obyvatel z 15 až na 
pouhých 5 milionů, což s sebou také přineslo jako jeden 
z důsledků likvidaci tří čtvrtin stavu hospodářských zvířat. 
A již také předtím, v dobách tzv. rolnických bouří, tedy asi 
sto let před třicetiletou válkou, byla rozsáhlá území vracena 
doslova zpět do mentální otupělosti a nevraživosti, kdy navíc 
důsledným potlačováním osvíceneckého hnutí v této době se 
dlouhodobě bránilo rozvoji venkova.

Zasažena byla nakonec po strastiplném válečném 
období rovněž i ta území, která před třicetiletou válkou zaží-
vala hospodářský rozkvět. Po celé Evropě došlo k dramatic-
kému poklesu obchodu a výměny zboží, což se samozřejmě 
dotýkalo i výroby a prodeje sýrů. Došlo k dramatickému 
poklesu cen sýrů, které začaly oživovat teprve až v 18. století. 
Příklad toho popisuje v roce 1923 švýcarský autor K. Gutz-
willer ve své práci „Die Milchverarbeitung in der Schweiz und 

der Handel mit Milcherzeugnissen“: „V 16. století se alpský 
Ementál prodával za cenu 18 franků za 50 kg, v roce 1622, 
tedy na počátku třicetileté války, to bylo 29 franků, ale následně 
až do roku 1723 cena ještě klesala, a to až na 11,50 franků. 
V polovině 18. století se cena zvedla na 20 franků, pouze 
v období infl ace v roce 1771 překročila cena ve výši 31 franků 
za 50 kg sýra cenovou hladinu placenou před 150 lety. Teprve 

později začaly ceny oživovat. 
Průměrná cena za dese-
tiletí 1791–1800 bylo již
46 franků za 50 kg, a v polo-
vině dalšího století, tedy 
v letech 1841–1850 to bylo 
50,50 franků za 50 kg.“

Ale i tak nebyly „staré 
dobré časy“ pro mnoho lidí 
vždy dobré. Ekonomické 
podmínky se v jednotli-
vých evropských zemích 
značně lišily a často byly 
rozdílné i v různých oblas-
tech jedné země, což před-
určovalo také buď úspěch, 
či neúspěch ve výrobě sýrů. 
O vývoji v Čechách v této 

době se ve svých pracích zmiňuje německý historik a ese-
jista Golo Mann, který označuje za významnou osobnost 
této doby knížete Albrechta z Valdštejna působícího na frý-
dlantském panství, a píše o něm jako o velkém ekonomovi 
své doby, doslova jako o „il grand economo“.  Valdštejn podle 
něj hospodařil na svém panství velmi efektivně, a to tak, „aby 
z hor a lesů získával dřevo a zvěřinu, pastviny a pole v podhůří 
využíval pro chov dobytka a pěstování žita, nížiny aby sloužily 
pro pěstování pšenice a ječmene, chmele a ovoce, lnu a konopí. 
Dobře věděl, co má ,vytěžit‘ z každého regionu, kde založit doly 
na těžbu stříbra, mědi, olova, cínu a železa nebo jak využít sto-
jaté vody na chov ryb. A průmysl a řemesla směřoval naopak 
do rodících se měst. Chtěl, aby jeho poddaní důsledně praco-
vali, a pokud již nebyli práce schopni, aby byli umisťováni do 
nemocnic. Jeho zásadou bylo, aby země byla vždy maximálně 
soběstačná a nemusela dovážet to, co je schopna vyprodukovat 
sama. V případě sýrů tvrdil, že je daleko levnější povolat sýraře 
z Parmy, kteří budou u něho sýry vyrábět, nežli si Parmazán 
za draho dovážet z Itálie. Pozorně sledoval i výrobní náklady, 
a proto máslo a sýry prodával levněji v nížinách, a dráž naopak 
na horách, kde byly náklady vyšší“.

Takovýto „ekonomický“ přístup nebyl ale běžný všude. 
V memorandu jistého habsburského daňového úředníka, svo-
bodného pána von Wolkenstein, se dočteme o mladém kní-
žeti Ferdinandovi, synu císaře, jehož hospodářské počínání 
v habsburských Čechách se naopak přirovnává k „trojskému 
ničení a etiopské devastaci, kde všechno padá přes hromadu 
a úrodná půda tak drahá roste s bodláky a trny “. Příčin pro to 
bylo jistě mnoho, nebyly to ale pouze války a válečná tažení, 
často se prostě jednalo o špatné řízení a hospodaření.

Podmínky a příležitosti pro rozvoj zemědělství a mléká-
renství byly proto také velmi odlišné a vývoj v jednotlivých 
oblastech byl tudíž značně rozdílný. Zatímco v Německu 
války zpustošily celkový stav zemědělství a mlékárenství, 
jiné země, jako například Francie, si užívaly v tomto směru 
poměrně klidného období.

Postupné oživování mlékárenství bylo důsledkem 
mnoha okolností. Růst venkovského a zejména městského 
obyvatelstva vedl ke zvýšené poptávce po potravinách a s ros-
toucí kupní sílou byla stimulována také výroba. Dalším fak-
torem ale byla i započatá industrializace. S cennými nápady 

Pohled do tradiční švýcarské ementálské sýrárny v době
18.–19. století

 Albrecht z Valdštejna
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často přicházeli holandští přistěhovalci, což se odehrávalo 
zejména na území dnešního Šlesvicko-Holštýnska. Ti nejprve 
pronajali své krávy místním sedlákům, kteří si ale později již 
zakládali chovy s vlastním dobytkem pro produkci mléka urče-
ného k výrobě másla a sýrů.  Hlavním obchodním a vývozním 
místem se tehdy stalo malé přístavní město Tönning v ústí 
řeky Eider na západním pobřeží Šlesvicko-Holštýnska. V roce 
1610 bylo z tohoto přístavu vyvezeno více než 3 miliony liber 
sýrů. Všudypřítomní holandští mlékařští „mistři“ se snažili 
místní obyvatelstvo podporovat výchovou a výukou a šířením 
znalostí, neboť doposud se středověké mlékaření a sýraření 
v zemích střední Evropy odehrávalo spíše a jen za zdmi kláš-
terů a sedláci sami neměli se zpracováním mléka žádné zku-
šenosti. 

Nové změny ve střední Evropě ilustrují následující dva 
příklady:

V Prusku nechal například král Vilém I. na královském 
dvoře v oblasti Havelland nedaleko Berlína založit podle 
holandského vzoru modelovou zemědělskou farmu, vedle 
které brzy vyrostla i mlékařská škola. V roce 1730 nařídil, aby 
do ní byly na dva roky vysílány dcery sedláků s tím, že se zde 
naučí vyrábět máslo a sýry a poznají mlékařské řemeslo stejně 
tak dobře, jako mu rozuměli Holanďané. Pokud dívky úspěšně 
absolvovaly závěrečnou zkoušku, dostaly ke svému věnu 24 
tolarů, „aby si snáze našly muže, a tak se zlepšil chov skotu 
a zpracování mléka v zemi“.

Ve Švýcarsku kolem roku 1750 do dění zase promluvili 
tzv. „ekonomičtí vlastenci“ s cílem překonat složitou situaci 
v zemědělství a přeorientovat jeho výrobní strukturu. Jejich 

náměty daly podnět k velkým změnám a vzestupu mlékáren-
ství, který se zde dostavil, i když až o několik let později.

Nové snahy získaly rozhodující impulsy také skrze myš-
lenky osvícenství. „Objevování světa a člověka“ iniciovalo 
počínaje 16. stoletím vědecký výzkum osvobozený rázem od 
duchovních omezení předchozího tisíciletí.

Ofi ciální znalosti o mléce však nezacházely nad rámec 
vědomostí, které popsali Hippokrates a Aristoteles již více než 
dva tisíce let předtím. Některé příklady z odborné literatury 
již sice určité změny naznačovaly, k jejich uskutečnění však 
docházelo velmi pomalu po dobu tří set let, tedy od roku 1550 
až do roku 1850. 

V roce 1541 publikoval švýcarský lékař Conrad Geßner 
pojednání nazvané „Knížka o mléku a mléčných výrobcích“, ve 
kterém vyzdvihuje význam mléka a shrnuje podstatě výňatky 
dávných autorů. Uvádí například, že „… mléko je mateřská 
šťáva, kterou je podle defi nic živen lidský tvor. Lékaři o něm 
říkají, že je blahodárnou a užitečnou výživou nebo lépe řečeno 
přesně připravenou potravinou…“, dále pak, že je mléko „… 
ze všech šťáv a z většiny výživných látek považováno za nejlepší 
potravinu…“ nebo že nám  „… mléko nabízí stejnou měrou 
použití jako jídlo, je ale také opravdovou medicínou…“. V knize 
najdeme také poznámky o známém bylinkovém sýru Glarner 
Kräuterkäse (Schabzieger) z kantonu Glarus.

V pozdějším období jistý lékař z Bologni Bartoletti 
(1586–1630) zmiňuje v roce 1619 znalosti o mléce takto:  „in 
lacte sunt tres partes: butyrum, serum, caseus“ („V mléce jsou 
tři části: máslo, syrovátka a sýr“). Později však „odhalil“, jak 
získat zahuštěním syrovátky sladkou hmotu, kterou nazval 
„manna seri“. Slovo „manna“ znamenalo vlastně laktózu, 

Ukázka z knihy Conrada Geßnera „Knížka o mléce a mléčných výrobcích“ z roku 1541. Kniha byla psána latinsky typem písma 
švabach
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kterou však tento autor ještě jako takovou neznal. Jako sou-
část mléka uvádí mléčný cukr poprvé až Haller v roce 1744 
a Scheele v roce 1780 objevuje ve složení mléka dále mine-
rální látky, sůl a vodu. Významný chemik pozdější doby Justus 
von Liebig (1803–1873) uvádí poměr bezvodé sýrové hmoty 
ke zbylým složkám mléka v poměru 100 ku 16–18.

Také z pozdějších vědeckých prací je patrný velký krok 
kupředu: např. ve velké francouzské encyklopedii publi-
kované v roce 1717 Denisem Diderotem (1713–1784) se 
můžeme seznámit s výrobou sýra Gruyère, či Fromage de 
Géradmer nebo Fromage d‘Auvergne.

V některých sýrařských oblastech si vznikající mlé-
kárenský průmysl uchoval již zavedené původní produkty: 
v Nizozemí to byl Edam a Gouda, ve Francii Roquefort, Brie, 
a další tradiční sýry, v Itálii například Parmigiano Reggiano 
a sýry z ovčího mléka Pecorino.  V jiných zemích, například 
v Alpách, se pozornost soustředila na tradiční máslo a sladké 
sýry.

Výroba sýrů se postupně přeměňovala z domácí výroby 
určené pro vlastní konzumaci a zajištění „desátků“ pro 
šlechtu a církev postupně v samostatné řemeslné výrobní 
odvětví a sýry se postupně stávaly více ceněnou komoditou. 
Zlepšení obchodních cest, a zejména zavedení železnic
v 19. století vytvořilo zcela nové podmínky a předpoklady pro 
úspěšné obchodování. Rostoucí konkurence sýrařů dále vedla 
ke zlepšování kvality.

Výroba sýrů Ementál v alpských údolích předzname-
nala na počátku 19. století revoluční ekonomický vývoj, který 
byl v letech 1830–1840 doslova bouřlivý. Název Ementál byl 
určen pro dobré tučné sýry z Alp a postupně se začal používat 
hlavně pro výrobu sýrů vyráběných v nově budovaných sýrár-
nách v podhůří. Podobný Ementálu pak byl také horský sýr 
Gruyère z oblasti Fribourg. Oba tyto dva alpské druhy sýrů 
se staly výborným exportním artiklem Švýcarska zejména do 
Francie.

Starověké záznamy sakrálních a světských hospo-
dářů ukazují, že horské nebo alpské sýry, jak je známe dnes, 
byly vyráběny nejen v salaších na horských almách, ale i na 
(údajně větších) statcích a hospodářských dvorech a částečně 
také v podhůří vysokých hor. Na počátku 19. století provo-
zoval jistý E. von Fellenberg na svém statku Hofwil nedaleko 
Bernu sýrárnu, a propagoval tak výrobu sýrů i v nížinách, 
o čemž se píše v Zemědělských listech v roce 1809. Stejně tak 
zámecký pán z Kiesenu, R. E. von Effi nger, si v Bernu zažádal 
v roce 1811 o povolení stavby údolní sýrárny. Od roku 1820 
již začala vznikat družstva vlastníků sýráren, které se stavěly 
ve vesničkách v ementálském údolí (podél toku říčky Emme) 
a které byly určeny k výrobě alpských sýrů ze syrového krav-
ského mléka.

Na přelomu 18. a 19. sto-
letí se setkalo ještě několik 
dalších faktorů ovlivňu-
jících další vývoj. Pová-
lečné opětovné oživení 
obchodu a zásobování zlep-
šilo rovněž výrobu a prodej 
ementálských sýrů. Po roz-
padu napoleonské vlády 
(„bernské“ sýry byly totiž 
předtím součástí zásobo-
vání napoleonských vojsk) 
zůstalo zachováno vybudo-
vané mezinárodní obchodní 
spojení Švýcarska s Francií 
a vytvořilo nezbytný před-
poklad pro zvýšenou pro-
dukci sýrů. Ve Švýcarsku 
se ale také výrazně zlepšil 
chov hovězího skotu, pod-
statně se rozvinula pastva 
dobytka na loukách a hor-

ských almách a zlepšil se celkově zdravotní stav dojnic, což 
s sebou přineslo potřebné vyšší dodávky mléka ke zpracování.

