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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
letní čas uběhl jako voda v bys-
trém potůčku a nastal podzim. 
Ne každý ho má rád, je spojen 
s řadou povinností v letním čase 
neplněných, listoví stromů ztrácí 
svou svěží zeleň a den je najednou 
ne příjemně krátký. Zážitky 
z prázdnin a dovolených jsou jen 
vzpomínkou a do konce roku pro-
žíváme hodně upracovaný čas. My 
dospělí o tom zas tolik nepřemýš-
líme, ale dětem se vědomí nabyté 

voňavými prožitky z prázdnin vrací celý rok. Stejné jsme to 
měli my dávno odrostlí a řada kouzelných okamžiků prožitých 
v dětství o prázdninách nás provází celý život. 

Měl jsem to štěstí, že jsem měl obě babičky a dědy 
v půvabné vesnici na Vysočině v Lučici. Nejsou to ty Lučice, 
ale ta Lučice a řada neznalců tento rod plete a mě to vždycky 
strašně vadilo a vadí dodnes. Sama ves se rozkládá mezi les-
ními masívy Pelestrova a Huťského lesa na vlnitých úpatích 
nad lučickým potokem. Jim vévodí vyvýšenina s děkanským 
kostelem zasvěceným svaté Markétě, farou a Národní školou 
postavenou po první válce mecenášem a starostou obce 
Janem Kruntorádem, což byl bratr mého dědy. V mém dětství 
byla ve škole osmiletka, farář Černý s hospodyní Baruškou 
faru obýval a v kostele sloužil mše. Dnes je fara neobydlená 
a fungují jen faráři externí. Místní věřící, ač jich je poskrovnu, 
tak svého pastýře nemají. Obec má dvě návsi, tu honosnější, 
kde měli obchod se smíšeným zbožím rodiče maminky, a tu 
sedláckou na protilehlé straně kostela, odkud pocházel můj 
otec. Byli jsme s mojí sestrou nejstaršími vnoučky v obou 
rodech, a tak i péče tet a strejdů byla příkladná. Bratr Bohumil 
už to tak nechytil, zamíchal se do hojného počtu nově naroze-
ných bratranců a sestřenic, ale i on si s námi užíval. Ač jsme 
žili s rodiči v Havlíčkově Brodě, všechny volné dny byla Lučice 
smradlavým autobusem půl hodiny vzdálená. Nejsladší 
pobyty byly vždy o prázdninách. Moje sestra Eliška je neuko-
jitelná čtenářka od narození, a tak byla zalezlá v pokoji z býva-
lého krámu a přečetla celou červenou a modrou knihovnu, 
která zbyla z neprodaného obchodního sortimentu a na půdě 

tvořila spolu s odrazovými skly na selské povozy, biči, velkými 
sudy s petrolejem, ale i celou galanterií, školními potřebami 
od sešitů, psacích potřeb až po rýsovací prkna zásobu, která 
se přestěhuje zase dolů do krámu, když by náhodou ten únor 
rupnul. Nerupnul. Padesátá léta probíhala bez revolt, i nej-
větší sedláci pokorně svěsili hlavy a stali se z nich kočí dříve 
vlastních koňských potahů v JZD. Političtí agitátoři chodili 
s šablonou v ruce po vsi a žlutou acetonkou ťupkali za rohy 
budov a plotů hesla „Ani zrno na zmar!“, „Ani jeden požár 
o žních!“ A kdo v kolchoze nebyl, musel mlátit svoje obilí 
v noci. Strejda Růda, bratr mého otce, to dal do družstva až 
jako jeden z posledních. A já mezi maštalí a hnojem, polnostmi 
a loukami byl jako doma. Uměl jsem s koňmi od svých šesti let 
a vědomost o plodinách nabytá v té době je pro mě sedláckým 
vědomostním základem dodnes. Takže já víc patřil na grunt 
a moje sestra a bratr tíhli víc k rodičům maminky do bývalého 
koloniálu. Moji místní kamarádi byli pro mě velkými příklady 
a učiteli skvělých dovedností. Vesničtí kluci uměli všecko 
a daleko líp než ti městští. V Lučici jsem nikoho nepřepral, 
doma v Brodě každého a nikdo si na mě netroufl . Co tam bylo 
fotbalových a hokejových talentů! Neprosadil se však žádný. 
Jeden příklad za všechny a není ze sportu, Pepík Šimánků, 
holkami překřtěný na Šimony Jůdy, ve svých čtrnácti letech 
zmodernizoval mému strejdovi mlýnek na zrní, tedy odstra-
ňovač plev vymláceného obilí. Neměli jsme mlátičku čističku, 
a tak se muselo „mlejnkovat“. To znamenalo točit klikou 
ručně. Pepík namontoval přední kolo ze starého jízdního kola 
na osu stroje, z opratě sešil řemen a ten spojil s řemenicí elek-
tromotoru. Fungovalo to bezvadně, a to i můj děda František 
kroutil nevěřícně hlavou, jak to ten smrad dokázal. Mimo jiné 
v té době Pepík končil osmiletku a propadal asi ze třech před-
mětů u řídícího Mutla a možná pár hodin po tomto inženýr-
ském triumfu skládal opravné zkoušky. Byl konec prázdnin 
a nějak prolezl. Že se pak v životě neztratil, je víc než zřejmé. 

Každý z nás má nějakou tu svoji Lučici. Život mě odvál 
jiným směrem a jezdím tam poměrně málo. Ale kdo ví? Třeba 
kdybych tam žil anebo se tam vracel častěji, tak bych možná 
ani tyto řádky neuměl napsat.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

 �

Pohled na děkanský kostel sv. Markéty v Lučici
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Aktuální témata 
v činnosti 

Státní zemědělské 
a potravinářské 
inspekce (SZPI)

Ing. MARTIN KLANICA,
ústřední ředitel 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Koncem února letošního roku, 27. 2. 2019, proběhla na 
půdě ústředního inspektorátu SZPI v Brně tisková kon-

ference za účasti ministra zeměděl ství ČR Miroslava Toma-
na. Tisková konference hodnotila význam novely zákona 
č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, pro potírání 
černého trhu s vínem, po více než roce její plné účinnosti. 
Přínos novely je podle slov pana ministra, ale také četných 
ohlasů vinařské odborné veřejnosti jednoznačně pozitivní, 
což potvrzují i výsledky kontrol našeho úřadu. Naopak, ne-
potvrdila se dřívější varování určité části podnikatelů dová-
žejících víno ze zahraničí anebo prodejců tohoto dovážené-
ho vína, že prodej vína v ČR po zavedení nových zákonných 
povinností zkolabuje (zejména toho, které není v obalu ur-
čeném pro spotřebitele). Bohužel, tyto pseudokritické hlasy 
občas zaznívají i nyní, dokonce je nám vyčítána změna me-
todiky interpretace výsledků úředních kontrol, což zásadně 
odmítám.

Novela zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví 
a vinařství, vznikla jako reakce na četná podezření, ale i mno-
žící se důkazy z našich kontrol, že se do ČR dováží víno neja-
kostní a falšované, které je pak nezřídka vydáváno za víno 
moravských nebo českých vinařů a takto také samozřejmě 
prodávané spotřebiteli. Prokázat to bylo velmi obtížné, zdlou-
havé a často i nemožné. Chyběly k tomu zákonné nástroje. 
Typickým příkladem byla situace, kdy naši inspektoři zjistili 

ve vinotéce falšované víno (podezřele nízké ceny) s deklaro-
vaným původem v ČR, o velikosti prodávané šarže jen několik 
desítek litrů, ale nebylo už možné toto víno ztotožnit s vínem 
od dodavatelů a ověřit jeho původ. Přitom bylo zřejmé, že se 
jednalo o víno zahraniční a skutečná velikost původní dove-
zené šarže pravděpodobně byla několik tisíc nebo desítek 
tisíc litrů. Poctivé vinaře i prodejce to poškozovalo, levnému 
a falšovanému vínu nemohli konkurovat. Situace začala být 
pro ně ekonomicky likvidační, spotřebitelé byli oklamáni, 
protože nedostali víno toho původu a kvality, za jaké zaplatili. 

Na základě této situace zahájilo ministerstvo zeměděl-
ství práci na novele zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví 
a vinařství, s cílem tyto nežádoucí praktiky omezit. Na její pří-
pravě se podílela i SZPI. Připravit kvalitní a pro praxi opravdu 
přínosný předpis není vůbec jednoduché, zvláště v atmosféře 
střetů silných zájmově protichůdných skupin, nakonec však 
byla novela s úspěchem dokončena. Proti nelegálnímu trhu 
s vínem je namířena jednak oznamovací a uskladňovací 
povinnost pro dovezené nebalené víno, která umožňuje víno 
fyzicky zkontrolovat, odebrat vzorky a provést laboratorní 
analýzy, a dále pak to je úprava režimu prodeje sudového vína, 
které nyní mohou prodávat ve své oznámené provozovně jen 
výrobce nebo příjemce nebaleného vína. Mimo výše uvedené 
novela obsahuje řadu dalších změn a efektivních nástrojů pro 
korektní uvádění vína na trh.

Pozitivní dopady novely je možné na výsledcích kontrol 
provedených SZPI jednoznačně doložit. Podstatně se změ-
nila struktura nedostatků, výrazně poklesly zjištěné případy 
především závažného porušení předpisů, tedy falšování, 
jako jsou vína dobarvovaná syntetickými barvivy, s přidaným 
syntetickým glycerolem, s exogenní vodou, s falšovaným 
původem atd. 

Pro trh je evidentně pozitivní to, že jsou jasně nastavená 
pravidla prodeje vína pro jednotlivé kategorie, včetně mož-
nosti prodeje sudového vína, a také je jednoznačně nastavená 
odpovědnost za dovážený a prodávaný produkt. Trh se novým 
podmínkám přizpůsobil, o čemž svědčí skutečnost, že počet 
registrovaných vinoték v roce 2018 se oproti minulým rokům 
dokonce zvýšil.

Nezbytné jsou pro odhalování nejakostního a falšova-
ného vína laboratorní analýzy, na jejichž rozvoji a zdoko-
nalování neustále pracujeme. V loňském roce jsme v naší 
brněnské laboratoři investovali s podporou ministerstva 
zemědělství do techniky nukleární magnetické rezonance. 
Pořídili jsme nový NMR spektrometr pracující na frekvenci 
600 MHz, který kapacitně posílil původní zařízení 400 MHz 
a umožní významně zvýšit pravděpodobnost odhalení falšo-
vaného vína. 

Také v letošním roce pokračujeme v rozvoji obou našich 
laboratoří, inspektorátu SZPI v Praze i v Brně. Je to práce 
kontinuální a také nezbytná, abychom udrželi krok s praxí. 
V pražské laboratoři byly optimalizovány a validovány 2 ana-
lytické metody zaměřené na nové skupiny kontaminantů 
v potravinách. Za prvé to je metoda pro stanovení pyrrolizidi-
nových alkaloidů v potravinách rostlinného původu pomocí 
kapalinové chromatografi e s hmotnostně-spektrometrickou 
detekcí a za druhé metoda pro stanovení furanu a příbuzných 
sloučenin v potravinách plynovou chromatografií s hmot-
nostně-spektrometrickou detekcí. Sledování těchto konta-
minantů, s ohledem na současné poznatky o jejich toxicitě, 
nabývá v EU na významu. Brněnská laboratoř pracuje nyní 
na zavedení vysoce citlivé metody pro stanovení celé řady 
náhradních sladidel. Bude mít význam pro analýzu potravin, 
kde použití těchto sladidel není povoleno. 

Pozitivním trendem posledních let je, že stále více spo-
třebitelů chce znát původ potravin a stále více jich preferuje 
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potraviny tuzemské produkce. Některé komodity se výrazně 
lépe prodávají, pocházejí-li od místních pěstitelů, jako jsou 
jahody, meruňky, třešně, jablka, brambory, česnek nebo 
mák. Této poptávce vycházejí vstříc i zemědělci a potravináři. 
A ruku v ruce s tím občas bohužel přichází i jednání nepoctivé, 
tím mám na mysli falšování původu. Zatímco u vína máme 
exaktní laboratorní metodu umožňující odhalit falšování geo-
grafi ckého původu, pro ostatní potravinové komodity taková 
laboratorní metoda reálně použitelná v kontrolní praxi zatím 
k dispozici není. Přesto nelze na tuto kontrolu rezignovat 
a dokážeme si poradit. Původ a sledovatelnost produktů 
v tomto případě ověřujeme kontrolou průvodní dokumen-
tace, to znamená interních fi remních evidenčních systémů, 
faktur za zboží a za přepravu, dodacích listů, účtenek, doda-
vatelsko-odběratelských smluv, nákladních listů atd. Není 

žádnou výjimkou, že po dodavatelsko-odběratelském řetězci 
jdeme až k pěstiteli a prověřujeme stav pozemku a porostu, 
kde se sklízelo, sklízí nebo bude sklízet. Je to práce velmi 
náročná, často zdlouhavá a bez zkušeností, vynalézavosti 
a téměř detektivní přesnosti bychom uspět nemohli. Zajímavý 
je např. náš záchyt na základě evidenčních kontrol v letošním 
roce, kdy jsme zjistili 1364 tun nenahlášeného zahraničního 
máku. Provozovatel v tomto případě porušil oznamovací 
povinnost podle vyhlášky č. 172/2015 Sb.

Díky iniciativě ministerstva zemědělství se nyní připra-
vuje novelizace zákona o potravinách (zákon č. 110/1997 
Sb.), která by již brzy měla umožnit postihovat u potravin 
případy tzv. „dvojí kvality“. SZPI bude klíčovým dozorovým 
orgánem příslušným ke kontrole  takové agendy. Pokud bude 
návrh schválen, nebude možné uvádět na trh v ČR potraviny 
označené zdánlivě totožně jako v jiném členském státě EU, 
jestliže potraviny prodávané v ČR budou mít jiné složení nebo 
vlastnosti.

Na této legislativě se pracovalo také v Evropské komisi, 
ta se bude navíc vztahovat na výrobky obecně. Jedná se 
o změnu směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům (směrnice 2005/29/ES), která by měla být 
platná a účinná v nejbližších týdnech. Členské státy ji poté 
zapracují do svých národních předpisů. Jistou komplikací 
pro aplikaci je i zdlouhavý legislativní proces, než bude trans-
ponována do právních systémů jednotlivých států, což může 
trvat v tomto případě až dva roky. A to je důvod mít nástroj pro 
postih dvojí kvality přímo v našem národním potravinovém 
právu, tedy v zákonu o potravinách, co nejdříve. 

Otázka dvojí kvality potravin byla na evropské půdě 
otevřena už před několika lety zejména „východními“ člen-
skými zeměmi, tedy Slovenskem, Českou republikou, Pol-
skem a dalšími. Spotřebitelé, ale i úřady poukazovaly na to, 
že některé potraviny vyrobené ve „starých“ členských zemích 
pod stejnými značkami ve stejných nebo zaměnitelných oba-
lech měly horší kvalitu, pokud byly určeny na trh „východ-
ních“ členských zemí. Že tomu tak je, přiznávali i sami 
výrobci a zdůvodňovali to těžko obhajitelnými a účelovými 
argumenty o různých chuťových preferencích spotřebitelů, 
nestejné sezonní a zeměpisné dostupnosti surovin, cenové 
optimalizaci apod. 
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Testy potravin prokázaly, že snížená kvalita se proje-
vuje různými způsoby podle druhu potraviny, např. přítom-
ností strojně odděleného masa, nižším podílem masa, sýra, 
ovoce a jiných preferovaných složek, ale také nižší hmotností 
výrobku nebo jeho zhoršenými senzorickými vlastnostmi. Od 
počátku bylo jasné, že se jedná o nějaký druh nekalé obchodní 
praktiky, bohužel platná legislativa neumožňovala takové 
jednání postihnout. Z hlediska evropské politiky na ochranu 
spotřebitele je taková situace znevýhodňování jedněch vůči 
druhým nepřípustná. Zpočátku dvojí kvalitu bagatelizovali 
i někteří evropští politici, ale díky tlaku a systematickému 
vysvětlování některých členských států se nakonec o tomto 
nešvaru otevřela intenzívní diskuse, proběhly výzkumné pro-
jekty a pak se otevřel i legislativní proces. Nutno také kon-
statovat, že někteří výrobci a také obchodní společnosti 
deklarovaly, že potraviny s dvojí kvalitou ze své nabídky již 
nyní dobrovolně vyřadí, což lze hodnotit velmi pozitivně.

Prodej zboží na internetu, potraviny nevyjímaje, zazna-
menává v posledních letech stálý nárůst, kontrola této části 
trhu tedy patří mezi naše strategické cíle. Mnoha výhod 
e-shopů využívá především mladší generace, která je v tomto 
technicky velmi zdatná, někdy jí ale chybí určité zkušenosti. 
Stejně jako každý způsob nakupování i nakupování na inter-
netu má své specifické výhody, ale také nezanedbatelná 
rizika. E-shopy jsou více než obchody kamenné postavené 
na důvěře. Zboží, které uživatel internetu nakupuje, fyzicky 
nevidí, a navíc mu často chybí podstatné údaje o tom, kdo mu 
je prodává. Proto je zde více než kde jinde nutná obezřetnost, 
schopnost nejprve si opatřit informace o webovém prodejci, 
obchodních podmínkách i potravině, kterou si internetový 
uživatel hodlá pořídit. 

S uspokojením mohu konstatovat, že jsme za poslední 
roky kontrolu potravin na internetu podstatně rozšířili 
a zdokonalili. Disponujeme specialisty, kteří k tomu mají 
odborný výcvik a potřebné technické zázemí. To je však jen 
jeden nepostradatelný předpoklad efektivního dozoru. Tím 
druhým je kvalitní legislativa, která se však nezřídka vytváří 
až jako důsledek a reakce na nejrůznější škodlivé praktiky 

internetových prodejců, a nutně tedy s určitým zpožděním. 
Kontrole této oblasti by mělo být nápomocné i nařízení 
2017/625 o úředních kontrolách, konkrétně mám na mysli 
nové oprávnění kontrolních orgánů nařídit, pro zajištění sou-
ladu s potravinovým právem, pozastavení fungování interne-
tových stránek provozovatele, které provozuje nebo využívá. 

V rámci běžných kontrol internetového trhu s potravi-
nami zjišťují naši inspektoři nezřídka i velmi závažné nedo-
statky. Také spotřebitelé nás kontaktují se svými negativními 
zkušenostmi. Problémové nebývají zavedené internetové 
fi rmy anebo kamenné obchody, které nabízejí on-line nákupy 
jako součást své další prodejní činnosti. Jako problémové se 
obvykle rekrutují e-shopy z řady těch, kteří nemají žádné 
zázemí, jejich nabídky jsou často podezřelé už na první 
pohled. Spotřebitel by měl být velmi opatrný u neznámých 
stránek, kde není uvedený jejich provozovatel, které obsahují 
jen omezené kontaktní údaje, pokud je kontakt možný jen 
prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, anebo když je komu-
nikace jakýmkoliv způsobem ztížená. Zvýšená opatrnost je 
namístě zvláště u neověřených stránek, jejichž registrace 
proběhla mimo území ČR, ve třetích zemích. Před riziko-
vými prodejci na internetu varujeme spotřebitele našem 
webu „Potraviny na pranýři“ (www.potravinynapranyri.
cz) v odkazu „Rizikové weby“, tato služba funguje od letoš-
ního května. Obecné rady, jak postupovat při nakupování 
na internetu a čeho se vyvarovat, jsou zveřejněné na našich 
internetových stránkách na adrese https://www.szpi.gov.cz/
internetovy-prodej.aspx.

Mezi časté přestupky při nabízení potravin v e-shopech 
patří uvádění léčebných tvrzení, která jsou u potravin zcela 
zakázána, nedodržení podmínek pro uvádění zdravotních tvr-
zení, dále je to nedostatečné označení prodávaných potravin 
a někdy i nekalé obchodní praktiky. Problematickou skupinou 
potravin nabízených v elektronických obchodech jsou přede-
vším doplňky stravy. V letošním roce např. zjistili naši inspek-
toři nebezpečný doplněk stravy s obsahem kovového hořčíku. 
Jinou skupinou nedostatků u doplňků stravy je nízké množství 
klíčových složek. Tak byl u jednoho doplňku prokázán labora-
torní analýzou řádově nižší obsah chondroitin sulfátu oproti 
množství, o němž byl spotřebitel informován v označení na 
obalu. V tomto případě se jednalo o klamavou informaci. 

Někdy je těžko uvěřitelné, co vše lze na internetu koupit. 
Letos v dubnu jsme v tiskové zprávě zveřejnili varovnou infor-
maci o nebezpečném produktu, kterou jsme obdrželi od part-
nerské instituce. Produkt byl vyroben indickou fi rmou a byl 
nabízen na internetu v aukční síti jedné americké společnosti. 
Obsahoval mimořádně nadlimitní množství rtuti a někte-
rých dalších látek. Na základě této informace SZPI zajistila 
úřední odběr vzorků anonymním odběrem přes internet, tyto 
úředně odebrané vzorky (doplňky stravy) byly analyzovány 
v akreditované laboratoři a ofi ciální výsledky byly šokující. 
Extrémně nadlimitní obsah rtuti se potvrdil. V jednom 
vzorku byl limit překročen více než 1,5milionkrát, což v pro-
centuálním vyjádření představuje cca 16 % rtuti na hmot-
nost výrobku (limit pro rtuť v doplňcích stravy je 0,10 mg/
kg, rozbor potvrdil obsah 164000 mg/kg). SZPI proti těmto 
doplňkům stravy učinila veškerá dosažitelná opatření, včetně 
opakovaného důrazného varování spotřebitelů.

Ke stěžejním úkolům našeho úřadu se už několik let řadí 
kontroly v zařízeních společného stravování (restauracích, 
barech, rychlém občerstvení, pivnicích atd.). Přestože v nich 
letos provádíme dozor už pátým rokem (od roku 2015), stále 
tam v nemalém počtu případů zjišťujeme tak závažná poru-
šení hygieny, že jediným možným řešením je okamžité uza-
vření provozovny, protože je bezprostředně ohroženo zdraví 
lidí. Její znovuotevření umožní naši inspektoři až po provedení 
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komplexní asanace a majitel musí počítat s tím, že se tam brzy 
znovu vrátí ověřit, zda se stav opravdu zlepšil natrvalo. 

Spektrum zde zjišťovaných prohřešků vůči požadavkům 
potravinového práva zahrnuje těžko vypočitatelnou škálu: 
zanedbaný úklid, výskyt hmyzu, výskyt myšího trusu, živých 
myší anebo mrtvých myší v různém stupni rozkladu, v nebý-
valé míře nahromaděné nečistoty a odpady, potraviny poško-
zené škůdci nebo skladované zcela nevhodným způsobem, 
poškozené stěny, plísně na stěnách a na stropech, dezolátní 
stav zařízení určených k přípravě jídla, nevyškolený personál 
bez osobní hygieny atd. Jak dokládají i fotografi e z kontrol 
na našem webu „Potraviny na pranýři“, zarážející u takových 
případů je však především povaha a rozsah těchto nedostatků, 
které bohužel někdy přesahují veškerou naši představu. 

Nejde však jen o nedostatky skutečně alarmující. Při 
hodnocení celkové situace v zařízeních společného stravování 
musíme brát v úvahu i nedostatky sice ne tak závažné, které 
však, pokud nejsou řešeny hned, obvykle zanedlouho pře-
rostou v problém podstatně horší. A takových nacházíme ve 
společném stravování velmi mnoho. Jsou to nedostatky běžné 
provozní hygieny, mikrobiologických požadavků na zmrzliny, 
hygienických požadavků při výrobě ledu, je to používání pře-
pálených fritovacích olejů a tuků, jsou to nedostatky v označo-
vání. Přesto mohu konstatovat, že ke zlepšení situace od roku 
2015 ve společném stravování, kde kontrolují naši inspektoři, 
postupně dochází, jak je možné dohledat podle výsledků kon-
trol v našich výročních zprávách. Zároveň si uvědomujeme, že 
zlepšení nemůže nastat okamžitě z roku na rok, bude to nějaký 
čas trvat a musíme ještě vynaložit hodně pracovního úsilí. 

Na druhou stranu a v protikladu k nedobré situaci v zaří-
zeních společného stravování vykazují setrvale a už po mnoho 
let „běžné“ potravinářské výroby typu pekárny, cukrárny, 
těstárny, mlýny apod. vysoký hygienický standard. Případy 
závažných porušení tu jsou opravdu výjimkou. Jedná se o pod-
niky, které historicky vždy dozorovala SZPI. Příčina takto 
pozitivního a konsolidovaného stavu je podle mého názoru 
systémová, v koncepčním přístupu ministerstva zemědělství, 
které řídí a kontroluje výkon státní správy v této oblasti. Mezi 

ministerstvem, podnikatelskými svazy a kontrolními úřady 
(včetně SZPI) probíhá permanentní odborná komunikace 
týkající se nejrůznějších aspektů produkce potravin a jejich 
uvádění na trh. Domnívám se, že k této stabilizované situaci 
přispívá dlouhodobě také naše kontrolní činnost. 

Již mnoho měsíců pracujeme na vytvoření podmínek 
pro aplikaci nového nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/625 o úředních kontrolách do naší kontrolní čin-
nosti. Jeho cílem je zajistit uplatnění práva v potravinářském 
sektoru a souvisejících oblastech, reagovat na rychle se měnící 
podmínky produkce, distribuce a prodeje potravin spotřebi-
teli v posledních letech. Nyní fi nišuje podrobná právní ana-
lýza jednotlivých ustanovení, musíme vytipovat změny, jejich 
důsledky na naši práci a na změny se adaptovat. Tento úkol je 
ze strany SZPI prakticky splněný.

Nové nařízení se použije ve většině svých bodů ode 
dne 14. prosince 2019. Nahradí původní „staré“ nařízení 
č. 882/2004, o úředních kontrolách, které zrušuje, a zároveň 
zrušuje nebo mění také některé další předpisy. Do činnosti 
podnikatelů v sektoru potravinářství nepřináší mnoho změn 
(i když i oni musí s některými počítat, jako je např. povinné 
využívání systému Traces NT pro oznamování příchodu 
zásilek některých dovážených komodit). Spíše mění a roz-
šiřuje činnost úřadů, včetně kontrolních orgánů. Z pohledu 
činnosti SZPI klade nové nařízení 2017/625 důraz na ana-
lýzu rizika, potírání podvodných a klamavých praktik, na 
transparentnost prováděných kontrol, vzájemnou správní 
pomoc a spolupráci příslušných orgánů, stanoví pravidla pro 
tzv. IMSOC (počítačový systém pro správu a výměnu infor-
mací o úředních kontrolách), rozšiřuje možnosti uložit opat-
ření v případě zjištění nesouladu (např. pozastavit fungování 
internetových stránek), zavádí některé změny v určení úřed-
ních laboratoří a další.   

Závěrem se zmiňuji o další významné a také kompli-
kované aktivitě SZPI. Týká se tabákových výrobků a jejich 
sledovatelnosti, která by měla podstatně zvýšit ochranu před 
nelegálními praktikami. Pro potraviny i pro tabákové výrobky 
je základní právní normou v ČR tentýž předpis, a to je zákon 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Sle-
dovatelnost tabákových výrobků je velmi náročný sofi stiko-
vaný systém, fungující na bázi předpisů EU, který má zajistit 
důsledné dohledání původu každého jednotkového balení 
tabákového výrobku. Na úrovni trhu v rámci zemí EU byla 
sledovatelnost formálně spuštěna 20. května letošního roku. 
Úkolem SZPI vůči tomuto systému v ČR bylo vytvořit v rámci 
SZPI interní technické a personální podmínky pro jeho kon-
trolu. Mohu konstatovat, že ve spolupráci s dalšími úřady 
odpovědnými v této oblasti, tedy ministerstvem zemědělství 
a státní tiskárnou cenin, a konečně také na základě naší inten-
zívní komunikace na úrovni EU se nám to podařilo. Plnohod-
notná funkce celého systému je nyní odvislá od dokončení 
a doladění všech jeho procesů správcem pověřeným Evrop-
skou komisí.

Činnost SZPI je důsledně založená na hodnocení rizika 
provozoven a to umožňuje efektivní plánování a stanovení 
optimálních termínů příštích kontrol. Snažíme se o kontrolu 
transparentní a efektivní, usilujeme o partnerský přístup – 
pokud je toho schopna a ochotna druhá strana. Sankce vní-
máme jako prostředek k dosažení cíle, nikoliv jako cíl samý. 
Velký důraz klademe na spolehlivé akreditované laboratoře, 
využití informačních technologií v rámci systému mobilních 
kanceláří inspektorů, kvalitní informační systém a vzdělání 
na všech úrovních. Na tomto pojetí dozorové činnosti pra-
cujeme systematicky řadu let a budeme v něm pokračovat 
i nadále. 

�
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Pfahnl Backmittel spol. s r. o.  ■  Svitavská 1219  ■  570 01 Litomyšl 

www.pfahnl.cz  ■  www.pfahnl-cz.cz  ■  tel.: 461 612 405  ■  e-mail: pfahnl@pfahnl.cz
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

Ing. MIROSLAV LIPAVSKÝ, 
ředitel společnosti 

 Pfahnl Backmittel, spol. s r. o. 

 1. Před dvěma lety oslavila společnost Pfahnl Backmittel, 
spol. s r. o., se sídlem v Litomyšli dvacáté výročí existence. Ten-
krát v dubnu 2017 to byla velká akce s oslavou v areálu lito-
myšlského zámku, kde nechyběl žádný pekař. Ač to není tak 
dávno, změnilo se od té doby něco v pekařském řemesle, ale 
i u Vás a v postavení fi rmy na trhu? 

Poslední dva roky jsou opravdu náročné. V celém 
pekařském oboru nám chybí zaměstnanci, tím se vyráběný 
pekařský sortiment zúžil, na trh se velice špatně zaváděly 
novinky, některé pekárny ukončily svoji činnost. Ekonomiku 
fi rem ovlivnil velmi silně nárůst odměn, některé investice byly 
odsunuty. Na druhé straně se automatizovala výroba, kupo-
valy se stroje, které nahradily lidskou práci, musela se najít 
úsporná řešení. Jako dodavatelská fi rma pro pekaře jsme se 
snažili o novinky či různá vylepšení právě pro technologie, 
kde byla nahrazena lidská práce. Na českém trhu si udržu-
jeme své postavení standardní kvalitou, vysokým zákaz-
nickým servisem a vývojem produktů podle individuálních 
přání našeho pekaře. 

2. Vaše společnost se významně podílí na vývoji nových pekař-
ských a cukrářských výrobků, ale i na žádoucích vlastnostech 
výrobků stávajících. Dá se při dnešní aktivitě výrobců a hle-
dání odbytových cest ještě něco vymyslet? Nebo i jinak, jaké 
„modré z nebe“ přinese výrobcům fi rma Pfahnl, aby se ino-
vační proces nezastavil, a co je hlavní, co je nutné dělat, aby 
byl o Vaše služby, dovednost a produkty zájem? 

Na prvním místě je zdraví či zdravý životní styl. Podle 
aktuálních výzkumů se zařazují do vývoje suroviny, které 
mají zdraví udržovat. V rámci novinek používáme tzv. 

funkční potraviny, které mají kromě běžných výživových 
účinků i prokazatelně příznivý vliv na jednu nebo více těles-
ných funkcí, na zdravotní stav nebo snížení rizika onemoc-
nění. Na druhém místě je udržitelnost. Pokud používáme 
palmové oleje, tak jenom certifi kované podle RSPO, pokud 
kakao, tak podle certifi kátu UTZ, používáme vajíčka z pod-
lahových chovů, snažíme se tzv. velké suroviny nakupovat 
v co nejbližším okolí, v nabídce máme bioprodukty apod. Na 
třetím místě jsou již zmíněné individuální technologie a vývoj 
produktů vhodných právě pro tyto výrobní linky. Na čtvrtém 
místě vyvíjíme produkty vhodné pro výrobky, které jsou 
označeny nějakou značkou kvality. Např. Cechovní normy, 
Klasa, Česká potravina. Za páté soutěžíme, a tím se neustále 
porovnáváme s nabídkou na trhu. Na letošní soutěži DNY 
CHLEBA v Pardubiccích jsme obdrželi diplom za NOVINKU 
2019. 

3. Jakost a chuťové vlastnosti pekárenských výrobků na 
našem trhu se vyznačují nevyváženou rovnicí. Chleba skvělý 
za jedna, běžné pečivo, tedy rohlíky a housky, dvě mínus 
a horší. Vím, že v Litomyšli ve Vaší fi rmě nelze zajistit, aby se 
dala houska koupit vždycky do 2 hodin po upečení. Ale nějaký 
recept na kvalitu tohoto námi Čechy a Moravany oblíbeného 
a nezastupitelného pečiva by nalezen býti měl. Nebo si pekaři 
nechají vyfouknout rohlík z portfolia dodávek kaiserkou ze 
supermarketu?

Rohlík si určitě nenecháme vyfouknout. Vždyť to je 
naše základní pečivo a mimo česko-slovenský trh se s ním 
takto takřka nepotkáte. A proč není rohlík vždy oceněn za 
jedna? Asi si odpovíte sami. Prodává se za neodpovídající, 
velmi nízkou cenu. A za tuto cenu se nemusí vždy podařit 
udržet standardní kvalitu. Takže se těšme, že se bude rohlík 
prodávat za odpovídající cenu a že bude vždy v té nejlepší 
kvalitě. 
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4. Složení a charakter cereálních výrobků je silně ovlivňován 
různými názory, většinou opřenými o zdravotní hlediska. 
Mluví do toho často i opravdu opravdoví odborníci. Celozrnné 
zboží, bezlepkové výrobky, zvýšený podíl vlákniny, všichni 
tomu rozumí a dost často každý jinak. Spotřebitel na zdraví 
vždycky slyší, ale přemírou různých informací je i maten. Má 
podle Vás smysl být poplatný těmto trendům a není to vlastně 
jen vždycky pouhý marketing? Nebo jak to je?

Jak jsem již výše uvedl, zdraví či zdravý životní styl je 
na prvním místě našeho vývoje. Takže celozrnné produkty, 
výrobky s vyšší vlákninou, s funkční potravinou, s přidanými 
vitaminy či výrobky s nižším obsahem soli určitě nejsou jen 
marketing. Vždy ale platí – všeho s mírou. Výhradu mám 
k reklamě na bezlepkové produkty. Novak Djokovič vyhrává 
grandslamy a stravuje se bezlepkově. To je pravda. Ale určitě 
neplatí, že když se budu bezlepkově stravovat, že tyto tur-
naje budu vyhrávat já. Proč by zdravá populace měla vyne-
chávat lepek ve stravě, když jsme spousta tisíc let všežravci, 
nedává smysl. Pokud zdravý člověk nekonzumuje od mládí 
běžné potraviny, určitě to nebude lepší. Stačí si jen přečíst pár 
článků o různých alergiích. 

5. Hlavní náplní Vaší firmy je zlepšovat. A to bez přídat-
ných látek nejde. Můžete sdělit Váš názor na tuto problema-
tiku? Ale i zvýraznit přednosti těchto technologických kroků 
nezbytných ke zlepšení jakosti cereálních výrobků. A jsou tam 
i nějaká rizika, mám na mysli především ta zdravotní pro 
spotřebitele. 

Tuto otázku bych řekl jinak. Jde dělat vývoj, nebo podle 
Vás zlepšení bez přídatných látek? Ano, jde, ale jen někde. 
Vidíme to např. na nových technologiích výroby pšeničných 
a žitných kvasů, pšeničných omládků, kde staré a osvědčené 
postupy jsou automatizovány. Pekařské produkty s pou-
žitím těchto kvasů a omládků jsou vysoké kvality a vůbec 
nepotřebují přídatné látky. Používáme přídatné látky? Ano, 
ale vždy používáme schválené přídatné látky. Takže pokud 
potřebujeme vylepšit nějakou vlastnost produktu a k dispo-
zici máme schválenou přídatnou látku, určitě se ji nebojíme 
použít. 

6. Již v úvodu našeho rozhovoru jsme mluvili o kvalitě peká-
renských výrobků u nás. Jak to ale vidí odborník na tento 
obor? Mám na mysli Vaše hodnocení našich chlebů, pak běž-
ného pečiva, ale i pečiva jemného. Ale i cukrářských výrobků, 
které mají u nás velkou tradici. Jak jsme na tom? Mají být 
podle Vás naši spotřebitelé spokojeni? 

S tak širokou nabídkou a dobrou kvalitou, jakou vidíme 
na našem pekařském trhu, se nesetkáváme všude. Osobně 
fandím produkci čerstvého pečiva a chleba, nákupu od toho 
svého pekaře. Kvalita produktů ze zamrazených polotovarů 
výrazně vrostla a stále stoupá. Mají své přednosti. Dopékané 
produkty ukazují, kde by měla být cena pekařských výrobků, 
jsou vždy po ruce bez nutnosti další dopravy na prodejní 
místo, snižují se ztráty z neprodaného zboží. Výrobek je dnes 
již takřka k nerozeznání od čerstvé výroby. A jak voní na pro-
dejním místě! Spokojený nejsem u produktů s ořechovými či 
makovými náplněmi. Rád bych našel v těchto náplních jak 
vyšší procento ořechů, tak vyšší procento máku. Toto přání 
ale naráží na zažitý cenový strop. 

7. Hlavně jemné pečivo musí být lahodné a u sladkých verzí 
nemůže být bez cukru. I řada erudovaných odborníků na 
výživu dost často sklouzává do role asketů, či dokonce inkvi-
zitorů sladkého a vše s cukrem považuji za nezdravé. Dalším 
nezbytným dochucovadlem je sůl. Jak tato dvě přírodní adi-
tiva u cereálních výrobků vidíte Vy?

Zde bychom měli zrychlit. Cukr a sůl zvyšují riziko nad-
váhy, vysokého krevního tlaku, cukrovky, poruchy krevního 
oběhu. Vidíme prudký nárůst těchto onemocnění související 
i s životním stylem. Začneme u cukru. Snížíme-li obsah cukru 
v produktu, změní se z pohledu dnešního konzumenta nega-
tivně chuť a textura, klesne spotřeba těchto výrobků. To jako 
výrobci nechceme. Naším cílem je snížení množství cukru o min. 
15 %. Jak k tomu přistupujeme? Čím docílíme stejné chuti? 
Použijeme náhradu cukru Sorbit, přírodní sladidlo Stévia, 
sladilo Aspartam, multi-smyslovou interakci a další podobné 
možnosti? Každý produkt je zkoumán jednotlivě a testován, 
zda ztráta chuti a textury není negativně vnímána. Výsledkem 
našeho vývoje je maková a ořechová náplň s 25% redukcí cukru 
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bez ztráty vlastností, které u těchto produktů požadujeme. Dále 
pracujeme na vývoji směsi s redukcí cukru pro výrobu šlehaných 
bábovek. Čekáme na reakci trhu. Sůl v pekařském výrobku také 
potřebujeme jak z technologických, tak chuťových důvodů. 
Již před mnoha lety jsme redukovali sůl ve dvou výrobcích 
bez ztráty kvality. Teď přichází ten správný čas pro snižování 
obsahu soli v dalších výrobcích. Jsme připraveni, ale bude to 
stát ještě mnoho úsilí. Výsledkem by mělo být zlepšení zdraví 
v celé populaci. Myslím si, že snižování obsahu cukru a soli ani 
nepotřebuje reklamu. Jen se do toho rychle dejme. 

 8. Blíží se další ročník veletrhu SALIMA, jeho ročník 2020 
bude v dubnu. Zúčastníte se, když vím, že jste na SALIMĚ, 
s výjimkou ročníku 2018, vždycky byli? A jaký význam pro 
Vaši fi rmu veletrhy mají a kterých se zúčastňujete? 

Veletrh SALIMA – MBK patřil neodmyslitelně do našeho 
kalendáře. Vždyť je to největší potravinářský veletrh v srdci 
Evropy. Se změnou nabídky na velkých pekařích se z našeho 
pohledu význam veletrhu snížil. Ale vždy to bylo místo pro 
setkání a osobní kontakt. Bohužel termín konání veletrhu 
v pracovních dnech nedovolí našim středním a malým zákaz-
níkům, aby veletrh navštívili. Takže ani v roce 2020 se nebu-
deme veletrhu účastnit. Výstav se ale účastníme. Každoročně 
vystavujeme v Německu. Buď na výstavě SÜDBACK ve 
Stuttgartu, či na výstavě IBA v Mnichově. Letos jsme navíc 
ještě vystavovali na výstavě SACHSENBACK v Drážďanech. 
K výstavním dnům v Německu ale vždy patří sobota a neděle, 
takže o zákazníky není nouze. Ptáte se na význam veletrhu? 
Vždy jde přece o osobní kontakt, o možnost na jednom místě 
prezentovat několik našich směrů, vždy je to důvod ke zvýšení 
úsilí ve vývojové skupině. Nám veletrhy vyhovují a můžu říci, 
že je i potřebujeme. 

9. Výrobní základna pekáren u nás nyní prodělává řadu 
změn. Fúze velkých, výstavba úplně nových, ale také úbytek 

stávajících. Některé malé a střední pekárny ukončily svoji 
činnost, důvodem je téměř vždy nízká míra ziskovosti výroby 
chleba a běžného pečiva. Projevuje se tato redukce výrobní 
základny na rozsahu činnosti Vaší fi rmy?

Redukce výrobní základny je naopak důvodem ke zvý-
šení našich snah. Vždyť ztrácíme možné zákazníky, snižuje 
se množství možností pro naši nabídku. K zavedení nového 
či inovovaného produktu na velkých celcích potřebujeme 
mnoho času. Daleko více než na středních či malých provo-
zech. Z tohoto důvodu musí být i vývoj preciznější, abychom 
redukovali množství chyb. 

10. Vaše společnost patří již řadu let ke stabilizovaným 
fi rmám. Má ve své odborné způsobilosti velkou prestiž a už 
tradičně patří do oboru pekařského řemesla. Takže i vidí pod 
pokličky jednotlivých pekařských fi rem, ale i do celé pekařské 
politiky vedené Svazem pekařů a cukrářů. Je určitě namístě 
pojmenovat pozitiva, kterým se obor ubírá, ale také to, co 
by třeba šéf společnosti Pfahnl Backmittel rád změnil. Je to 
těžká otázka, nebo se na ni dá odpovědět úplně snadno?

Velmi důležitý je zdravý, ctižádostivý, pracovitý tým, 
který táhne jedním směrem, je k fi rmě loajální. Tedy mým 
přáním a úkolem je náš PFAHNL-tým udržovat a rozvíjet. Co 
je pod pokličkou? Se stoupajícími odměnami v  našem oboru 
by se měly zvedat i ceny pekařských produktů, aby tyto ceny 
byly spravedlivé, abychom byli schopni vytvářet zisk. Snahou 
nás všech je, zvýšit prodejní ceny pekařských výrobků. Je 
jedno, zda jsem malý či velký pekař. Svaz pekařů a cukrářů 
to za nás nevyřídí, ale může na nesrovnalosti upozornit. Přeji 
všem hodně úspěchů v tomto úsilí. 

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�
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Vsobotu 14. září 2019 proběhla úspěšně dlouho připravo-
vaná akce k výročí 90 let studia oboru zpracování masa ve 

škole v Navrátilově, v minulosti Hopfenštokově ulici.
Již před oficiálním zahájením akce, v devět hodin, 

se začali scházet bývalí absolventi školy a návštěvníci, nej-
prve u registračního místa na dvoře školy. Pro tuto akci 
byly otevřeny a připraveny k prohlídce a posezení takřka 
všechny prostory školy. Ze dvora bylo možno zavítat na 
prohlídku do školních uzenářských dílen a školní veteri-
nární kliniky. Ve školních dílnách řada bývalých absolventů 
zavzpomínala na své praxe, které zde v minulosti absol-
vovala. Dále byly zpřístupněny učebny, ve kterých byly 
umístěny expozice věnované historii školy a v některých 
bylo možno i posedět a „poklábosit“ s přáteli ze školních let. 
Rovněž bylo návštěvníkům umožněno, aby si prohlédli nově 
zrekonstruované laboratoře a učebnu výpočetní techniky, 
a mohli se tak obeznámit s obory, které se zde, v budově, vyu-
čují (technologie masa, veterinářství a přírodovědné lyceum). 
Na dvoře, při příchodu a registraci, obdrželi návštěvníci 
pamětní list a tužku s logem tohoto výročí a nůž, který věno-
vala sponzorsky fi rma MASO-PROFIT. Déle bylo na dvoře 
podáváno pohoštění ve formě hovězího guláše, hovězích jater 
na slanině, jaternicového prejtu a párků. Rovněž bylo možno 
ochutnat i pivo ze školního pivovaru a nealkoholické nápoje. 
Kdo měl chuť, mohl se potěšit různými druhy sladkého pečiva 
a koláčů, jakož i slaným pečivem.

O jedenácté hodině dopolední započalo ofi ciální přiví-
tání návštěvníků. S projevy k výročí školy vystoupili postupně 
současný ředitel školy Ing. Milan Chmelař následován 

emeritním ředitelem MVDr. Lubomírem Rosůlkem a dále 
zástupcem Českého svazu zpracovatelů masa Ing. Janem 
Katinou. Den probíhal v příjemné a přátelské atmosféře, při 
setkávání řady absolventů z doby nedávné i dávno minulé. 
Na tuto akci zavítali i absolventi, kteří zavzpomínali i na 
 „své ředitele“, např. MVDr. Josefa Goetze, pana Františka 
Novotného a Ing. Jaromíra Štrobla. Jmenujme například 
pana Antonína Kozáka st., MVDr. Josefa Radoše, pana Karla 
Heřmánka a další. Někteří absolventi pojali tuto akci i jako 
uspořádání třídního srazu a dorazili společně jako bývalá 
třída. V příjemné a přátelské atmosféře skončila celá akce 
v odpoledních hodinách.

Dovolte, abych tímto také poděkoval za přípravu a spo-
lupráci na této akci jednak vedení školy, ale i pracovníkům 
a studentům školy, kteří se podíleli na přípravě a zajištění celé 
této vydařené akce.

Velký dík patří rovněž i sponzorům akce, kteří nás pod-
pořili surovinami, výrobky nebo fi nančně. Jedná se o Český 
svaz zpracovatelů masa, Globus ČR, Jatky Český Brod, 
MASO-PROFIT, Masokombinát Skaličan, MÚÚÚ Maso 
uzeniny Písek, TORO Hlavečník, Miloš Křeček KK, Řeznictví 
a uzenářství Matek a Pekárna Kabát.

Co říci na závěr, počasí nám přálo, setkání proběhlo 
v milé a přátelské atmosféře. A další kulaté výročí? To by 
mělo být v budoucnu už rovných 100 let.

Ing. Karel Hřídel,
VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská

�

90 let „Navrátilky“

Ing. Jan Katina ČSZM, MVDr. Lubomír Rosůlek, bývalý ředitel SPŠ technologie masa, studentka Kateřina Hojsáková, 
Ing. Milan Chmelař, ředitel školy
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Letošní devatenáctý ročník degustační soutěže České 
pivo ovládla piva z produkce Pivovaru Zubr. Zvítězi-

la v nejsledovanější kategorii Světlý ležák a téměř zcela 
ovládla kategorii Světlé výčepní pivo. Porota nejprestižněj-
ší české pivní degustační soutěže letos hodnotila celkem 
75 vzorků. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 
24. září na Svatováclavské slavnosti, kde byl v rámci za-
hájení Dnů českého piva naražen sud vítězného ležáku.

Vzorky přihlášených piv jsou odebírány přímo v pivo-
varech zástupci Výzkumného ústavu pivovarského a sladař-
ského. Hodnotí se v pěti soutěžních kategoriích: Světlý ležák, 
11% světlý ležák, Světlé výčepní pivo, Tmavé pivo a Neal-
koholické pivo. Porota tvořená z pivovarníků, pedagogů 
a odborníků z Chmelařského institutu a Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce hodnotí především senzorické vlast-
nosti piva, konkrétně vzhled, barvu, chuť, vůni a texturu. 

Degustační soutěže České pivo se mohou zúčastnit 
tuzemské pivovary produkující roční výstav nad pět tisíc hek-
tolitrů. V zájmu co největší objektivity je hodnocení dvouko-
lové a jednotlivá kola od sebe dělí několik měsíců. „Pokud pivo 

obstojí ve velké konkurenci této prestižní české soutěže, mohou 
si být konzumenti jistí, že má skutečně tu nejvyšší kvalitu,“ říká 
Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivo-
varů a sladoven, a dodává: „Dnes je sice naše pozornost upřena 
především na vítěze soutěže České pivo, pochvala a poděkování 
ale patří všem, kdo vaří české pivo s láskou a úctou k tradici, 
kterou představuje. To je také hlavním poselstvím Dnů českého 
piva, které letos už posedmé probíhají v tisících dobrých hospod 
po celé naší zemi.“

Svatováclavské slavnosti pivovarníků
NEJLEPŠÍM ČESKÝM SVĚTLÝM LEŽÁKEM 2019 JE ZUBR GRADUS 

Naražení vítězného ležáku Zubr Gradus
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Nejlepší světlý ležák vaří v Přerově

V prestižní kategorii Světlých ležáků se na prvním místě 
umístil dvanáctistupňový Zubr Gradus, který Pivovar Zubr 
představil v roce 2017. Druhé místo patří Pivovaru Holba 
a jejich světlému ležáku jantarové barvy s hustou pěnou 
Holba Premium. Třetí příčku obsadil Březňák Ležák staré 
školy z Pivovaru Velké Březno ze skupiny Heineken Česká 
republika.

11% světlý ležák vaří nejlépe 
velkopopovický pivovar

Velkopopovický Kozel 11° je letos vítězem kategorie 
jedenáctistupňových piv, oproti loňsku si tak polepšil o dvě 
příčky. V závěsu za ním skončil Primátor 11° ležák, pivo 
s výraznou doznívající hořkostí z náchodského pivovaru 
Primátor. Na třetím místě skončil loňský vítěz Zubr Grand 
z Pivovaru Zubr.

Výsledky ostatních kategorií

Kategorii Světlé výčepní pivo ovládla piva z Pivo-
varu Zubr, která obsadila první dvě místa, třetí příčka patří 
pivu Litovel Classic. Nejlepším letošním tmavým pivem 

je stejně jako loni Černovar Černé z Tradičního pivovaru 
Rakovník. O druhou příčku se podělil Velkopopovický Kozel 
Černý a Bernard Černý ležák 12° z Rodinného pivovaru 
Bernard. Třetí místo patří pivu Litovel Premium Dark. 
Nealkoholickým pivům vládne Birell z produkce Plzeň-
ského Prazdroje, následovaný pivem Zlatopramen Nealko 
z Pivovaru Starobrno. Třetí příčka patří pivu Birell Bez 
lepku.

KOSAŘ A KROFTA VSTOUPILI 
DO SÍNĚ SLÁVY 

ČESKÉHO PIVOVARSTVÍ

Dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sla-
dařského v Brně Karel Kosař a jeden z největších odborní-
ků na chemické složení chmele působící v Chmelařském 
institutu v Žatci Karel Krofta. To jsou letos vybrané osob-
nosti českého pivovarství, které rozšířily řady oborové 
Síně slávy. Jako tradičně byli do prestižní společnosti nej-
lepších pivovarských a sladovnických profesionálů uvede-
ni během Svatováclavské slavnosti. Ta letošní, pořádaná 
24. září, byla v pořadí již osmnáctá a ujít si ji jako kaž-
doročně nenechalo mnoho vzácných hostů. V průběhu 
večera byly vyhlášeny také výsledky prestižní degustač-
ní soutěže České pivo a naražen sud vítězného ležáku.

„Rok co rok si během Svatováclavské slavnosti promí-
táme profesní medailonky osobností, které jsou uváděni do Síně 
slávy. Jsem hrdý na to, jak kvalitní odborníky náš obor má. Je 
to motivace hlavně pro nastupující generaci pivovarníků, aby 
nastavenou laťku udrželi a ideálně překonali,“ říká František 
Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.

Vedle mnoha dalších vážených hostů se uvedení do 
Síně slávy pivovarského oboru zúčastnili ministr zemědělství 
Miroslav Toman, generální ředitel České obchodní inspekce 
Mojmír Bezecný či přednosta kardiocentra Institutu klinické 
a experimentální medicíny Jan Pirk.

RNDr. Karel Kosař, CSc., vystudoval v letech 1969–
1974 na Masarykově univerzitě v Brně Fakultu přírodově-
deckou, obor Obecná biologie, specializace mikrobiologie. 
Kandidátskou disertační práci na téma Mikrofl óra ječmene 
a sladu obhájil v roce 1984. Svou profesní dráhu spojil 
s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským – nejprve 

Kompletní výsledky degustační soutěže 
České pivo 2019

Světlý ležák
1. Zubr Gradus; Pivovar Zubr a. s.
2. Holba Premium; Pivovar Holba, a. s.
3.  Březňák Ležák staré školy; Pivovar Velké Březno; 

Heineken Česká republika, a. s.

11% světlý ležák
1.  Velkopopovický Kozel 11°; Pivovar Velké Popovice; 

Plzeňský Prazdroj, a. s.
2. Primátor 11° ležák; Primátor, a. s.
3. ZUBR Grand; Pivovar Zubr a. s.

Světlé výčepní pivo
1. Zubr Gold; Pivovar Zubr a. s.
2. Zubr Classic; Pivovar Zubr a. s.
3. LITOVEL CLASSIC; Pivovar Litovel a. s.

Tmavé pivo
1.  ČERNOVAR ČERNÉ; Tradiční pivovar v Rakovní-

ku, a. s.
2.  Velkopopovický Kozel Černý; Pivovar Velké Popo-

vice; Plzeňský Prazdroj, a. s.
3.  Bernard Černý ležák 12°; Rodinný pivovar Bernard, 

a. s.
4. Litovel Premium Dark; Pivovar Litovel a. s.

Nealkoholické pivo
1. Birell – Plzeňský Prazdroj, a. s.
2.  ZLATOPRAMEN Nealko; Pivovar Starobrno; 

Heineken Česká republika a. s.
3. Birell Bez lepku – Plzeňský Prazdroj, a. s.

Uvedení RNDr. Karla Kosaře, CSc., do Síně slávy za celo-
životní práci v oboru
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jako vedoucí kontrolního oddělení Sladařského ústavu 
v Brně (1974–76), poté jako pracovník výzkumného oddělení 
(1977–85) a následně se stal vedoucím Sladařského ústavu 
v Brně (1986–96). V roce 1996 byl jmenován ředitelem 
VÚPS, a. s., a tuto funkci bude zastávat až do předpoklá-
daného odchodu do důchodu. Karel Kosař působil v mnoha 
odborných a vědeckých komisích spojených s pivovarskými 
surovinami a pivem, aktivně publikoval v odborném tisku, je 
spolueditorem Technologie sladu a piva (2000) a dále spo-
luautorem několika patentů a užitných vzorů. Do Síně slávy 
byl Karel Kosař navržen za jeho celoživotní obětavou práci 
v oboru, vědeckou vizi a manažerskou zkušenost, kterou 
stabilizoval a patrně i zachránil VÚPS pro pivovarský obor. 
Jeho úsilí pro zachování tradice, chuti, pitelnosti a cha-
rakteru českého piva vyvrcholilo registrací CHZO České 
pivo.

Ing. Karel Krofta, Ph.D., vystudoval v letech 1968–
1974 Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. 
Poté nastoupil do laboratoře Kaučuku Kralupy nad Vltavou. 
V roce 1987 začala jeho kariéra odborníka na chemické slo-
žení chmele a jeho pivovarskou kvalitu v Chmelařském 
institutu s. r. o. v Žatci. V roce 1990 se stal vedoucím celého 
jeho chemického oddělení. Pro zdokonalení znalostí absol-
voval krátké stáže v roce 1991 v německém chmelařském 
vědeckém ústavu v Hüllu a v roce 2001 v laboratořích zpra-
covatelského závodu chmele v čínském Xinjangu. Dok-
torské studium na Vysoké škole chemicko-technologické 
v Praze v letech 1995–2002 završil disertační prací na téma 
„Obsah a složení chmelových pryskyřic žateckých chmelů 
z pohledu jejich pivovarské hodnoty“. Jako expert na chemii 
chmele a piva je v kontaktu s odborníky z vědeckých institucí 

a pivovarů z Německa, USA, Japonska, Belgie a Slovinska. 
Byl a je koordinátorem, řešitelem a spoluřešitelem více než 
20 národních a mezinárodních vědeckých projektů. Dosud 
publikoval 53 vědeckých článků v databázi Web of Science, 
několik patentů, užitných vzorů, certifikovaných metodik 
a dalších vědeckých a populárních publikací. Od roku 2015 
má v gesci vedení pokusného minipivovaru.

Český svaz pivovarů a sladoven, z. s.

�

Ing. Karel Krofta, Ph.D., v Síni slávy pivovarského oboru

Zeleniny AGRO získaly další 
prestižní ocenění kvality

Zelenina AGRO Mexická směs
je 20tá v pořadí, která získala 

ocenění kvality KLASA

á ě

již 20x

...olééé

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
divize Mrazírna Vestec

K Jahodárně 40, 252 50 Vestec

Telefon: +420 241 932 086,  email: mrazirna@agrojesenice.cz

www.agrojesenice.cz,  www.milujememrazene.cz
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www.mlekovaszdravi.cz

Vše o mléce a mléčných výrobcích
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Jogurt slaví 
100 let! 

LIDÉ SI NEJVÍCE OBLÍBILI 
JAHODOVÝ

Přestože můžeme dohledat původ jogurtu až zhruba do 
3000 let př. n. l., jeho průmyslová výroba začala teprve 

před 100 lety v Barceloně. Díky svým příznivým účinkům 
na zdraví se zpočátku prodával v lékárnách coby lék. V roce 
1933 byl v pražské Radlické mlékárně poprvé vyroben a také 
patentován jogurt s ovocnou složkou. Spotřebitelé preferují 
jahodou příchuť.

Jogurt je jednou z nejstarších a nejvíce konzumova-
ných potravin na světě. Lidé si ho dopřávali už přibližně před 
5000 lety. Tehdy staré nomádské kmeny ukládaly mléko do 
vaků z ovčích a kozích kůží, ve kterých uvolňované bakterie 
srážely mléko. Výsledkem byla příjemně nakyslá mléčná sra-
ženina. První primitivní výroba jogurtu byla známa v Turecku. 
Pro označení této potraviny se používalo turecké slovo 
„yogūurmak“. Odtud se v 16. století jogurt dostal do Evropy, 
kdy zázračně napomohl vyléčit francouzského krále Fran-
tiška I. od jeho zažívacích potíží. „Studiu mikrofl óry jogurtu se 
věnoval na počátku 20. století nejprve bulharský medik S. Gri-
gorov, který popsal v jogurtu bakteriální tyčinku a označil ji jako 
Bacillus bulgaricus (později přejmenován na Lactobacillus). 
Studiem mikrofl óry a jejím vlivem na stárnutí se dále zabýval 

ruský vědec Ilja Mečnikov působící v Pasteurově ústavu v Paříži. 
Ten doporučoval upravovat střevní mikroflóru pravidelnou 
konzumací jogurtů tak, jak to dělali bulharští venkované 
dožívající se vysokého věku. Jogurt byl v prvopočátcích považován 
za lék a jeho prodej se také odehrával v lékárnách,“ vysvětluje 
Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravského svazu 
mlékárenského.