Nejprve se původní sýr Ementál tvarově příliš nelišil od 
současného sýra Gruyère nebo Bergkäse. Teprve po roce 1870 
se jeho hmotnost přiblížila k jeho dnešní aktuální velikosti. 
Teprve v osmdesátých letech 19. století byla zavedena opat-
ření, kterými bylo docíleno lepšího otevírání sýrů, tedy tvorby 
ementálských lesklých ok v hmotě sýra. Zrací sklepy byly vyba-
veny čistými dřevěnými policemi, ale také bylo zavedeno vytá-
pění v kvasném sklepě. Zavedení vhodných topných systémů 
vedlo v 80. letech 19. století k jednotné kvalitě sýrů, podobné 
té, kterou známe dnes. Nejvýznamnější rozvoj výroby emen-
tálských sýrů v oblasti Emme se odehrával od roku 1840, 
o čemž je v literatuře zaznamenáno mnoho důkazů.

V německém podalpském podhůří Allgäu stimulovala 
ve dvacátých a třicátých letech 19. století zvýšená poptávka 
po sýrech jejich rostoucí výrobu zejména v malých domácích 
mlékárnách. V horním Allgäu se vyráběly převážně bochní-
kové sýry, v západní části Allgäu to byly spíše sýry tvaru cihel 
a bloků. Je potřeba říci, že kvalita jejich výroby byla ale velmi 
nerovnoměrná, což znamenalo problémy při jejich prodeji. 

Dřevoryt s pohledem do sýrařské manufaktury nového věku

Ukázka typické stavby nazvané Küherstock z ukázkové emen-
tálské sýrárny ve švýcarském Affolternu. V zimě sloužilo 
přízemí k ustájení krav, které byly jinak v krmné sezoně na lou-
kách. Uvnitř byla ale vždy i malá sýrárna se sýrařským kotlem, 
pod kterým se topilo otevřeným ohněm. V patře sedláci někdy 
i bydleli.

Bochní k ementálského sýra na 
nosítkách sloužících k jeho pře-
nosu. Tradiční bochník vážil 
obvykle od 60 do 80 kg, ale také 
i 120 kg
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Tyto malé alpské sýrárny byly již přechodovým stupněm 
k postupnému zahájení komerční produkce sýrů (převážně 
ementálského typu) ve skutečných mlékárnách budovaných 
spíše v údolích.

Ve třicátých letech 20. století vyvinul jistý Karl Hirn-
bein v Allgäu s pomocí odborníků z Belgie z místního měk-
kého sýra Zwiegewärmten zcela nový Allgavský limburský sýr
(Allgäuer Limberger), který byl později v sortimentu rozšířen 
také o Allgavský Romadur (Allgäuer Romadur). Nejen zde, 
ale postupně i v dalších oblastech Německa bylo ve druhé 
polovině 19. století zavedeno do výroby více druhů sýrů, např. 
Camembert, pocházejících z jiných zemí.

Stále více se rozšiřující výroba sýrů v mlékařsky 
a sýrařsky významné oblasti Allgäu se postupně přeměnila 
v řemeslnou a ekonomickou základnu současného vyspělého 
německého sýrařství.

Pro oblast středního Německa byly v této době typické 
zejména kyselé sýry, například Harcké (Harzerkäse) 
a Mohučské tvarůžky (Mainzerkäse), stejného významu jako 
Olomoucké tvarůžky vyráběné na moravské Hané, jejichž 
výroba a prodej zažívaly nebývalý vzestup. Dnes už se asi moc 
neví, že právě město Olomouc patřilo v této době poměrně 
dlouho pod diecézi Mohuče (Mainz), což může být i důvodem, 
proč si Němci Olomoucké tvarůžky v době jejich registrace 
jako sýra s chráněným zeměpisným označením tolik jako svůj 
původní sýr přivlastňovali.

Přestože bylo ještě například v Bavorsku na počátku
18. století více než 50 % půdy stále v rukou klášterů a farností, 
nezabývaly se tyto církevní statky již téměř mlékárenskou čin-
ností, jako tomu bylo naopak v období středověku.

Z tabulky, kterou ve své práci „Beiträge zur Geschichte, 
Technik und Statistik der Käserei“ uvádí v roce 1869
E. Hornig, je zřejmé, jak přibližně fungoval obchod se sýry 
v některých evropských zemích:

Tabulka:   Dovozy a vývozy sýra v některých vybraných 
evropských zemích v letech 1866–1868

Země/Oblast Dovoz v tunách Vývoz v tunách
Dánsko 
(1867/1868)

598,6 21,9

Francie (1868) 9 303,3 2 362,8

Velká Británie 
(1867)

45 998,2 1 513,7

Itálie (1867) 5 875,2 2 362,4

Nizozemí (1866) 2 359,7 303 856,9

Norsko (1866) 322,7 nevýznamný

Rakousko-
Uhersko (1868)

913,7 601,3

Švédsko (1867) 282,7 80,0

Švýcarsko (1868 455,6 14 186,8

Německý celní 
svaz (1867)

2 834,7 914,1

Technický vývoj sýrařství

Technický rozvoj v sýrárnách v této „moderní“ době lze 
charakterizovat asi třemi směry: 
1.  Nejprve došlo k vylepšení řemeslných pomůcek na 

sýrárnách v tom směru, aby bylo možné pracovat rych-
leji a bezpečněji. Velmi jednoduchá sýrařská šavle byla 
nahrazena speciálním rámem, určeným ke krájení sýře-
niny, pomocí kterého bylo možné provádět mnohem 

více stejných řezů najednou. V jiných sýrárnách se 
zase sýrařské spino (quirle) určené na míchání a krá-
jení sýřeniny, které bylo jež od dob středověku zhoto-
vováno přizpůsobením jedlové větve, nahradilo novým 
nástrojem s různými vzpěrami umožňujícím opět rov-
noměrnější zpracovávání sýřeniny. Mezi nové pomůcky 
z nových materiálů ale patřily také např. perforované 
dřevěné či ocelové formy umožňující snazší odtok syro-
vátky. Postupně došlo ke změně ohřevu sýřeniny v sýrař-
ských kotlích z původně otevřeného ohřevu na ohni, nad 
kterým byl kotel zavěšen na jakési šibenici, k uzavře-
nému vytápění kotlů v jejich dvojitém plášti.

2.  Některé výrobní operace byly postupně zmechanizovány 
podle současného stavu techniky a trend se vyvinul z čistě 
manuálních výrobních postupů k mechanizovanému 
způsobu výroby. Především došlo k zavedení elektricky 
ovládaných míchadel a/nebo krájecích a míchacích zaří-
zení. Tento zásadní krok v moderní technologii znamenal 
kromě snížení náročné pracovní zátěže zejména sjedno-
cení pracovních metod, a především možnost zpraco-
vání většího objemu mléka najednou ve větších nádobách 
(sýrařských vanách a později výrobnících). Nová zařízení 
v zásadě neměnila vlastní technologii, naopak ale zname-
nala snížení množství deformované sýřeniny a její nižší 
ztráty do syrovátky. Změnil se i úhel postavení harf a krá-
jecích nožů a zavedly se jejich další technické úpravy rozší-
řené o míchací lopatky a možnost rovněž svislého krájení. 
Použití strojních harf v zásadě dodržovalo, a především 
standardizovalo jednotlivé technologické úkony – od 
zasýření přes krájení, drobení až po vytužování sýřeniny.

Ukázka listu ze slavné Diderotovy encyklopedie znázorňující 
pomůcky a nástroje určené pro výrobu sýrů (rok 1717)
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  Příprava a zpracování sýrového zrna se začalo provádět 
v nádobách velmi rozdílné velikosti a také různého tvaru, 
například při výrobě tvrdých sýrů od sýrařských kotlů 
na 1 bochník sýra až po výrobníky sýřeniny, ze kterých 
se získalo až 10 bochníků. Podobné to bylo u polotvr-
dých sýrů typu Edam, kde se používaly sýrařské vany od
1000 litrů až do 12 000 litrů. V případě pozdějších výrob-
níků sýřeniny byly postupně zaváděny různé technické 
principy.

  Také u měkkých sýrů, např. u Camembertu, byly ten-
dence zpracovávat větší šarže, ačkoli by neměla být pře-
hlížena skutečnost, že ještě dnes jsou špičkové výrobky 
s významným podílem na trhu vyráběny konvenčně spíše 
v menších výrobních šaržích.

  Vývoj tedy postupně přinesl zjednodušení původně čistě 
manuálního zpracování sýřeniny na mechanický způsob 
zakončený i mechanizací procesu formování sýřeniny; 
byly např. zavedeny otočné vany a snadné vypuštění 
sýřeniny a práce byla ulehčena také při lisování sýrů. 
Zmechanizování výrobních operací pokračovalo napří-
klad při odtahování syrovátky hadicí nebo trubkou, 
s využitím různých sítových košů a zavedením potrub-
ních systémů a sacích čerpadel.

3.  Za třetí bylo snahou změnit původně ryze šaržovou tech-
nologii na kontinuální výrobní proces. Nejprve došlo 
k řešení, kdy na vaně nebo ve výrobníku probíhal šar-
žový proces zpracování sýřeniny a od fáze formování se 
už dále postupovalo kontinuálně. Takovéto semikon-
tinuální procesy našly v sýrařské praxi v následujících 
letech široké uplatnění.

  V případě nových způsobů výroby měkkých sýrů došlo 
k zavedení mechanizace při formování a také porcování, 
zatímco pro samotnou výrobu sýřeniny zůstala zacho-
vána tradiční technologie. Hlavním cílem technických 
řešení zde tedy bylo zjednodušit práci a zajistit tvarovou 
a hmotnostní vyrovnanost sýrů.

  Určitě nesmíme opomenout také zavedení tvarohářské 
odstředivky, v jejímž bubnu dochází k oddělování speci-
fi cky těžšího kaseinu od podstatně lehčí syrovátky.

  I přes tento technický pokrok v sýrařství zůstávaly 
výrobní procesy šaržové, tedy diskontinuální. To je 
patrné zejména z toho, že mezi stupněm srážení mléka, 
odpouštěním syrovátky, praním zrna, formováním sýře-
niny a také mezi formováním a solením, nebylo prozatím 
možné tyto operace kontinuálně provázat. Teprve v poz-
dější době byla vyvíjena taková výrobní zařízení, kde 
byly uvedené výrobní operace spojeny do kontinuálního 
procesu. Nepřetržité, popř. polokontinuální výrobní 
postupy však měly ještě dlouho řadu nedostatků, které se 
projevovaly ve výsledné kvalitě výrobků, a ztráty z toho 
plynoucí nemohly být v žádném případě kompenzovány 
uskutečněnými technickými vylepšeními.

Další mechanizace a automatizace výroby sýrů vyžado-
vala různé předpoklady. Důležitým faktorem byly například 
používané materiály pro výrobu zařízení, které musely vyho-
vovat i možnostem jejich dokonalého a snadného čištění.  Vel-
kého technického pokroku bylo později dosaženo používáním 
speciálních ocelí a vhodných plastů. 

Dalším velkým objevem byl „vynález“ taveného sýra, 
což následně vedlo k vytvoření zcela nového mlékárenského 

Práce sýraře v původní horské sýrárně (Sennerei) s kotlem umístěným nad otevřeným ohněm
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odvětví, tedy tavírenství, a rovněž k rozšíření nových obchod-
ních příležitostí souvisejících s prodejem sýrů do zemí 
s teplým klimatem, neboť tavené sýry byly vlastně „mléčnou 
konzervou“.

Průkopnickým okamžikem bylo bezesporu i zavedení 
pasterace mléka a využití poznatků o aplikaci čistých mlé-
kařských kultur. Mlékárenská mikrobiologie se tak stala 
významnou vědní disciplínou úzce související s komplexní 
mlékárenskou technologií a její zvládnutí podmiňovalo také 
výslednou kvalitu a potravinovou bezpečnost.

Všechny tyto momenty technického a technologického 
vývoje a mlékařské vědy vedly rovněž v sýrařství k tomu, že 
některé tradiční sýry z původních sýrařských zemí „překro-
čily“ najednou hranice zemí svého původu, staly se doslova 
mezinárodními a dosáhly postupně vysokých tržních podílů. 
Mezi takové patří určitě sýry holandského typu Edam 
a Gouda, měkké sýry s bílou plísní na povrchu Camembert 
a Brie, sýry s ušlechtilou plísní uvnitř hmoty, tedy „modré“ 
sýry jako Roquefort a jeho ekvivalenty z kravského mléka, 
v německy mluvících zemích ale také sýry Trapist, Tilsiter 
(Tylžský), Ementál či Gruyère, ale rovněž i extratvrdé sýry 
Parmezán a Grana, sortiment čerstvých sýrů a mnohé další.

Do těchto původních sýrařských zemí se ale také dostaly 
a byly zde zavedeny do výroby i sýry vyvinuté ve střední 

„Moderní“ sýrárna novověku z 19. století (Swiss Cheese Making Room) s vysokým stupněm mechanizace. Tuto sýrárnu postavil 
a do provozu uvedl v americkém Wisconsinu Nicolas Gerber, švýcarský přistěhovalec, který v USA zavedl výrobu mnoha druhů 
evropských sýrů. Práce sýraře na několika otevřených výrobnících současně umožňovala i nepřetržitý výrobní proces počínaje for-
mováním sýrů

Evropě, např. tvarohy, kyselé sýry (jako např. Olomoucké 
tvarůžky) apod. Některé z nich si ponechaly původní jména, 
jiné získaly jména nová, protože byly mnohdy částečně
inovovány.