Jedinečná role jogurtu ve výživě člověka

Jogurty jsou velmi hodnotnou složkou výživy zejména 
proto, že jsou významným zdrojem kvalitních živočišných 
bílkovin a mléčného vápníku. Přítomné jogurtové bakterie 
příznivě upravují složení střevní mikrofl óry a tím pozitivně 
ovlivňují metabolické procesy trávicího traktu. Fermen-
tace mléka při výrobě jogurtu snižuje obsah laktózy, díky
čemuž se zlepšuje její tolerance. Konzumace jogurtu zvy-
šuje pocit sytosti a plnosti. Tím napomáhá zlepšovat stravo-
vací návyky, což je důležité i pro udržování tělesné hmot-
nosti.

Historický milník – mlékárenská výroba!

První moderní výrobu jogurtu uskutečnil v Barceloně 
lékař Isaac Carasso, který svou značku pojmenoval po svém 
malém synovi Danielovi jako Danone. „Při výrobě prvních 
jogurtů použil Isaac Carasso mléčné bakterie z Pasteurova 
ústavu. Hlavním důvodem tohoto počinu byla podvýživa a četný 
výskyt střevních chorob, které tehdy trápily malé děti v Barce-
loně. Inspirací mu bylo tradiční balkánské jídlo, tedy jogurt, 
a práce ruského badatele Ilji Iljiče Mečnikova, který získal 
v roce 1908 Nobelovu cenu,“ vysvětluje PhDr. Petr Kopáček, 
Public Affairs Manager, ze společnosti Danone. „Tento slavný 
vědec zkoumal příčinu dlouhověkosti obyvatel v Bulharsku, 
Turecku a Arménii. Jako první vyslovil hypotézu, že onen pozi-
tivní vliv mohou mít dva kmeny bakterií obsažené v kysaném 
mléku. Tyto kmeny, identifi kované jako Streptococcus thermo-
philus a Lactobacillus bulgaricus, žijí ve fermentovaných mléč-
ných výrobcích v symbióze a příznivě působí na velmi důležitou 
bakteriální mikrofl óru ve střevech.“

Z výrobku, jenž se nejprve prodával v lékárnách v men-
ších porcelánových nádobkách, se poměrně rychle stala 
oblíbená pochoutka. Jeho prodej se brzy rozšířil do běžných 
obchodů s potravinami. 
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První ovocné jogurty byly vyrobené v ČR

Za další důležitý milník ve výrobě jogurtů lze označit rok 
1933, kdy byl v pražské Radlické mlékárně poprvé vyroben 
a také patentován jogurt s ovocnou složkou. Ovocné jogurty 
jsou vyráběny přidáním ovocné složky k jogurtu v prostorách 
mlékárny. Na počátku jejich éry bylo možné vybírat jen 
z několika základních ovocných příchutí. Typická byla jahoda 
či meruňka. Poté se jejich nabídka postupně rozšiřovala. 
„Dnes v obchodech najdete jogurty obohacené jak o ovoce tra-
diční, tak i exotické. Dalšími alternativami jsou kombinované 
příchutě (např. mix ovoce se zeleninou, s bylinkami, extrakty 
či kořením) nebo dezertní příchutě (např. vanilka, čokoláda, 
karamel), cereálie, oříšky či různá semínka,“ vysvětluje Miloš 
Michalec ze společnosti Frulika s. r. o., výrobce ovocných 
a zeleninových složek pro další zpracování. „Mezi nejoblíbe-
nější příchutě patří ovšem tradiční ovoce. Téměř každý čtvrtý 
prodaný ovocný jogurt je jahodový! Následuje borůvka, broskev, 
malina, lesní ovoce, meruňka, višeň. Z dezertních příchutí mají 
Češi rádi vanilku a čokoládu.“

Ovoce pro výrobu ovocných složek pochází z oblastí, kde 
se danému ovoci přirozeně daří. Po sklizni je obvykle ihned na 
místě zpracováno, tříděno a fi nálně připraveno k uskladnění 
zamražením nebo tepelným ošetřením. Díky tomu je možné 
dopřát si ovocný jogurt po celý rok. Ročně se v Evropě pro 
výrobu ovocných složek zpracují tisíce tun jednotlivých druhů 
ovoce.

Současné trendy ve výrobě jogurtů

Za posledních 10 let se počet inovací v mlékáren-
ství v Evropě zdvojnásobil. Jedná se přibližně o cca 10 tisíc 
nových či inovovaných výrobků ročně. Důraz je kladen na 
hygienu, aseptičnost (sterilní podmínky bez přístupu cizích 

mikroorganismů), kvalitní jogurtové, případně probiotické 
kultury a automatizaci. 

„Výzkumy ukazují, že za posledních 5 let je nejvýraznějším 
trendem v celém potravinářském odvětví nárůst zájmu o pro-
teiny a tzv. superpotraviny, jako je třeba chia. Zajímavé je srov-
nání se Slovenskem a Německem. V ČR je totiž nárůst trendu 
,superfood‘ nejsilnější, v SR lze zase ve srovnání s Českem 
a Německem identifi kovat ještě výraznější posílení preference 
proteinu. Také trendy jako ,gluten free‘, ,lactose free‘ a ,bio/

nejméně 8,2 %, ale obvykle se 
pohybuje mezi 12–13 %. Obsah

sušiny lze zvýšit pouze přidáním
mléčné bílkoviny, sušeného

nebo zahuštěného mléka, 
nebo odebráním syrovátky

•   u výrobku označeného
jako jogurt: méně než 10 %

•   u výrobku označeného 
jako smetanový jogurt:
nejméně 10 %

není normován, ale
pohybuje se od 3,2 %
až do 12 % u tzv.
koncentrovaných
mléčných výrobků

není normován; bývá
přibližně okolo 4 %, protože
část laktózy z mléčné směsi
byla již rozložena na kyselinu
mléčnou

nejméně

v ní obsah...

maximálně
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organic‘ mají výrazně vyšší dynamiku růstu v SR než v ČR,“ 
zmiňuje PhDr. Petr Kopáček z Danone. „Pro tyto moderní 
tendence platí, že zatím tvoří relativně malou část trhu, ale 
výrazně rostou. Za spotřebitelské trendy budoucnosti lze ještě 
označit i ,fairtradové‘ výrobky či produkty kombinující v sobě 
prospěšnost našemu organismu a zároveň šetrnost k životnímu 
prostředí, včetně snadné recyklace.“

Češi a spotřeba jogurtů

„V České republice konzumujeme přibližně 15 kg jogurtů 
a dalších zakysaných mléčných výrobků ročně, což je pod-
statně méně než průměr evropských zemí, který je cca 19 kg. 
Vzhledem ke všem prospěšným dopadům dlouhodobě ově-
řené konzumace jogurtů by bylo vhodné zařazovat jogurty do 
naší každodenní stravy a přisvojit si moderní stravovací trend 
‚jogurt každý den‘,“ dodává Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda 
ČMSM.

Obecně o jogurtech

Citace: Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomorav-
ského svazu mlékárenského

Jogurt je defi nován jako kysaný mléčný výrobek zís-
kaný kysáním mléka, smetany, podmáslí nebo jejich směsí 
pomocí mikroorganismů, tzv. jogurtové kultury. Tu tvoří ve 
vhodném poměru symbiotická směs dvou bakterií, a to Strep-
tococcus thermophilus a Lactobacillus bulgaricus v počtu 
nejméně 10 milionů v 1 gramu na konci doby spotřeby. Pří-
tomné mohou být i jiné doplňkové, např. probiotické bakte-
rie.

Na trhu se objevují různé typy výrobků. Mezi ně patří:
1)        Jogurty, kde zrají mikroorganismy přímo ve spotřebním 

obalu. Mají hustší konzistenci. Jedná se o tzv. jogurty 
s nerozmíchanou sraženinou.

2)       Jogurty, kde zrání kultury proběhne ve velkém výrobním 
tanku a teprve po rozmíchání se plní do obalů. Jedná se 
o jogurty s rozmíchanou sraženinou. Tyto výrobky jsou 
řidší, krémovitější, ale počet mikroorganismů i v tomto 
případě odpovídá požadavkům legislativy.

Jogurty jsou velmi hodnotnou složkou výživy zejména 
proto, že jsou významným zdrojem kvalitních živočišných 
bílkovin a také pro vývoj člověka důležitého mléčného váp-
níku. Přítomné jogurtové bakterie příznivě upravují složení 
střevní mikrofl óry, a tím pozitivně ovlivňují metabolické pro-
cesy trávicího traktu. Fermentace mléka při výrobě jogurtu 
snižuje obsah laktózy, čímž se zlepšuje její tolerance. Kon-
zumace jogurtu zvyšuje pocit sytosti a plnosti, a pomáhá tak 
zlepšovat stravovací návyky, což je důležité i pro udržování 
tělesné hmotnosti ve zdravém rozmezí.

Informace o ovocných jogurtech

Citace: Ing. Miloš Michalec, Frulika, s. r. o.
Jak a z čeho se ovocné příchutě vyrábí?

Výroba ovocné složky je poměrně specifická. Nejdů-
ležitějšími faktory jsou kvalita surovin a dokonalá čistota 
při zpracování ovoce. Po smíchání všech surovin ovocné 
složky, kterou tvoří zejména ovoce a cukr (stejně jako 
u domácí marmelády), je výrobek pasterován. Pasterace je 
velice šetrný a bezpečný způsob výroby ovocné složky, kdy 

je ovoce zahříváno na teplotu 85 °C po dobu minimálně 
10 minut. Poté je ovocná složka asepticky (bez přístupu vněj-
šího prostředí) naplněna pod ochrannou atmosférou dusíku 
do nerezových kontejnerů o objemu 400 nebo 800 litrů. Takto 
vyrobená ovocná složka má minimální trvanlivost obvykle 
8 týdnů. Složení ovocné složky závisí nejen na potřebách zada-
vatele, ale také na její aplikaci. Např. do jogurtového nápoje 
bude použita složka s jinou texturou a viskozitou než do 
míchaného jogurtu nebo jogurtu s ovocem na dně kelímku či 
skleničky. 

Jak vznikají nové příchutě?
Zdroje inspirací pro vznik nových příchutí se čerpají 

na tuzemském i zahraničním trhu. Výrobci sledují trendy 
v potravinářství (nejen v mlékárenství, ale např. na trhu 
nápojářském, zmrzlinářském nebo cukrovinkářském), ale 
i ty, které souvisejí se zdravým životním stylem a ekologií. 
Vznikají tak netradiční kombinace ovoce, limitované edice, 
sezonní nabídky a různé speciality. 

Českomoravský svaz mlékárenský z. s.

O projektu Mléko vás zdraví

Projekt Mléko vás zdraví je informačním a edu-
kačním projektem Českomoravského svazu mléká-
renského a má za cíl informovat širokou veřejnost 
o prospěšnosti mléka a mléčných výrobků pro lidský 
organismus. Prezentované informace jsou podloženy 
vědeckými studiemi. Jedním z cílů projektu je vyvracet 
mýty a nepravdivé informace, které o mléce a mléč-
ných výrobcích kolují mezi veřejností. Projekt Mléko 
vás zdraví podpořilo finančně ze 70 % ministerstvo 
zemědělství. �
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Dostatek obilovin 
pro pokrytí 

domácí spotřeby  

Ing. PAVEL HRDINA, MBA, 
předseda Svazu průmyslových mlýnů ČR

Mlýnský obor je obzvláště citlivý na cenu a kvalitu zpraco-
vávaných obilovin. Závisí na tom výsledky hospodaření 

mlýnských podniků, protože cena vstupní suroviny tvoří až 
75 procent celkových nákladů podniku a kvalita je předpokla-
dem pro dobrou výtěžnost mouky. Proto také všechny mlýn-
ské podniky pečlivě sledují vývoj porostů, výsledky produkce 
a posléze také kvalitu sklizených obilovin. V posledních třech 
letech je toto sledování naléhavější z důvodu nepříznivých kli-
matických podmínek v průběhu vegetace a také nízkou úrov-
ní počátečních zásob i vysokými objemy exportu. I přes sucho 
a vysoké teploty se ale našim zemědělcům daří vyprodukovat 
dostatečné množství obilovin, které je potřebné pro pokrytí 
domácí spotřeby i poptávky ze zahraničí. Obiloviny jsou stále 
významnou exportní komoditou agrárního zahraničního ob-
chodu. Logicky ale daleko důležitější je zajištění základních 
potravin pro obyvatele České republiky.

Základní, tzv. chlebovou obilovinou je pšenice, a to 
především pšenice ozimá, která dosahuje lepších kvalitativ-
ních ukazatelů vhodných pro pekařské zpracování. Ještě do 
nedávna se v této souvislosti uvádělo také ozimé žito, ale díky 
výraznému poklesu jeho spotřeby se stává již minoritní obilo-
vinou. Mlýnský průmysl také zpracovává oves (převážně na 
vločky), ozimý ječmen (na kroupy), kukuřici (pro bezlepkové 
výrobky) a dále malá množství dalších zrnin, které jsou ale 
velmi významné jejich výživovými benefi ty. 

Nejvíce se ve mlýnech zpracovává pšenice, která je sou-
časně nejpěstovanější plodinou na českých polích. Zabírá 
třetinu z celkové osevní plochy – pšenice ozimá 814,5 tis. 
hektarů, pšenice jarní 25 tis. hektarů. Letošní sklizeň ozimé 
pšenice se odhaduje na 4779,9 tis. tun a průměrným výnosem 
5,88 t/ha. Meziročně je to o 513 tis. tun více (+12,1 %). Na 
zvýšení produkce se podílí jak nárůst hektarového výnosu 
na 5,88 t/ha (+5,2 %), tak rozšíření osevní plochy (+5,3 %). 
Naopak pšenice jarní se sklidilo méně. Osevní plochy se 
snížily na 25 tis. ha (−45,8 %). Sklizeň 112,2 tis. tun je tak 

o 38,8 % nižší než v loňském roce, a to i přes navýšení výnosu 
o 12,8 % na 4,50 t/ha. 

Ječmene ozimého se letos podle odhadu sklidilo 
636,8 tis. tun, meziročně o 12,5 % více, díky vyššímu hek-
tarovému výnosu 5,91 t/ha (+7,0 %) i rozšíření osevní 
plochy na 108 tis. ha (+5,0 %). Jarního ječmene je sklizeno 
1107,5 tis. tun (+0,9 %) s průměrným výnosem 5,23 t/ha 
(+5,7 %). Problémem jsou drobnější zrna a vysoké hodnoty 
obsahu bílkovin, které vadí sladařům, ale nevadí mlynářům.

Odhadovaná produkce žita 152 tis. tun je o pětinu 
vyšší (+21,3 %) než loni v důsledku rozšíření osevní plochy 
na 29,2 tis. ha (+15 %) a také vyššího hektarového výnosu 
5,2 t/ha (+6,1 %).

Předpokládaná úroda ovsa 154,8 tis. tun je nižší než 
v loňském roce (-7 %). Osevní plocha mírně poklesla o 0,7 % 
na 42,5 tis. ha a odhadovaný hektarový výnos 3,66 t/ha je 
meziročně o 6,5 % nižší. Projevuje se to v drobném zrnu, které 
bude mít nízkou výtěžnost výrobků.

Celkem se sklidilo 7150,2 tis. tun základních obilovin 
s průměrným výnosem 5,63 t/ha. Díky suchu se projevuje 
větší orientace zemědělských podniků na ozimé obiloviny, 
u kterých jsou nižší ztráty než u jarních. Převaha osevních 
ploch pšenice, ječmene a řepky je často kritizována, ale jejich 
podíly na výměře orné půdy v České republice nepřevyšuje 
průměr Evropské unie. Česká republika má ale ze všech států 
Evropské unie nejvyšší podíl ploch řepky na celkové výměře 
orné půdy. Výnos pšenice v minulém roce (5,67 t/ha) byl na 
úrovni průměru zemí EU. Výnosy ječmene (5,23 t/ha) a řepky 
(3,45 t/ha) přesahovaly průměr EU o 7 % a o 19 %. Nejvyš-
ších hektarových výnosů dosáhli loni zemědělci u pšenice 
a řepky v Nizozemsku (8,62 t/ha a 3,99 t/ha) a u ječmene 
v Belgii (7,69 t/ha). I přes toto srovnání by bylo vhodné se nad 
strukturou osevních ploch zamyslet. Nutí nás k tomu analýza 
vývoje světového obchodu s obilovinami, kde se mění teritoria 
obchodu a také se snižují objemy exportu z Evropské unie do 
třetích zemí. Se snížením spotřeby je třeba počítat i u řepky, 
která se mimo jiné využívá na výrobu metylesteru řepko-
vého oleje. V roce 2017/2018  se na tuto výrobu spotřebovalo 
376,2 tisíce tun semene řepky olejné, v roce 2018/2019 půjde 
o 420 tisíc tun.

Podle předběžných odhadů má světová produkce obi-
lovin dosáhnout 2156 milionů tun. Je to o cca 10 % více než 
v loňském roce. Sklizeň pšenice se odhaduje ve výši 769 mi-
lionů tun, což je také přibližně o 10,5 % více než vloni. Světová 
bilance mezi produkcí a spotřebou bude u obilovin i pšenice 
prakticky vyrovnaná. Konečné zásoby jsou ale relativně 
vysoké. Vykazují u obilovin 588 milionů tun a u pšenice 
275 milionů tun.  

SVAZ PRŮMYSLOVÝCH MLÝNŮ ČR
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V Evropské unii se podle odhadů má sklidit 311 milionů 
tun obilovin. Z toho 142 milionů tun pšenice, 69 milionů tun 
kukuřice a 60 milionů tun ječmene. Je to asi o 11 % více než 
v minulém roce. Konečné zásoby vykazují u všech obilovin 53 
milionů tun, u pšenice 14 milionů tun, kukuřice 26 milionů 
tun a ječmene 7 milionů tun. Extrémní klimatické podmínky 
ovlivnily v tomto roce také Evropu. Výsledky produkce v celé 
EU jsou vyšší než v loňském roce. Poptávka po českém obilí 
proto nebude tak silná jako v předchozích několika letech.

Export pšenice z ČR se v posledních dvou letech snížil 
a za poslední marketingový rok se vyvezlo necelých 1,8 mil. 
tun. Přitom v roce 2017/2018 to bylo 1,9 mil. tun a v roce 
2016/2017 se vyvezly 3 mil. tun. Vracíme se tak na hodnoty 
před rokem 2014. Vývoz pšenice z EU do třetích zemí rovněž 
mírně klesá, a to z 27,6 mil. tun v roce 2016/2017 na 22,2 mil.
tun v roce 2018/2019. EU tak ztrácí své pozice a řadí se za 
Rusko, USA a Kanadu. V produkci pšenice si EU své prvenství 
zatím udržuje. 

Výsledky produkce obilovin ve světě a vývoj světového 
obchodu bezprostředně ovlivňuje i vývoj cen. Také u nás je 
trh ovlivněn světovými a evropskými cenami. Obchodníci 
s obilím jsou stále lídři obilního trhu. Objemy obchodova-
ných tun jsou prakticky dvojnásobné oproti mlýnům. V loň-
ském roce se u nás vyšplhala cena pšenice nad 5 tis. korun za 
tunu a udržela se na této úrovni až do dnešních dnů, kdy se 
pšenice z loňské sklizně stále zpracovává. Ceny pšenice z vol-
ného trhu začaly klesat již v květnu a po nové sklizni se zatím 
nestabilizovaly. Je zřejmé, že cenová úroveň bude v novém 
marketingovém roce pro zpracovatele příznivější (předpo-
kládá se jejich snížení cca o 10–15 procent podle kvality), 
a bude tak odpovídat současným průměrným cenám mouky 

i krmiv, které jsou dnes prakticky pod úrovní nákladů. Proto 
se ceny mouky i po poklesu cen obilovin a plného zpracová-
vání obilí z letošní sklizně nebudou příliš měnit. K poklesu 
cen obilovin z nové sklizně v EU a ČR již došlo.

Kvalita obilovin

Kvalitu obilovin z nové sklizně sleduje Monitoring 
kvality pšenice a žita, který provádí Agrotestu fyto, s. r. o., 
zatím však není úplně dokončen. Dosavadní výsledky jsou ale 
dobré. Horší kvalita je logicky po deštích. Jako nejproblema-
tičtější parametr letošní sklizně se jeví objemová hmotnost 
v reakci na sucho a vysoké teploty v dubnu a červnu. 

Analyzované vzorky pšenice byly sklizeny v rozmezí od 
4. 7. do 12. 8. 2019. Požadavkům na číslo poklesu vyhovělo 
99 % vzorků (min. 203 s, max. 451 s), 97 % vyhovělo na obsah 
dusíkatých látek (min. 10,2 %, max. 18,1 %), jejich průměr 
14,1 % je nejvyšší za posledních 10 let, a 87 % vyhovělo na sedi-
mentační index (min. 13 ml, max. 75 ml). Nejméně vzorků 
(76 %) vyhovělo na objemovou hmotnost (min. 67,6, max. 
85,8 kg/hl). Na základě dosavadních výsledků lze hodnotit kva-
litu pšenice jako dobrou, a to zejména s ohledem na obsah bíl-
kovin. Průměrné hodnoty základních ukazatelů jsou uvedeny 
v tabulce č.  1. Pšenice z oblastí nejvíce postižených suchem 
je drobnější a objemová hmotnost je nízká. Předpokládá se 
proto, že drobné partie budou přeřazeny do krmných obilovin. 
V uživatelských parametrech pšenice byly zaznamenány i pro-
blémy s energií a tažností lepku. Jde ale o několik případů 
a nelze z toho dělat celkové závěry. Analýzy reologických para-
metrů jsou spíše na začátku a zrno stále ještě zraje.

Tabulka č. 1  Výsledky hodnocení kvality pšenice ze sklizně 
2019, 381 vzorků

Rok
Objemová 
hmotnost

(kg/hl)

N-látky 
v suš.
(%)

Zelenyho 
test

(ml)

Číslo 
poklesu 

(s)
2019 

(průměr) 78,0 14,1 44 348

Vzorky žita pocházejí zejména z kraje Vysočiny a byly 
sklizeny v rozmezí 5. 7. až 26. 8. 2019. Všechny vzorky 
vyhověly na objemovou hmotnost (průměr 77,1 kg/hl, 
min. 71,3 kg/hl, max. 80,8 kg/hl) i na číslo poklesu (průměr 
256 s, min. 218 s, max. 283 s). Obsah příměsí a nečistot je 
vyhovující, některé vzorky mají vyšší podíl zrnových příměsí 
(scvrklá zrna). Průměrné hodnoty základních ukazatelů jsou 
uvedeny v tabulce č. 2. Také kvalitu hodnoceného žita lze hod-
notit jako dobrou.

Technické 
plodiny 
12,2 %

Pícniny 
18,5 %

Obiloviny 
54,1 %

Technické 
plodiny 
19,8 %

* Ostatní plodiny na orné půdě + orná půda ladem.

Okopaniny 
3,0 %

Luskoviny 
2,2 %

Pícniny 
19,6 %

Obiloviny 
54,5 %

Luskoviny 
1,7 %

Okopaniny 
        3,6 %

Zelenina, jahody 
0,4 %

Ostatní 
orná půda* 

1,1 %

Zelenina, 
jahody 
2,1 %

Ostatní 
orná půda* 

6,3 %

Orná půda ČR a EU

ječmen 13,0 %
oves 1,7 %
triticale 1,6 %
kukuřice 
na zrno3,1 %
ostatní 
obiloviny 0,2 %

Ostatní plodiny 
na o. p. 0,8 %

Zelenina, 
jahody 0,5 %

Okopaniny 
3,4 % Luskoviny 

na zrno 1,4 %

Pícniny 
na o. p. 
20,3 %

Technické 
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18,7 %

Obiloviny 
55,0 %
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Tabulka č. 2  Výsledky hodnocení kvality žita ze sklizně 
2019, 17 vzorků

Rok Objemová 
hmotnost (kg/hl)

Číslo poklesu 
(s)

2019 (průměr) 76,5 242

Průběžná zpráva o výskytu mykotoxinů pšenice uvádí, 
že všechny vzorky vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, 
který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 
1250 μg/kg a pro ZEA 100 μg/kg. Z 60 dosud analyzova-
ných vzorků pšenice mělo 37 vzorků (62 %) negativní obsah 
DON, tj. menší než limit detekce použité metody (20 μg/kg), 
a 59 vzorků (98 %) mělo negativní obsah ZEA (< 2 μg/kg). 
Maximální obsah DON byl zjištěn ve výši 729 μg/kg (kraj 
Vysočina, předplodina kukuřice), maximální obsah ZEA byl 
26 μg/kg (Jihočeský kraj, předplodina kukuřice). Z toho ale 
vyplývá, že rizikovost na obsah mykotoxinů je letos vyšší než 
v předchozích letech.

Na základě uvedených výsledků lze tedy konstatovat, 
že produkce chlebových obilovin je dostatečná pro domácí 
spotřebu a vyhovuje i z hlediska kvality. Mlýnské výrobky 
jako celek a mouka pro pekařskou výrobu bude dobrá 
a předpokládáme, že si mlynáři s některými kvalitativními 
problémy poradí. Mají k tomu potřebné znalosti i dostatečně 
vybavené laboratoře přístrojovou technikou. Upozornit je 
třeba na značné regionální rozdíly v kvalitě. Ocenit je třeba 
úroveň agrotechniky, která zajistila dostatečnou úroveň 
výnosů i přes nepříznivé klimatické podmínky. Zemědělci 
také dokázali sklidit v krátkém časovém úseku mezi dešti, 
aby se zachránilo maximum úrody. Deštivé počasí v prů-
běhu sklizně přineslo letos vyšší rizikovost plísní, chorob 
a toxických látek. Zabezpečení hygienické kvality mlýn-
ských výrobků proto vyžaduje aplikaci nejpokrokovější 
technologie dekontaminace zrna, kterou již využívá vět-
šina našich mlýnů. Bude to však vyžadovat větší pozor-
nost a přesnost. Věřím, že si naši mlynáři se vším úspěšně 
poradí.

 �

230. Žofínské fórum
Potraviny a jejich kvalita 

z pohledu českého zákazníka
Praha, palác Žofín, 16. října 2019 od 13:00 hod.

Na 230. Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy:
Miroslav Toman ministr zemědělství
Milan Teplý viceprezident Potravinářské komory ČR, 
  předseda představenstva MADETA a.s.
Martin Klanica ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce
Zbyněk Semerád ústřední ředitel Státní veterinární správy
Tomáš Prouza  prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Petr Dupal operativní ředitel BILLA, spol. s r.o.
Jan Vokurka jednatel KITL s.r.o.

Ve druhé části Žofínského fóra budou předána ocenění

„Cena za nejlepší inovativní potravinářský výrobek“

Po skončení Žofínského fóra následuje společenské setkání s občerstvením v dalších prostorách 
paláce Žofín, na kterém budou prezentovány kvalitní české potraviny Klasa. 

Informace – telefon 224 930 848 nebo na www.zofin.cz

Přihlášky a více info na www.zofin.cz

Změna programu vyhrazena!
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Díky tradiční italské výrobě na bronzové 
matrici mají těstoviny speciální povrch, 
který omáčku lépe drží.

Adriana přichází s novou řadou 
těstovin – TRADIZIONALE 

Těstoviny TRADIZIONALE jsou ideální k omáčkám.

Zátkovy vaječné těstoviny patří mezi tradiční 
výrobky z měkké pšenice s obsahem vajec 
a jsou opravdovým pojmem přes 130 let.
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Odrůdy pšenice 
s antokyany v zrnu 

mají zdravotní 
výhody 

 

Ing. PETR MARTINEK, CSc., 
Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž 

Ve fi rmě Agrotest fyto, s. r. o., v Kroměříži byly vyšlechtěny 
dvě odrůdy ozimé pšenice s odlišnou barvou zrna. Jedná se 

o odrůdu AF Jumiko s purpurovým zabarvením zrna a o od-
růdu AF Oxana s modrým zabarvením zrna. Ve spolupráci 
s Mendelovou univerzitou v Brně a Lékařskou fakultou Uni-
verzity Palackého v Olomouci byl studován vliv barevných lá-
tek z pšeničného zrna na užitkovost a zdravotní stav zvířat. 
Brněnská univerzita společně s Českou zemědělskou univer-
zitou v Praze se podílí na nalezení vhodné pěstitelské a zpra-
covatelské technologie, která by umožňovala zachovat co nej-
větší množství barevných látek v potravinářském výrobku. 

Běžné odrůdy pšenice, jež se pěstují po celém světě, 
mají v převážné většině okrově zbarvené zrno, které je dle 
ofi ciálního názvosloví pro barvy zrna označováno jako čer-
vené. Barva zrna nově vyšlechtěných netradičních odrůd AF 
Jumiko a AF Oxana je způsobena přírodními antokyany, které 
se běžně vyskytují v ovoci (ostružiny, borůvky, černý bez, 
jeřabiny apod.) a v zelenině (rajčata, papriky, červená řepa, 
červené zelí apod.). Je důležité zmínit, že běžné odrůdy pše-
nice obsahují jen velmi malé množství antokyanů (obvykle 
na úrovni limitu detekce analytických přístrojů), zatímco 
barevné odrůdy jich mohou obsahovat podobné množství 
jako v ovoci a zelenině. Antokyany působí antioxidačně již při 
velmi nízkých koncentracích (okolo 1 μg/g). 