Rozšiřování jednotlivých sýrů za hranice zemí svého 
původu podněcované růstem mezinárodního obchodu 
postupně vedlo k úsilí o globální harmonizaci a standardi-
zaci sýrů. Zde je možné například zmínit tzv. „Stresskou kon-
venci“ z roku 1953 a vlastně i dnes mezinárodně uznávaný 
Codex Alimentarius.

Poznámka: Jednotlivé pasáže tohoto článku byly zpra-
covány s využitím řady informací z díla Dr. Heinrich Mair-
-Waldburga „Handbuch der Käse“ vydaného v roce 1974 
vydavatelstvím Volkswirtscvhaftlicher Verlag v Kemptnu.

Závěr

Volným pokračováním tohoto pojednání o „Historii 
výroby sýrů“ jsou již jednotlivé kapitoly nekonečného seriálu 
„Putování za sýry“, který je publikován v Potravinářské Revue 
nepřetržitě od roku 2007.

�
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U vystřelenýho oka
Ing. IVAN JEMELKA

Hospoda U vystřelenýho oka na pražském Žižkově v ulici 
U Božích bojovníků číslo 3 patří k nehistorickým praž-

ským pivnicím, které se už stačily stát legendou a turistickou 
atrakcí zároveň. Na rozdíl od většiny kdysi proslulých malo-
stranských hospod si „Vystřelený oko“ zachová svůj původní 
charakter jarmareční putyky, navštěvované povahami různé-
ho ražení, povolání a zájmů. Tedy statečně odráží pravidel-
né nájezdy zahraničních návštěvníků Prahy, vyzbrojených 
fotoaparáty a bedekry, ve kterých je hospoda U vystřelený-
ho oka zmiňována hned vedle Pražského hradu a Karlova
mostu.

Zakladatelé

K otevření podniku U vystřelenýho oka se vážou 
ponejvíc dvě jména: Pavla Caháková a Martin Velíšek (nar. 
21. října 1963 v Duchcově). Bylo to před 26 lety v roce 1993. 
Caháková a Velíšek se znali od střední školy a také z bujarých 
studentských večírků. Velíšek studoval na střední i vysoké 
škole uměleckoprůmyslové. Dvě jména a dvě různé povahy. 
Caháková byla a je sportovně založená, běhala, jezdila na 
kole, plavala, lezla po horách, lyžovala a po roce 2005 se 
stala instruktorkou jógy. Velíšek se prosadil jako autor skle-
něných plastik pro světovou výstavu Expo 2005 v Japonsku 
a jako ilustrátor pro nakladatelství Argo. Za svoji spolupráci 
na filmech Fimfárum I. a II. dostal České lvy za nejlepší 
výtvarné řešení a nejlepší výtvarný počin. Kromě toho pil.

Naše dítě

Caháková je dnes spolumajitelkou „Vystřelenýho oka“ 
a má na starosti dramaturgii kulturních akcí, které se v této 
pivnici pořádají. Kromě toho Velíškovi pomáhá na jeho křivo-
laké cestě závislostí. Velíšek vyzdobil interiér i fasádu pivnice 
svými svéráznými obrazy a plastikami a dal tím pivnici její ori-
ginální charakter. Nebylo to s ním ale jednoduché. „Že to není 
úplně normální, jsem pochopila, když jsme tuhle hospodu zaři-
zovali, v devadesátým druhým. Vy jste tu s Pavlem Rajčanem 
(další spolumajitel pivnice a předseda výboru Společnosti pro 
podporu a rozvoj kina AERO z. s.) bydleli a neustále lili, vypili 
jste vždycky všechno, co tu bylo, tys byl hubenej jak lunt. Měli 
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jste makat, ale ve fi nále jste většinou nic neudělali, a když už jsi 
zvládl obraz a my z něj měli radost, na druhej den to bylo celé 
začárané černou,“ řekla Caháková Velíškovi v jedné repor-
táži (Šťastný blázen Martin Velíšek – autor Tomáš Poláček 
2014).

„Já vím. Úplně jsem ztratil smysl pro realitu, hospodu 
jsem neopouštěl, pil jsem pořád, maximálně do kiosku naproti 
jsem zašel. Byl jsem z tý hospody nadšenej, bylo to naše dítě,“ 
vzpomínal si Velíšek, ale Caháková to viděla trochu jinak: „Jo, 
bylo to naše dítě. Ale všichni ostatní odsud normálně odcházeli 
a věnovali se něčemu jinýmu, jenom vy dva s Rajčanem jste tu 
žili jako nějakej párek na svý vlastní planetě.“

Havel a Hendrix s Lajkou a Ferdou

Nicméně k Velíškovým „vystřelenookým“ artefaktům, 
jako jsou akvárium zabudované do klasické pípy, Jan Žižka 
na mořském koníku, dvě falešná okna, která zachycují bitvu 
na Vítkově, plastiky Jana Žižky a vykušovačů jeho očí, obraz 
usmíření, na kterém si husité a křižáci po bitvě vyměňují 
trička, či opěrkám na toaletách Jára a Láďa, přibyl v roce 2011 
reliéf na fasádě domu. Znázorňuje Boží bojovníky. Najdete 
mezi nimi například Jana Žižku, který se koupe v kalichu, 
Václava Havla a Jimmyho Hendrixe v doprovodu psa Lajky 
a Ferdy Mravence. Na tomto reliéfu spolupracovali s Velíškem 
sochař David Janouch a architekt Pavel Kecka. Byla to tenkrát 
velká sláva. Objevilo se to skoro ve všech médiích.

Okofest a další

Caháková pravidelně pořádá U vystřelenýho oka 
hudební festival Okofest. Jde o setkání hudebníků, básníků, 
výtvarníků, spisovatelů, architektů, kteří se na tuto hospodu 
za dobu její existence „nabalili“. Program se skládá z kon-
certů a divadelních představení. 

Dalším zajímavým projektem jsou například „Ozvěny 
Mental Power“, který navazuje na mezinárodní fi lmový fes-
tival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením 
Mental Power. Ten se koná obvykle v červnu v pražském 
divadle Palace na Václavském náměstí. Hlavní myšlenkou 
festivalu je vytvořit podmínky pro uměleckou seberealizaci 
lidí s postižením, a podílet se tak na jejich duševním rozvoji. 
K pravidelným hudebním akcím rovněž patří koncerty, jako 
součást festivalu Žižkovská noc, letos ve stylu world music / 
folk / funk rock / crossover / folk punk.

Pexeso a dětský hockey

Pokud jde o hosty a obsluhu, nabízíme nejprve dvě kritič-
tější hodnocení z webu. To první zní takto: No, nevím, hodno-
cení jednoho z návštěvníků, že se jedná o postmoderní tragédii 
od A do Z, mi připadá výstižnější, především pak ve chvílích, 
kdy se tak kolem půlnoci rozhlížím po lokále... a vidím tu neu-
věřitelně pestrou směsici návštěvníků: studenty, bohémy, fyziky, 
matematiky, umělce, alternativní důchodce, blázny a alkoho-
liky všeho druhu, kteří neustále poskakují, pokřikují, zpívají, 
diskutují anebo se i svlékají. Zkrátka uvolněná atmosféra.

A ten druhý byl formulován takto: Pivo zde má stan-
dardní kvalitu, kuchyň je až na výjimky podprůměrná, víno 
z moravských vinic, tak snad jen dobře vychlazenou fi nskou 
vodku s limetkou lze pochválit. Personál je ironický až jízlivý, 
často lehce přiopilý, někdy mi připadá přihulený a nezřídka 
i vše dohromady. Hlučná hudba, polotopící kamna a nefungu-
jící teploměr u pípy jsou dalšími atributy této hospody. Hrací 
automaty byste zde marně hledali, k dispozici je pouze pexeso 
a dětský hockey, který Vám ovšem štamgasti nepůjčí, neboť už 
několik let pilně trénují na zápas s Kladnem. Reklamní akce 
tady také neprobíhají, za dva panáky třetí zdarma nedosta-
nete, ale dejte si dobrý pozor, aby Vám ho nepřipsali na lístek.

Jídelní lístek je Velíškovsky výtvarný a rádoby vtipný. 
Například utonulec nebo hrabanoly za 29 korun. Pokud máte 
větší hlad, tak si můžete dát kuřecí ňadra s nebem a hrabanoly 
za 99 korun atd. Z piv tu dostanete Gambrinus 05l/28 Kč, 
Prazdroj 05l/38 Kč, Kozla 05l/28 Kč, i Řidičovo (nealkoho-
lické) 05l/28 Kč.

Příjemná společnost

Zážitek autora tohoto textu, který si odnesl z jednoho 
večera, jenž strávil v hospodě U vystřelenýho oka, je veskrze 
příjemný: Naše nepočetná společnost, však nepřišla do této 
pivnici vykonat kritické zhodnocení kvality servírovaných 
nápojů a jídel či poskytovaných služeb, ale za atmosférou 
a zábavou. V členitém lokálu bylo tehdy dost plno a podle 
vzhledu hostů se jednalo skutečně o velmi různorodý dav. 
Zastoupeno bylo dost stylů, ideologií, názorů i příjmových 
skupin. Vedle nás sedělo u velkého stolu asi deset „pirátů na 
kolech“ – motorkářů. Žen i mužů. Vybavených všemi navenek 
odstrašujícími atributy ze železa a černé kůže. Později se uká-
zalo, že z Německa. Bavili se hlasitě. Nikoli ale s nesnesi-
telnou intenzitou. Náhle však kolem jejich stolu zavládl jistý 
zmatek a rozčilení. Měli „matroš“, ale neměli papírky, vyrozu-
měli jsme po chvíli. Jeden z nás papírky měl, tak jsme to dali, 
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z naší strany v mírně ustrašeném očekávání, dohromady a ode-
brali se na malý dvorek pod tratí, který k „Vystřelenýmu oku“ 
patří a kde se někdy pořádají i různá představení. Z němec-
kých motorkářů se pak vyklubali, k naší osvobozující úlevě, 
„beránci v rouše vlčím“, kteří mají zcela mírumilovná povolání 
a do černé kůže a lesklého železa se navlékají jen o dovolené 
a o svátcích. Zbytek večera a část noci jsme potom strávili spo-
lečně a výborně se bavili. Na rozdíl od předchozích recenzentů 
jsme nejvíce ocenili, že U vystřelenýho oka nám k tomu poskytli 
prostor, ani v nejmenším nám v tom nebránili a přiměřeně nás 
v tom podporovali tím, že „nosili“. Nic jiného jsme nechtěli.

Kde se zrodil Alois Nebel

U vystřelenýho oka si aspoň jednou zahrály – v under-
groundových podmínkách, jenom pro radost a pro pár 
desítek fl amendrů – všechny dobré české kapely, na které 
si vzpomenete. Hudební skupině The Plastic People of the 
Universe tam po jednom koncertě ukradli nástroje a členové 
kapely je pak hledali po všech žižkovských  zastavárnách.

V této pivnici také vznikal projekt českého fi lmu Alois 
Nebel z roku 2011, jehož režisérem byl Tomáš Luňák a byl 
natočen podle stejnojmenného grafického románu scená-
risty Jaroslava Rudiše a výtvarníka Jaromíra 99. „Přemýšlet 
o Nebelovi jsme začali někdy v roce 2002 v žižkovské hospodě 
U vystřelenýho oka. Bydleli jsme oba na Žižkově, udělali jsme si 
z hospody dílnu. Za zády nám tehdy ještě na staré trati jezdily 
vlaky, bylo to vyloženě tvůrčí klima. K postavě Nebela mě inspi-
roval vlastní dědeček, který pracoval na nádraží a potýkal se 
s různými traumaty z minulosti. Po něm se náš hrdina jmenuje 
Alois a sbírá jízdní řády,“ popsal vznik fi lmu Rudiš.

V čem tkví tajemství

Hospoda U vystřelenýho oka je relativně nová hospoda, 
která má za sebou „pouze“ čtvrt století existence. Na rozdíl 
od jiných, stejně starých nebo mladších podobných restau-
račních zařízení to ale není profesionálně vykalkulovaný pro-
stor podle různých, rádoby odborně podnikatelských měřítek 
a návodů. Má svou atmosféru i styl a také svou bohémskou 
klientelu. Patrně je to proto, že ji vytvořili lidé, kteří si náladu 
a prostředí undergroundových hospod pamatovali, měli rádi 
a chtěli, aby to pokračovalo. Jako vždy, tajemství tkví v osob-
nosti, originalitě nápadu, citu pro věc a osobitém vidění světa. 
To nelze žádným sebelépe propočítaným a zkonstruovaným 
projektem nahradit.  �
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Kvalita je obyčejná poctivost.

O L E Š N I C K Ý
T V A R O H
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V provincii 
Římské říše

LADISLAV STEINHAUSER

Vzpomínáte, jak jste kdysi jeli přes Rumunsko krkolom-
nou cestu k bulharskému pobřeží? Na pekelné silnice 

plné koňských povozů, píchlé pneumatiky, nekompromisní 
policisty kontrolující rychlost stanovenou podle objemu mo-
toru a vaší peněženky, mračna zvědavých dětí nakukujících 
do auta, jen jste někde přibrzdili? Nezastavovat, jet a jet, ří-
kalo se mezi našimi řidiči. Jak se svět mění! Kdepak jsou ty 
rozmlácené rumunské silnice? Rumunsko se stalo zajímavou 
turistickou destinací, pravda – pikantní, lehce štiplavou, ale 
rozhodně chutnou a pro řadu návštěvníků i podmanivě slad-
kou. Jen se nebát rumunské chutě objevovat!