Pšenice s barevným zrnem nabízí mnoho zdravotních 
výhod. Například pšenice s modrým zrnem pomáhají při pre-
venci ukládání tuků, zlepšují toleranci k inzulínu, regulují 
hladinu glukózy a snižují hladinu cholesterolu v krvi. Kromě 
antokyanů mají barevné odrůdy relativně vysoké hladiny pro-
teinů a životně důležitých stopových prvků, jakým je napří-
klad zinek. V krmných testech na laboratorních potkanech 
byl prokázán nižší obsah cholesterolu v krvi po krmení pše-
nicemi s modrým zrnem. V testech na nosnicích při dávce 
60 % purpurové pšenice do krmné směsi od 46. týdne věku 
byla zlepšena intenzita snášky až o 5 %. Zařazení této krmné 
směsi mladým nosnicím (od 20. týdne věku) snášku vajec 
zhoršovalo. Lze doporučit 60% zastoupení purpurové pšenice 
do krmné dávky pro starší slepice, které prodlouží užitkovost 
a zpomalí opotřebení organismu. U mladých nosnic krme-
ných přídavkem modré pšenice byly výsledky neprůkazně 
horší oproti kontrolní skupině. V krmných pokusech s purpu-
rovou pšenicí byly výsledky u brojlerových kuřat srovnatelné 
s kontrolní skupinou. V degustačních testech obstála kuřata 
vykrmovaná barevnou pšenicí dobře. Ve všech experimentech 
došlo ke zvýšení antioxidační kapacity v krevní plazmě testo-
vaných zvířat. 

Antokyany jsou významnými antioxidanty, což dokládá 
rozsáhlá literatura, která vychází ze studia jejich účinků 
v ovoci a zelenině. Mají preventivní účinky proti kardiovasku-
lárním onemocněním, hyperglykémii, oxidačnímu poškození 
jater, ateroskleróze, výskytu cévních a mozkových příhod, 
revmatoidní artritidě, neurodegenerativním onemocněním, 
diabetu druhého typu, obezitě a některým typům rakoviny 
(např. tlustého střeva). Mají protizánětlivé účinky, pomáhají 
při zpevňování cévních vlásečnic. Zajímavé je, že antokyany 
černého rybízu, kyanidin-3-glukosid, kyanidin-3-rutinosid, 
delfinidin-3-glukosid a delfinidin-3-rutinosid, což jsou 
rovněž hlavní antokyany modrých pšenic, vykazují fytoestro-
genní aktivitu. Proto mohou být účinné pro zlepšení různých 
hormonálních poruch spojených se stárnutím, jako je meno-
pauzální porucha a rakovina prsu. 

Odrůdy s barevným zrnem byly vyvinuty běžnými 
šlechtitelskými postupy. Nejedená se o geneticky modifi-
kované organismy. V rámci probíhajícího šlechtitelského 
programu se postupně daří vytvářet pšenice se zvýšeným 

Vločky z purpurové pšenice  Vločky z modré pšenice

AF Jumiko (purpurová)      AF Oxana (modrá)                 KM 15-17 (černá)               Bohemia (červená)

Vzhled zrna barevných odrůd
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obsahem antioxidantů. Perspektivní jsou rostliny s kombi-
nacemi genů pro purpurové a modré zabarvení zrna, jejichž 
zrno je velmi tmavé až „černé“. Ve státních registračních 
zkouškách Ústředního zemědělského kontrolního ústavu je 
v posledním třetím roce zkušebního období testována linie 
s pracovním označením KM 15-17 s „černým“ zrnem, která 
má šanci být v příštím roce navržena na registraci jako nová 
odrůda. 

Informace ze zahraničí uvádějí, že v Kanadě pro-
bíhá (nebo již proběhla) klinická studie na lidech, ve které 
se zjišťuje zdravotní účinek konzumace sušenek a tyčinek 
vyrobených fi rmou InfraReady Products (1998) Ltd. z pur-
purové odrůdy AnthoGrain. Výsledky této studie zřejmě 
zatím nebyly zveřejněny. V okolních zemích je registrováno 
několik odrůd, většinou s purpurovým zrnem. Je to tím, že 
purpurová barva je pokládána za atraktivnější než barva 
modrá. Naopak výhodou modrého zrna je mnohem vyšší 
obsah antokyanů oproti zrnu purpurovému. V Rakousku 
jsou v současnosti registrovány čtyři odrůdy purpurové pše-
nice, které se využívají pro výrobu chleba „PurPur Brot“. 
Z barevných pšenic lze vyrábět poměrně atraktivně vypada-
jící vločky nebo expandované a extrudované výrobky. V Číně 
jsou využívány pro výrobu nudlí. V zrnu barevných pšenic se 
antokyany vyskytují hlavně v povrchových vrstvách. Proto 
lze doporučit zpracovávání celého zrna. V současnosti exis-
tuje již o barevných pšenicích na internetu velké množství 
informací. 

Byli bychom velmi rádi, pokud by se našel vhodný zpra-
covatel, který by měl zájem vyzkoušet odrůdy AF Jumiko a AF 
Oxana pro potravinářské výrobky. Vyšlechtění těchto odrůd 
pšenice bylo uskutečněno v rámci výzkumných projektů 
QJ1510206 a QK1910343 Ministerstva zemědělství České 

Pšenice KM 15-17 na zemědělské výstavě

republiky. Jedná se tedy o české odrůdy, které mohou být 
použity na produkty vyhovující požadavkům na ochrannou 
značku Regionální potravina.   

 �Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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Již posedmé oslavili čeští pivovarníci a milovníci piva svá-
tek zlatavého moku. Dny českého piva proběhly tradič-

ně poslední zářijový týden za účasti desítek pivovarů a tisíců 
dobrých hospod. Napříč Českou republikou nabídly bohatý 
program a hlavně výborné české pivo. Ani letos nechyběly 
svatováclavské speciály, uvařené pivovary speciálně pro tuto 
příležitost. Akce proběhla od 24. září do 30. září a jejím medi-
álním partnerem bylo Rádio Impuls.

„Zářijové Dny českého piva jsou skvělou příležitostí pro 
dlouho odkládané setkání s přáteli nebo třeba pro rodinný 
výlet do blízkého pivovaru. Právě duch pospolitosti a hrdost na 
umění českých pivovarníků je to, co po staletí podporuje tra-
diční česká hospoda a co bychom rádi předali i dalším gene-
racím,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého 
svazu pivovarů a sladoven. 

Ve všech dobrých hospodách

Hlavním motivem Dnů českého piva je posílit českou 
tradici setkávání sousedů a přátel u dobrého čepovaného piva 
v tradičním prostředí našich hospod a hospůdek. Řada podniků 
svým návštěvníkům vedle svatováclavských speciálů nabídla 
také kulinářské pivní menu a pestré doprovodné aktivity při-
chystaly i samotné pivovary. Konaly se speciální prohlídky 
běžně nepřístupných pivovarských prostor, setkání se sládky 
a na mnoha místech akci doplnil bohatý hudební program. 
Podrobnější informace najdete na Facebooku Dny českého piva 
a na ofi ciálních webových stránkách www.dnyceskehopiva.
cz, kde v interaktivní mapě najdete fi ltrování podle pivovaru.

Čepované pivo, nebo balené? 

České pivo je fenomén bez ohledu na to, zda se ke spo-
třebitelům dostává v orosené sklenici s bohatou pěnou nebo 
v některém z pivních obalů. Vyniká vysokou pitelností, což 
je vlastnost, která způsobuje, že po vypití jednoho máte chuť 
na další. „Pro českou pivní kulturu je nezbytné, aby se čeští 
konzumenti začali pozvolna vracet k čepovanému pivu, které 

Dny českého piva 
oslavují tradici a poctivé řemeslo

v posledních letech v souboji s baleným pomalu ztrácelo dech. 
Vaříme nejlepší pivo na světě a měli bychom si ho umět nále-
žitě vychutnat v tradiční české hospodě se vším, co k ní patří. 
A čepovanému pivu se zkrátka nic nevyrovná,“ říká František 
Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven, který 
Dny českého piva pořádal.

Spojení českého piva a svatého Václava

Tradice Dnů českého piva byla založena v roce 2013 na 
počest sv. Václava, který je coby český kníže a světec pova-
žován za hlavního patrona české země. A protože je zároveň 
patronem pivovarníků, pak i relativně nově vzniklá oslava 
českého piva každoročně připadá na konec měsíce září, kdy 
svůj svátek slaví právě Václavové. Knížete Václava uctíval 
i císař Karel IV., který ho v roce 1375 jmenoval patronem 
sládků a pivovarníků.

Ing. Martina Ferencová, ředitelka Českého svazu pivovarů 
a sladoven, na TK Dny českého piva
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Kampaň Dny českého piva 2019

–  Hlavní vizuál kampaně nafotil přední český fotograf Tomáš 
Třeštík.

–  Sdělení „Povstaňte, jdeme na pivo!“ má evokovat histo-
rické spojení českého piva se svatým Václavem a podbízet 
k národní hrdosti.

–  S kampaní se můžete setkat v outdoorových formátech (ven-
kovní LED obrazovky), v obchodních centrech, na rádiu 
Impuls a Rockzone a dále v printových i online médiích.

–  Kampaň na sociálních sítích podporuje český herec Roman 
Vojtek.

Průběžné výsledky českého pivovarství 2019

O bezmála 2 % vyšší výstav, což v absolutním vyjádření 
znamená více než 33 tisíc hektolitrů, si připsaly české pivo-
vary za letošní červenec v porovnání s tím loňským (až dosud 
rekordním). Pomohly tomu příznivé červencové teploty. Cel-
kově se ale červenec pozitivně odchýlil od teplotního normálu 
jen mírně, proto u spotřeby piva nedošlo ke zvratu, jaký pozo-
rujeme v extrémních vedrech, kdy lidé dají před klasickým 
pivem přednost jeho méně alkoholickým variantám a nealko-
holickým nápojům.

Pivnímu trhu nadále dominuje světlé pivo, jen necelá 
4 % tvoří piva tmavá a polotmavá. Ležáky, tedy jedenáctky 
a dvanáctky, v červenci meziročně posílily o více než 8,5 %,
zatímco výčepní piva o téměř 6 % poklesla. Větší zájem 
pivovary v červenci evidovaly také o pivo v cisternách, což 
dokazuje, že tankové pivo Čechům chutná. K zákazníkovi 
se dostává v nejkratším možném čase, a tedy i naprosto čer-
stvé a bez jakéhokoli rizika kontaminace při plnění do men-
ších obalů. O více než 3 % pak meziročně rostlo pivo sudové. 
Z pohledu baleného piva pokračoval v červenci pokles piva 
v PET lahvích, a to meziročně o 13,5 %. Skleněné vratné 
lahve si naopak připsaly více než 2,5 %. I v červenci pak 
pokračoval propad pivních minisoudků, které meziročně 
odepsaly téměř 40 %.

„Červencové statistiky naznačují, že české pivovarství 
zažívá další povedený rok. Podíváme-li se na meziroční srov-
nání červencových čísel, pokračuje posilování exportu potvr-
zující, že české pivo za hranicemi chutná. Rostoucí trend 
evidujeme u ležáků, které nás po světě proslavily. Meziročně 
silnější jsou za červenec také čísla u sudového piva. Jak moc 
bude letošní sezona pro pivovary úspěšná, budeme moci říci po 
srpnových statistikách na konci září,“ uvádí František Šámal, 
předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.

Kuriozity a zajímavosti českého piva

Víte, co kromě slavného výroku „Je to nápoj zvláštní 
chuti, loknouti mě znovu nutí“ spojuje Járu Cimrmana s čes-
kým pivem?

Český svaz pivovarů a sladoven 

 �

Kdybychom na sebe
postavili všechny půllitry 
piva, které se za rok vypijí
v České republice, tak se 
dostaneme ještě o něco
dál než na Měsíc.

BARVA PIVA 

Barvu piva určují 
slady, z nichž je pivo
uvařeno. Základní 
barvy jsou: žlutá, 
jantarová, hnědá

a černá.

CENOSILLICAFOBIE
JE STRACH Z PRÁZDNÉ 

SKLENICE PIVA

ČESKÉ
„JÍT NA JEDNO“

NENÍ PŘESNÉ

Zatímco mužské
„na jedno“ jsou zhruba

3 velká piva, ženské
„na jedno“ je něco málo 

přes 1,5 půllitru.

Projevuje se třesem, 
suchem v ústech, 
potížemi s dýcháním, 
bolestí na hrudníku
a návaly horka
a chladu.

KVALITA PĚNY

Kvalitu pivní 
pěny určují 
výzkumníci 
měřením času 
„padání sondy“  

položené na pěnu. Padá-li 
pěna moc rychle, pivo 
je odborníky negativně 
posouzeno.

CIMRMANOVSKÉ 
„COBYDUP“ ZNAČÍ
RYCHLOST CHŮZE
DO NEJBLIŽŠÍ HOSPODY

Průměrný Čech totiž nejraději
a nejvíce navštěvuje hospodu, 
která je 0,5 km od jeho
bydliště, a tak je v hospodě
do pouhých 6 minut.

„ČESKÉ PIVO“ 

je chráněný název
a zeměpisné označení, 

stejně jako Hořické 
trubičky, Štramberské
uši nebo Olomoucké 

tvarůžky. SLUŠNÝ SPLÁVEK

Muži pijí průměr-
nou rychlostí téměř

2 piva za hodinu
(0,96 l/hod),  ženy
1,5 piva za hodinu

(0,81 l/hod). 

VÝŠKA
KLASICKÉHO
PŮLLITRU
S UCHEM
JE 14 CM

? Slovo po-
chází ze sta-
roslověnštiny 
a znamená 
nápoj nej-
rozšířenější.

„PIVO“

PIVNÍ PALIVO

V České republice
se v roce 2018

vyrobilo 21,3 milionu 
hektolitrů piva.

Se stejným množstvím 
benzínu by Trabant

s průměrnou spotře-
bou 6,8 l / 100 km 

celkem 781 622 krát 
objel zemský rovník.

VĚDĚLI JSTE,
ŽE...?

DNY ČESKÉHO PIVA
24. - 30. září 2019

ve všech dobrých hospodách.
www.dnyceskehopiva.cz

VĚDĚLI JSTE,
ŽE...?
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Stále oblíbenější Dny českého piva – svátek všech milovní-
ků zlatavého moku a oslava tradice českých hospod – letos 

probíhaly od 24. do 30. září celý týden a po celé zemi. Do akce 
Českého svazu pivovarů a sladoven se stejně jako při předcho-
zích ročnících zapojil i Pivovar Svijany. Silné světlé pivo DUX, 
které letos pro tuto příležitost uvařil již potřetí, bylo na čepu 
vybraných více než dvou set svijanských restaurací.  Po cel-
kem 400 hektolitrech výjimečného piva se jen zaprášilo. „Před 
třemi lety jsme začínali s jednou várkou, letos jsme uvařili dvě 
a v příštím roce už určitě budeme muset přidat třetí. Uděláme to 
rádi, je to pro nás obrovské povzbuzení, že lidem tohle pivo tak 
moc chutná,“ řekl svijanský sládek Petr Menšík.   

Patronem českého piva sv. Václava v roce 1357 jmenoval 
Karel IV., který se v českých zemích vedle pěstování vinné 
révy zasloužil i o rozvoj pivovarnictví. Již v té době byl kníže 
považován také za patrona sladovníků. V roce 2013 jej v této 
roli opět připomněl Český svaz pivovarů a sladoven a založil 
tradici Dnů českého piva, které se konají vždy na konci září 
kolem jeho svátku. 

Od té doby na tento nový každoroční svátek napjatě 
čekají všichni milovníci českého piva, starých  dobrých čes-
kých hospod a české gastronomie. Pivovary si od něj slibují, 
že přivede více lidí zpět k čepovanému pivu v zájmu zachování 
tak unikátního jevu, jakým je tradiční česká hospoda. Pivaři 
zase během pivních slavností dostávají možnost ochutnat 
mnoho zajímavých speciálních piv, často i v kombinaci 
s novými kulinářskými požitky v jednotlivých restauracích 
nebo při dnech otevřených dveří v zúčastněných pivovarech. 

Sud s letošním pivem DUX na Svatováclavských slavnostech na Zámku Svijany narazil ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík 
a svijanský sládek Petr Menšík

Dny českého piva: 
po svijanském Duxu se jen zaprášilo

DUX ve sklenici
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„I my chceme lidi povzbudit, aby se častěji vraceli k dob-
rému a správně ošetřenému točenému pivu v restauraci, místo 
aby jej pili doma. Chceme jim také připomenout, jak důležitou 
roli v životě našeho národa tradiční české hospody a restau-
race vždy hrály. A těší nás, že jako jeden z největších samostat-
ných českých pivovarů můžeme přiložit ruku k dílu a pomáhat 
všechny tyto skvělé tradice obnovovat,“ řekl ředitel Pivovaru 
Svijany Roman Havlík. „Jsme také velice rádi, že naše jedi-
nečné pivo DUX, které odkazuje ke knížeti Václavovi a které 
bylo letos během Dní českého piva na čepu již ve více než dvou 
stech svijanských restaurací a hospod, se stalo opět nejen pro 
naše fanoušky dostatečným magnetem, aby se v některé z nich 
zastavili a ochutnali ho,“ dodal. 

Svatý Václav na Svatováclavských slavnostech na Zámku Svijany      �

DUX: silné, ale jemné jantarové pivo 

Pivovar Svijany zařadil DUX do svého stálého výrob-
ního sortimentu po jeho úspěšné premiéře před dvěma lety 
a pravidelně jednou do roka ho vaří tak, aby byl v září v nej-
lepší formě. Řada fanoušků svijanského piva si už bez něj 
začátek podzimu neumí ani představit. 

„DUX patří se svými 5,5 procenta alkoholu mezi sil-
nější piva, je plný a hutný, ale současně také hladký a jemný. 
Pro dosažení výrazné jantarové barvy a vyvážené hladké chuti 
jsme zvolili kombinaci vybraných humnových sladů, znalci jistě 
ocení i jemnou chmelovou hořkost žateckého chmele odrůdy 
Sládek doplněného tradičně pěstovaným Osvaldovým klonem 
Žateckého poloraného červeňáku z našich vlastních chmelnic. 
Stejně jako všechna svijanská piva je samozřejmě nepastero-
vaný,“ přibližuje DUX Petr Menšík. 

Svatováclavské slavnosti ve Svijanech 

Na svátek sv. Václava – 28. září – mohli výjimečné pivo 
ochutnat i návštěvníci Svatováclavských slavností, které jsou 
vrcholem Dnů českého piva přímo ve Svijanech. Po tradičním 
příjezdu sv. Václava vypuknul na Zámku Svijany tradiční řeme-
slný jarmark doprovázený šermířskými a kejklířskými vystou-
peními. Součástí bohatého programu byla pak třeba přehlídka 
dobových a pivních šatů, projížďky v historickém kočáru či kon-
cert skupiny Plavci. Pivaře na svijanských Svatováclavských 
slavnostech potěšilo slavnostní naražení sudu, škola čepování, 
degustace a pivní soutěže. „Pro fanoušky jsme během slavností 
také letos připravili prohlídky pivovaru za zvýhodněnou cenu,“ 
uvedl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. „A při speciální 
prohlídce se sládkem Petrem Menšíkem mohli zájemci navštívit 
i místa, které nejsou při běžných exkurzích pivovaru přístupná.“ 
 PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Svijanský sládek Petr Menšík
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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

Kde vzít české potraviny? 
Investujme místo do řepky 

do potravinářů
Obchodním řetězcům je mnohdy vyčítáno, 
že nedostatečně podporují české potra-
viny a  raději dovážejí levnější a  méně kva-
litní ze zahraničí. Tyto stesky se objevují 
pravidelněji než chřipková epidemie obvykle 
v souvislosti s objevením další zásilky závad-
ných potravin od našich severních sousedů. 
Z  pohledu obchodních řetězců mi to však 
připadá jako rána pod pás. Když už chcete 
na někoho ukazovat prstem, tak si najděte 
jiný cíl.

Obchodníci jsou v tomto obětním beránkem. 
Skutečností je, že zájem o české potraviny neu-
stále stoupá a existuje mnoho zákazníků, kteří 
je vyhledávají zcela cíleně. Obchodní řetězce 
by tak byly samy proti sobě, kdyby se rozhodly 
tento trend ignorovat. Nabídka českých a lokál-
ních potravin se na pultech neustále zvyšuje. 
Podle expertního odhadů se už blíží 80 procen-
tům. 

Obchodní řetězce přitom investují miliony 
do marketingových kampaní, které nejsou cílené 
pouze na konkrétní výrobky, ale i obecně na pod-
poru českého zemědělství a potravinářství jako 
takových. Vezměte si takové privátní značky. 
Řada lidí nad nimi ohrnuje nos a říkají, že proti 
značkovým výrobkům to musí být ošizené. Ve 
skutečnosti je však pro obchodní řetězce vyrábí 
renomovaní výrobci vedle svých vlastních pro-
duktů. Privátní produkty od českých výrobců 
přitom nekončí pouze v  českých obchodech, 
ale současně jim otevírají dveře zahraniční trhy. 
Právě díky privátním značkám vyvezly v roce 2017 
obchodní řetězce české potraviny v hodnotě až 
18 miliard. Ještě více toto číslo vynikne ve srov-
nání s rokem 2010, kdy to bylo o 10 miliard korun 
méně.

Nepopírám, že přes to všechno je českých 
potravin v obchodech stále málo. Samozřejmě, 
že není technicky možné být stoprocentně vždy 

soběstačný ve všem. Přestože jsou klimatické 
změny nezpochybnitelným faktem, tak daleko, 
abychom mohli na jižní Moravě pěstovat banány, 
díky bohu ještě nejsme. Co však bylo mnohokrát 
řečeno, a sám s tím souhlasím, je skutečnost, že 
nejsme soběstační ani v základních potravinách, 
jako je máslo, pšeničná mouka nebo vepřové 
a drůbeží maso. Jediné, v čem soběstační jsme, 
je mléko, pšenice a hovězí maso. A to je zatraceně 
málo.

Když se podrobně podíváte, v  čem jsme 
a v čem nejsme soběstační, vidíte ten rozpor? 
V mléce ano, ale v máslu ne. Stejně tak jsme sobě-
stační v pšenici, ale už ne v pšeničné mouce. Je to 
tím, že základní suroviny vyvážíme, abychom pak 
dováželi hotové produkty s přidanou hodnotou. 
Stěžovat si a svalovat vinu jeden na druhého, kdo 
nás do této situace přivedl, přitom nic nevyřeší.

Musíme si přiznat, že český zpracovatelský 
průmysl, především v  oblastech, jako je zpra-
cování ovoce a zeleniny či výroba mlynářských 
výrobků, výrazně zaostává za evropským prů-
měrem. Stát by udělal nejlépe, kdyby místo dotací 
na nekonečné lány řepky více investoval do čes-
kých potravinářů a pomohl jim minimálně dohnat 
evropskou špičku. A nemusí jít o přímé dotace, 
potravináři by zcela určitě přivítali možnost zrych-
lených odpisů anebo zjednodušení podnikatel-
ského prostředí jako takového.  

V  žádném případě však nechci nabádat 
k  nekontrolovanému rozhazování dotací. To 
zde již bylo mnohokrát a nikdy to nedopadlo, 
jak mělo. Naše zemědělství a  potravinářství 
nepotřebuje objemy podpory, ze kterých pře-
chází zrak, ale jejich správné zacílení na rozvoj. 
Ten jediný povede ke kýženému výsledku, zvý-
šení objemu českých potravin na pultech ob-
chodů. 

Tomáš Prouza, 
prezident Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ČR
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 Richard Hulata 
– úspěšný 

řezník a uzenář 
z Královských 

Vinohrad
JOSEF RADOŠ 

Vinohradský rodák Richard Hulata se narodil 29. března 
1876 v Bořeticích v rodině sedláka a hostinského. Otec 

byl patrně významnou osobností Bořetic. Po narození syna 
Richarda se rodina přestěhovala do sousedních Němčiček, 
kde otec také provozoval hostinec. Do školy chodil Richard 
v nedalekých Hustopečích. Podle pamětí byl Richard jedi-
ným dítětem. V dětství byl těžce nemocný. Matka si přála, 
aby byl ze syna kněz, a tak ho rodiče dali studovat v Brně do 
semináře. Chlapci se však v semináři nelíbilo, měl problémy 
s kázní i s prospěchem a ve čtrnácti letech byl ze semináře 
vyloučen. Poté odjel na truc rodičům bez peněz a jakékoliv 
výbavy do Vídně. Po krátkém hledání nalezl učednické mís-
to u vídeňského řezníka a uzenáře Josefa Schönera. Prošel 
všemi odděleními porážky, výroby výsekových mas a uze-
nin a poté ho majitel nechal pracovat i v krámě, aby se 
učil také prodavačem. Roku 1891 se konala v Praze Jubi-
lejní výstava. Podnikatelé, kteří ve Vídni něco znamena-
li, se výstavy chtěli zúčastnit. Josef Schöner koupil v Praze 
dům a zařídil si zde i obchod. Tím získal právo reprezento-
vat svůj podnik a provozovat na výstavě stánek s občerstve-
ním. Hulata se spolu se Schönerem dostal do Prahy a vypo-
máhal při zařizování stánku, kde se prodávaly především 
párky. Od deseti do čtrnácti hodin byl stánek jako většina 
„ochutnáváren“ na výstavišti v obležení návštěvníků. Po 
skončení výstavy Schöner ohlásil, že svůj obchod v Praze 
nezruší. Obava z konkurence vedla pražské řezníky a uze-
náře k neustálému zvyšování nabídek k odkoupení podni-
ku. Nakonec Schöner prodal obchod řezníku a uzenáři Šita-
novi.

Hulata po prodeji Schönerova obchodu odešel hledat 
práci jinam a nastoupil jako prodavač v Holešovicích do fi rmy 
řezníka a uzenáře Josefa Jeřábka. V Jeřábkově obchodě pra-
coval šest let a vypracoval se na vrchního prodavače. Poté 
Hulata vystřídal během osmi let několik řeznických a uzenář-
ských podniků, kde pracoval jako prodavač, uzenář, nákupčí 
dobytka apod. Dále pracoval v závodě Jana Karla, který mu 

svěřil vedení fi liálky. Později jel na zkušenou do Karlových 
Varů. Na počátku 20. století pracoval opět v Praze pro velko-
řezníka Karla Domase.

Po získání dostatečných zkušeností v oboru, které 
stačily k samostatnému vedení podniku, a také po uspo-
ření dostatečné fi nanční částky, si Hulata vybral část úspor 
a založil vlastní fi rmu. V roce 1905 si pronajal malý obchod 
na Královských Vinohradech, kde 5. září ohlásil provozování 
uzenářské živnosti. Nákupy a pochůzky stejně jako prodej 
ve svém obchodě si zpočátku obstarával sám. Největší obrat 
míval dopoledne kolem desáté hodiny a v době oběda, kdy, 
jak sám uvádí, chodili na svačiny a na obědy převážně zed-
níci zaměstnaní na stavbě nových domů na Královských 
Vinohradech. Od počátku Hulata uvažoval o zavedení men-
ších strojů do uzenářské výroby. S Křižíkovými elektro-
motory se seznámil už na Jubilejní výstavě. Jakmile ušetřil 
dostatečnou fi nanční sumu, nakoupil od fi rmy Křižík elekt-
romotor k pohonu uzenářské řezačky. Stroj umístil do malé 
pronajaté dílny nedaleko svého obchodu, kterou vybavil nej-
nutnějšími uzenářskými stroji. Aby se náklady na koupi elek-
tromotoru co nejdříve zaplatily, mlel Hulata na své řezačce za 
drobný poplatek maso i okolním řezníkům. Podle pamětníků 
si řezačka na sebe vydělala za necelého půl roku, poté již byl 
provoz ziskový.

V souvislosti s rychlým stavebním růstem Královských 
Vinohrad rostl i příliv nových zákazníků a Hulatův obchod 
již nestál na konci obce, ale uprostřed rušné ulice. Výstavba 
nových nájemních domů se soustředila nejprve podél 
dvou hlavních vinohradských tříd – Jungmannovy (dnes 
Vinohradské) a Palackého (dnes Francouzské) ulice. Do 
reprezentativních domů, postavených v secesním či novo-
renesančním slohu, se na přelomu 19. a 20. století začaly 
stěhovat i zámožnější vrstvy pražského obyvatelstva, které 
opouštělo starou zástavbu v centru města a dávalo před-
nost pohodlnějšímu a levnějšímu bydlení na Vinohradech. 
Příliv náročnější a movitější klientely se nepochybně odrazil 
i v rostoucím objemu výroby a odbytu uzenářského zboží, 
a tím samozřejmě i ve vyšším zisku. V Hulatově dílně při-
bývaly stroje a rostl i počet zaměstnanců. Někdy mezi lety 
1905–1910 se Hulata oženil. Manželka Anna prodávala 
v obchodě. Příbuzenstvo z obou stran bylo údajně proti 
sňatku, protože Anna pocházela z chudé rodiny. Těsně 
před 1. světovou válkou se manželům narodila dcera Ma-
rie.

Až do vypuknutí války se podnik neustále rozšiřoval. 
Hulata plánoval odkoupit objekt, kde by zřídil tovární dílnu 
s elektrickými stroji. Válka však proces rozšiřování firmy 
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zastavila. Hulata sice nebyl odveden, ale po zhoršení situace 
v oblasti zásobování dobytkem těsně po vypuknutí války 
a po zpřísnění státní kontroly hospodaření masem v roce 
1915 se rozhodl podnik zavřít. Podle pamětí žila rodina po 
dobu trvání války z úspor, ale nezdá se pravděpodobné, že 
by podnikatel svoji fi nanční rezervu takovýmto způsobem 
spotřeboval. Je možné, že Hulata, jako jediný syn zámožné 
statkářské rodiny, měl k dispozici také fi nance pocházející 
z rodinného majetku.