Když začínám historií, vzpomínáte, když celé Evropě 
vládly v endurovém sportu motorky Jawa a ČZ a naši závod-
níci na nich sbírali jednu trofej za druhou? Šestidenní bývá-
vala československou doménou a naši nyní už důchodoví 
závodníci vlastní trofeje, o kterých si dnes můžeme nechat jen 
zdát. Jenže po revoluci obě fabriky zavřely své brány a náš trh 
zaplavila celá plejáda motocyklů světových značek. Svazarm 
zanikl a kluci začali své stroje honit, kde se dalo. Rojily se 

stížnosti na hluk, ekologii a rázem bylo vymalováno. Kdepak, 
že by někdo vytyčil tratě ve vojenských prostorech a kluky 
podchytil, tak se neposadili za řídítka, ale za počítače. Jenže 
skalní se nevzdali. Když ne doma, tak proč ne v Rumunsku? 
Čeští enduráři v Karpatech objevili dokonalý velmi těžký 
terén a hostitele, kteří motorkáře vítají. Zdejší hory si v roce 
2008 vybrali i pořadatelé Rallye Dakar, když se staly africké 
etapy příliš nebezpečné. Rumunsko je zkrátka evropskou krá-
lovnou v enduru a off-roadu. A divte se, na základny dojedete 
po výborných silnicích a dálnicích.

Změnu prodělala i vyhlášená Transfagarašská silnice, 
kterou nechal vystřílet Nicoae Ceaușescu jako strategické spo-
jení mezi Valašskem a Sedmihradskem. Byla to jeho reakce na 
invazi sovětských vojsk do Československa. Odmítl účastnit 
se srpnových událostí a na výhružky Brežněva reagoval, že 
Rumuni se případné invazi budou bránit! Lidé jeho vizi nazývali 
Ceaușescovo bláznovství, jenže 20. září 1974 byla strategická 
více než stopadesátikilometrová silnice oficiálně otevřena. 
Vojáci na ni použili šest a půl tisíce tun výbušnin, postavili pět 
tunelů a dvacet osm mostů. Byla dlouho cílem turistů, kteří si 
ji chtěli projet v terénních autech. Nyní už má výborný asfalt, 
a když se po ní v pořadu Top Gear proháněl Jeremy Clarkson 
ve Ferrari, nadšeně vykřikoval, že je to ta nejlepší silnice na 
světě. Věřte, že i když na to hodně šlápnete, nepočítejte s prů-
měrem vyšším než čtyřicet, a pozor, v zimě je silnice uzavřena.

Tato panoramatická cesta je součástí klasického turis-
tického Drákulova okruhu. Kdepak, valašský král Vlad III. 
přes toto sedlo necestoval, cesta prý nebyla schůdná ani 
pro koně, a tak masív Karpat objížděl. Narodil se v dodnes 
výborně zachovalém středověkém městě Sighișoara, česky 
Segešváru, tedy v sousedním Sedmihradsku, Siebenbürgen, 
v zemi odvozené od sedmi hradů Herrmannstadt (Sibiu), 
Kronstadt (Brașov), Bistritz (Bistriţa), Schäßburg (Sig-
hișoara), Mühlbach (Sebeș), Broos (Orăștie) a Klausenburg 
(Cluj-Napoca). Založil je Řád německých rytířů, které sem 
v roce 1211 pozval uherský král Ondřej II., aby bojovali proti 
Kumánským nájezdníkům. V roce 1225 byli Němečtí rytíři 
vyhnáni do prusko-mazovského pohraničí, ale sedmihradští 
Sasové si přesto moc udrželi a Rumuni se stali ve své vlastní 
zemi občany druhé kategorie. Nazývali zemi Transylvánie – 
Země za lesy.

Transfagarašská magistrála
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Vlad III. se proslavil jako urputný bojovník proti Turkům, 
ale historie ho více zná pro jeho sadistické sklony zabíjet své 
nepřátele napichováním na kůl jako Vlada Ţepeșe, a ještě více 
jako Drákulu. Irský spisovatel Abraham „Bram“ Stoker sice 
v Transylvánii nikdy nebyl, ale ve svém románu Drákula ji 
však ztvárnil skvěle, a Vlada III. si vypůjčil a udělal si z něho 
upíra či vampýra. A tak dnes houfy turistů cestují po mís-
tech, která jsou, anebo i nejsou s Drákulou spojena, kupují 
všemožné cetky, straší se vyceněnými zuby, posílají pohledy, 
kupují si Drákulovy bankovky a vystupují na malebný hrad 
Bran, kde sice Vlad nikdy nebyl, zato se zde fi lm Drákula točil. 
Ještěže sám hlavní hrdina skončil se srdcem probodnutým 
kůlem, jinak by Stokera jistojistě klidně spát nenechal. Vlad 
III. přece nebyl jen nějaký hrabě, byl to přece kníže! Věřím, že 
Bram by ale fi lmařům odpustil. Je to kouzelný hrad a v jeho 
bludištích útulných pokojů se rozhodně stojí za to projít. Hrad 
Cetatea Poenari, který Vlad III. prokazatelně využíval, nabízí 
však úplně jinou atrakci – 1480 betonových schodů, po kte-
rých k ruině hradu vystoupáte. A tak se tam turisté vůbec 
nehrnou, kouknou se po upozornění průvodce z autobusu 
znuděně kamsi do hor a zase skloní  hlavy.

Do Brašova je to z Branu kousek a tady se turisté vět-
šinou ubytují. Procházejí se po bývalém německém středu 
města, kam nesměli Rumuni bez zaplacení mýta vstupovat, 
a fotí na kopci velikánská písmena, večer dokonce nasvětlená 
– nápis BRASOV. Dobrý nápad, jak využít základy, které byly 
zbudovány pro nápis stejné délky – STALIN. O tom, jestli 
alespoň dvě původní písmena využili, nevím. Město se deset 
let jmenovalo Orașul Stalin. Proto, že je Stalin osvobodil? 
Rumuni přece byli od roku 1940 součástí Osy Berlín-Řím-
-Tokio, jenže jen do roku 1944. Když se kolo dějin u Stalin-
gradu otočilo, král Michal se zbavil maršála Iona Antonesca, 
rumunské jednotky se připojily k Rudé armádě a osvobozo-
vali tak i naši jižní Moravu. Zase ten historický zvrat!

Když v roce 1866 došlo v Rumunsku k převratu, byl 
to Napoleon III., kdo pomohl do křesla německému knížeti 
Karlu von Hohenzollern-Sigmaringen, aby se stal rumun-
ským domnitorem a následně králem. Panovník následně 
potřeboval i letní královské sídlo, a tak nechal stavět kousek 
od Brašova novorenesanční zámek Peleș. Návštěvníci byli 

ohromováni nejen krásou zámku, ale i prvním zámeckým 
elektrickým osvětlením v Evropě, odsuvnou prosklenou 
střechou ústřední haly s výstavným schodištěm, po kterém 
vystupovali k hostiteli, elektrickým výtahem a dalšími vymo-
ženostmi. Nehledejme zde historii, ta za pár set let přijde 
sama, ale snahu předvést rumunské království světovým 
státníkům. Když měl přijet do Rumunska František Josef I., 
nechal mu Karel I. postavit císařské apartmá. Přece nebude 
spát v pokojích, které už někdo použil! A aby se zde dobře cítily 
delegace jiných zemí, postavili pro ně sály ve stylu Ludvíka 
XIV., Michelangela, Gustava Klimta, v orientálním, maur-
ském a samozřejmě tureckém. Zámek byl v roce 2007 vrácen 
královské rodině, ale ta jej otevřela jako národní muzeum 
a využívá jej k významným společenským událostem. Slouží 
k nim i nádherná jídelna s výborným zázemím. To víte, že se 
zde podávala skvělá jídla.

Kulinární Rumunsko je typické na venkově jedno-
duchými a sytými jídly a ve městech velmocenskými vlivy. 
Klidně si objednejte ruský boršč, turecké masové kuličky, 
rakouský řízek, řeckou musaku, maďarské klobásy a salámy, 
samozřejmě anglické rostbífy, americké steaky, jídla italské 
a francouzské kuchyně. A co çoban saláty, baklava, halva, med 
s ořechy, horské sýry a vína? Když hledáte výborné rumunské 

Středověká Sighișoara 
jistě stojí za návštěvu

Tady na Branu se natáčel 
Hrabě Drákula

Radnice v Brašově

Novorenesanční zámek Peleș
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Veselý hřbitov v Sapantě

víno, často vám nabídnou s označením Moldova, takže mol-
davské. Nebraňte se, že jste chtěli zdejší rumunské, ono jím 
jistě je. Historická Moldávie byla v polovině devatenáctého 
století přestřižena řekou Prut na dvě části. Západní je dnes 
rumunská a východní část, tzv. Besarábie, se stala součástí 
Ruska a dnes je Moldavskem. Rumunsko mělo velmi dobré 
vazby s Francií, dokladem není jen automobilka Dacie, ale 
i produkce vína, do které Francouzi zainvestovali. Dnes je 
Rumunsko šestým největším evropským producentem vína 
a vyváží dva miliony hektolitrů především do Anglie, Bul-
harska, Německa a Číny. U nás má rumunské víno nedobrou 
pověst, jenže kdeže ale loňské sněhy jsou! Ochutnejte pré-
miové značky, ale pozor, obsahují většinou přes třináct pro-
cent alkoholu. A víte, že Rumunsko je druhým největším 
pěstitelem švestek? Samozřejmě na slivovici, ale říkají jí ţuică. 
Vypijí ji spolu s vínovicí dost a někteří hodně přes míru. To je 
jedno z nebezpečí venkovských silnic. Za zatáčkou můžete 
klidně v noci potkat opilce, kterému silnice nestačí, stejně 
jako neosvětlený koňský potah. Obojí je zakázané, ale…

 Kam to zase jdeme? Na sever, do oblasti Maramures. 
To je ta země zaslíbená endurovému sportu! Nádherné lesní 
komplexy bukových porostů přecházejících do horských 
luk, mnoha potoky rozmáčená údolí, svážnice vyklouzané 

Nabídka sýrů v tržnici 

Pastevce ovcí potkáte v horách každý den  �Podvečer na vesnici

obrovskými kládami tahanými lesními traktory a koňmi. 
Drsná karpatská příroda, nádherné lovecké revíry plné silné, 
odolné zvěře, trofejí jelenů, medvědů a vlků sbírajících na svě-
tových výstavách jednu medaili za druhou. Vesnice zdobené 
řezbářskými výtvory, typickými bránami do dvorů, dřevě nými 
kostely a kláštery zapsanými do seznamů Světového dědictví. 
Proč jezdí turisté až do Sapanty, do zapadlé vesnice na samých 
hranicích s Ukrajinou? Navštívili jste někdy veselý hřbitov? 
Místní řezbář Stan Ioan Pătraș začal v roce 1940 vyřezávat 
a malovat náhrobky místních podle toho, co dělali anebo jak 
zemřeli. A tak se projděte a usmívejte se naivním malbičkám 
traktoristů, lesníků, motorkářů, havarovaných aut, nechte si 
přeložit básničky, ale nezapomínejte na upozornění při vstupu. 
Pšššt!

Rumuni, zvláště v horách, jsou velmi pohostinní a s jazy-
kovou bariérou si hlavu nelamte. Nějak se to vždycky zvládne. 
Rumunština je pro nás Slovany zcela nesrozumitelná, je nej-
východnějším románským jazykem úzce příbuzným italštině, 
francouzštině, španělštině, katalánštině a portugalštině. 
A samo Rumunsko pochází z latinského slova Romanus, což 
znamená občan Římské říše. Tímto honosným názvem jsme 
se my nikdy pyšnit nemohli anebo to obratně obraťme, že na 
zbudování moravské provincie už Římané sílu neměli.
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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
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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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Udržte špičkovou 
kvalitu

Bioochrana je přirozený způsob, jak zabránit 
znehodnocení a ochránit potraviny před 
škodlivou kontaminací. Zlepšete bezpečnost 
a dobré jméno vašich čerstvých mléčných 
výrobků, sýra, masa, lososa a salátů 
prostřednictvím bioochranných kultur.

Více na www.chr-hansen.com nebo kontaktujte  
@chr-hansen.com

Keep it great ! s bioochranou
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Témata:

 KOSTI A JEJICH METABOLISMUS
 ANTIOXIDANTY
 SUPERPOTRAVINY
 ORTOREXIE
 DIABETES

 CO NÁS PROFESNĚ TRÁPÍ ČI PODPORUJE

Přihlášky a více informací na:   
www.vyzivaspol.cz 

 nebo na  info@vyzivaspol.cz  
tel.:  267 311 280 

Společnost pro výživu, z.s. Vás zve na konferenci

DIETNÍ  VÝŽIVA  2019
8. a 9. října 2019 – PARDUBICE
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Josef Beránek 
– majitel 

„Beránkových 
podniků“ na 
Královských 
Vinohradech

JOSEF RADOŠ

O původu a vzdělání Josefa Beránka se toho mnoho neví, 
prokazatelně jen to, že měl s manželkou Marií, rozenou 

Strejčkovou, pět dětí – čtyři syny a jednu dceru. Syn Josef, 
který se později stal otcovým nástupcem, se narodil v roce 
1901. Dětem bylo evidentně poskytnuto výborné vzdělání, 
soudě podle dcery Květy, kterou otec poslal po ukončení po-
vinné školní docházky na devět měsíců do Švýcarska a poté 
na tři měsíce do Anglie, aby se zdokonalila ve francouzšti-
ně a angličtině. S manželkou Marií se Josef Beránek rozvedl 
v roce 1924. V té době již bylo Beránkovi přes šedesát let. Po 
rozvodu se otci krátce starala o domácnost dcera Květa. Josef 
Beránek se později znovu oženil.