Podnik Hulata znovu otevřel až v roce 1918. Veškerý 
zbývající volný kapitál investoval do nákupu masa a do 
výroby. Objížděl své předválečné venkovské dodavatele 
a nakupoval kvalitní maso. Všechny stroje své dílny zařídil 
na elektrický pohon. Výrobu zahájil ve větším objemu než 
před válkou. Zájem zákazníků byl obrovský. Po válečném 
nedostatku sázel Hulata především na dostatek zboží z kva-
litního masa. Záhy bylo třeba přijmout do obchodu nové pra-
covní síly jako prodavačky a provoz v dílně organizovat na 
dvě směny.

Veškeré úsilí upřel Hulata na zavedení tovární výroby 
uzenářského zboží, což se mu také na počátku 20. let poda-
řilo. V roce 1921 vybudoval Hulata v rámci modernizace 

zázemí podniku ve sklepích své provozovny moderní chla-
dírnu a strojovnu. O dva roky později již v Hulatově pod-
niku pracovalo 25 dělníků a šest elektromotorů pohánělo 
osm uzenářských strojů. Firma fungovala pod názvem 
„Richard Hulata, továrna uzenářského zboží a vývoz šunek 
– Praha Vinohrady“. I když v pamětech o takto prudkém 
rozvoji firmy mnoho informací nenajdeme, je možné, že 
fi rma zvýšila svůj obrat, a tím zisky prostřednictvím vývozu 
konzervované (polo-konzervované) pražské šunky. Hulata 
o možnostech konzervování (polo-konzervování) svých 
výrobků, aby se daly exportovat bez rizika, uvažoval již 
po skončení 1. světové války. Po poradě s odborníky a sle-
dováním zahraničních, především amerických zvyklostí 
a zkušeností s konzervováním potravin se rozhodl uzavírat 
do velkých plechových krabic i pražskou šunku určenou 
pro vývoz. Nakupoval kvalitní maso, získal jazykového 
odborníka na výrobu etiket a reklamních letáků a dále roz-
víjel svoji výrobu pro dodávky na zahraniční trhy. Vyvážel 
zejména do velkých západoevropských měst, nejvíce do Lon-
dýna.

Jako úspěšný podnikatel se Hulata od 20. let aktivně 
účastnil oborového spolkového života. V roce 1921 byl 
zvolen jedním ze dvou náměstků starosty Společenstva řez-
níků a uzenářů, založeného v únoru téhož roku.

Největší rozmach fi rmy spadá do období 30. let, kdy pra-
videlné objednávky zboží z domova i z ciziny a dále rozsáhlá 
síť prodejen po celé Praze řadí Hulatu mezi nejúspěšnější 
podnikatele v oblasti uzenářské výroby. Firma se spolu s dal-
šími velkými podniky vinohradských uzenářů stávala častým 
cílem četných exkurzí pokračovacích řeznických a uzenář-
ských škol z venkova.

Do 30. let spadá také Hulatova snaha poskytnout dceři 
profesionální vzdělání v oboru, s cílem vychovat si tak nástup-
kyni, která převezme podnik. Dne 1. května 1930 byla Hula-
tova dcera Marie zapsána do matriky učňů ve Společenstvu 
řezníků a uzenářů na dobu tří let. Navštěvovala učňovskou 
pokračovací školu, kde si doplňovala praktické vzdělání. 
Zároveň se učila v otcově podniku u jeho nejlepšího mistra. 
Hulata bral dceru s sebou na jatky nakupovat maso, účastnila 
se i obchodních jednání fi rmy. Tovaryšskou zkoušku složila 
v červnu roku 1933 „s prospěchem výtečným“ a stala se první 
uzenářskou tovaryškou v Praze, což vzbudilo v oboru značný 
ohlas.

Dcera se někdy v polovině 30. let provdala za Ing. Pavla 
Pazderu, civilního geometra, jehož rodina patřila k brněnské 
smetánce. Otec ženicha byl majitelem zavedené technické 
kanceláře. Svatba byla velkolepá a podle paměti „pro inteli-
gentní Brno, pro svět byrokracie a vysokých úředníků to byla 
velká společenská událost.“ Ještě týž den odjeli novomanželé 
na svatební cestu do Itálie. Marie se zřejmě k uzenářskému 
řemeslu nikdy nevrátila.

Firma prosperovala i v době protektorátu, kdy Hulata 
dále rozšiřoval svoji podnikatelskou činnost. V říjnu 1942 
začal vyrábět masové konzervy a o rok později zahájil výrobu 
kostní moučky jako krmivo pro vepře a drůbež. Zatímco kon-
zervy se vyráběly přímo v hlavním závodě, kostní moučku 
vyráběl fi liální závod v Nuslích.

Po druhé světové válce se v Hulatově podniku opakoval 
scénář, který známe nejen od Macešky a dalších řezníků 
a uzenářů, ale i od dalších podnikatelů. Ihned po osvobo-
zení, ještě v květnu 1945, vznikla v Hulatově továrně závodní 
rada. V červnu 1945 ustanovil magistrát hlavního města 
Prahy prozatímním správcem Hulatovy fi rmy řezníka a uze-
náře Jaromíra Povolného, který byl později ve funkci potvr-
zen. 

 �

Dům u Hulatů dnes, Francouzská 29, Praha 2 – Vinohrady
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VINIUM: Tradiční 
moravské víno 

z Velkých Pavlovic

Osmdesát let dodává na český trh víno jedno z největších 
vinařství v České republice, společnost VINIUM, ležící 

v samém srdci moravské vinařské oblasti, ve Velkých Pavlo-
vicích.

V roce 1936 se spojilo na dvě stě zemědělců, kteří založili 
ve Velkých Pavlovicích vinařské družstvo Vinopa. Ke sdružení 
je vedla snaha posílit svou pozici na československém trhu. 

Do obchodů dodávali zejména litrová vína, nejčas-
těji odrůdy Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Frankovka 
a Svatovavřinecké. Po druhé světové válce se družstvo 
změnilo na národní podnik. Po éře národního podniku se 
v období kuponové privatizace stalo VINIUM akciovou spo-
lečností. V následujících letech došlo ve firmě k mnohým 
změnám, střídali se její majitelé a VINIUM prožívalo těžké 
období.

Zásadní zlom přišel až v roce 2007. Tehdy VINIUM a. s. 
koupila společnost České vinařské závody ze skupiny PRO-
SPERITA holding. To byl konečně začátek lepších časů. Maji-
telé této ryze české fi rmy postupně investovali velké fi nanční 

prostředky do špičkových technologií a VINIUM tím získalo 
nejmodernější zařízení pro výrobu jakostních odrůdových 
vín.

Další desetimilionové investice do technologií zajis-
tily zvýšení kvality a poptávky od spotřebitelů i obchodníků. 
V roce 2016 společnost zakoupila dva speciální fi ltry a nové 
nerezové nádoby. Poslední významnou investicí v letošním 
roce byla koupě moderní, plně automatické plnicí linky pro 
moderní způsob balení bag-in-box (BIB). Linka zajišťuje 
balení vína do boxů o objemu tří a pěti litrů.

K rozvoji fi rmy nestačilo investovat jen do nových tech-
nologií. Vinařství do té doby nemělo vlastní vinice, hrozny 
vykupovalo od smluvních dodavatelů a malopěstitelů. S roz-
vojem malých vinařství začal být tento způsob nepraktický 
a přestal vyhovovat. VINIUM začalo nakupovat vlastní vinice. 
Ty se dnes rozkládají na celkové ploše 250 hektarů.

Ing. Miroslav Kurka, prezident koncernu a předseda předsta-
venstva PROSPERITA holding, a. s.
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I když se ještě v roce 2014 vinařství potýkalo s nepříliš 
dobrými hospodářskými výsledky, v roce 2015 došlo k zásad-
nímu obratu. Dnes společnost vyrábí ročně přibližně devět 
milionů lahví vína, téměř všechny jsou určené pro tuzemský 
trh.

V nabídce vinařství je unikátní kolekce vybraných pří-
vlastkových vín VINIUM Exclusive. Základem jsou kvalitní 
suroviny z vlastních vinic, položených v nejteplejší úrodné 
oblasti Moravy.

Tam, kde se rodí víno VINIUM, rostou i keře krásných 
růží. Po nich jsou pojmenovaná výborná vína z kolekce růží 
Rose collection. Jde o kolekci moravských zemských a jakost-
ních odrůdových vín.

Další novinkou je stoprocentní hroznový mošt, který je 
vyrobený pouze z moravských hroznů odrůdy Zwigeltrebe. 
Pasterizovaný, nefi ltrovaný mošt si zachovává všechny pří-
rodní látky, které mu dodávají správnou ovocnou vůní 
a sladkou chuť.

Ve VINIU vědí, že nestačí jen víno vyrábět, je nutné se 
přizpůsobit požadavkům svých zákazníků a neustále reagovat 
na změny na trhu. Trendem posledních let je víno mladé, aro-
matické. Oblíbené je i víno se zbytkovým cukrem.

V tomto roce představilo vinařství VINIUM Velké Pavlo-
vice na českém trhu novinku, nízkoalkoholické Nachmelené 
víno s 6 % alkoholu. Myšlenkou výroby osvěžujícího nápoje, 
který nese chuť vína a piva, vznikla už v roce 2017. Při dvou-
leté přípravě optimální receptury bylo použito kvalitní víno 
odrůdy Chardonnay. Nachmelené víno není směsí vína a piva, 
ale je vínem doplněným tóny sladu Ale Pale a jemnou hořkostí 

přírodního českého chmele Červeňák. Výslednou chuť pod-
trhuje naperlení nápoje. Nachmelené víno, které na českém 
trhu rozšířilo nabídku ochucených alkoholických nápojů, už 
oslovilo zejména milovníky nízkoalkoholických nápojů cider 
a radler.

Ve VINIU chtěli vědět, jak bude Nachmelené chutnat 
ještě předtím, než přijde s hotovým produktem, který si 
zákazník koupí a odnese si jej domů. První verzi Nachmele-
ného v KEG sudu vozili zástupci VINIA po hudebních festiva-
lech a nechali ho návštěvníkům ochutnat. Věděli, že se pouští 
do něčeho trochu riskantního, ale reakce zákazníků vedení 
společnosti přesvědčily o tom, že se vydali tím správným 
směrem.

Přestože je VINIUM velkým vinařstvím, jde mu o přá-
telský a rodinný přístup při komunikaci se zákazníkem. S jeho 
vínem se mohou během roku potkat na festivalech, veletrzích 
a dalších akcích.

Každý rok VINIUM pořádá svoje Vinohraní, hudební 
festival, který se odehrává přímo v areálu vinařství. V roce 

2010 byl rekonstruován starý křížový sklep. Vzniklo tak pří-
jemné místo k posezení a degustaci vína v krásné atmosféře, 
kde si vinaři s návštěvníky rádi popovídají o dobrém víně. 
Vinařství VINIUM se řídí mottem „Vyrábíme víno pro Vás 
tak, jako bychom ho vyráběli pro naše blízké.“

„Kvalita je v našem vinařství VINIUM na prvním místě. 
O tom svědčí i nejvyšší potravinářský certifikát IFS food 
certifi kát 6.1, který VINIUM Velké Pavlovice získalo již před 
několika lety a každým rokem tento certifi kát obhajuje. Tento 
certifi kát v České republice dosud získaly pouze dvě vinařské 
fi rmy,“ říká Ing. Vladimír Kurka, předseda představenstva 
VINIUM a. s. Velké Pavlovice.

Společnost vlastní chemickou laboratoř VINIUM a. s., 
která je vybavena moderními přístroji na analýzu vína. Je 
akreditovanou laboratoří u Českého institutu pro akreditaci 
a na základě tohoto osvědčení provádí rozbory pro zatřiďo-
vání a hodnocení vín SZPI.

Výsledkem investic, modernizace, ale zejména výborné 
práce všech profesionálů získávají ročně vína společnosti 
VINIUM desítky medailí a ocenění. Kvalitní moravská vína 
včetně oceněných si zákazníci i náročnější milovníci vína 
mohou koupit v běžných obchodech nebo v supermarke-
tech.

Ing. Ota Doležal 
 �

Křest Nachmeleného vína. Zleva Ing. Václav Osička, provozně-
-výrobní ředitel VINIUM a. s., Ladislava Antálková, obchodní 
ředitelka VINIUM a. s.

Jedno z oceněných ze sortimentu VINIUM Velké Pavlovice

Výrobní linka – lahvování
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Přístroje FOSS  
– FoodScan™ 2 

a MeatMaster™ II
PRO ZPRACOVATELE MASA 

S AMBICEMI A VIZÍ

FoodScan™ 2 Meat

Dánská fi rma FOSS, špičkový výrobce analytických pří-
strojů, představila nový NIR analyzátor FoodScan 2 ur-

čený pro analýzy masa a masných výrobků. Jak již název na-
povídá, jedná se o nástupce analyzátoru FoodScan, který si 
v průběhu více než 15 let od prvního uvedení na trh získal 
důvěru klientů, a stal se tak zlatým standardem pro analýzy 
klíčových výrobců na trhu. S novým FoodScanem 2 je snazší 
než kdy jindy zajistit kvalitu a zlepšit účinnost analýzy masa 
a masných výrobků.

Největším přínosem FoodScan™ 2 Meat je stanovení 
a výpočet nutričních parametrů.

Technologie NIR 
– výsledky analýz do jedné minuty

FoodScan 2 pracuje na principu NIR transmitance – mě-
ření absorpce záření po průchodu světla skrz vzorek, v oblasti 
vlnových délek 850–1100 nm, přináší mimo jiné lepší skeno-
vání vzorku, kratší dobu analýzy a možnost měření barvy pro-
duktů. Pro masné výrobky je k dispozici automatický výpočet 
nutričních hodnot a standardizace šarže.

Přístroje se dodávají s hotovými globálními kalibracemi 
ANN, takže je přístroj připraven k okamžitému použití. NIR 
analýzy nevyžadují využití žádných chemikálií, pouze jedno-
duchou mechanickou přípravu vzorku.

Výhody nového FoodScanu 2 

Snížení nákladů na analýzu a vyšší efektivita laboratoře
Vynikající přenositelnost a standardizace přístroje sníží 

náklady na referenční analýzy od prvního dne. Se zavedením 
měření barev, které lze měřit současně s analýzou složek, se 
výrazně zvýší produktivita laboratoře.

Modul pro měření barvy
Vliv barvy na preference spotřebitelů se v posledních 

10 letech neustále zvyšoval. Barva je nyní silně spojená s kva-
litou produktu. Modul pro měření barvy je jednou z voli-
telných funkcí pro FoodScan 2. Měření barvy se provádí 
současně s měřením obsahu složek.

FoodScan 2 se prodává ve 3 variantách, samozřejmostí 
je i verze určená pro měření v náročných provozních podmín-
kách. 

Měřený produkt: hovězí, vepřové, jehněčí, skopové, 
kuřecí, SOM, uzeniny, šunka, slanina atd.

Parametry: tuk, vlhkost, protein, kolagen, sůl, popel, 
nasycené tuky, sacharidy*, energie*, sodík* 

(* vypočtené parametry)

MeatMaster™ II

Stále více úspěšných zpracovatelů masa ve světě oceňuje 
velké výhody rentgenové analytické technologie, kterou vyu-
žívá přístroj MeatMaster™ II, dánské společnosti FOSS, špič-
kového výrobce a inovátora analytických přístrojů.

Přístroj nabízí alternativu k zdlouhavému procesu odebí-
rání vzorků a analýzám v laboratořích. Rentgenové analyzátory, 
jako je FOSS MeatMaster™ II, mohou měřit celé dávky čers-
tvého nebo mraženého masa přímo ve výrobní lince současně 
s kontrolou případné přítomnosti cizích objektů. Díky umís-
tění přístroje přímo ve výrobní lince získáte výsledky průběžně 
v reálném čase a je možné okamžitě reagovat a korigovat výrobu 
například obsahem suroviny v poměru tuk / libové maso.

Kontrola surovin
Zabezpečení kvality
– kontrola dodavatele
–  zvýšení bezpečnosti 

potravin

KDE TESTOVAT A PROČ

Kontrola fi nálních výrobků
– dle specifi kace               – ochrana značky

Kontrola procesu
Kontrola obsahu tuku a úprava k požadovaným hodnotám
– snížení předávek libového masa
– zlepšení konzistence fi nálního výrobku

FoodScan™ 2 Meat

FoodScan™ 2
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MeatMaster II vám nabízí kompletní kontrolu všech 
odřezků masa, které procházejí vaší výrobou. S kapacitou až 
38 tun za hodinu může MeatMaster II měřit obsah tuku, určit 
hmotnost a skenovat na přítomnost cizích předmětů veš-
kerou vaši surovinu. Rentgenová technologie nabízí 100% 
skenování veškerého masa bez ohledu na velikost kusů, zda 
je čerstvé nebo zmrazené, baleno v plastech nebo papírových 
krabicích.

Více kvality rovná se větší profi t
Zkvalitnění standardizace během produkce vede ke zvý-

šení efektivity a značným úsporám nákladů. 

Technologie
Rentgenové paprsky skenují 100 % masa procházejícího 

skrz měřící oblast přístroje. Rentgen je možné použít pro kon-
trolu chlazeného nebo mraženého syrového masa. Výsledkem 
měření jsou informace o obsahu tuku, hmotnosti a detekce 
cizích předmětů (kov, kosti, sklo atd.)

Standardizace šarží
Rychlý a přesný proces standardizace je klíčem 

k úspěchu efektivní produkce masných výrobků vyrábě-
ných na bázi mletého masa. Díky své přesnosti je návratnost 
investice do přístroje MeatMaster II otázkou pouze několika 
měsíců.

Výhody využití MeatMasteru II ke standardizaci:
�    Optimální využití vstupní suroviny

MeatMaster™ II „ZVYŠTE SVŮJ ZISK“

�    Rychlá standardizace šarží
�    Zvýšení efektivity linky díky času ušetřenému za manuální 

vzorkování, přípravu vzorku, testování atd.
�    Zkvalitnění značky (brandingu) díky vyšší a konzistentní 

kvalitě produktu
�    Prevence vstupu cizích těles do produkce
�     Vyhodnocení dodavatelů – kontrola vstupní suroviny dle 

specifi kace dodavatele 

PARAMETRY:
�     Tuk
�    Hmotnost
�    Cizí tělesa (kovy, kosti, sklo atd.)
�     (Morfometrie)

TYP MASA:
Syrové maso: čerstvé nebo mražené

STANDARDIZACE ŠARŽE S PŘESNOSTÍ 1 % NA TUKU

SEMI-AUTOMATICKÁ STANDARDIZACE ŠARŽE S MEATMASTEREM II
Přesnost +/- 1% absolutní odchylka pro šarže alespoň 20 kg
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ZPŮSOB VKLÁDÁNÍ MASA
�    V papírových krabicích
�    V plastových krabicích
�    Volně na dopravníku

Společnost MILCOM servis a. s., která výše uvedený 
analyzátor pro český a slovenský trh výhradně dodává, 
zajišťuje svým zákazníkům k př ístrojům i nezbytný servis. 
Spolupracuje v rámci své činnosti na projektech celostátního 
významu, pravidelně se účastní odborných seminářů 
a provádí školení. Pokud máte zájem dozvědět se o FOSS pří-
strojích a našich dalších aktivitách více, neváhejte navštívit 
naše webové stránky www.milcomservis.cz nebo kontaktujte 
přímo naše obchodní zástupce.

Ing. Ondřej Borský, MILCOM servis a. s.

Spojte se s nejlepšími

PRO ZPRACOVATELE MASA S AMBICEMI A VIZÍ

100% KONTROLA VŠEHO MASA

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

FOSS PŘÍSTROJŮ

Hostivařská 538/56

102 00 Praha 10

Tel: +420 734 418 117

promo@milcom.cz
www.milcomservis.cz

Video MeatMaster II

TYP MASA:
Syrové maso: čerstvé, mražené

MeatMaster™ II

Bezkonkurenční 
přesnost měření 
s FOSS rentgenovou 
technologií

PARAMETRY:

Tuk
Hmotnost
Cizí tělesa 
(kovy, kosti, sklo) 
(Morfometrie)

�

AUTOMATICKÁ STANDARDIZACE ŠARŽE S MEATMASTEREM II
DETEKCE CIZÍCH TĚLES
�    KOVY – detekuje až 2 mm, přičemž mez detekce je 3 mm do výšky až 20 cm masa (99% detekce bez falešně pozitivních 

nálezů)
�    KOSTI – detekuje velikost až do 5 mm s detekčním limitem do 10 mm ve výšce masa až 20 cm
�    SKLO – cizí tělesa s hustotou vyšší 1,8 g/cm3



41
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

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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KUPOVAT ZNAČKY KVALITY SE VYPLATÍ!

Nakupujte kvalitu s chutí akademiekvality.cz
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Vyhlášením absolutního vítěze soutěže Česká biopotravina 
roku 2019 byla 4. září 2019 ofi ciálně zahájena každoroč-

ní edukační kampaň Ministerstva zemědělství Září – Měsíc 
biopotravin a ekologického zemědělství. Patnáctý ročník in-
formační a osvětové akce přiblíží českým spotřebitelům dů-
vody, proč nakupovat biopotraviny. Upozorní je na význam 
ekologického zemědělství, seznámí je s produkcí, systémem 
značení i kontrol a vyvrátí mýty. Kromě mediální kampaně je 
připravena také série roadshow na vybraných akcích a eko-
farmách po celé republice. Počet ekofarem i jejich nabídka 
každým rokem prudce stoupá. Nyní jich funguje přibližně 
4700 a loni v průměru přibyla každý den jedna nová.

 „Spotřeba biopotravin v Česku každoročně výrazně 
roste a to je určitě dobře. Ostatně odpovídá tomu také zvýšená 
poptávka. Výdaje domácností za biopotraviny v roce 2017 činily 
3,33 miliard Kč. To znamená meziroční nárůst o 30,5 %. Jsme 
rádi, že se stále více subjektů věnuje ekologickému zemědělství. 
To má u nás svou pevnou pozici a jeho význam pro životní pro-
středí je zcela nezpochybnitelný,“ uvádí náměstek ministra 
zemědělství Jindřich Fialka. 

Ze statistických údajů Registru ekologických podnika-
telů vyplývá, že nárůst počtu ekologických zemědělců v kra-
jích se od roku 2017 do současnosti zvýšil průměrně o 13,5 %,
ovšem například ve Středočeském nebo Jihomoravském kraji 
přibylo téměř 23 % registrovaných subjektů, a to je téměř 
o čtvrtinu více, než byl dosavadní celkový počet. Bioprodu-
centi své výrobky představí v září na nejrůznějších regionál-
ních akcích či přímo na ekofarmách. Více informací o akcích 
naleznete na www.mesicbiopotravin.cz. 

Nová kampaň v řetězcích

V říjnu startuje další část velké edukativní kampaně na 
podporu kvalitních potravin, jejímž cílem je seznámit spotře-
bitele s benefi ty kvalitních potravin a naučit je rozpoznávat. 
Tématem této části kampaně je podzimní svačina. Komuniko-
vanými komoditami jsou klobásy, kysané zelí, zakysaná sme-
tana, brambory a český kmín, tedy ingredience na zelňačku, 
která se objeví také v hlavním vizuálu kampaně. Kampaň 
bude podpořena různými marketingovými kanály – inzer cí 
v médiích, PR a sociálními sítěmi, off-line aktivitami, shopper 
marketingem a kampaní v řetězcích, která je plánovaná od 
října 2019 do dubna 2020. Probíhat bude v 305 prodejnách 
řetězce COOP, 13 prodejnách MAKRO, 381 prodejnách 
PENNY MARKET a 55 hypermarketech a 107 supermarke-
tech Albert. Na POS materiálech v obchodech, na papírových 
i online letácích, v magazínech, letácích a v on-line prostoru 
jednotlivých řetězců se od října objeví edukativní část kam-
paně, tedy komunikované komodity, které v listopadu a pro-
sinci postupně nahradí materiály k dalšímu ročníku velké 
spotřebitelské soutěže. Od nového roku pak bude násle-
dovat další část edukativní kampaně. V prodejnách PENNY 
MARKET a supermarketech a hypermarketech Albert spo-
třebitelé během spotřebitelské soutěže najdou i herní karty. Ve 
dvou prodejnách COOP proběhne pravidelný výzkum GfK.

Odbor administrace podpory kvalitních potravin

�

Září – měsíc 
biopotravin

Značky kvality

O značce „Klasa“
Národní značku kvality KLASA uděluje mimo-
řádně kvalitním potravinářským a zemědělským 
výrobkům ministr zemědělství od roku 2003. 
Spravuje ji Státní zemědělský intervenční fond. 

Národní značku kvality získává výrobce na tři roky. Logo 
KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu 
pro rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porov-
nání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti 
mohou spotřebitelé nalézt značku na obalech více než 
900 produktů od více než 200 výrobců. Další informace 
a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou na 
stránkách www.eklasa.cz. 

O značce „Regionální potravina“
Již deset let uděluje Ministerstvo zeměděl-
ství značku Regionální potravina nejkvalit-
nějším zemědělským nebo potravinářským 
výrobkům, které zvítězí v krajských soutě-

žích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokál-
ních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání 
v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců. 
Spotřebitelé mohou vybírat z více než 500 produktů od více 
než 300 výrobců. Značka Regionální potravina oceňuje ty 
nejlepší výrobky z každého kraje. Více informací je k dispo-
zici na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz. 

O značce „BIO Produkt ekologického zemědělství“
Zelenobílý grafi cký znak BIO nazývaný díky 
proužkům „biozebra“ je doplněný nápisem 
„Produkt ekologického zemědělství“. V naší 

zemi slouží jako ochranná známka pro biopotraviny. Aby 
mohly produkty toto označení získat, musí být prově-
řeny některými kontrolními organizacemi, které pověřuje 
Ministerstvo zemědělství. Biovýrobky označují produkty 
z rostlin a živočichů z ekologických farem, které nebyly 
ošetřeny zakázanými pesticidy, minerálními dusíka-
tými hnojivy a zároveň se při jejich pěstování nebo chovu 
zohledňuje dopad na životní prostředí a potřeby chova-
ných hospodářských zvířat.

O značce „Ekologická produkce“
„Ekologická produkce“ je na rozdíl od před-
chozí „biozebry“ značením nadnárodním (ve 
tvaru zelenobílého lístku) upraveným před-

pisem Evropské unie. Musí ho mít na svém obale každý 
produkt, který splňuje v rámci EU požadavky na biopotra-
viny. Jejich defi nice je zmíněna v textu výše – u značky „BIO 
Produkt ekologického zemědělství“. Pro úplnost ještě 
dodejme, že u biopotravin s původem mimo naši zemi není 
označení „biozebra“ povinné, i když na obalu být může.

O značce „Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP)“
Jedná se o značení Evropské unie. Funguje už téměř 
25 let. Důvodem vzniku byla mj. i ochrana produktů před 
jejich paděláním. Týká se to následujících značek:

„

Zaručená 
tradiční 

specialita (ZTS)

Chráněné 
označení původu 

(CHOP)

Chráněné 
zeměpisné 

označení (CHZO)
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20 ———— 23 4 2020

VÝSTAVIŠTĚ BRNO

WWW.SALIMA.CZ

SALIMA Mezinárodní 
potravinářské 
veletrhy
SALIMA

MBK VINEXG+HSALIMATECHSALIMA

TBA
 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny

PALETY PLASTOVÉ 

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné
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32.           mezinárodní veletrh SALIMA se uskuteční v dub-
 nu 2020 a jeho přípravy jsou v plném proudu. 

Už teď je známo, že se zúčastní přední vystavovatelé jed-
notlivých branží, a pořadatelé věří v další rekordní roč-
ník.

Potravinářský průmysl se neustále proměňuje, do 
výroby potravin a nápojů vstupují nové technologie a fi nální 
výrobky se přizpůsobují preferencím spotřebitelů. Všechny 
tyto změny pravidelně mapuje soubor mezinárodních potra-
vinářských veletrhů v čele s veletrhem SALIMA, které v Brně 
probíhají každé dva roky a ukazují nové trendy. V příštím roce 
se termín jejich konání posouvá do druhé poloviny dubna, kdy 
mohou fi rmy vystavovat i na venkovních plochách, což přiví-
tali vystavovatelé, svazy i odborní partneři. Svou účast v Brně 
od 20. do 23. dubna 2020 již v předstihu potvrdily významné 
společnosti jako BILLA, Bohemilk, Bukotec, Espresso Pro-
fessional, Ille Service, J4, Jarospol technology, Kornfeil, Mlé-
kárna Hlinsko, Montycon gastro, Omega CZ, Pekass, Retigo, 
TENART Stroje nebo TOPOS.

SALIMA je veletržní značka s mezinárodním zvukem, 
která se na brněnském výstavišti zrodila už před 45 lety. 
Dodnes se vymyká z řady lokálních výstav potravin a nápojů 
svým komplexním záběrem a mezinárodním přesahem. 
V Brně vystavují tuzemští výrobci od největších až po malé 
rodinné firmy a zahraniční dodavatelé se tu snaží pronik-
nout na český trh. Poslední ročník se uskutečnil na jaře 
2018 za účasti 889 vystavujících a zastoupených fi rem, což 
byl významný nárůst. Téměř polovina prezentovaných fi rem 
byla zahraničních a brněnským výstavištěm za pět dnů prošlo 
25 tisíc návštěvníků z 33 zemí.

Nejméně stejně vysokou účast pořadatelé očekávají také 
v dubnu 2020, kdy se uskuteční již 32. ročník mezinárodního 
potravinářského veletrhu SALIMA. Důraz bude opět kladen 
na technologickou část pod značkou SALIMA Technology. 
Souběžně proběhne jubilejní 10. mezinárodní veletrh mly-
nářství, pekařství a cukrářství MBK a součástí komplexu 
bude i tradiční vinařský veletrh VINEX. Zařízení pro obchod, 
hotely a veřejné stravování se představí pod obnovenou 
značkou G+H. Potravinářské veletrhy opět doplní Meziná-
rodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint, což je logické spojení, 
protože vysoké procento produkce obalového průmyslu smě-
řuje právě do potravinářství. 

Vedle nového termínu se příští rok můžeme těšit také 
na nové uspořádání, kdy se veletrhy přesunou do moderních 
centrálních pavilonů. „SALIMA orientovaná na prezentaci 
koncových produktů se uskuteční v pavilonech G1 a G2. Spe-
cializované a technologicky zaměřené veletrhy SALIMA Tech-
nology, MBK, G+H a EmbaxPrint společně obsadí tradiční 
pavilon V a nově i pavilon F,“ informoval ředitel potravinář-
ských veletrhů Martin Videczký. 

Vystavovatelé se znovu mohou ucházet o prestižní oce-
nění Zlatá SALIMA pro nejlepší exponáty potravinářských 

Potravinářský průmysl se představí 
v Brně, vystavujte po boku lídrů oboru

veletrhů. Ale nejde jen o prezentaci novinek, veletrhy stanou 
také významnou platformou pro odbornou diskuzi na aktu-
ální témata. Opět bude kladen velký důraz na přítomnost 
zástupců potravinářských obchodních řetězců. Pořadatelé 
dále rozvíjejí spolupráci s Komorou obchodních řetězců 
SOCR ČR, která zastřešuje všechny hlavní řetězce v České 
republice, stejně jako s nezávislým maloobchodem. 

Potravinářské veletrhy se uskuteční od pondělí do 
čtvrtka a osloví odbornou část veřejnosti i B2B návštěvníky. 
Na ně naváže od čtvrtka do soboty Festival chutí, který bude 
orientován na ochutnávky a prodej koncovým zákazníkům, 
návštěvníci ochutnají české i mezinárodní speciality. Těšit se 
mohou také na oblíbený festival minipivovarů pořádaný ve 
spolupráci s Českomoravským svazem minipivovarů a nově na 
širokou nabídku specialit z produkce nejrůznějších restaurací.

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 dis-
pozici na www.salima.cz.

 Veletrhy Brno, a. s. 

�



46
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e



47
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

9
m a r k e t i n g

Společnosti FIMEX, spol. s r. o., existuje již 25 let. Po 
celou dobu působení na trhu zajišťuje prodej, servis 

a technologickou pomoc v oblasti potravinářství, převáž-
ně v závodech a výrobnách masného, lahůdkářského, 
mlékárenského a pekařského průmyslu.

Jak to všechno začalo

Psal se rok 1990, bylo krátce po sametové revoluci 
a potravinářský průmysl pocítil nutnost rychle se adaptovat 
na tržní prostředí. K tomu bylo ovšem třeba dokoupit moderní 
výrobní zařízení ze zemí ležících západně nebo jižně od tehdej-
ších československých hranic. Před rokem 1989 byly možnosti 
nákupu velice omezené, v podstatě jediná možnost nákupu 
existovala přes podniky zahraničního obchodu (PZO). Potra-
vinářské stroje zajišťovala společnost Technopol Bratislava. 

Jedním s významných dodavatelů strojního vybavení 
byla v té době rakouská společnost Johann Laska und Söhne 
GmbH se sídlem ve Vídni. Jejím obchodním vedoucím pro 
střední Evropu byl pan Dr. Wolfgang Felderer. 

Ten po roce 1990 vybudoval obchodní zastoupení spo-
lečnosti Laska v Praze a pro spolupráci tehdy získal některé 
pracovníky tehdejších závodů masného a drůbežářského prů-
myslu v ČR. Ti měli dlouholeté zkušenosti, které záhy uplat-
nili. Během krátké doby dosáhlo toto nově vybudované české 
zastoupení významných obchodních úspěchů. Podařilo se 
tehdy podstatně obměnit technologické zařízení ve většině 
závodů masného průmyslu a zároveň přispět k rozvoji nově 
vznikajících privátních výroben. 

Do rozvoje českého obchodního zastoupení však nega-
tivně zasáhla situace v mateřské společnosti ve Vídni. Akti-
vity jednotlivých obchodních zastoupení v postsovětských 
republikách byly po nástupu krize v Rusku prudce utlumeny 
a mateřská centrála nedokázala pružně na tento vývoj zarea-
govat. V poměrně krátké době se dostala pod nucenou správu 
banky, jejímž výsledkem bylo vyhlášení úpadku. To se psal 
rok 1994.

Dr. Felderer tento vývoj předvídal a s Ing. Vladimírem 
Partlem již v té době pracovali na přípravě založení vlastní 
společnosti v ČR. Na podzim roku 1994 založili v Praze spo-
lečnost FIMEX, spol. s r. o., a pronajali kanceláře a sklady 
v bývalém Masokombinátu Písnice. Tehdejším obchodním 
zástupcům, technologům a servisním technikům firmy 
Laska byla nabídnuta možnost přejít plynule k FIMEXu. 
Vzhledem k tomu, že tuto příležitost většina tehdejších 
zaměstnanců využila (někteří pracují pro FIMEX dodnes), 
bylo možné kontinuálně pokračovat v práci na běžících pro-
jektech. Obrovskou devizou bylo, že velká většina tehdejších 
dodavatelů fi rmy Laska Vídeň měla zájem na pokračování 
obchodní spolupráce na českém trhu s tehdy čerstvě zalo-
ženým FIMEXem. 

Naši dodavatelé

Hlavními obchodními partnery FIMEXu zůstaly spo-
lečnosti: 

Handtmann – vakuové plničky, navěšovací a tvarovací 
linky, LASKA Traun – kutry, řezačky, míchačky, drtičky mra-
ženého masa a kompletní produkční linky, TREIF – kostko-
vačky, kráječky, porcovačky masa a nářezové stroje, MAJA 
– výrobníky šupinového ledu, stahovačky kůže, odblaňovačky 
a nově též přesné porcovačky masa, EFA Schmid&Wezel 
– půlicí a bourárenské pily, kleště a přístroje pro jatečnictví 
a bourárny, Inject Star – nastřikovačky masa, masírky 
a separátory, Baader – měkké separátory a zařízení pro zpra-
cování drůbeže a ryb, Sorgo – udírny a klimatizační komory 
pro zrání trvanlivých salámů, TipperTie – klipsovací stroje, 
a mnoho dalších. 

V oblasti dodávek technologických přípravků a výrob-
ních obalů patří k nejvýznamnějším dodavatelům společnosti 
VISKO – Teepak – fi brózní střeva, HELA – koření a kořenicí 
směsi, World Pac / Sun Product – speciální obaly na masné 
a lahůdkářské výrobky s přidaným kořením, chutí nebo vůní, 
TipperTie – klipsy a očka, a mnoho dalších.  

FIMEX – 25 let s vámi
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V průběhu let docházelo k rozšiřování prodejního týmu 
na Moravu a Slezsko a po převzetí obchodních aktivit slo-
venské společnosti KOMES s. r. o. i k expanzi FIMEXu na 
Slovensko. 

Rozšířením portfolia dodavatelů se také postupně posi-
lovala pozice FIMEXu v pekařském průmyslu. Speciální pro-
vedení strojů Handtmann, Maja a Treif jsou v současnosti 
základním prodejním programem v tomto segmentu trhu.

Velmi významnou činností společnosti je pravidelná 
účast na potravinářských veletrzích v Evropě. Dříve byla spo-
lečnost FIMEX pravidelným účastníkem veletrhu SALIMA 
v Brně, nyní, s postupnou globalizací trhu, se můžete s repre-
zentanty FIMEXu setkat nejčastěji na veletrzích pořádaných 
v západní Evropě (IFFA, ANUGA FOODTEC, SÜDBACK, 
SEAFOOD aj.). 

Současnost společnosti

Zakladatel a vlastník společnosti Dr. Felderer hledal před 
svým odchodem do důchodu v roce 2014 nástupce, který by 
plynule navázal na činnost fi rmy a dále ji rozvíjel. Po dlouhých 
jednáních se jimi stali dlouholetí spolupracovníci, pánové Peter 
Hrubý a Miloš Brada. K nim se připojil ještě vlastník sesterského 
závodu na úpravu a potisk salámových střev FINAL Příšovice 
pan Jaroslav Hujer. Personálním propojením obou fi rem vznikla 
pevná struktura na poli přípravy a úpravy obalů, včetně potisku 
a řásnění. Pro zlepšení kvality a rozšíření možností tisku byla 
pořízena osmibarevná UV-tiskárna, splňující nejvyšší poža-
davky zákazníků na potisk plastových obalů. Dále byla zakou-
pena řásnicí linka pro možnost řásnění dlouhých roubíků střev 
pro zpracování na plnicích a klipsovacích automatech zákaz-
níků. Naše současné technické vybavení tedy splňuje nejvyšší 
požadované standardy ze strany zákazníků a umožňuje nám 
spolupracovat s partnery i na zakázkách do zahraničí.

Se změnou vlastníků přišla v roce 2014 i změna sídla 
společnosti. V pronajatých prostorách správní budovy býva-
lého Masokombinátu Písnice nebylo možno dále vytvářet kva-
litní pracovní a reprezentativní podmínky pro zaměstnance 
a zákazníky. Proto se společnost přemístila do nových pro-
stor v ulici Do Koutů v Praze 4 – Modřanech. Zde našla fi rma 
moderní prostory s odpovídajícím zázemím, kvalitně vyba-
vené kancelářskou a informační technikou s dobrou dopravní 
obslužností a možností parkování.

Perspektivy

Za 25 let svého fungování si FIMEX vybudoval přední 
místo v prodeji strojů a poskytování služeb nejen v oblasti 
masného průmyslu. Do dalšího čtvrtstoletí vstupujeme 
s předsevzetím dalšího růstu a zkvalitňování poskytovaných 
služeb zákazníkům.

Poděkování

Mezi největší přednosti FIMEXu patří bezpochyby 
odborné zkušenosti našich pracovníků. Za dosavadní odve-
denou práci jim patří naše velké poděkování. 

Závěrem nám dovolte popřát celému FIMEXu, všem 
kolegům a spolupracovníkům pevné zdraví a mnoho osob-
ních i pracovních úspěchů.

Ing. Miloš Brada, 
Ing. Peter Hrubý, 

Jaroslav Hujer,
jednatelé společnosti FIMEX, 

spol. s r. o.

�
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Pojištění pro domov 
i podnikání

Ing. VLADIMÍRA ONDRÁKOVÁ, 
obchodní ředitelka 

Hasičské vzájemné pojišťovny
 

Rozhodně není třeba očekávat, že právě na náš dům, auto 
nebo naši dílnu spadne meteorit, uchvátí jej tornádo nebo 

že jej smete zemětřesení stupně šest Richterovy škály. Zce-
la jistě je však rozumné brát v úvahu možnost, že může dojít 
k požáru, prasklému potrubí nebo silnému větru, který dům, 
auto nebo dílnu poškodí. Je přirozené chránit si svůj majetek 
a není divu, že mezi nejstarší a nejčastěji využívaná pojiště-
ní patří pojištění majetku, a je jen dobře, že se vedle zájmu 
o pojištění majetku zvedá také zájem o pojištění odpovědnos-
ti za újmu, čemu jistě napomohla i legislativa, která značně 
uvolnila úhrady především újmy na zdraví, které právem pa-
tří mezi ty nejvyšší. 

Hasičská vzájemná pojišťovna má pojištění majetku 
v základu všech nabízených pojištění, ať už jde o pojištění 
občana jako soukromé osoby, podnikatele nebo o pojištění 
nevýrobních organizací či obcí.

Pro potřeby soukromých osob nabízí Hasičská vzájemná 
pojišťovna Komplexní pojištění občanů, které je připraveno 
tak, aby si klient mohl sjednat nejen pojištění svých nemovi-
tostí včetně vedlejších staveb, garáže umístěné na jiné adrese, 
ale také vybavení domácnosti, dílny, příslušenství zahrady – 
skleník nebo bazén. Součástí Komplexního pojištění občanů 
je také pojištění občanské odpovědnosti, které je, stejně jako 
pojištění domácnosti a staveb, nabízeno ve třech variantách 
rozsahu pojistného krytí. V každé variantě jsou optimálně 
volena taková pojistná nebezpečí, aby splňovala požadavek 
na základní pojistnou ochranu, ale i pojistnou ochranu těch 
nejnáročnějších klientů. Největší výhodou produktu je jeho 
variabilita, široká pojistná ochrana, jednotný systém základ-
ních limitů pojistných nebezpečí v jednotlivých variantách 
a různá připojištění. Součástí pojištění jsou i asistenční služby 
ve variantě základní nebo rozšířené. 

Neméně cenným majetkem, jako je dům, byt či vybavení 
domácnosti, je také motorové vozidlo. Pro motoristy všech 

kategorií má Hasičská vzájemná pojišťovna připraven pro-
dukt – Autopojištění, který umožňuje sjednat povinné ručení 
a havarijní pojištění buď samostatně, nebo na jedné pojistné 
smlouvě. V případě, že je k povinnému ručení sjednáno také 
havarijní pojištění, je zvýhodněno převedením bonusu až do 
výše 50 % a slevou za propojištěnost. U havarijního pojištění 
je na výběr ze čtyř variant pojištění, přičemž každou variantu 
lze dále přizpůsobit dalšími připojištěními, např. připojiš-
těním speciální registrační značky, dětské autosedačky, před-
ního skla nebo všech skel. 

Havárie způsobené cizím či vlastním zaviněním jsou 
sice velmi časté, ale ještě častějšími nepříjemnostmi na silni-
cích jsou poruchy vozidla, které nelze řešit pojistným plněním 
z povinného ručení ani z havarijního pojištění.

Z tohoto důvodu uvedla Hasičská vzájemná pojišťovna 
na trh produkt – Pojištění oprav pozáruční vady motorového 
vozidla. Jak je z názvu zřejmé, toto pojištění je určeno pro 
vozidla, kterým skončila záruční doba, a tím i odpovědnost 
výrobce za vady na vozidle.

Pojištění oprav pozáruční vady vozidla je platné na 
území Evropy a sjednává se na zcela nové motorové vozidlo 
s přidělenou registrační značkou a s oprávněním pro provoz 
na pozemních komunikacích. Majitelé vozidel mají na výběr 
z variant Standard, zahrnující pouze motor, nadstandard, 
která vedle motoru zahrnuje i turbodmychadlo, převodovku, 
hnací, palivovou a chladicí soustavu, elektroinstalace, brzdy 
a řízení. Rozsah původně poskytovaných záručních pod-
mínek obsahuje varianta Exkluziv. 

Ať už jde o jakékoliv pojištění Hasičské vzájemné pojiš-
ťovny, vždy jde o pojištění, které refl ektuje požadavky moder-
ního člověka na jednoduchost a přehlednost při sjednání 
pojistné smlouvy. Tytéž požadavky byly zohledněny u pojiš-
tění podnikatelů FORTEL, které je určeno především pro 
drobné podnikatele. Může jít o řemeslníka pracujícího samo-
statně, dílnu či provoz zaměstnávající několik pracovníků 
nebo o větší provoz, například provoz podílející se na zpraco-
vání obilovin, ovoce, zeleniny, masa a řady dalších produktů.

Pojištění FORTEL se vyznačuje jednoduchým sjednáním 
pojistné smlouvy a velkou variabilitou. Drobní podnikatelé 
tak mohou pojistit především ta rizika, která jejich podnikání 
ohrožují nejvíce, a samozřejmě není problém připojistit další 
rizika podle toho, jak se jejich podnikání rozvíjí. Samozřejmou 
součástí pojištění je, vedle pojištění majetku, také pojištění 
odpovědnosti, které je opět velice variabilní a o které je ve sféře 
drobného podnikání citelně narůstající zájem.

Vedle uvedených pojištění má Hasičská vzájemná pojiš-
ťovna také specializovaná pojištění, určená specifické kli-
entele. Mezi taková pojištění patří i zemědělské pojištění, 
protože málokterá oblast podnikání je tolik závislá na vněj-
ších vlivech, jako je zemědělství. To přitom nemusí být nijak 
extrémní, a přesto může ovlivnit výsledky hospodaření za celý 
rok. Stačí jedna či dvě mrazivé noci v době, kdy kvetou ovocné 
sady, kdy se nad zem dere zaseté obilí, a může být o úrodě roz-
hodnuto. Každý, kdo v životě viděl růst alespoň jednu rost-
linku, chápe, jak snadno může být poškozena suchem, jak 
snadno může být zničena přívalovým deštěm nebo kroupami, 
které bývají bohužel součástí tolik očekávaných letních deš-
ťových srážek. Úrodu na polích a v sadech navíc ohrožují 
i škůdci a choroby plodin, jejichž výskyt a ničivá aktivita je 
opět závislá na řadě mnohdy nepředvídatelných okolností. 
Jestli tedy má někdo těžký život, tak je to právě zemědělec 
a o jeho úspěchu není rozhodnuto dřív, než je sklizeno a plody 
jeho práce skončí v některém z potravinářských podniků.

Zemědělci jsou většinou zkušení, odborně zdatní 
a dokáží předvídat, eliminovat a alespoň částečně omezit 
výskyt některých vlivů na jejich produkci, ale někdy to zkrátka 
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nejde. Zatímco se díky pokroku ve vědě může dařit zdolávat 
choroby plodin a hospodářských zvířat, regulovat počasí do 
stavu příznivého pro zemědělskou výrobu se nám hned tak 
nepodaří. Naopak se ocitáme v době, která je charakteris-
tická nepředvídatelnými výkyvy počasí, takže ani meteorolo-
gové přes své nejmodernější vybavení nejsou schopni přesné 
předpovědi na více než dva dny. Možností, jak zajistit další 
existenci svého zemědělského hospodářství i přes výpadky 
způsobené živelními pohromami, vždy bylo a i nadále zůstává 
pojištění. 

Protože je zemědělská výroba tak specifi ckým druhem 
podnikání, specifi cké musí být i její pojištění. Hasičská vzá-
jemná pojišťovna patří mezi těch několik málo pojišťoven 
v České republice, které se zemědělským pojištěním systema-
ticky zabývají a které mohou nabídnout skutečně kompletní 
pojištění nejen plodin a hospodářských zvířat, ale i zeměděl-
ských staveb, vozového a strojového parku a samozřejmě také 
pojištění odpovědnosti.

Pojištění plodin patří mezi základní produkt zeměděl-
ského pojištění Hasičské vzájemné pojišťovny. Nemusí jít jen 
o tradiční polní plodiny, jako jsou obiloviny, kukuřice, cuk-
rovka nebo třeba brambory, ale také o vinice a plodiny pěs-
tované v sadech. V případech komplexní poptávky můžeme 
nabídnout i pojištění speciálních plodin, ovoce a zeleniny. 
Pojištění se vztahuje na pojistné události, které u setých 
plodin nastanou v době od zasetí do sklizně, u ostatních 
plodin na události, ke kterým dojde v době od vysázení sadby 
nebo sazenic na defi nitivní místo do obvyklé sklizně. U ovoce 
se jedná o pojistné události, ke kterým dojde po odkvětu do 
sklizně. Základním pojištěním je pojištění proti krupobití 
a požáru, dodatkově je možné pojistit nebezpečí povodně, 
záplavy, jarního mrazu, vyzimování a vichřice.

Speciálním pojištěním je pojištění ovocných a okras-
ných školek, které nabízíme jako samostatný produkt. Nezá-
leží, zda jde o školky obhospodařované na polích, nebo zda 
jde o kontejnerované rostliny. Základním pojištěním je opět 
pojištění proti krupobití a požáru, dodatkově je možné pojistit 
další nebezpečí, jako je vichřice, tíha sněhu nebo námrazy, 
vyzimování, jarní mráz, výbuch, přímý úder blesku, povodeň 
nebo záplava, náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího 
tělesa, jeho části nebo jeho nákladu.

Chovatelům hospodářských zvířat hrozí, kromě běž-
ných živelních rizik, také rizika ohrožující zdravotní stav 
jejich chovanců. Jde především o hromadné nákazy, nemoci 
jednotlivých kusů stáda spojená s rizikem uhynutí nebo utra-
cení a samozřejmě také o rizika úrazu nebo zmetání. 

Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí pojištění jednot-
livých souborů hospodářských zvířat proti nebezpečným 
nákazám, živelním rizikům, jiným nebezpečím, hromadným 
onemocněním a také individuální pojištění jiných (akutních) 
onemocnění a úrazu.

Samostatným pojištěním je pojištění koní, případně bře-
zích klisen a samostatně lze sjednat také pojištění ryb. 

V případě zájmu lze sjednat i pojištění jiných chovaných 
zvířat, například spárkaté zvěře nebo exotických zvířat.

V posledních letech se často setkáváme s dlouhými 
obdobími sucha spojenými s vysokými teplotami. Takové 
podmínky jsou velmi příznivé pro vznik lesních požárů. 
Významným nebezpečím pro lesní porosty je samozřejmě 
také vichřice, krupobití a povodeň u lesních školek.

Pojištění lesů, které nabízí Hasičská vzájemná pojiš-
ťovna, tato nebezpečí zahrnuje a zahrnuje i další dodatková 
pojištění, jako je nebezpečí výbuchu, přímého úderu blesku, 
nárazem nebo zřícením posádkou řízeného letícího tělesa, 
jeho části nebo nákladu, vichřice, tíha sněhu a námrazy.

Nejde však jen o pojištění proti živelním pohromám, 
ale také o pojištění znehodnocení dřevní hmoty, vícenákladů 
na těžbu a zpracování dřevní hmoty a nákladů na znovuza-
lesnění. Hrazeny jsou také nezbytné zachraňovací náklady, 
tedy náklady nezbytné k zajištění přiblížení dřevní hmoty na 
odvozní místo, jak po vlastnících lesů vyžaduje zákon.

U pojištění lesních školek je základním pojistným nebez-
pečím krupobití, požár, připojistit se dají i další dodatková 
nebezpečí, jako je výbuch, přímý úder blesku, náraz nebo 
zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo 
nákladu, vichřice, tíha sněhu nebo námrazy, povodeň nebo 
záplava, vyzimování a jarní mráz.

Jak už bylo řečeno, k pojištění plodin a zvířat nabízí 
Hasičská vzájemná pojišťovna zemědělcům také nezbytné 
pojištění staveb, strojního a technologického vybavení, pojiš-
tění zemědělských strojů i vozového parku a samozřejmě 
i nezbytné pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Ať už 
jde o drobně hospodařícího farmáře nebo velký zemědělský 
podnik, každý může být pojištěn tak, aby měl zajištěna ta 
skutečně reálně hrozící nebezpečí, která mohou jeho fi rmu 
ohrozit.

Ať už jde o jakékoliv pojištění Hasičské vzájemné pojiš-
ťovny, vždy jde o pojištění, které refl ektuje požadavky moder-
ního člověka na jednoduchost a přehlednost při sjednání 
pojistné smlouvy. Zbývá jen jediné – správně si vybrat a s tím 
vám pracovníci a pojišťovací zprostředkovatelé Hasičské vzá-
jemné pojišťovny rádi pomohou. �
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Jak „od etikety 
k ovinutí“ 

kompaktní stroj 
zvládá s chutí?

Možná jste také ještě nemuseli zaznamenat výhody nové-
ho modelu průmyslového páskovacího stroje s tiskem 

na OOP pásku.
Dovedete si představit, že DIGI RGW-560II ovine 

páskou s tiskem potřebných údajů, jako na etiketu, třeba 
i Váš produkt? 

Pokud ano, pak Vám jsou věnovány tyto řádky o prů-
myslovém řešení pro ovinutí produktu elegantním páskem 
s možností grafi cké úpravy. RGW 5600II je nový stroj vyvi-
nutý společností Teraoka (DIGI), kterou v ČR a SR zastupuje 
Novum Global. Díky svým kompaktním rozměrům najde vyu-
žití i v malých prostorech.

1.  Které funkcionality nová „páskovačka“ RGW 560II
obchodníkovi nabízí?

–   kompaktní řešení,
–    atraktivní design s možností operativní změny vzhledu 

a obsahu tištěných obrázků a textu,
–    především slouží k ovinutí produktu OPP (orientovaný 

polypropylen) páskou kolem dokola, tzv. „full wrap“, 
a jejího potištění, 

–    zaujmout může variabilnost volby barevného provedení 
pásky, a to od průhledné po různé odstíny zabarvení pás-
ky, 

–    stroj na platformě PC je vybaven 15“ dotykovým ovládacím 
panelem,

–    s uživatelsky příjemným a intuitivním ovládáním, 
–    výhodou stroje RGW 560II je, že umí spojit dohromady 

„konvenční“ etiketu a „full wrap“ pásku, 
–    páska plní funkci bezpečnostního prvku pro zabránění ote-

vření,
–    rychlost páskování je až 12 cyklů/min. (rychlost závisí 

na velikosti obvodu produktu – délce ovinovací pás-
ky).

2.  Jaký typ obalů je schopna zabalit a v jakých rozmě-
rech?

Stroj umí páskou obalit libovolné produkty o rozměrech:
Šíře: 50–240 mm 
Hloubka: větší než 80 mm 
Výška: 10–150 mm 

3.  Do jakých prostor a pro jaký typ obchodníků je
balička určena?

Stroj je primárně určen do zázemí obchodů, supermarketů 
a hypermarketů. Naše doporučení je použití stroje tam, kde 
chce mít obchodník atraktivní vzhled produktu. 

4. Jaké varianty etiket nabízí?
RGW 5600II může používat OPP pásky v šířkách 40 nebo 
60 mm, s max. délkou návinu 200 m. Nabízí libovolné barev-
né provedení. 

5.  Design etiket si tvoří sám obchodník, nebo je předem 
defi nován?

Design etiket je libovolně programovatelný pomocí inte-
grovaného softwaru na tvorbu tiskových formátů. Je možné 
naprogramovat více formátů pro různé produkty. Formáty 
jsou linerless, tedy velikost polí se může dynamicky měnit dle 
délky textu. 

Na co jsme zapomněli?
Možná jen na závěr stručné představení jednoho z před-

ních výrobců, japonskou společnost Teraoka Seiko (DIGI).
Již více než  půl století DIGI navrhuje a vyrábí váhy a také 

unikátní řešení pro balení do průtažné folie, vážení a etiketo-
vání na velmi malém prostoru. Málokterá společnost může 
poskytnout lepší podporu, zkušenosti a technologie v této 
oblasti. 

 Novum Global, a. s.
. oblasti.

Novum Glo

�
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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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Samostatná 
provincie

LADISLAV STEINHAUSER

Ostrov objevili Portugalci v roce 1544, ale sílu na jeho ovlád-
nutí neměli, jen ho po svém pojmenovali jako Ilha Formo-

sa (Krásný ostrov). Přetahovali se o něj Nizozemci se Španěly, 
aby nakonec zvítězili Číňané a vrátili mu jeho původní název 
Tchaj-wan. Do této ostrovní provincie, která se tak stala sou-
částí rozsáhlé Říše středu, se už za dynastie Čching uchylovali 
rebelové. Před silou císařů však museli sklánět hlavy po dvě stě 
let. Jenže v roce 1894 se pustil císař do křížku s japonským cí-
sařem o vliv na Korejském poloostrově. Číňané prohráli a při-
šli nejen o Koreu, ale i o Tchaj-wan. Japonci hned začali ost-
rov přestavovat k obrazu svému, pravda, moc se ale s Číňany 
ve své nové provincii nemazlili. Chtěli Tchaj-wan průmyslově 
rozvinutý, ale především japonský. Jenže druhou světovou vál-
ku prohráli a světoví politici v Postupimi rozhodli, že Formo-
sa bude zase čínská. Pevninským Číňanům se rozvinutý Tchaj-
-wan natolik líbil, že s radostí obsazovali jeden úřad za druhým. 
Domácím se to nelíbilo, a tak brzy došlo k povstání, které ještě 
u moci se držící Čankajškův Kuomintang krvavě potlačil. Co to 
bylo pro velkou Čínu „pouhých“ deset tisíc obětí! Jenže i nad 
Čankajškem se už smrákalo. Velký kormidelník Mao Ce-tug 
mával rudou vlajkou nad většinou Číny a na Tchaj-wan prcha-
lo stále více vzdělaných a bohatých Číňanů, nakonec i zbytky 

Čankajškovy armády. Říkalo se, že na Tchaj-wan uprchla in-
telektuální a obchodní elita. Když komunisté ovládli pevninu 
a vyhlásili Čínskou lidovou republiku, Kuomintang na Tchaj-
-wanu vyhlásil Čínskou republiku. Začalo přetahování v OSN, 
kdo je vlastně Čína. Jako téměř vždy zvítězil ten větší a menší 
skřípe zuby. Občanská válka formálně trvá dodnes, žádné pří-
měří podepsáno nebylo. Svět se rozdělil. Amerika a prozápad-
ní země potichu uznávají Tchaj-wan jako samostatnou zemi, 
zbytek světa jako provincii jednotné Číny. A Japonsko? Váhá. 
Jejich letitou spolupráci s Tchaj-wanem zahodit nechce, jen-
že když ta čínská ekonomika tak úžasně roste! A demokracie? 
Ono to s ní na Tchaj-wanu tak slavné nebylo. Období „Bílého 
teroru“ nepřežilo mnoho tisíc těch Tchaj-wanců, kteří sice ko-
munisty nebyli, ale jen vzhlíželi k nim. Japonci se tiše usmívají, 
tchaj-wanský prezident sídlí v budově, kterou oni postavili pro 
svého provinčního guvernéra. 