V roce 1887 převzal již zkušený obchodník Josef Beránek 
od pana Čížka řeznický obchod s výrobnou v Praze na Tylově 
náměstí. Tím položil základ k vybudování věhlasných „Berán-
kových podniků“. Za deset let zakoupil i dům, ve kterém byl 
jeho první obchod, a za poměrně krátkou dobu i protější dům 
v Hálkově ulici. V roce 1914, kdy Beránkovo podnikání mělo 
již pevné základy, vybudoval velkým nákladem luxusní restau-
raci a kavárnu. Ke konci první světové války za obtížných pod-
mínek i velký hotel s rozsáhlými garážemi, který byl v té době 
nejlépe vybavený v celé Praze. V roce 1929 nechal zkušený 
podnikatel rozšířit svoji nemovitost na Tylově náměstí o pří-
stavbu traktu zasahující až do Londýnské ulice. Kapacita 
hotelu se tak zvýšila na 320 pokojů. V přístavbě pamatoval 
i na zřízení luxusního kina, nesoucího jeho jméno – „Kino 
Beránek“, později „Kino Dalibor“, po postavě z českých 
dějin. Celé Tylovo náměstí žilo v té době tržnicí a hotelem, 
který hostil v období první republiky zejména americkou kli-
entelu.

Vedle vlastního velkého uzenářského závodu, hotelu, 
kina a tržnice se postaral Josef Beránek i o vlastní produkci 

drůbeže a zeleniny. Založil totiž v Hodkovičkách moderní 
drůbežářskou firmu a zahradnictví. Technická a hygie-
nická úroveň potravinářských objektů jeho podniku, 
zejména prodejních prostorů tržnice, dílen a chladíren, pat-
řila k nejlepším v celé Evropě. V roce 1928 podnikatel ote-
vřel další potravinářskou tržnici v Braníku a v roce 1934 na 
Smíchově.

Prodejní prostor Beránkovy tržnice na Vinohradech 
byl rozdělen do celkem dvaceti oddělení. Každé sloužilo 
k prodeji jedné skupiny zboží a každé bylo vybaveno vlastní 
„americkou pokladnou“. Tím se předcházelo vzniku velkého 
návalu zákazníků v jednom společném prodejním prostoru. 
Veškerý sortiment zboží byl viditelně označen zřetelnými 
nápisy a cenovkami. Personál byl oblečen do jednotných 
bílých úborů. Prodejní dobou vycházela tržnice svým zákaz-
níkům maximálně vstříc, prodejny byly otevřeny celý den až 
do osmé hodiny večerní. V rámci prostoru tržnice byly zří-
zeny jídelny a restaurační bufet, kde si zákazníci mohli vybrat 
buď tradiční způsob rychlého občerstvení, nebo každodenní 
obědy podle poledního menu.

Od konce 20. let se aktivně zapojil do řízení podniků 
syn Josef mladší. Je velmi pravděpodobné, že se syn sezna-
moval s organizací a řízením celého komplexu podniků již 
v průběhu dvacátých let. V roce 1929 se stal prokuristou 
fi rmy. Tuto pozici zastával Josef Beránek mladší až do roku 
1936, kdy jeho otec zemřel. V té době fi rma zaměstnávala 
přes 350 pracovníků, čímž se zařadila mezi velké pražské 
potravinářské podniky. Josef Beránek mladší, jako univer-
zální dědic otcova majetku, se stal roku 1937 novým maji-
telem „Beránkových podniků“. Ještě v témže roce rozšířil 
činnost podniku o obchod se smíšeným zbožím s velmi 
širokým sortimentem základních potravin a předmětů denní 
spotřeby. Všechny součásti „Beránkových podniků“ fungo-
valy i v době druhé světové války a v prvních poválečných 
letech. 29. února 1948 vydalo Ministerstvo výživy nařízení 
o zavedení národní správy do Beránkovy uzenářské a konzer-
vářské továrny. O měsíc později následovalo uvalení národní 
správy i na hotel „Beránek“, který byl začleněn do národního 
podniku „Československé hotely“. Řeznická a uzenářská 
živnost včetně tržnic byla včleněna do národního podniku 
„Masna“. 

Smrt zakladatele podniku v roce 1936 znamenala nejen 
ztrátu pro český obchod, ale také pro širokou veřejnost. Josef 
Beránek byl totiž mimo jiné i spoluzakladatel Vinohrad-
ského Sokola, Národní jednoty a první předseda správní rady 
úspěšné Řeznicko-uzenářské banky. 

Ve funkci předsedy správní rady Řeznicko-uzenářské 
banky, nazývané „Masobanka“, se Josef Beránek významně 
zasloužil o rozvoj celého masného oboru. Získání levného 
úvěru v období zavádění nových konzervačních, chladicích 
a strojních technik umožňovalo podstatné rozšíření exportu 
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uzenářských výrobků. Vzrůst uzenářské produkce a s tím spo-
jený nárůst spotřeby jatečného dobytka přispěl i ke vzniku 
řady firem obchodujících s dobytkem, které začaly nava-
zovat rozsáhlé obchodní kontakty i mimo oblast českých 
zemí, jejichž živočišná produkce přestala dostačovat vzrůs-
tající spotřebě ze strany masného průmyslu i drobných 
výrobců.

Ve správní radě „Masobanky“ byly zastoupeny profese 
z celého spektra řeznicko-uzenářského oboru a obchodu. Čle-
nové správní rady „Masobanky“ však nezastávali svoji funkci 
jen z důvodu velikosti, známosti nebo prosperity svého pod-
niku, ale především kvůli své činnosti v řeznicko-uzenářských 
zájmových a hospodářských organizacích, jejichž zájmy také 
ve správní radě zastupovali. Nejznámějšími řeznicko-uze-
nářskými korporacemi byla místní odborná společenstva, 
která vznikala na základě živnostenského řádu z roku 1859 
a jejichž úkolem bylo „pěstovati ducha pospolitého, udržo-
vati a zvelebovati čest stavu, jakož i podporovati humanitní, 
hospodářské a vzdělávací zájmy svých členů a příslušníků 
stavu“.

V rámci masného podnikání v té době rozlišujeme řez-
níky a uzenáře, dále masný velkoobchod, který se pak dělil na 
tři profese – velkořezníky, obchodníky s dobytkem a komisio-

Hlavní Beránkův obchod v Praze na Tylově náměstí při veliko-
nočním prodeji.
Odborníky z masného oboru jistě zaujme řada kůzlat, jehňat 
a králíků zavěšených pod portálem prodejny. Pracovníci spe-
cializovaného oddělení byli připraveni vybrané zvíře z nabídky 
umístěné v prodejně upravit do požadovaného stavu, např. při-
pravit kapsu na nádivku, nakrájet řízky, připravit na pečení 
apod.

náře. Zatím co obchodníci s dobytkem provozovali obchod 
s živým dobytkem, tak velkořezníci obchodovali ve velkém 
již s masem, většinou ve vepřových půlkách a hovězích čtvr-
tích. Zvláštním typem pak byli komisionáři, kteří obchodovali 
masnými komoditami na cizí účet. Beránkova fi rma patřila 
do kategorie řezníků a uzenářů, i když svými provozovnami 
zasahovala do dalších oborů (tržnice, hotel, kino).

Vila Beatrice 

O Beránkově vile v Kersku a jejím osudu podal svědectví 
velký český spisovatel Bohumil Hrabal ve svém díle „Rukověť 
pábitelského učně“. Hrabalovi musíme ponechat přiměřenou 
dávku autorské spisovatelské licence, což nebrání tomu, aby-
chom několik odstavců z poutavého vyprávění uveřejnili.

„Beránkova vila na tři patra, Beránkova řeznictví 
letní sídlo, mělo i svoji oboru, takže když se velkořezníkovi 
zachtělo, mohl střílet srnky a srnce a bažanty přímo ze svého 
pokoje. Vila uprostřed borového lesa, vila se zahradníkem 
a domovníkem a telefonem, takže než přišel pan Beránek 
a jeho přátelé na hostinu, na rekreaci, na prázdniny, míst-
nosti vily byly krásně vytopené, květinami vyzdobené, cesta 
z betonky roubená tunelem větví borovic, vysypaná pískem, 
dodávala vjíždějícím autům impozantní vzhled, zbytek feu-
dálního života, se zelenou mysliveckou kamizolou a švarcen-
berským kloboukem staženým do očí, lovecké pušky a trofeje 
po chodbách vily sdostatek dodávaly řezníkovi, panu Berán-
kovi, a jeho přátelům krásný pocit vyvoleného božího člo-
věka. A protože pan Beránek měl i restaurace a prodejny 
v Praze, a byly džbery zbytků obědů a zbytky z jatek, pan 
Beránek si vzpomněl, jak jeho otec měl taky řeznictví, ale 
koňské, a přitom krmil deset prasat, která rostla před očima 
jen díky tomu, že z koňských jatek se celé vnitřnosti házely 
rovnou těm prasatům i s výkaly, a prasata přibývala denně 
jeden kilogram a někdy i víc. Proto pan Beránek za svojí vilou 
nechal zřídit prasečinec pro padesát prasátek a nákladní auto 
denně vozilo džbery zbytků restaurací a prodejen a jatek 
a skoro zadarmo za tři čtvrtě roku odvážel pan Beránek 
svými auty padesát prasátek a přivážel zase padesát selat, 
aby všechno začalo znova, aniž by si pan Beránek všimnul, že 
když vítr jde směrem k jeho vile a do jeho oken od prasečáků, 
i když ukrytých za rododendrony a koniferami, že ten pra-
sečí hnůj vydává ostrý protivný zápach. Ale panu Beránkovi 
ten prasečí hnůj voněl, už nerozlišoval, dokonce s tou vůní 
splýval, jako pravý feudál nemohl být bez vůně chlívů a koň-
ského hnoje a vůně dobytčí moče. A tak, aby smyl a omyl 
svoji duši, pan Beránek v jednom pokoji měl kapličku, z jed-
noho pokoje udělal svatostánek, okna zdobená barevnými 
sklíčky, do olova sestavenými výjevy z života svatých, před 
těmi okny se tyčil malý oltář a nad ním zářilo věčné světlo, 
a klekátko, a když pan Beránek měl dojem, že je příliš opuš-
těný mezi svými jatkami a komisionářstvím a prodejnami 
a restauracemi, že příliš hnoje jej obklopuje, dovedl poklek-
nout a zbožně se motlitbou očistit natolik, že zářil zdravím 
a humorem, který ostatně vyplýval z toho, že pan Beránek 
byl milionář, a všichni bohatí lidé byli toho času veselí a řin-
čeli dobrou pohodou a byli laskaví a štědří, protože štědrost 
lichotila jeho zdravé pýše a pomáhala mu k tomu, že často 
sám nad sebou zaslzel, skoro se rozplakal, jak je k lidem 
hodný a přátelský … a jeho otec postavil téměř celý dům 
v Praze, „Hlahol´u Vltavy“ … To ale bylo, pak přišel čas, kdy 
pan Beránek o všechno přišel, kdy přišel tedy i o svou dobrou 
náladu a štědrost, a teď je v jeho vile ústav sociální, kde jsou 
nebohé děti pomatené jak na těle, tak na duchu, a které jsou 
společnosti na obtíž.“ �
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Doc. MVDr. LADISLAV STEINHAUSER, CSc., 
oslaví 4. září půlkulaté

životní jubileum – pětašedesátku

Náš oslavenec, renesanční člověk a  polyhistor doc. 
Steinhauser se výrazně zasloužil o modernizaci našeho mas-
ného oboru. Pro nás starší, kteří se znali s jeho skvělým otcem, 
bývalým ředitelem brněnského závodu masného průmyslu, 
není překvapením, kde se utvářel vztah mladého Ladislava 
i bratra Jaromíra k řeznickému řemeslu. Jejich otec byl totiž 
nejen velkým odborníkem v oboru, ale také slušným a spole-
čensky orientovaným člověkem. 

A  tak nadaný a  pracovitý Laďa postupně absolvoval 
střední školu, Vysokou školu veterinární v  Brně, vybudoval 
moderní masný průmyslový závod v  Tišnově, věnoval svoji 
energii i stavovské organizaci Český svaz zpracovatelů masa. 
Z  jeho pedagogického působení na Veterinární a  farma-
ceutické univerzitě Brno lze připomenout úspěšnou práci na 
bývalé Katedře hygieny a  technologie potravin a  pozdější 
vedení Fakulty veterinární hygieny a ekologie. Zasloužil se také 
o  novou tvář odborného časopisu MASO, kde je dlouholetým 
předsedou redakční rady. 

Pro mne jako majitele malé knihovny sestavené z knih 
pana docenta Steinhausera je nejvýznamnější odborná lite-
ratura z oblasti masného oboru. Musím však připomenout, že 
jako úspěšný autor se nevyhýbal ani beletristickým tématům, 
například cestopisného nebo přírodovědného charakteru. Jeho 
cestopisy vynikají vedle odborných potravinářských textů i krás-
nými fotografi emi, které prozrazují velký cit pro téma a světlo. 
Knihy o přírodě vycházejí z jeho lásky k lesu, která byla rodině 
Steinhauserů historicky vlastní. Obdivuje však i přírodu jiných 
kontinentů, za kterou si čas od času odskočí i do vzdálených 
míst, například do Afriky. Mám radost z jeho poučných článků, 
které píše do potravinářského časopisu Potravinářská Revue. 
Věřím, že se moje knihovna díky pilnému autorovi ještě rozroste 
o značný počet svazků.

Vážený příteli, milý Laďo, 
u příležitosti Vašich pětašedesátých narozenin Vám přeji 
vše dobré. Nechť Vás stále provázejí veselá mysl, štěstí 
a osobní pohoda, nechť je Vám stále přáno těšit se pev-
nému zdraví a všestranné svěžesti. 