Dnes žije na ostrově, přesněji na ostrovech, jen půl 
milionu původních obyvatel, zbytek do dvaceti čtyř milionů 
tvoří Číňané – Chanové. Zalidnění Tchaj-wanu je jedno 
z nejvyšších na světě, předbíhají ho jen ony legrační mikro-
státečky bohatých a chuďounký Bangladéš. Na kilometru 

Tři tváře Taipei

Náměstí Čankajška je dnes náměstím Svobody
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čtverečním žije téměř 650 obyvatel a jejich zvyky i kuchyně 
jsou téměř stejné jako na kontinentu. V Taipei vás zarazí, 
jako by zde chyběla historie, pár bran do starého města ji 
v očích turistů nezachrání. A tak se hned po vůdcově smrti 
začaly stavět v tradičním čínském slohu budovy národního 
divadla a symetricky vedle koncertní hala, jejichž červené 
střechy rámují výhled na náměstí, odkud na vše dozírá socha 
na trůnu sedícího Čankajška. Osmiboká střecha mauzolea je 
asijským symbolem bohatství a hojnosti a vystoupat k němu 
musíte po osmdesáti devíti schodech, tolik bylo Čankajškovi 
let. Řada lidí na nich natolik funí, že by i pár let bývalému 
vůdci odpustili. Výstup ale stojí za to. Střídání čestné stráže 
je opravdovým divadlem a už jen zhlédnutí toho, co vše se dá 
s puškou provádět za cviky, vás pobaví. Náměstí bylo svědkem 
nejen řady ceremonií, ale i protestů. V roce 1990 zde proběhly 
studentské demonstrace, které otočily tchaj-wanským kor-
midlem od diktatury k demokracii. Náměstí ztratilo jméno 
milovaného vůdce a získalo nové – Svobody. Nový prezident 
odvolal stanné právo a omluvil se za období „Bílého teroru“.

Nejste už z té historie unavení? Pojďme na šálek čaje. 
Čeká nás věž Taipei 101 a právě v jejím přízemí je repre-
zentativní čajovna společnosti TWG, založené v roce 
1837. S typickou čínskou úklonou dostáváme krásný lístek 
s nabídkou čajů, deset stránek pečlivě vybraných pěti set čajů 
z celého světa. Nejlevnější šálek čaje za dvě stě korun a nej-
dražší? Žádná hrůza, pětistovka. Kdo je ale zvyklý máchat 
Pigi pytlík dvakrát denně, asi kroutí očima, a tak raději rychle 
obracím list, aby si nevšimnul fajnovosti z Hawaje – Kilauea 
Mountain Oolong. Dát za šálek tisíc pět set korun, je opravdu 
pecka. Ehmm, prosím, nezapomeňte ještě na dýško! Kdepak 
ale rekord, nejdražším čajem je Gold Yin Zhen, ani se neptejte, 
kolik stojí. Který jsme my ochutnali? To, co doma nemáme, 
tchaj-wanské oolongy připravené, jak se má. Patří k tomu 
i ukázka třídění výhonků čaje. Takže shora: ještě nerozvinuté 

lístečky Flowery Orange Pekoe, pod ním Orange Pekoe, druhý 
rozvinutý Pekoe, vyvinuté Pekoe Souchong, další list je oby-
čejný Souchong. Od nejjemnějšího čaje po nejsilnější. Čaje 
nížinné a horské, čaje zelené a fermentované, černé, červené, 
bílé, žluté, modré. A co ten oolong? V prvé řadě je to anglická 
zkomolenina čínského wu-lung, polozeleného či žlutého čaje, 
něco mezi čajem zeleným a černým. Tchaj-wan je jeho pro-
dukcí proslulý.

TWG je fajnový podnik, nic pro domácí, a tak jsme o pár 
dnů později v Juifenu zasedli do pěkné starobylé čajovny, 
kam nás přilákala konvice nad rozžhaveným dřevěným 
uhlím, ohništěm zabudovaným přímo do stolečku, u kterého 
se musí sedět, jak jinak než se zkříženýma nohama. Paní se 
moc neptala, přinesla horský čaj oolong a dala se do jeho pří-
pravy obřadem Gong-fu. Horkou vodou vyhřála konvičku na 
čaj i čajové misky, odměřila pár gramů srolovaných lístků 
oolongu, vložila je do konvičky a přelila vodou, právě jen pro 
čtyři šálky. Se zdviženým prstem procedila, že voda nesmí mít 
víc než 95 °C a na první výluh stačí necelá minuta. Usmála 
se a dodala, že čas se neměří hodinkami, stačí počítat sedm 
klidných nádechů a výdechů. Nalila nám do kalíšků a vysvět-
lila, že pro druhý a další až do pátého se přidává po desíti 
vteřinách. To už nechala na nás. Čichali jsme, srkali, pomlas-
kávali a stejně jako u vína popisovali vůně, chuť i buket. Víte, 
že paní měla pravdu? Nejlepší byl oolong po třetím a čtvrtém 
výluhu.

Dopít a hurá na věž, které se zde říká stojednička, podle 
počtu pater. Budova tvaru bambusové tyče dosahuje výšky 

Mrakodrap Taipei 101 opravdu až do oblak

Výhled z chrámu v Juifenu

Box v running sushi
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509 metrů a postavili ji v roce 2004 jako Taipei Trade Cen-
trum. Symbolizuje ekonomickou dynamiku růstu země, která 
patří (patřila) vedle Hong Kongu, Jižní Koreje a Singapuru do 
čtveřice asijských tygrů. Byl to i stavebně husarský kousek. 
Budova stojí v seismické a tajfunové zóně, a tak má nahoře 
zabudované 660 tun vážící kyvadlo, které ji stabilizuje prý tak 
dobře, že jestli věž spadne, tak už do města, kde nebude stát 
žádná další budova. Pravda, oproti jiným věžím se nehou-
pala, jenže druhou pravdou je, že ten den nefoukalo ani se 
zem netřásla. Takže ještě jednou rozhlédnout, fotku do alba 
a hurá dolů výtahem létajícím tam i zpět Guinessovskou rych-
lostí přes kilometr za minutu. 

Na ulici lákaly velké plakáty. Nedáme si suši? „Sám? 
Dva? Čtyři?“ ptá se dívka u dveří. Ťukla do displeje a byl 
nám přidělený stůl číslo 55, vlastně krmná kóje, drůbežárna, 
napadlo mě a šel jsem si spočítat, kolik nás zde sedí, odkro-
koval si místnost. Patnáct krát patnáct metrů, padesát osm 
kójí, jistě přes sto dvacet hostů, za zdí, kam jsem nakoukl, pří-
pravna tři metry široká. Nikde ani decimetr nazbyt. Running 

sushi. Ve výšce očí dopravník hrnoucí kolem nás jeden talířek 
s lákající porcí sushi za druhým. Zaváhej a je pryč! Ruka 
raději vyletí a bere. Přece to nenechám jen tak utéct! Na stole 
svítí tablet s nabídkou dalších jídel a pití. Ťuk a za chvíli při-
stává talířek přímo u stolu, ťuk a za ním pití. Jen pivo přináší 
servírka, pas nechtěla, byli jsme asi věkem čitelní. V kójích 
seděli mladí lidé, jedli a koukali se do svých mobilů a tabletů, 
sem tam spolu prohodili slovo. Kokodák! Kdákne slepice, 
poposedne, aby snesla vejce a vyčerpaná se poté napila vody. 
Počítač jí připíše denní výkon i příkon a vykalkuluje, jestli 
je efektivní. Ťukám na tablet. Platit! Slečna, která přichází 
stejně rychle, jako by přijela po dopravníku, se ukloní, orlím 
zrakem sjede to, co zbylo na našem stole. Počítač se nespletl, 
my ho neošidili, a tak oběma rukama uctivě podá plastovou 
destičku, která u východu zapíná šipku, že máme odbočit 
k pokladně, přiložit telefon či kartu a pak se před námi ote-
vřou dveře na ulici. Nic nového! Jen stále větší a větší pro-
duktivita. Running sushi je už přece po světě v každém větším 
městě. Jak začalo? Pan Yoshiaki Shiraishi měl problémy 
s obsluhou ve své malé sushi restauraci, nestíhal a napadl ho 
pás, který viděl v pivovaru. V roce 1958 otevřel první restau-
raci s dopravníkem, ale boom přišel po výstavě Osaka World 
Expo, která se konala v roce 1970. To už je ale hodně dávno 
a svět jde stále dál. Kdepak jen obyčejné dopravníky, už se 
vyvíjí obsluhovací roboty. 

Jeden z obchodů street food

Vynikající plněné momo buchtičky

Čerství mořští šneci

Tak kterého si vyberete
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Večer jsme vyrazili na noční trh, ponořit se do světa 
omamných exotických vůní a chutí. Nočních trhů je v Taipei 
několik, stačí se jen zeptat na Ningxia, Silin, Raohe, Huaxi 
či Linjiang. Nechodí sem chudí ani pouze studenti, ale také 
bílé límečky, turisté a všichni toužící po zážitku a kulinárním 
prožitku. Servíruje se od večera až do rána. Samé dobroty. 
Kde se zde berou? Domácí se smějí, vždyť s Čankajškem 
sem uteklo i statisíce kuchařů, samozřejmě těch šikovných 
a úspěšných, a ti zavedli street food, který je na Tchaj-wanu 
součástí místní kultury, dovolím si poznámku, že stejně 
jako dnes v kontinentální Číně. Asi tedy všichni šikovní ne-
utekli.

Grilované špízy, masa a droby všech druhů, smažená 
prasečí ouška a nožičky, pečené pařáty či křidélka, zelenina 
dušená, pečená, grilovaná, v páře vařené taštičky momo, 
burgery, žáby, šneci, velcí mořští plži, grilované chobotnice 

a všechny možné plody moře, pečení kohouti i s hlavami 
a mohutnými hřebínky, ústřicové omelety, sladké párečky 
a šunky, tuňák osmažený v krustě a báác do nosu: pekelný 
pach smradlavého tofu a vedle září vyzrálé mango, ananasy, 
jahody v karamelu a ty sladkosti… Dost už, dost! Něco přece 
ochutnat musíme.

Stánkař s rouškou na ústech drží v jednorázové ruka-
vici špíz s  válečky těl plžů, mořských šneků s průměrem ulity 
jeden jako druhý, všichni okolo desíti centimetrů. „Fresh, 
fresh!“ ubezpečuje, a jakmile mu v ruce přistane pár tchaj-
-wanských dolarů, pouští se do práce. Skvělá delikatesa! Ale 
co s miskou, špejlí a ubrouskem? Na Tchaj-wanu totiž nejsou 
odpadkové koše, na ulicích je neuvidíte, a přitom nikde ani 
odhozený špaček, čisto. Nezbývá než se vrátit ke stánkaři 
a obaly mu vrátit. Samozřejmost.

�Rychlé občerstvení na nádraží

Bože, odtud strašně páchne  tofu

Na hygienu se kladou velké nároky
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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

8:00–9:30 Registrace účastníků

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 )

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
  Jindřich Fialka (MZe ČR), Martin Klanica (SZPI), 

Miroslav Koberna (PK ČR), Zbyněk Kozel (EKO-KOM, a. s), 
Petr Pipek, 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, 
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 

Karel Pilčík

Akce se koná pod záštitou 
ministra zemědělství Miroslava Tomana:
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ZOO_Royal_Zena_a_zivot_200x270.indd   1 20.09.19   9:57
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Uganda – tropická 
perla Afriky 

– 1. část

Ing. JAROSLAV VALENTA

Cestování a poznávání odlehlých a exotických koutů naší 
planety je vášní mnoha lidí. Již od dětského věku jsem si vy-

pěstoval onu cestovatelskou touhu díky mnohým vlivům, ro-
dině, učitelům historie a zeměpisu, četbě cestopisů, zejména 
těch od Zikmunda a Hanzelky, ale také později díky přátelům, 
kteří mají obdobná nutkání objevovat svět. Během několika 
málo dekád svého života jsem si postupně, a dnes už neodmys-
litelně, osvojil klasické cestovatelské manýry, sběratelství (po-
hlednic, suvenýrů), fotografování, ale také neustálé plánování 
výletů a cest, na které bych se mohl v záplavě pracovních i stu-
dijních povinností těšit. Můj dětský, ale i pozdější věk ovliv-
nily fi lmy jako Bohové musejí být šílení, Vzpomínky na Afriku, 

Hotel Rwanda nebo Poslední skotský král, a když k tomu při-
počtu knižní sérii Afrika snů a skutečnosti od výše zmíněných 
autorů a knihy o Africe od zoologa Josefa Vágnera, bylo v celku 
jasné, že si vytvořím k Africe zvláštní pouto. Mé první setká-
ní s africkým kontinentem bylo nejprve velmi nenápadné pro-
střednictvím Tuniska, které ale naopak bylo současně prvním 
setkáním s arabským světem. Tehdy jsem seděl na hotelovém 
balkoně při západu slunce otočen směrem na jih a říkal jsem 
si, že stačí „jen“ přejít Saharu a otevře se mi vysněná černá Af-
rika. Již přítomnost na africkém kontinentu ve mně vzbuzo-
vala velmi zajímavé pocity, tehdy jsem ještě netušil, že se mi 
můj africký sen později splní. Možná si říkáte, proč tak osobní 
a dlouhý úvod? Důvody jsou přinejmenším dva, tím prvním je 
přiblížení čtenářům mého příspěvku, jak moc důležitá pro mě 
tato cesta byla, a tím druhým je poděkování mému spoluces-
tovateli a dobrému příteli Ing. Milanu Lubinovi za úsilí a práci, 
díky níž bylo možné celou a organizačně náročnou cestu zre-
alizovat. Uganda se stala zemí, kde se můj africký sen změnil 
ve skutečnost, která navíc v mém srdci zanechala nesmazatel-
nou stopu. 

 Obr. 1 V Ugandě se veškerý život odehrává v ulicích, podél cest a na silnicích

Obr. 2 Naše první pohledy na život v Ugandě 
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Uganda, historie a současnost

Když jsme plánovali naší africkou cestu, zprvu Uganda 
nebyla na programu dne. Postupně během vytváření harmo-
nogramu přišel nápad si cestu ozvláštnit. Při detailnějším 
zkoumání této země bylo více zjevné, že ji nelze vynechat. 
Očekávali jsme prostředí spíše významně turisticky neovliv-
něné, navíc s krásnou tropickou přírodou a typickými afric-
kými výjevy obdobné těm, které se blížily představám nabytým 
z cestopisných textů. Vzhledem k tomu, že Uganda není desti-
nací pro běžné „dovolenkáře“, navíc není tak známá českým 
turistům, rád bych tuto africkou zemi nejprve formálně před-
stavil. Při oznámení cílů cesty svému okolí se člověk setkával 
s protichůdnými postoji, některé to fascinovalo, jiní spíše 
naznačovali obavy s ohledem na bezpečnost, infekční cho-
roby, úroveň lékařské pomoci aj. O Ugandě jsem si toho načetl 
hodně, jenže jak to tak chodí, vlastní zkušenost je nepřeno-
sitelná a navíc, každý vnímá dané místo a čas zcela indivi-
duálně. Proto bych nerad, aby má slova byla vnímána jako 

všeobecná pravda, jde spíše o individuální pocity a zážitky 
mé osoby.

Uganda je vnitrozemská rovníková země východní 
Afriky, ve které panuje celoročně příjemné klima. Podnebí je 
zde spíše horké a významně ovlivňované nadmořskou výškou 
a přítomností velkých vodních ploch (zejm. Viktoriino jezero). 
Typická je zde i přítomnost dvou období dešťů během roku, 
hlavní mezi březnem a květnem, to slabší od září do listopadu. 
Pokud byste plánovali cestu do Ugandy během období dešťů, 
zejména toho jarního, je velmi pravděpodobné, že řada cest 
v zemi nebude sjízdná. Nejteplejšími a zároveň nejsuššími 
měsíci jsou prosinec, leden a únor. Východoafrická náhorní 
plošina a průměrná nadmořská výška kolem 1000 m n. m. 
dává této zemi základní geografi cký ráz, spíše jde o zvlněnou 
parovinu s ojedinělými pahorky, horami a vulkány (např. 
Ruwenzori, Virunga, Muhavura, Elgon), kdy se střední a jižní 
část svažuje směrem k Viktoriinu jezeru, kde se nachází papy-
rusové bažiny (obr. 4). Na západě země je náhorní plošina 
ohraničená hlubokým a úzkým tektonickým příkopem, jež je 
součástí systému východoafrických příkopových propadlin. 
Příkop je vyplněn na mnoha místech jezery, východně Alber-
tovým (obr. 5) a západně Edwardovým jezerem. 

Obr. 3  Děti mířící do školy jsou po britském vzoru často ve škol-
ních stejnokrojích 

Obr. 4 Papyrusové mokřady a bažiny u břehů Viktoriina jezera

Obr. 5  Pohled na Albertovo jezero při jeho severním užším 
okraji, za jezerem jdou vidět v dálce již vrcholky nachá-
zející se v Demokratické republice Kongo
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Na území současné Ugandy se dříve nacházela čtyři 
významná království: Buganda, Bunjoro, Toro a Ankole. 
V 19. století přišli do této oblasti Arabové, kteří s sebou při-
nesli islám, po nich pak Evropané své křesťanství. V roce 
1890 se dostalo území do sféry vlivu Velké Británie a následně 
pod názvem Uganda se jednotlivá království stala britským 
protektorátem. Spolu s Keňou byla Uganda součástí Britské 
východní Afriky. Vliv Velké Británie ovlivnil zemi významně, 
i dnes můžeme tyto stopy a pozůstatky sledovat, patří mezi ně 
převažující křesťanství a angličtina jako úřední jazyk.

Uganda se velmi často nazývá tropickou perlou Afriky, 
řekl bych, že bych sám nevymyslel přiléhavější název pro tuto 
zemi. Krásný odlesk této perly byl však v historii zásadním 
způsobem narušen. Vláda Britů vzala za své v roce 1962, kdy 
Uganda získala nezávislost. Tímto milníkem však započala éra 
několika desetiletí, která se vyznačovala krvavými politickými 
převraty, jež měly mnohdy decimující dopad na obyvatelstvo 
a ekonomiku země. Hlavními strůjci daných událostí byl např. 
první předseda vlády Apollo Milton Obote, který byl zapojen 
s Idim Aminem (armádním činitelem) do nelegálních činností. 
Tehdejší parlament požadoval zbavení pravomocí Idiho Amina 
a stíhání předsedy vlády, který reagoval pučem a stal se druhým 
prezidentem. Obote byl v roce 1971 svržen Idim Aminem, 
který se tak stal třetím ugandským prezidentem. Pro Ugandu 
tak nastala mezi lety 1971–1979 velmi smutná etapa dějin. Idi 
Amin byl typickým diktátorem s nebývalou krutostí, který inkli-
noval k islámu a k podpoře teroristických skupin. Nechával se 
titulovat všemožným způsobem, např. „skotským králem“, jež 
mělo evokovat přemožení britského impéria. Období jeho vlády 
a teroru je zvěčněno v mnohých fi lmech, tím snad nejznámějším 
je fi lm Poslední skotský král. Za jeho vlády přišlo o život mnoho 
set tisíc lidí, často velmi brutálním způsobem. Po neúspěšné 
válce s Tanzanií však uprchl Idi Amin do Libye, kde našel úto-
čiště u Muamara Kaddáfího, jež ho dlouhodobě podporoval. 

Uganda je v současnosti poměrně politicky stabilní 
zemí, do které se rozhodně nemusíte bát cestovat, samo-
zřejmě při dodržování jistých pravidel a doporučení, tak jak 
je to pro podobné oblasti typické. Jistá omezení by mohla 
platit pro oblasti na hranicích s Demokratickou repub-
likou Kongo. Severní oblasti Ugandy při hranicích s Jižním 
Súdánem a severovýchod země v oblasti Karamoja nejsou též 
doporučovanými místy k návštěvě, zejména díky ozbrojeným 
střetům a celkové nestabilitě. 

Obr. 6 Pohled na typický venkov a jednoduché domky, u nichž nechybí banánovníky

Obr. 7  Červeně zbarvená půda bohatá na železo je nápadně 
vidět u této cesty

Uganda je velmi chudou zemí, která se vedle nových pří-
padů eboly (r. 2019) potýká především s epidemií HIV. Popu-
lace v Ugandě představuje více než 30 milionů, z toho dle 
WHO (2017) je přibližně 1,2 milionů HIV pozitivních ve věku 
15–64 let, dětí pak do věku 14 let kolem 95 tisíc. Data z roku 
2018 naznačují zvýšení již na 1,4 milionů dospělé populace. 
Podle listu The Guardian je velmi varovnou informací to, že 
každoročně se nově nakazí kolem 130 tisíc lidí.   

Hospodářství

Podloží země je utvářeno některými z nejstarších hornin 
na světě, na nichž leží hluboce zvětralé červeně zbarvené půdy 
bohaté na obsah sloučenin železa (obr. 7). Dle FAO se odha-
duje, že z celkové plochy Ugandy (241 550 km2) lze obdělávat až 
14 milionů ha půdy, z čehož se obhospodařuje cca 9,15 milionů 
ha, to představuje asi 38 % rozlohy země (data z roku 2012). 
Hospodářství země je významně ovlivněno důsledky koloniál-
ních dob pod vládou britské koruny. Velká Británie spravovala 
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veškerou ugandskou půdu, která měla za úkol zásobovat pře-
devším Britské ostrovy zemědělskými produkty. Sektor země-
dělství zaměstnává v Ugandě až 80 % obyvatel, přesto zaujímá 
pouze asi 25% podíl na HDP, je to dáno velmi nízkou produkti-
vitou práce a zastaralou technologií. Ještě hůře než zemědělství 
je na tom průmysl, jehož hlavním exportním atributem jsou 
nerosty, kovy a výrobky z nich (např. měděné rudy, apatit aj.). 
Země však zažívá trvalý ekonomický růst. V poslední době je 
hlavním tvůrcem HDP země odvětví služeb. 

Vývoz zemědělských komodit generuje významné 
příjmy ugandské ekonomice. Mezi hlavními produkty jsou 
káva, bavlna, kukuřice, tabák, čaj, kakaové boby, cukrová 
třtina a např. sezam. Pokud budete projíždět ugandskou kra-
jinou, uvidíte snad veškeré tropické plodiny, neboť podmínky 
jsou zde velmi vhodné. Během své cesty po Ugandě jsem neu-
stále viděl četné banánovníky (obr. 6), batáty, kasavu, vanilku 
a různé koření, agáve, čirok, proso, rýži, fazole a mnohé další. 

Nejdůležitější komoditou utvářející výdělek z exportu je 
káva. Ačkoliv je pěstování kávovníků proslulé a rozšířené v Jižní 
Americe, ale i v jiných vhodných oblastech na světě, jejich 
původem je tropická Afrika. Kávovník je keřovitého až stromo-
vitého vzrůstu a pěstuje se pro plody, peckovice (obr. 8), které 
obsahují obvykle 2 semena. Komerčně pěstovanými jsou dva 
druhy kávovníků: kávovník arabský (Coffea arabica) a kávovník 
robusta (Coffea canephora). Kávovník arabský pochází z vyšších 
poloh Etiopie a v Ugandě je značně rozšířený, zejména pak ve 
svých nejlepších sortách ve svazích vyhaslé sopky Mount Elgon 
na východě země (Mbale), a to v nadmořské výšce mezi 1600–
2000 m n. m. Hlavní oblastí pěstování tohoto druhu kávy je tedy 
v okolí města Mbale, kde výsadba začíná od března do dubna, 
sklizeň pak mezi srpnem a listopadem. Místem pěstování jsou 
většinou smíšené farmy, kde se dále pěstují jiné plodiny, zejm. 

pro vlastní potřebu, např. arašídy, banány a fazole. Kávovníkům 
vyhovuje růst převážně ve stínu stromů, jejichž listy rostlinám 
poskytují vhodné hnojivo. Kávovník robusta nabízí kávu nižší 
jakosti, i když v některých zemích je tou oblíbenější variantou 
pro svou hořkou chuť a vyšší obsah kofeinu. Vyšší kvalita kávy 
z C. arabica je dána komplexnější chutí, robusta se tak pou-
žívá spíše do směsí s „arabikou“, nebo k výrobě instantní kávy. 
Sklizeň a prvotní zpracování plodů se v jednotlivých zemích 
řídí svými lokálními zvláštnostmi. Samotný postup zpracování 
plodů kávovníku je poměrně složitý a zahrnuje několik kroků, 
které ovlivňují výslednou kvalitu. Jedním z posklizňových kroků 
při zpracování plodů kávovníku je jejich sušení, které má za úkol 
snížit vlhkost pro lepší skladovatelnost (obr. 9).

Z hlediska živočišné produkce měl vždy velký význam 
chov domácích zvířat a početní drobní zemědělci. Mezi hlavní 
hospodářská zvířata patří skot a kozy, nemalé počty zaujímají 

ovce a drůbež. Ačkoliv Uganda disponuje výbornými pas-
tevními areály, tak díky přítomnosti mouchy tse-tse v již-
ních oblastech země je chov dobytku soustředěn převážně do 
severnějších a západních koutů země (např. oblast Ankole, 
Kigezi, Teso, Karamoja atd.). Nejnápadnějším a poměrně 
všudypřítomným dobytkem je zde typický dlouhorohý skot 
Ankole (obr. 10), také označovaný jako Watusi skot, který 
původem pochází od kmenů Tutsi ve Rwandě. 

Dalším důležitým odvětvím v Ugandě, díky přítomnosti 
četných velkých jezer, je rybolov. Ryby jsou podstatným 
zdrojem obživy v zemi stejně tak nezanedbatelným exportním 
atributem, jakým je především nilský okoun (Robalo nilský, 
Lates nilocitus). Jedná se o významnou hospodářskou rybu 
lovenou ve Viktoriině jezeře, kde je však nepůvodním druhem, 
který zde byl vysazen v polovině minulého století a invazivně 
se rozšířil na úkor původních druhů ryb. 

Obr. 8 Kávovník a jeho plody (peckovice)

Obr. 10  Tradiční africký skot Ankole, typický svými dlouhými 
rohy

Obr. 11  Pouliční prodej škrobových banánů na tradiční pokrm 
matooke

Obr. 9 Sušení plodů na slunci 
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Tropická barevná dřeva mohou být další zajímavou 
komoditou Ugandy, jedná se např. o mahagonové a iroko 
dřevo, z lesů se však vedle dřeva získává i přírodní kaučuk. 

Banánovníky a ugandská kuchyně

Ten, kdo navštívil někdy rovníkové oblasti, nemohl si 
nevšimnout všudypřítomných banánovníků (obr. 2, 6 a 9). 
Jelikož jde svým vzhledem o velmi typické a mohutné byliny, 
které dosahují 2–6 metrů výšky, nelze je přehlédnout. Jsou 
nedílnou součástí zdejší krajiny, stejně tak jsou neodmysli-
telným prvkem ugandské kuchyně. Banánovníků je velké 
množství druhů, plody stejně tak jako jiné části rostliny lze 
využívat pro různé účely. Pokud pro jednoduchost rozdělíme 
banánovníky do 2 kategorií, jednou z nich jsou pak banánov-
níky s měkkými a sladkými plody (banány), jejichž některé 
druhy známe z našich obchodů, druhou skupinou jsou pak tzv. 
zeleninové nebo také škrobové banánovníky, které jsou velmi 
typické pro tuto oblast a v Ugandě se s nimi setkáte všude (obr. 
11). Zeleninové banány mají velký podíl škrobu, jsou tak v této 
rovníkové Africe základním potravním zdrojem, obdobně jako 
jinde brambory nebo rýže. Sklízejí se zelené, tedy nedozrálé, 
pojídají se tak vařené, smažené, pečené a po usušení se z nich 
mele mouka. Velmi typickou přílohou k mnohým jídlům se 
vám v místní kuchyni dostane kaše z těchto banánů, která se 
nazývá matooke. Místní kuchyně je směsí tradiční kultury, 
stejně tak vlivů arabských a asijských. Mezi masy zde dominuje 

kuřecí, rybí, kozí a skopové. Jedním z velmi tradičních jídel je 
zde kozí maso dušené v banánovém listě, podávané s dušeným 
banánem (matooke), rýží a kaší z bílé kukuřičné mouky, která 
se nazývá posho (obr. 12). V pokrmech se ale běžně obje-
vují batáty, yamy, maniok, sója, chapati (placky z pšeničné 
mouky), dále pak nepřeberné množství různého tropického 
ovoce, např. ananas (obr. 14), džekfruit (obr. 13), avokádo, 
mango, maracuja aj. Nedílnou součástí je i listová zelenina, 
tou zajímavou jsou pak např. laskavec a nakati. 

Vedle naprosto typické kaše matooke lze ugandskou 
kuchyni představit i jinými tradičními a regionálními pokrmy: 
luwombo je směs masa (např. kuřecího) spolu s arašídovou 
omáčkou a různou zeleninou (např. mrkví) dušené v lis-
tech banánovníků, muchomo je pouliční na tyčce prodávané 
pečené maso (obr. 15), často kuřecí, ale může se jednat o vep-
řové, hovězí a kozí, katago je v podstatě polévka s fazolemi, 
hovězím masem, zeleninou a smaženými banány, g-nut souce 
je označení pro omáčku z červených sladkých arašídů ve sme-
taně, která se podává např. jako příloha k pečené rybě.