Za generaci starších i starých řezníků Josef Radoš

MVDr. Šotola s. r. o.
Akreditovaná laboratoř č. 1086

Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 767 01
Tel./fax: 573 330 281

 Mobil: +420 602 716 658, +420 603 882 871
E-mail: jan_sotola@volny.cz 

GARANCE

Akreditace Českého institutu
pro akreditaci č. 1086 (laboratoř). 
Povolení SVS ČR dle zák. 166/99 Sb.,
o veterinární péči...
Zapojení do mezinárodního systému
testování způsobilosti laboratoří.

PROVÁDÍME:
� ANALYTIKA
  –  senzorické zkoušení potravin,
 –  mikrobiologické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, 

kosmetických výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků 
prostředí,

–  chemické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, kosmetických 
výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků prostředí,

 –  laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě,
 –  kompletní analýzy nutričních hodnot potravin.

Laboratorní kontrola hygieny prostředí,
 –  klimatizovaný svoz laboratorních vzorků zdarma.

� PORADENSTVÍ
–  tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP, BRC, IFS 

a systému jakosti dle ISO 9001:2008, včetně vypracování 
dokumentace,

 –  konzultace a činnost odborných pracovníků laboratoře
přímo v místě fi rmy žadatele,

 –  činnost a konzultace v rámci systémů jakosti, legislativních 
a normovaných předpisů,

 –  konzultace a vyšetřování v rámci vstupní, mezioperační 
a výstupní kontroly a další odborné konzultace a školení 
zaměstnanců pro obchodní, potravinářské fi rmy.

� EKONOMIKA
 – laboratoř je plátcem DPH,
 –  možnost stanovení doby splatnosti faktur dohodou s laboratoří,
 –  stabilita cen laboratorních vyšetření,
 –  možnost množstevní slevy dle rozsahu zakázky.

j u b i l e u m
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Výročí 90 let 
„Navrátilky“

Ing. KAREL HŘÍDEL, technolog  
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská

Vzniku odborné školy zabývající se oborem zpracování 
masa předcházel dlouholetý zájem a dlouholeté úsilí širo-

ké veřejnosti, hlavně z řad dělnických, zaměstnaneckých, ob-
chodních a průmyslových složek. 

Mnoho českých odborníků bylo nuceno studovat nebo 
se školit v zahraničí, hlavně v Rakousku a Německu, a tak se 
u nás začalo uvažovat o zřízení odborné školy, která by měla 
význam z hlediska ekonomického a vyživovacího.

1. září 1929 byla otevřena jednoletá odborná mistrovská 
škola v domě společenstev řezníků a uzenářů v Praze 1, Na 
Perštýně. Již tehdy v budově byla restaurace ,,U Vejvodů“. 

První ofi ciální označení školy bylo ,,Odborná mistrovská 
škola pro řezníky a uzenáře v Praze“. Po roce působení U Vej-
vodů se škola přestěhovala do ulice Hopfenštokovy č. 15 
v Praze 2, od roku 1952 přejmenované na ulici Navrátilovu. 

Škola brzy docílila velkého uznání a ocenění a zařa-
dila se mezi školy, s kterými je nutno ve státě počítat. Stala 
se základním kamenem a pilířem ve vývoji odborného života 
v úseku zpracování masa. Stále více se ukazovalo, že zřízení 
školy bylo velmi potřebné a odůvodněné. Prvním ředitelem 
školy byl Josef Špringer.

Škola se začala zdárně rozvíjet. Byly zřízeny chemické 
a biologické laboratoře a školní dílny, které byly využívány pro 
odborné pokusnictví i jinými organizacemi. Sloužily k prově-
řování výroby i pro mnohé úřední potřeby. Školní dílny měly 
veškeré zařízení, které bylo nutné, aby byla co nejlépe a nej-
důkladněji umožněna vyučovací činnost i pro tu nejnáročnější 
výrobu.

Po úmrtí ředitele Špringera byl pověřen vést školu prof. 
Kraus.

Ve školním roce 1939–1940 se věnuje pozornost zřízení 
vlastní školní dílny. Do té doby žáci prováděli praxi v různých 
výrobnách. 

V době německé okupace byla škola v roce 1944 dočasně 
zrušena, školní sbírky rozptýleny, rozkradeny, odborná 
knihovna ochuzena a dokumentace školy zčásti poztrácena. 

K znovuotevření školy došlo hned po 2. světové válce. 
Nový ředitelem se stal v roce 1945 MVDr. Josef Jareš Goetz, 
vrchní veterinární rada magistrátu, člen představenstva Vete-
rinární komory. 
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Zájem posluchačů o školu byl velký, a bylo tedy nutno 
otevřít ještě jednu pobočku s počtem 35 žáků. Na škole byl 
prováděn výběr a přijímáni byli jen zájemci s dostatečným 
školním vzděláním, po řádném vyučení a s alespoň dvouletou 
praxí v oboru.

Po válce škola změnila název na Státní mistrovskou řez-
nicko-uzenářskou školu v Praze, a tak byl zdůrazněn význam 
této jediné školy tohoto typu ve střední Evropě.

V roce 1951 byla rozšířena na státní dvouletou školu. 
Zbýval už jen malý krok k tomu, aby se z ní stala střední prů-
myslová škola, čtyřletá s maturitou.

Výnosem MŠVU ze dne 10. 12. 1949 byla škola přejme-
nována na Školu masného průmyslu v Praze. 

Postupně z této jednoleté školy byla vytvořena dvouletá 
a následně čtyřletá Střední průmyslová škola technologie masa.

Do 1. 2. 1951 byl ředitelem školy MVDr. J. J. Goetz 
a od té doby byl pověřen správou školy a následně jmenován 
ředitelem František Novotný, který školu úspěšně řídil až do 
svého odchodu do důchodu.

V roce 1977 se novým ředitelem stává Ing. Jaromír 
Štrobl, který funkci ředitele předává v roce 1995 MVDr. 
Lubomíru Rosůlkovi.

O školu byl mezi uchazeči mimořádný zájem. Bylo 
možno studovat nejen formou denního čtyřletého studia, ale 
i formou dálkového studia, v pozdějším období i dvouletým 
nástavbovým studiem – pro absolventy vyučené v oboru 
řezník-uzenář.

Prakticky ve všech podnicích zabývajících se zpraco-
váním masa bylo možno nalézt absolventy školy. 

Na počátku nového tisíciletí začalo pozvolna docházet 
k poklesu zájmu o studium potravinářských oborů. Tento 
trend se projevil i v oboru zpracování masa. 

Proto v roce 2007 byla SPŠ technologie masa sloučena 
se SPŠ potravinářských technologií a VOŠ ekonomických 
studií v Podskalské ulici, jejímž ředitelem je po celou dobu 
Ing. Milan Chmelař.

Nově tak vzniká Vyšší odborná škola ekonomických 
studií a Střední průmyslová škola potravinářských techno-
logií, ve které byly soustředěny všechny potravinářské obory, 
včetně oboru zpracování masa. 

Ve škole byl od roku 2012 zřízen a otevřen i obor veteri-
nářství, který se setkal s velkým zájmem studentů. Díky úsilí 
ředitele Ing. Milana Chmelaře se podařilo v krátké době v pro-
storách školy v Navrátilově ulici vybudovat a úspěšně otevřít 
školní veterinární kliniku.

Obor zpracování masa 
v současnosti na škole

Studijní obor zpracování masa zůstal tak zachován 
a jeho studium probíhá v současnosti jak v tradičním pro-
středí Navrátilovy, tak i Podskalské ulici.

I vzhledem k tomu, že se jedná o perspektivní studijní 
obor, je počet studentů o něco nižší než v dobách minulých. 
Škola je však schopna přijmout větší počet žáků, o něž je 
v oboru trvalý zájem.

Současná situace nepřeje výrobním fi rmám z hlediska 
nabírání nových zaměstnanců příliš, ani u absolventů ve 
výučním oboru řezník-uzenář. I zde je nedostatek absolventů.

Tento nepříliš dobrý stav trápí při nabírání nových pra-
covníků nejen podniky zabývající se zpracováním a distribucí 
masa a masných výrobků, ale pozornost mu věnuje i Český 
svaz zpracovatelů masa. Proto je v současnosti věnována této 
problematice značná pozornost odborné veřejnosti. Dochází 



60
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
1

9
v z d ě l á n í / v ý c h o v a

k různým podporám náboru. Podniky nabízejí žákům mož-
nosti stipendií a následného pracovního  uplatnění.

Praktická výuka

Praktická výuka v oboru zpracování masa v současnosti 
probíhá nejen ve školních dílnách, ale i u odborných fi rem, 
jako např. Globus ČR, k. s., Jatky Matek Kostelec n/L., Bid-
food Kralupy nad Vltavou a dalších.

Souvislé praxe studenti absolvují i u řady dalších fi rem, 
např. Globus ČR, k. s., Jatky Matek, Kostelec n/L., Kaufl and 
atd.

V rámci odborných exkurzí studenti navštěvují celou 
řadu firem, jako např. Masokombinát Písek, a. s., Devro 
s. r. o. atd.

Naše aktivity

Škola spolupracuje aktivně i s Českým svazem zpraco-
vatelů masa. Studenti školy se pravidelně zúčastňují každo-
ročních seminářů pořádaných Svazem v Brně, v minulosti 
i v Berouně a Skalském dvoře. Podílí se též na soutěži Česká 
chuťovka a Dětská chuťovka.

Studium je denní, čtyřleté, zakončené maturitní 
zkouškou. Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu
na naší Vyšší odborné škole ekonomických studií obor 
Potravinářská technologie a biotechnologie nebo na kte-
rékoliv jiné vyšší odborné škole a na řadě dalších vysokých
škol. 

Zájem mezi studenty je rovněž i o pokračování studia 
např. na Vysoké škole chemicko-technologické, České země-
dělské univerzitě, Veterinární a farmaceutické univerzitě 
a některých dalších vysokých školách.

Vyšší odborná škola ekonomických studií,
Střední průmyslová škola potravinářských technologií 

a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární,
Praha 2, Podskalská 10

zve při příležitosti

90 let oboru 
zpracování masa
 (1929–2019)

širokou veřejnost, 
zájemce o studium a všechny absolventy školy na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v sobotu 14. září 2019
mezi 9.00–16.00

v Navrátilově ulici č. 15, Praha 1

do všech prostor budovy včetně školních 
dílen, laboratoří a veterinární kliniky.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Na návštěvníky čeká pamětní list 
a malá degustace školních výrobků.

Uplatnění v praxi 

Absolventi nacházejí výhodné uplatnění ve výrobních 
i obchodních firmách prakticky ve všech odvětvích potra-
vinářského průmyslu, zejména masného, drůbežářského, 
zpracování ryb, ve veterinárních zařízeních, laboratořích, 
v potravinářských obchodech, restauracích, hotelech i v kon-
trolních orgánech. 

Absolvent školy má plnou kvalifikaci pro samostatné 
podnikání podle živnostenského zákona ve všech oblastech 
oboru. Po absolventech školy je v současnosti velká poptávka, 
řada fi rem oslovuje školu s nabídkami na jejich uplatnění.

Škola dále pořádá celou řadu akcí, jako např. dny otevře-
ných dveří, projektové dni a exkurze ve školních dílnách atd.

Pro absolventy školy, při jejich výročních maturitních 
setkáních dochází, po předchozí domluvě a upřesnění ter-
mínů, k návštěvám a prohlídkám budovy školy, školních dílen.

�
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Perfektní team

WWW.FANUC.CZ

2019
2018

2017

7.10. - 11.10.2019
Pavilón P stánek č. 45
Pavilón G1 stánek č. 49 

PROFESIONÁLNÍ AUTOLEDNICE 
A VELKOOBJEMOVÉ CHLADICÍ/MRAZICÍ BOXY PRO DODÁVKOVÁ VOZIDLA

• přenosné
• vestavné
• pasivní boxy
• s řízenou teplotou

Termoelektrické, kompresorové a absorpční

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

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

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

dalix_reklama_180 x 128 mm_2019.indd   1 14. 5. 2019   6:56:55
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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 convinience 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

Společnost Brenntag CR s. r. o.,
celosvětový lídr v oblas   distribuce potravinářských adi  v a ingrediencí, 

je výhradním distributorem společnos   Givaudan.

Jako experti na aromata podporujeme Vaši kreativitu a přinášíme řešení, 

která Vás překvapí nevšedními nápady. Přinášíme do života magickou 

chuť nápojů, cukrovinek, pekařských a masných výrobků, snacků 

a všech dalších představitelných oblastí potravinářství. Sdílejme vášeň 

k jídlu a dodejme našemu životu nové zážitky plné chutí a vůní.

Brenntag a Givaudan Vám společně pomohou 
vytvořit neodolatelnou chuť Vašich výrobků.
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Karel Klusáček, 
uznávaný sladovník:

„Stojí za to,
 se i s nepřízní 
osudu porvat“

„Jenom, prosím vás, nepište o mně oslavně,“ žádal opako-
vaně během setkání Karel Klusáček. Kdo by čekal ho-

nosnou kancelář sladovny, minipivovaru, restaurace a domu 
na hlavní ulici městyse Kounice na Nymbursku, byl by pře-
kvapen. Svým vybavením a uspořádáním dokumentuje, že je 
plně součástí provozu sladovny, pivovaru, ale i obchodního 
centra. Dvě okna jeho kanceláře umožňují výhled do prosto-
ru sladovny, kde je neustále čilý ruch.

Přání střízlivě, realisticky popsat jeho životní osudy, lze 
pochopitelně plně respektovat. Co však je mnohem složitější, 
je ubránit se obdivu. Obdivu k tomu, jak čerstvý osmaosm-
desátník byl s to překonávat překážky, jak u něj platí po celý 
život zásada „Nevzdávej to za jakýchkoliv okolností, nedej 
se“. Nebylo to v jeho případě tak jednoduché. Mnozí by rezig-
novali, nechali by se unášet životními situacemi. Ale Karel 
Klusáček si opakovaně, mnohokrát řekl, že to musí být on 
sám, kdo vezme osud do svých rukou. Poněkud patetický 
a emocionální úvod? Pokusme se uvést fakta bez přikrašlo-
vání. Hn ed v úvodu poznamenejme, že jde o životní osud, 
který má stále pokračování a snad vyzní inspirativně pro ty, 
kteří by nechali věci běžet jen tak a nesnažili se s potížemi, 
nástrahami a možná i závistí zápolit.

Kdyby někdo hledal námět pro román o tom, jak se v osudu 
člověka zobrazí dějiny posledních možná osmdesáti let se všemi 
jejich peripetiemi, paradoxy, dramaty i pozitivním vyústěním, 
má takovou možnost. A kdo by si myslel, že převzetím význam-
ného profesního ocenění, jakým bezesporu vstup do Síně slávy 

českého pivovarství a sladařství v roce 2010, kdy oslavil své 
osmdesátiny, bylo znamením pro odchod do penze, velmi by se 
mýlil. Naopak. Následující období pro něj znamenalo pokra-
čovat v rozvoji sladovny, který jejich rod po několik generací 
vlastnil, aby ji na čtyřicet let ztratil a po restitucích dostal zpět.

Ale pro pochopení hnací síly a podnětů ke znovuvybudo-
vání fi rmy, která je opět synonymem kvality, to lze pochopit 
jen poté, co se s životním osudem Karla Klusáčka blíže sezná-
míme, a tak porozumíme, že vlastnit rodinnou fi rmu chápe 
jako poslání a také závazek vůči těm, kteří ji založili a mnoho 
let vedli. 

Když se Karel Klusáček narodil 7. 3. 1931 v Kounicích 
nedaleko Českého Brodu, bylo vcelku pravděpodobné, že se 
coby příslušník čtvrté generace sladovnického a pivovarnic-
kého rodu stane hned po studiích sladovníkem. Ale nestalo 
se tak a dějinné události brzy ukázaly, že to tak jednoduché 
nebude. Že to bude složité, možná i bolestné a mnohdy až 
neuvěřitelné. Znovu se na stejné místo vrátil až v důcho-
dovém věku, kdy se v Československu udály významné poli-
ticko-společenské změny.

Narodil se na venkově ve sladovně, takže jeho životní 
začátky ovlivnilo prostředí rodiny. Zajímalo jej zemědělství 
a zdálo se, že jeho životní volba bude jasná – stane se po pra-
dědovi, dědovi a otci sladovníkem. První výhybkou na jeho 
cestě byla německá okupace. Němci výrobu sladu v roce 1940 
zastavili a po celou dobu války se slad nevyráběl. Až po jejím 
skončení Karlův táta výrobu znovu rozjížděl v roce 1945. 
V té době ve fi rmě pracovalo 30 zaměstnanců. V roce 1947 
odchází Karel studovat do Poděbrad na Vyšší rolnickou školu 
s maturitou. Vzpomíná hlavně na přísného, ale vynikajícího 
učitele profesora Mervarta a na třídního učitele právníka 
Vlastimila Jírů.

Po maturitě nastoupil v roce 1951 jako agronom 
na Strojní traktorovou stanici v Rychnově nad Kněžnou. 
Počátek padesátých let byl složitý. Jako syn nepřítele režimu 
věděl, že se na vysokou školu těžko dostane. „V STS mne 
po dvou letech práce doporučili jako vzorného pracovníka ke 
studiu na vysokou školu. Doporučil mne podnik, odbory neboli 
tehdy zástupci Revolučního odborového hnutí, partajní orgány 
(závodní organizace Komunistické strany Československa – 
pozn. Josef Vacl) a nevím, kdo ještě. A protože jsem zkoušky 
úspěšně udělal, nakonec mne na Vysokou školu zemědělskou 

Ve své pracovně 
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Kořeny Klusáčkova rodu lze vysledovat až do roku 
1580. Anton Klusáček byl od roku 1843 sládkem v Horní 
Cerekvi. Odtud přešel do Českého Brodu, kde byl v letech 
1851–78 nájemcem a sládkem pivovaru. Po jeho smrti 
odchází jeho syn František do Kounic a v roce 1884 
kupuje se svým bratrem Antonem sladovnu s pivovarem 
od Lichtenštejnů. Do roku 1900 se zde sladovalo a vařilo 
pivo, před ukončením výroby piva podnik vyráběl ročně 
asi 3000 hektolitrů. Pro velkou konkurenci nově posta-
veného akciového pivovaru v Českém Brodě a dalších 
v blízkém okolí bylo v roce 1900 vaření piva zastaveno. 
Sladovna byla naopak výrazně modernizována. Karlův 
děda byl velmi podnikavý, a pokud parní stroj nevyráběl 
energii pro sladovnu, vyráběl generátor proud 120 V. Po 
jeho smrti převzal sladovnu roku 1934 jeho otec. Po roce 
1945 se fi rma rozvíjela, měla na 30 zaměstnanců. V roce 
1948 osud s kartami opět zamíchal, sladovna byla zná-
rodněna a rodinná tradice přerušena. Po únoru nechal 
nový majitel Klusáčkova otce pro jeho odborné znalosti 
ve fi rmě dále pracovat. Dělal technika a pracoval zde až 
do roku 1952, kdy ze zdravotních důvodů musel odejít do 
invalidního důchodu. O osm let později, v roce 1960, mu 
tehdejší vedení sladovny zakázalo do ní vstup a chtěli jej 
dokonce vystěhovat. Ve fi rmě, kterou v roce 1948 převzaly 
Obchodní sladovny, výroba sladu pod novým majitelem 
a za změněných podmínek pokračovala celou dobu až do 
roku 1992. Největší nebezpečí sladovně v Kounicích hro-
zilo v době, kdy byla otevřena moderní sladovna v Nym-
burce, a tehdy se uvažovalo o jejím uzavření. Naštěstí 
k tomu nedošlo. V roce 1992 získal Karel Klusáček v resti-
tuci majetek předků zpět. Rozhodl se s výrobou pokra-
čovat, s cílem ji modernizovat a navázat tak na dílo předků.

Dopis K. Klusáčkovi oznamující vyloučení ze studií na VŠP 
v Nitře  Foto: archiv K. Klusáčka

přijali,“ vzpomíná na složité období nejtužšího stalinismu 
v tehdejším Československu Karel Klusáček a pokračuje: „Ale 
nikoliv do Prahy, ale na nově založenou Vysokou školu polno-
hospodárskou v Nitře. A začal jsem svá studia v roce 1952. 
Nejraději jsem měl technické předměty potřebné pro praxi. 
Matematika, fyzika i biochemie mně daly hodně práce, pro-

tože jsem neměl gymnázium a vše musel dohánět. Vždycky jsem 
byl víc praktik než studijní typ. K mému prvnímu vyloučení ze 
školy došlo v roce 1954. Podobně jako u dalších 24 studentů byl 
důvodem nevyhovující třídní původ.“

Obdržel totiž dopis, který má dodnes a jehož obsah je 
jednoznačný: sdělení o vyloučení ze studia na Vysoké škole 

polnohospodárskej v Nitře. Byl to pro něj šok. Byl premi-
antem, moc se mu tam líbilo, lyžoval, byl instruktor v něko-
lika sportovních disciplínách. „A co bylo možná ještě horší? 
V momentě vyloučení se ke mně snad všichni v Nitře otočili 
zády,“ vzpomíná i po mnoha letech s povzdechem Karel 
Klusáček a dodává potichu: „To byla úplná beznaděj.“

Poslali jej na pracovní úřad v Nitře. Tam dostal příkaz 
nastoupit na Štátny majetok v Lontovej u slovensko-maďar-
ských hranic jako manuální pracovník. Tam však odmítl 
nastoupit. Argumentoval, že na studia nastoupil z povolání 
technika, tak se chtěl vrátit na odpovídající místo. Ale nevzdal 
to a šel na krajský úřad v Nitře vysvětlit svůj problém, a trval 
na svém, že se chce navrátit na své původní pracoviště. Tam 
mu sice řekli, že nevidí problém, ale na okrese trvali na tom, 
že musí nastoupit v Lontovej.

A nastává jeden z mnoha paradoxů v jeho životě: „I ve 
zlých dobách jsem měl štěstí na lidi, mnoho mých šéfů byli 
solidní lidé a rád na ně vzpomínám,“ říká s úsměvem Karel 
a dodává: „Bývali to často slušní lidé a hodně mi pomohli.“ 

V Nitře jej zachránil sport. Hrál hokej a za dva roky se 
probojovali s týmem do národní ligy. A v té době tam začali 
s novinkou – reorganizací dopravy v rámci mlýnů a pekáren Nit-
ranského kraje. A protože ředitel Mlýnů a pekáren byl členem 
OV KSČ i fanda hokeje, zařídil a zaměstnal jej u sebe v podniku. 
Potřebovali někoho, kdo bude schopen zavést nově vytvořený 
systém podnikové dopravy v tehdejší mluvě „delimitovaného“ 
neboli převedeného z ČSAD. Dostal, jak se říká „na krk“, aby 
nový systém zavedl, organizačně zajistil a uvedl do provozu. 
A protože po půl roce bylo naplnění zadání vyhodnoceno jako 
perfektně fungující složka podniku, tak Karla Klusáčka pře-
vedli na Povereníctvo potravinárského priemyslu v Bratislavě, 
kde začal zavádět dopravu pro celý obor na Slovensku.

A poznamenává s jistou ironií v hlase: „Dovedete si před-
stavit, že nestraník v té době pracuje na úřadě, které odpo-
vídalo úrovni ministerstva? V té době jsem si podal odvolání 
proti vyloučení z vysoké školy a po prošetření stížnosti mně bylo 
povoleno ve studiu pokračovat s možností dostudovat na VŠZ 
v Praze.“

Na podzim 1954 přechází Karel studovat do Prahy. 
Dodnes se mu vybavují jména dvou vyučujících, kteří u něj 
zanechali významnou „brázdu“ pro svou vysokou odbornost. 

Sladovna Klusáček kolem roku 1948 Foto: archiv K. Klusáčka 
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Největším bohatstvím je pro něj slad

Před jedním z nových tanků pro skladování sladu

Byli to profesor Váša a tehdejší docent a pozdější profesor 
a rektor Vysoké školy zemědělské Ing. Jan Hron. 

Osud v jeho případě opět zasáhl. Před státnicemi v roce 
1958 byl znovu vyloučen pro nejasnosti v kádrovém materiálu. 
Politická situace se však pozvolna začala měnit i v tehdejším 
Československu. Na podzim roku 1959 mu bylo povoleno 
složit se studenty dálkového studia státnice. Na umístěnku 
bez státnice odchází jako černá ovce do JZD Černilov na 
Královéhradecko dělat technika na malou provozovnu jako 
technik s cejchem kádrově nepřijatelného elementu. 

Osud mu ale opětovně ukazuje svou tvář, tentokrát vlíd-
nější. Po třech měsících se setkal s bývalým ředitelem Státní 
traktorové stanice Rosolem. Přes politické komplikace mu 
tento muž pomohl získat místo na ředitelství Plemenářského 
statku Hradec Králové, kde se stal hlavním technikem a agro-
nomem. Po reorganizaci krajů v roce 1960 odešel z Hradce 
Králové a na doporučení profesorů z VŠZ nastoupil do Hydro-
projektu Praha, kde se v té době budovalo středisko meliorací.

Štěstěna opět ukázala svou příznivější tvář. Měl štěstí 
na šéfa, ředitele Holoubka. „Byl to vynikající člověk, který ctil 
odborníky a nehleděl na to, jakou politickou nálepku kdo měl. 
Za mě se zaručil, což mi velmi pomohlo,“ říká dnes Karel Klu-
sáček. „Díky tomu jsem měl čas na práci i na profesní růst, díky 
tomu jsem se mohl seznámit s lidmi a pracovat na řadě zajíma-
vých projektů doma i v zahraničí,“ doplňuje Klusáček. Musel 
si doplnit své znalosti o stavební problematiku, hydrogeologii 
a vodní hospodářství, většinou samostudiem, a postupně se 
z něj stal specialista na přípravu hydromelioračních staveb. 
Pro množství práce bohužel musel skončit s jinou zálibou – 
trenérstvím ve svém oblíbeném volejbalu. Práce a rodina mu 
už neposkytly prostor na nic jiného.

Jeho odbornost a pracovní výsledky byly nakonec uzná-
vány i ve složité minulosti a za svou práci obdržel mnoho 
profesních ocenění. Mohl 5 let přednášet hydromeliorace 
na Vysoké škole zemědělské. Byl 8 let členem vědecké rady 
Výzkumného ústavu meliorací Praha-Zbraslav. Přednášel po 
celé republice na odborných seminářích a konferencích. Je 
autorem 4 oborových celostátních norem pro sféru hydro-
meliorací. Vytvořil první normy zpracované z ekologického 
hlediska. „Měl jsem a mám ekologické myšlení a cítění v době, 
kdy se o tom ještě moc nemluvilo, a zůstalo mně dodnes,“ říká 
Karel Klusáček. 

Pracoval i v zahraničí, v Jugoslávii, kde řešili celé vodo-
hospodářství řeky Sáva. A podílel se i na dalších zahraničních 
zakázkách.

Dějinné události z roku 1989 přehodily výhybky života 
Karla Klusáčka opět jiným směrem. Odchází v roce 1992 
do důchodu a v restituci přebírá sladovnu. „Restituce nebyl 
dar z nebes, neboť jsme dostali zpět to, co naše bylo. Vidím 
v tom velkou příležitost pokračovat v díle otce, děda a praděda 
a zároveň to cítím jako povinnost,“ poznamenává člověk, který 
má devadesátku na krku, ale elánu jako čtyřicátník. „Sla-
dovnictví nikdy nebylo snadné povolání a je tomu tak i dnes. 
Práce mě velmi zajímá a též mne udržuje v kondici. I když moje 
žena někdy říká, že bych toho měl nechat, že už jsem se v životě 
nadělal dost,“ dodává s úsměvem.

Sladovna byla při přebírání v dosti špatném stavu. 
Zachoval klasickou výrobu sladu humnovou technologií, 
snažil se ji však v maximálně míře zmodernizovat a zvelebit. 
Byla dokončena rekonstrukce kotelny, kde uhlí bylo nahrazeno 
plně automatizovaným systémem ohřevu plynem. Jeho ekolo-
gické vnímání světa a fungování sladovny pro něj znamenalo 
i to, že veškeré odpadní vody se odvádí do čističky. A ve výčtu 
akcí by se dalo pokračovat. Počet zaměstnanců ve výrobě se 
snížil z 22 na současných 11 díky modernizaci technologických 
zařízení, nákupu nové techniky a zlepšené organizaci práce. 

Další existenci sladovny založil ing. Klusáček na výrobě 
kvalitního sladu, především pro České pivo. Úspěšně po celou 
dobu boje o získání Zeměpisného označení původu České 
pivo přispíval svými znalostmi a podněty.

Výrazně se však proměnila jeho klientela. Dlouholetými 
zákazníky byly Pražské pivovary, dnes Pivovar Staropramen 
a pivovar ve Velkých Popovicích. Vyrábí slad pro pivovary Svi-
jany, Kácov, Hlinsko, pivovar U Fleků. Rozvoj minipivovarů 
u nás se mu podařilo zachytit a dnes zásobuje sladem a nejen 
jím na 100 minipivovarů. 

„Musím přiznat, že naše sladovna měla nepříznivé i slo-
žité období zároveň. Důvody byly zřejmé. Hlavně tvrdé tržní 
podmínky a vliv velkých sladoven, které jsou schopny vyrábět 
s výrazně nižšími ekonomickými náklady. A druhý aspekt 
jsou potom změny ve vlastnících a velikosti pivovarů. Přechod 
na pivovary se zahraničními vlastníky, pro které malá sladovna 
nebyla přijatelným obchodním partnerem, znamenalo pro nás 
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Moderní linka na pytlování sladu

Ve varně kounického pivovaru se vaří nejčastěji světlý ležák 
12 %

velkou hrozbu,“ komentuje období před deseti až patnácti lety 
ing. Klusáček a doplňuje: „Náš slad chtěly, ale nešlo to, nebo 
spíše nesměly ho kupovat.“ 

Ke změně podmínek pro sladovny s humnovou tech-
nologií dochází s rozvojem minipivovarů. Karel Klusáček 
vysvětluje: „Protože náš slad byl vždy považován za jeden z nej-
lepších, tak se prostě obracejí nebo přicházejí k nám s žádostí 
o dodávky sladu. Velká příležitost to byla, ale pro nás to zname-
nalo změnu v prodeji sladu. Přeměnu z prodeje volně loženého 
sladu na slad pytlovaný, a to všechno se promítlo do nutnosti 
reagovat technickými změnami na požadavky pivovarů.“ Zna-
menalo to nutnost plynofi kace hvozdů na sušení sladů s auto-
matickým řízením procesů výroby prostřednictvím POC, 
výstavbou kovových sil s kapacitou kolem 700 tun sladu, 
vybudování plně automatické linky na pytlování a paletováni 
sladu. V současnosti sladovna prodává pytlovaný slad z 80 %,
což představuje zhruba 70 000 pytlů. „Automatické pytlo-
vání sladu a paletování je jediná možnost, jak přežít, je pro nás 
záchrana. Řeší výrazně úsporu těžké, namáhavé lidské práce. 

To se prostě muselo udělat, nejsou lidi,“ komentuje sou-
časnou situaci ing. Klusáček a dodává: „A právě zmíněný rozvoj 
malých pivovarů nás donutil k technickým změnám. A chtěli-li 
jsme přežít a reagovat na jejich specifi cké potřeby, bylo nutné 
někdy až dramatické změny, a tedy investice provést.“ 

Přizpůsobili se poptávce minipivovarů na humnový slad 
a zavedli především internetový obchod. Nejen pro prodej 
sladu, ale i proto, aby zajistili i všechny další suroviny pro 
výrobu piva pro potřeby malých i nejmenších pivovarů. Myš-
lenka na internetový obchod sladovny byl ještě před něko-
lika málo lety nepředstavitelná. Spíše by nikoho ani nenapadl. 
Dnes naopak, sladovna bez něj by byla nemyslitelná. 

„Již několik roků spolupracujeme s fi rmou Weyermann 
z bavorského Bamberku, světoznámým výrobcem speciálních 
sladů, které nemáme v naši produkci, a nabízíme je malým pivo-
varům, ale i stále rostoucí skupině domavarníků, nebo chcete-li 
pro homebrewing. Současně máme k dispozici všechny druhy 
pivovarských kvasnic od fi rmy Fermentis a dále všechny druhy 
našich a zahraničních speciálních chmelů fi rmy Brelex,“ říká 
s nezastíranou radostí ing. Klusáček. „Malí výrobci piva u nás 
na jednom místě dostanou všechny suroviny, které potřebují 
k výrobě piva. Nemůžeme však uspokojit naším sladem všechny, 
protože ho víc nevyrobíme,“ dodává s vážností v hlase.

Kdo by si ale myslel, že pytlování sladu, změny ve způ-
sobu prodeje a další technologické změny ve sladovně jsou 
konečnou, mýlil by se. S mírným úsměvem i s hrdostí v hlase 
ukazuje v jednom z pater sladovny tým pracovníků budujících 
úplnou novinku, která by podle něj měla znamenat další krok 
v naplňování požadavků klientů po kvalitní surovině, jakým 
slad, nebo jak se říká duše piva, určitě je.

„Mám radost z toho, že připravujeme něco, co minipivo-
vary i domovarníci piva určitě ocení. Před expedicí sladu nově 
zavádíme odkaménkovačku. Čistička sladu vyčistí všechno, ale 
ne třeba kaménky nebo nečistotu velikosti zrna ječmene. Od 
producentů ječmene zůstávají ve sladu a nepříjemně se pro-
jevují na varnách malých pivovarů a případně při šrotování 
sladu. Teď zařízení stavíme a za pár týdnů to poznají všichni, 
kteří od nás slad berou.“ 

Je-li něco na sladovně opravdu zvláštní, je to skuteč-
nost, že si ing. Klusáček po celou dobu od vrácení sladovny 
do svých rukou uvědomuje nutnost změn. Bez nich by další 
existence a úspěch na trhu byly nemyslitelné. 

Kdo by si myslel, že sladovnou u Klusáčků vše začíná 
a končí, velmi by se mýlil. V roce 2012 se jeho podnikatelské 
portfolio rozšířilo i o restaurační pivovar. Současná kapacita 
varny je 500 litrů a roční produkce se pohybuje mezi 600 až 
900 hl piva. Kromě klasiky, jakou je především ležák českého 
typu, začali vyrábět i třeba single aly, což je kombinace pouze 
českého sladu a jednoho speciálního chmele. Mj. proto, aby 
se ověřil charakter piv ovlivněných určitou odrůdou chmele.

„V současné době máme vyrobeno kolem třiceti druhů piv 
a například za pivo Sorachi Ace jsme dostali na Salimě 2015 
cenu,“ pochvaluje si Karel Klusáček a dodává: „Zájemcům 
můžeme říci nuance nutné k výrobě piva. Víme to, protože jsme 

Při pravidelné kontrole kvality sladu 
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S diplomem a plaketou při uvedení do Síně slávy
 Foto: archiv K. Klusáčka

Areál sladovny s pivovarem a restaurací 
 Foto: archiv K. Klusáčka  

si vše ověřili v našem vlastím pivovaru. Je to cenná reference 
a zjišťujeme tak, jak se slad i chmel chová, a také se učíme eli-
minovat nedostatky.“

Výčet aktivit Ing. Karla Klusáčka by nebyl úplný, kdy-
bychom nepřipomněli, že po roce 1992 zastupoval po řadu 
let soukromé výrobce sladu ve Společenství soukromých 
výrobců sladu Čech a Moravy. Aktivně pracoval i v předsed-
nictvu Českého svazu pivovarů a sladoven, kde reprezentoval 
malé sladovny. Za svou mnohaletou odbornou i organizační 
činnost byl v roce 2010 uveden do Síně slávy českého pivo-
varství a sladařství. 

Nelze nezmínit i jeho odbornou činnost a znalost. Byly 
natolik ceněny, že byl po několik let členem vědecké rady 
Mendelovy univerzity v Brně. 

Od roku 1998 byl po tři volební období místostarostou 
městyse Kounice. Byla vyhodnocena jako jedna z nejprogre-
sivněji se rozvíjejících obcí Středočeského kraje. 

Výčet úspěchů dosažených v obci za jeho působení by byl 
dlouhý. Patří k nim dostavba školy, vybudování čističky, kana-
lizace, zavedení vodovodu a provedení plynofi kace. „A nikdy 
jsme za svou práci nebrali fi nanční odměnu, dělali jsme to pro 
obec, vlastně pro nás,“ říká spíš s mírným úsměvem a možná 
i pokorou v hlase Karel Klusáček. V roce 2015 byl jmenován 
Zasloužilým seniorem roku České republiky.

Karel Klusáček má dva syny. Jeden žije v Německu 
a druhý je odborníkem na 
komunikační technologie. Má 
sedm vnoučat.

Setkání s ing. Klusáčkem 
je i velkou příležitostí se zeptat, 
jaké pivo má podle něj budouc-
nost? Očekáváte nějaké nové 
trendy, nebo dokonce nějakou 
revoluci v pití piva u nás? 
„Osobně si myslím, že stále je 
nejdůležitější ten klasický český 
ležák. Dnešní zájem o speciální 
druhy piva jako aly jsou zají-
mavým doplňkem, ale u nás ta 
tradice spíše inklinuje ke klasic-
kému ležáku.“

A co říká na názor, že pivovarníci i sladovníci i dnes 
tvrdí, že i v době vrcholných technologií nakonec kvalita piva 
a sladu závisí na člověku. Je to pravda? Proč tomu tak je?

„Víte, jsou tři základní komponenty výroby kvalitního 
sladu – surovina, technologie a člověk. Začíná to surovinou, 
protože Česká republika byla a dlouhodobě je producentem 
kvalitních ječmenů, z nichž některé odrůdy jsou zakotveny 
jako základní složka pro získání a pro udržení charakteru 
Chráněného zeměpisného označení Českého piva. Potom je 
významná technologie výroby sladu. Tam se setkává klasická 
humnová technologie klíčení skladu, ekonomicky nevýhodná 
s moderní technologií velkosladoven. Přitom však kvalita 
výroby sladu klasickou metodou humnového klíčení vytváří pod-
mínky, možná přesněji, je podstatná pro dosažení nejvyšší kva-
lity sladu právě pro České pivo. Proto malé pivovary vyžadují 
zvláště humnový slad. A do třetice je jím lidský faktor, člověk. 
Činitel, bez něhož by suroviny ani technologie nefungovaly. 
Ten se musí neustále vzdělávat, aby na změny kolem nás mohl 
rychle a se znalostí věci reagovat.“

A protože se Ing. Karlu Klusáčkovi nezadržitelně blíží 
devadesátka, nezbývá než se jej zeptat na další plány. „Bude-
-li mně zdraví alespoň trochu sloužit, chci, dnes již opět ve své 
sladovně, pracovat co nejdéle,“ říká s vážnou tváří a dodává 
s úsměvem: „Asi mne odsud vynesou až nohama napřed.“ 
S tím souvisí i otázka, má-li pokračovatele. Je již domluven se 

svým synem, který v současnosti dělá ve sladovně provozního 
manažera, že po něm sladovnu převezme. Ve sladovně pra-
cuje i jeho snacha a jeden vnuk studuje „Podskalskou“. Ale 
jak to bude dál, je spíše otázkou.

Když se při příležitosti uvedení do Síně slávy českého 
pivovarství a sladařství zeptali na životní motto Ing. Karla 
Klusáčka, řekl: „Celý život jsem musel bojovat za to, abych 
mohl něco dokázat, a pracovat také ve prospěch naší společ-
nosti. Nebylo to vždy snadné. Od roku 1948 až do roku 1989 
jsem měl nálepku syna kapitalisty. Měl jsem tedy omezené 
možnosti. Ale nestěžuji si. Měl jsem výborné zázemí díky své 
ženě, štěstí na zajímavou práci a mnohé spolupracovníky. Jen 
ať mně to vše, ale hlavně zdraví, vydrží co nejdéle.“ 

Přejme mu totéž a také, aby sladovna ing. Klusáčka 
s pivovarem v Kounicích dále vzkvétala. Pro další rozkvět čes-
kého pivovarství a sladařství.

Snímky, není-li uvedeno jinak, PORT/jv.

Ing. Josef Vacl, CSc.,
UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE 

/ PORT spol. s r. o.

�

„Jeho veličenstvo slad“ 
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