Obr.  12    Ugandskou kuchyni zde reprezentuje dušené kozí 
maso v banánovém listu, k tomu matooke, rýže a posho

Obr. 13  Džekfruit neboli žakie je druhem ovoce z tropického 
stromu Artocarpus heterophyllus (Chlebovník různo-
listý)

Obr. 15 Prodej tradičního kuřecího muchomo

Obr. 14 Pouliční prodej ananasu je téměř všude
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První okamžiky v Ugandě

V podvečerních hodinách nastupujeme v Nairobi 
(hlavním městě Keni) do autobusu na „běžné“ lince do Kam-
paly (hlavního města Ugandy), čeká nás cesta trvající více 
než 12 hodin. Malý autobusový terminál v centru Nairobi 
působí velmi chaoticky, stejně tak probíhá nástup pasažérů 
a manipulace se zavazadly. Přítomnost 4 bělochů (naše sku-
pina) přitahuje velkou pozornost a zájem. Pravdou asi je, že 
běžní turisté tuto možnost dopravy do Ugandy nevyužívají, 
ale my jsme pro každé dobrodružství, navíc tento způsob 
byl neskutečně laciný. Noční transfer a zážitky z něho by 
byly asi na samostatný článek, nicméně po náročném a opě-
tovném chaosu na hranicích (imigrační byrokracie a výměna 
místní měny) konečně vjíždíme do Ugandy. Je něco kolem 
6. hodiny, jelikož jsme na rovníku, tak se začíná rychle 
rozednívat. První pohledy do krajiny jsou pro nás všechny 
dechberoucí, možná více než hodinu všichni mlčky koukáme 
z okna a pozorujeme zatím nikdy neviděné. Říkám si: „To 
nemůže být pravda, já jsem opravdu zde a vidím to.“ S každým 
kilometrem hlouběji ve vnitrozemí člověk cítí opravdovou 
subsaharskou Afriku v celé své kráse, tropická a neskutečně 
bujná vegetace, pestrobarevné oblečení místních žen (obr. 
16), chatrče kdesi mezi banánovníky (obr. 6 a 9), veškerý 
život odehrávající se při hlavní silnici (obr. 1, 11 a 19), stejně 
tak ale portréty dětí, jednak těch šťastnějších školu navště-
vujících (obr. 3), ale také těch méně šťastných. Po několika 
hodinách přijíždíme do Kampaly, kde snad silniční pravidla 
a řád mohou pochopit jen místní, pro nás je toto město abso-
lutním zážitkem. 

V tuto chvíli před námi stojí celá Uganda a my se vydáme 
vstříc jejímu přírodnímu a kulturnímu bohatství, to nejhezčí 
nás tedy teprve čeká. 

Pokračování v příštím díle.

Obr. 16  Cestou po Ugandě ve dne i během noci vidíte stále někoho jít po silnici, velmi  často to jsou ženy s dětmi nebo děti samotné 
a obvykle nesoucí žlutý kanystr s vodou

Obr. 17  Pohled na africké děti máme často spojený s chudobou, 
hladem a nemocemi. Realita ale taková být nemusí, 
u většiny ugandských dětí jsme pozorovali úsměv, 
i když někdy podmínky, ve kterých žijí, nemusí pro nás 
být zrovna pochopitelné �

Fotografi e: Veškeré snímky jsou z osobního archivu Jaro-
slava Valenty a Milana Lubiny.

Použitá data:
FAO (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations)
The World Bank (worldbank.org)
WHO (World Health Organization)
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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

Pharma & Food Solu  ons
ŘEŠENÍ PRO VÁŠ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

NAPŘÍČ VŠEMI POTRAVINÁŘSKÝMI APLIKACEMI
www.dowpharmaandfood.com

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

je výhradním distributorem společnos   DOW.

 Společnost DOW je předním světovým výrobcem derivátů celulóz.
V por  óliu naleznete široké spektrum methylcelulóz, hydroxypropylmethylcelulóz a karboxymethylcelulóz.
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Putování za sýry
NA NÁVŠTĚVĚ 

V SÝROVÉ JESKYNI

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Další zastávkou na našem putování za sýry bude tentokrát 
oblast tyrolsko-bavorského pomezí. Asi padesát kilomet-

rů východně od Innsbrucku, v údolí mohutné alpské řeky Inn 
a v podhůří překrásných alpských hor Kaisergebirge (Císař-
ské hory) a masivu Wilder Kaiser (Divoký císař), a nadohled 
tyrolskému hradu Kufstein vyrábí své sýry už čtyřicet let rodi-
na Herberta Planggera. S panem Planggerem jsem se poprvé 
setkal asi před sedmi lety na jednom ze sýrařských veletrhů 
v Německu, a už tehdy mě příjemně překvapoval jeho osobitý 
pohled na sýrařinu, která podle něj začíná již na alpských lou-
kách. Pan Plangger mě pak od našeho prvního setkání každý 
rok pravidelně zval do Tyrolska a dodával: „To opravdu musíš 
vidět…“  V mém stále nabitém programu nebyl na tuto ná-
vštěvu nějak čas, takže můj „dobrý známý“ mezitím odešel do 
důchodu, a když jsem se letos v létě konečně k cestě odhodlal 
a návštěvu uskutečnil, přijal mě v sýrárně už jeho rodinný po-

kračovatel, a sice zeť Ing. Reinhard Brunner. Skutečně to za 
to stálo a nakonec jsem díky mému „zpoždění“ viděl možná 
daleko více zajímavého, než bych si mohl prohlédnout před 
lety. Pojďte tedy se mnou navštívit Plangger´s Felsenkeller 
(= Planggerův jeskynní sklep), ve kterém sýry dozrávají jako 
v žádné jiné dnešní sýrárně.

Zakladatel společnosti Käserei Plangger GmbH (s. r. o.)
Herbert Plangger započal svoji mlékařskou a sýrařskou 
kariéru v roce 1956, kdy se coby mladý učeň začal učit sýrař-
skému řemeslu. Netrvalo dlouho a z nadšení k tomuto povo-
lání a po náležité praxi na několika sýrárnách se brzy stal 
„Mistrem sýrařem“. 

V roce 1972 se odhodlal k samostatné sýrařské živ-
nosti. Ve vesnici Niederndorf vzdálené jen asi tři kilometry od 
bavorských hranic začal nakupovat mléko od sedláků sdru-
žených do místního družstva a v pronajatém malém provozu 
začal vyrábět své první sýry. V popředí jeho zájmu stála vždy 
vysoká kvalita mléka a zejména v mléce přítomná přirozená 
mikrofl óra pocházející z travin a bylin rostoucích v okolních 
horách. To předurčilo jeho životní a podnikatelskou fi lozofi i: 
čisté a zdravé životní prostředí a příroda, které je potřeba neu-
stále udržovat a chránit. Pan Plangger vždycky zastával názor, 
že předpokladem úspěchu výroby kvalitních sýrů je dobrá 
půda. „S půdou to vše začíná. Když je dobrá a zdravá půda, 
roste na ní dobré a zdravé krmivo pro dojnice, které pak dávají 
dobré a zdravé mléko, a nakonec z něj můžeme vyrobit kvalitní 
a zdravý sýr. To je ten nejlepší koloběh přírody.“ 

Ve spolupráci s významným japonským mikrobio-
logem Dr. Teruo Higou vyvinul pan Plangger ve své sýrárně 
speciální bakteriální směs, kterou později komerčně nazval 
„Microfl or“, a začal ji ve formě roztoku „efektivních mikro-

organismů“ dodávat zdejším farmářům. Ti ho volně rozpra-
šují přímo ve stáji, takže se tyto ušlechtilé mikroorganismy 
mohou dostávat přes krávu do hnoje a s ním pak na pastviny, 
kde poskytují dobré podmínky pro zdravou půdu a vyvážený 
růst trav a bylin.  Tato směs ušlechtilých a přirozeně se vysky-
tujících bakteriálních kultur, které žijí ve vzájemné symbióze, 
je používána doslova jako „vakcína“ k vytvoření mikrobiální 
rozmanitosti v půdě prostřednictvím rostlin. Přítomné jsou 
jak bakterie mléčného kvašení produkující kyselinu mléčnou, 
tak fotosyntetické bakterie a ušlechtilé kvasinky a plísně. 
Společně ovlivňují správný metabolismus organické hmoty 
a zabraňují hnilobám a růstu nežádoucích plísní. „Působení 
mikroorganismů“ nenahrazuje jiné agrotechnické metody, 
je to jen další rozměr pro optimalizaci netoxických postupů 
používaných v zemědělství. Farmářům, kteří tento chráněný 
postup využívají, se jeho aplikace vrací v podobě vysoce kva-
litního mléka.
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A pak je tu zavedena ještě další důležitá zemědělská 
praxe: každý rok na jaře zdejší farmáři rozpráší na pole a pas-
tviny až tisíc tun jemného kamenného biolitového písku. Far-
máři dále dostávají z mlékárny Plangger dřevěné uhlí, které 
přidávají do kejdy před hnojením na pole. Dřevěné uhlí a bio-
litový písek, které se dostanou do půdy, pak využívají žížaly, 
čímž přispívají k tvorbě hodnotného humusu. Opět se tedy 
jedná o výjimečné agrotechnické postupy podporující dobrou 
kořenovou aktivitu rostlin, čímž se zlepšuje péče o travní 
porosty, ale také to přispívá k zadržování vody v půdě.

Vrátím-li se ještě jednou k životní fi lozofi i pana Plan-
ggera o zdravé půdě, tak musím vzpomenout na jeho moudrá 
slova: „Jak je zdravá půda, tak jsou zdraví lidé. Zdraví je 
mnohem nakažlivější než nemoc, neboť nemoc musí být něčím 
vyvolána, zatímco zdraví je dáno správnou starostlivostí o půdu 
od samého počátku. Mléčná užit-
kovost je pak samozřejmě také 
lepší, jsou-li krávy zdravé a spoko-
jené. A to prospívá i nám lidem.“

V sýrárně Plangger zpraco-
vávají pro výrobu sýrů „senné mléko“ z horské oblasti Kai-
sergebirge. Toto mléko zde nazývané „Heumilch“ poskytují 
dojnice pasoucí se v létě na horských almách a v zimě krmené 
výlučně dobrým a kvalitním senem z alpských luk. Sušení 
sena probíhá velmi šetrně z části ve stínu za intenzivního 
proudění vzduchu, např. v nájezdových mlatech stodol, to 
proto, aby nedocházelo k oxidaci živin a krmivo si udrželo 
i po usušení vysoký obsah živin a stopových prvků. Tedy opět 
„perfekcionismus do posledního puntíku“. Pro kvalitu sena je 
velmi důležitá i druhová pestrost rostlin zastoupených v trav-
ních porostech čítající nejméně padesát až šedesát rostlin-
ných druhů. Mezi nimi jsou například různé druhy jetelů, 
vikev, řebříček, kerblík a mnoho dalších.  Zkrmování siláží je 
přitom přísně zakázáno.

Mlékárna pana Planggera vykupuje mléko od celkem 
105 sedláků, kteří jsou stejně jako sýrárna členy rakouského 
spolku „BIO-AUSTRIA“. Ročně nakoupí 10 milionů litrů, 
z toho je 70 % v biokvalitě a zbytek v kvalitě konvenčního 
„Heumilch“. Celkem sýrárna Plangger ročně vyrobí něco přes 
1000 tun velmi kvalitních horských sýrů, při jejichž výrobě 
nejsou používány jakékoliv přídatné chemické látky, tedy ani 
aromata a barviva. V technologii jsou respektovány tradiční 
řemeslné postupy, přičemž strojní vybavení je na vysoké tech-
nické úrovni splňující přísná hygienická a bezpečnostní kri-
téria Evropské unie.  

A nyní poslední rarita a výjimečnost: Sýrárna Plangger 
sídlila po dlouhou dobu nejdříve ve vesnici Durchholzen, 
kde ještě dodnes probíhá výroba, a sýry se 40 let převážely 

ke zrání do zracího sklepa vybudovaného ve skále situované 
poblíž slavného hradu Kufstein. Kapacita tohoto sklepa však 
už nestačila. V roce 2015 se sídlo společnosti z Durchholzenu 
přestěhovalo do Niederndorfu, kde se také nacházejí nové 
a zcela unikátní zrací sklepy. Pan Plangger si zde totiž koupil 
pozemek se skalním masivem a k tomu ještě třicet tun dyna-
mitu! A co následovalo: v rozsáhlém skalním masivu nechal 
vystřílet jeskynní komplex o rozměrech asi 110 metrů na 
délku, 30 na šířku a výšce odpovídající 26 regálovým pozicím 
na sýry. Naprosto dokonalé, jedinečné a až skoro neuvěři-
telné. V této „jeskyni“ se drží celoročně konstantní teplota 
mezi 12 až 13 °C a relativní vlhkost na úrovni 90 %, což před-
stavuje nejideálnější podmínky pro přírodní zrání horských 
sýrů. Pan Plangger i v tomto vidí velký přínos pro životní pro-
středí, protože nemusí využívat žádnou energii na chlazení, 

resp. temperaci zracích prostor. Skalní zrací sklep je rozložen 
na 1600 m2 a nabízí prostor pro zrání 50 000 buď čtyřkilových 
nebo třicetikilových bochníků sýra, z nichž některé dozrá-
vají až 15 měsíců. V prostorech s přírodním zráním je velice 
důležité pravidelné ošetřování pokožky sýrů, při kterém však 
lidské ruce nahradili ošetřovací roboti. 

Vedle zracího sklepa byla zřízena také moderní sýrařská 
prodejna nabízející nejenom veškeré druhy zdejších sýrů 
v bio i v konvenční kvalitě, ale také další mléčné bioprodukty, 
které tu jsou vyráběny: máslo ze zakysané smetany ze sudové 
máselnice, tvaroh, syrovátkové nápoje a koupele, jogurty, čer-
stvé i plísňové sýry, ale také další zemědělské a potravinářské 
produkty od farmářů, výrobců a pěstitelů z blízkého okolí, 
například bioslunečnicový olej.

Vybudované je také návštěvnické centrum sloužící pro 
exkurze, přednášky, ochutnávky sýrů a další akce souvise-
jící s agroturistikou. Z tohoto zázemí asi pro 20–30 osob se 



72
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

9
r e p o r t á ž

návštěvníci mohou přes velkou prosklenou rampu dívat do 
skalního zracího sklepa a pozorovat práci sýrařů. Prohléd-
nout si zde mohou také vystavenou starou sýrařskou a mléká-
renskou techniku a nástroje.

Pojďme si nyní představit alespoň některé sýry, které má 
sýrárna Plangger ve svém výrobkovém portfoliu. 

Tyrolský horský sýr (Tiroler Bergkäse) s chráněným 
označením původu je určitě jedničkou ve zdejší nabídce. 
Vyrábí se ze syrového mléka jak v bio, tak i v konvenční kvalitě 
a zraje v několika jakostních stupních po dobu 3, 6, 9 a 12mě-
síců. Sýr ve tvaru velkého třicetikilového bochníku s přiro-
zenou kůrou má 50 % tuku v sušině.

Bio-Salašnický sýr (Sennkäse) je jemný polotvrdý sýr 
z čerstvého senného biomléka, který si zamilovali jak mladší, 
tak i starší konzumenti.

V Rakousku a v Německu získávají na stále větší oblibě 
polotvrdé sýry s přídavkem pískavice neboli tzv. řeckého sena. 
Vyrábějí je tedy i zde jako Bio-Bockshornkleekäse, a to s tuč-
ností 55 % v sušině. Surovinou je opět čerstvé senné biomléko 
a biosmetana, doba zrání je asi dva měsíce a chuť sýra je velmi 
příjemně oříšková. Sýr se konzumuje velmi často jako snack, 
nicméně na chlebě z kamenné pece namazaném čerstvým 
máslem tento lahodný sýr vynikne vždy dokonale.

Vysokou tučnost má také sýr označený jako Bio Rose 
de Sebi. Tento jemný máslový sýr (Butterkäse) s 55 % tuku 
v sušině, který vyniká plnou máslovou chutí, byl pojmenován 
podle stejnojmenného románu básníka Ludwiga Steuba, 
který byl napsán právě v tomto kraji. Vyrábí se z termizova-
ného mléka z horské oblasti „Zahmer Kaiser“ (Krotký císař) 
získávaného v létě od krav pasoucích se na zdejších horských 

almách. Sýr zraje osm týdnů. Má velmi plnou, lahodně sme-
tanovou chuť s nádechem horské louky a je velice oblíben 
mezi sýrovými gurmány.

Mým favoritem ze zdejší sýrárny je však jednoznačně 
Bio-Urfelskäse (Starojeskynní sýr), který je pro německý trh 
vyráběn také pod značkou Steinsalzkäse (Sýr s kamennou 
solí). Jedná se o zcela výjimečný polotvrdý sýr s 50 % tuku 
v sušině, rovněž vyráběný z čerstvého biomléka, ale alterna-
tivně je v sortimentu i z mléka konvenčního. Mléko je pro 
výrobu tohoto sýra termizováno při teplotě 58–60 °C. Sýr je 
po dobu tříměsíčního zrání povrchově afi nován speciálním 
nátěrem připravovaným z horských bylin, krystalické soli 
a speciálních minerálů, které dodávají buketu sýra naprosto 
nezaměnitelnou kořenitou chuť. Přírodní krystalická sůl, 
která je ve směsi použita, se těží v Nízkých Karpatech v hra-
ničním trojúhelníku Maďarska, Rumunska a Ukrajiny 
z hloubky 400–500 metrů a ve své biofyzikální formě se 
nezměnila po dobu 5 milionů let. Pro kvalitu sýra je velmi 

Bio Rose de SebiTyrolský horský sýr 
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důležitý její vysoký obsah stopových prvků. Tento sýr je beze-
sporu mistrovským kouskem sýrařské afi nace. Po nanesení 
solného nátěru na povrch sýra a jeho zaschnutí připomíná 
sýr doslova světle šedou skálu. Chuť je velice výrazná, bylinná 
a ovocná.

A nakonec tohoto vyprávění se s vámi podělím ještě 
o jednu moji novou osobní zkušenost. Při prohlídce sklepů 
jsem najednou v jednom rohu uviděl regál s velmi podiv-
nými sýry. V ten moment jsem si vzpomněl na mého profe-
sora na škole Jiřího Doležálka, který nám studentům říkal, 
abychom se vyvarovali ve sklepě toho, že by nám snad sýroví 
roztoči napadli sýry, to by byla doslova pohroma. A jak jsem 
si matně na popis této vady vzpomněl, zeptal jsem se opa-
trně mého hostitele Ing. Brunnera, co že to na tom regálu 
je za sýry. Odpověď byla rychlá a jasná: „Milbenkäse, doch. 

Das können Sie nicht?“ (= Roztočové sýry, to neznáte?). V ten 
moment jsem nevěřil svým očím. K tomu pan Brunner ihned 
dodal: „To je veliká specialita, nechcete ochutnat? Nebojte se 
toho!“ Popravdě řečeno jsem neměl odvahu odmítnout, a tak 
jsem jen lehce přikývl. Sýrař přinesl sýrařský nebozez a ze 
sýra vyvrtal asi osm centimetrů dlouhý vzorek a nabídnul mi 
ho. Velmi nedůvěřivě jsem opravdu jen malý kousek drobivé 
sýrové hmoty vložil do úst a rázem ucítil velmi výraznou, silně 
kořeněnou chuť s mírně nahořklým dozníváním. Vůně sýra 
byla lehce amoniakální. Celkový dojem byl sice velmi zvláštní, 
ale určitě ne odpudivý, skoro by se dalo říci, že překvapivě 
dobrý. Polotvrdý horský sýr byl totiž povrchově „afi nován“ 
roztočovou směsí. Tato malá „zvířátka“ z rodu pavoukovců 
o velikosti 80 μm–1 mm produkují ve svých slinách speciální 
enzymy, které jsou zodpovědné za zrání sýra. Sýr pod nimi 
zraje 3 až 12 měsíců. V sýrařině je používán zejména kmen 
Tyrophagus casei, resp. Tyroglyphus casei.  Toto moje nové 
poznání mě utvrdilo v tom, abych se problematikou zrání 
sýrů s využitím roztočů více seznámil a přinesl vám někdy 
příště ještě více informací o této zcela neobvyklé technologii.

Vyprávět o sýrárně pana Planggera a jeho zajímavých 
postupech by se dalo ještě hodně dlouho. Těch překvapení 
a zážitků při mé návštěvě bylo opravdu mnoho, i když ten 
poslední byl stejně ten nejlepší. To, když jsme si s panem 
Brunnerem, mojí paní Danou a jeho paní, dcerou pana Plan-
ggera, společně sedli do jeho kanceláře na ochutnávku zdej-
ších výrobků. Jeden sýr byl lepší než druhý, k tomu jsme 
přikusovali placky Schüttelbrotu, což je tvrdá, chřupavá chle-
bová placka vyrobená z žitné mouky, vody a droždí a ochu-
cená solí, kmínem, semínky fenyklu, anýzu, alpského jetele 
a koriandru. A k tomu jsme popíjeli úžasnou zakysanou 
a borůvkami ochucenou syrovátku. Sám jsem ji vypil asi litr 
a na oběd jsem tento den již neměl žádnou chuť.

 �
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www.jatkycb.cz

JATKY
ČESKÝ BROD

a. s.

PÁNI KOLEGOVÉ 
ŘEZNÍCI,

Již přes dvacet let dodáváme zákazníkům půlky, 
kostry i předky pouze z tuzemských a v současné 
době je to již 100 % z vlastních chovů. 
Snažíme se vyhovět požadavkům velkých 
i menších zákazníků. Každý z Vás je pro nás 
důležitým obchodním partnerem a děkujeme 
za důvěru, kterou nám prokazujete.

Těšíme se na další spolupráci se stávajícími, 
ale snad i s novými obchodními partnery.

Nabídkový ceník naleznete na www.jatkycb.cz.  

Přejeme Vám všem v tomto pro nás všechny 
nelehkém období pevné nervy, 
úspěch v podnikání a především pevné zdraví.

Za celý kolektiv Jatek Český Brod, 
RICHARD HRDINA   

zdravíme Vás z Českého Brodu... 

JATKY ČESKÝ BROD a. s., Jateční 316, 282 01 Český Brod

www.minerva-is.eu

budujeme efektivní podniky  
v potravinářství



75
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

9
r e p o r t á ž

Pivnice Zlý Časy 
čili nové trendy 

v naší pivní kultuře

Ing. IVAN JEMELKA

Zvíkovská Zlatá Labuť 11°, Schneider Weisse Original, 
R. A. Dvorský, Matuška Tropical Rocket, Matuška Wit-

bier, Clock American Pale Ale, Bad Flash Raspberry Sour Ale, 
Antoš No Stress, Thornbridge Skull Rocker, Permon Summer 
Ale Citra, Zlatá Kráva Red Ox, Řeporyje Sour Smaug, Zvíkov-
ský Rarášek, Bad Flash Prostě ležák, Bad Flash Bikini, Něžný 
Barbar, Kocour světlý ležák, Bad Flash Torpid Mind, Besky-
dy Yakima Walley, Máša New England IPA, Magic Rock Co-
mmon Grounds, Schneider Hopfen Weisse, Chomout Švarc, 
Schneider Weisse Meine Grunes, Tambor Světlý ležák 11°, 
Rampušák 12° nefi ltrovaný Bandita Beer Opener světlý le-
žák, St. Georgen Weisse, Polička Záviš 12°, Bad Flash Man-
go Chilli Sour Ale, Matuška Tmavé, Thornbridge Jaipur IPA, 
Nachmelená Opice Sun APA 12°, Nachmelená opice IPA 14°,  
Clock Twist Red Ale, Matuška EL Dorado Ale, Kocour Samu-
rai, Permon IPA.

 Co to je?

Co to je? To jsou piva, která nabízí tři výčepy pivnice 
Zlý Časy v pražských Nuslích v Čestmírově ulici číslo 5, 
nedaleko náměstí Bratří Synků. Také si tu můžete vybrat 
z nabídky dalších zhruba stovky piv lahvových a ani nabídka 
destilátů není zanedbatelná. Například rumů je na stálém 
nápojovém lístku také téměř stovka. Podobné „mnohoznač-
kové“ tradiční hospody najdete v Belgii nebo v Holandsku, 
kde také majitel Zlých Časů Jan Charvát našel inspiraci pro tu 
svou – nuselskou. Někdy kolem roku 2008 Charvátovi totiž 
jeden kamarád poradil, aby se jel podívat, jak to dělají profíci 
„venku“, a odjeli spolu do Nizozemí. „Tam jsme obcházeli 
multibrandový hospody, a já byl jako v jiném světě. Spousta 
píp, žádný přenosný chlazení, lidi za barem věděli, co prodá-
vají. Okamžitě jsem věděl, že to chci taky. A aby to mělo nějakej 
příběh, tak jsem si řekl: jsme Zlý Časy, máme v logu hodiny, 
den má 24 hodin, tak 24 kohoutů (píp),“  vyprávěl Char-
vát.

Pražané nápad ocenili a Charvát postupně Zlý Časy 
rozšiřoval. Nejdříve otevřel novou zahrádku se třiceti místy 
a později další výčep v patře.

Konec „jedné hospody = jednoho piva“

V roce 2009 navštívil Prahu Američan Evan Raildec 
a napsal do New York Times reportáž o místních pivnicích. 
Zmínil v ní také Zlý Časy. „To, co však bylo neznámé, byla 
rozmanitost. Nad barem bylo na kusu papíru ručně napsáno 
16 názvů piv. Patřila k nim i ta z nových českých malých pivovarů 
Tambor a Chotěboř. V chladničkách byla lahvová piva značky 
Kocour, Matuška a mnoho dalších z nových českých pivovarů 
připravena ihned ke konzumaci. Ve srovnání s minulou dobou 
‚jedné hospody = jednoho piva‘ mi to připadalo jako neuvěři-
telný nový svět,“ svěřil se Raildec ve zmíněném článku.

V roce 2011 se Zlý Časy umístili v internetové anketě 
„10 pivnic v Praze, kde se čepuje nejlepší pivo“ na prvním 
místě. „V současnosti jedna z nejvíce kultovních pivnic v Praze. 
Na 24 pípách se zde střídají piva z malých a středních pivovarů 
původem jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Kdo by si nic 
z toho nevybral, může využít bohatého pivkupectví a ochutnat 
lahvové lahůdky z celého světa. Vlajková loď Aliance P.I.V., 
sdružení nezávislých hostinských čepujících v restauracích pivo 
z mnoha pivovarů a představujících jednotlivá piva na pivních 
listech nad výčepem. Na první místo svého žebříčku hospod 
s nejlepším pivem dalo nuselský podnik hned pět hodnotitelů. 
Výjimečný výběr, výjimečný genius loci. Tahle hospoda si navíc 
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dokázala i přes velký věhlas zachovat svůj lokální charakter,“ 
zdůvodnil tehdy své hodnocení Jan Modrák, marketingový 
manažer společnosti Gamescape a člen První pivní extraligy, 
iniciativy pivních znalců, kteří pravidelně hodnotí nejlepší 
piva v různých kategoriích. 

Pestrá nabídka, ale i společné výlety

Teď tedy úhrnem a věcně. V pivnici Zlý časy nabízejí řadu 
různých pivních značek malých a středních regionálních čes-
kých a moravských pivovarů. Kromě točených piv nabídka 
obsahuje také řadu lahvových piv z celého světa. Vedle pivnice 
je si je můžete zakoupit ve zvláštní prodejně, která se jmenuje 
Pivkupectví. Vybírat lze asi z 900 značek. Sortiment tvoří piva 
světlá, tmavá a polotomavá, ovocná, kvasnicová, pšeničná, 
extra chmelená, svrchně i spodně kvašená a podobně. Pokud 
jde o místo výroby, zastoupení tu mají samozřejmě české 

pivovary, ale vedle toho také pivovary z Anglie, Skotska, Ame-
riky, Holandska, Německa, Dánska, Norska a dalších zemí.

Hospoda je to útulná, neokázalá, s trochou nadsázky 
jako vydlabaná ve starém dřevě.

Podle Charváta se kromě toho ve Zlých Časech vytvo-
řila komunita, která daleko překračovala běžný vztah hos-
podský-štamgast. „Začali jsme spolu cestovat na různé pivní 
výlety, přijeli jsme třeba do Kocoura, spali jsme ve staré soko-
lovně, sprchy byly ve sklepě. Jednou jsme se dohodli, že by bylo 
fajn vyjet do Bambergu. Hraboš napsal tehdy do Mahrsu, že 
bychom měli zájem pivo koupit, ale nikdo mu neodepsal. Přijeli 
jsme tam, obešli jsme tam lokální pivovárky jako třeba Wagner, 
Griess, Hummel a večer jsme šli stoupnout do štamgastský 
chodby v pivovaru Mahrs, kde si objednáváte u okýnka,“ vzpo-
mínal Charvát v reportáži Zdeňka Strnada na webu fl owee.

Co napsat závěrem?

Jsou znalci či milovníci hokeje, fotbalu, vín a také piv. 
Za starých časů, pokud jde o hospody, nešlo tolik o znalectví 
a lásku k pivu či o okouzlení množstvím druhů a chutí jako 
o lidskou vzájemnost, blízkost, souznění i výměnu názorů. 
Ačkoli jedno druhé nevylučuje. Ve dvacátém století, v teh-
dejším Československu, rozmanitost piv byla skutečnost 
neznámá, ostatně jako celého spotřebního trhu. Možná tedy 
to, co bylo charakteristické pro bývalé české „putyky“, ten jar-
mark myšlenek a nápadů, byla i jaksi z nouze ctnost.

Dnes si užíváme spotřeby podle kapsy i chuti a nabídka 
nám běží s otevřenou náručí vstříc, piva nevyjímaje.

Pro ty, co si ještě pamatují, že Zlín se jmenoval Gott-
waldov, je to možná stále tak trochu nový fenomén, ale je to 
dobře, alespoň dokud je kam se před záplavou značek uchýlit, 
když právě nejsme v „nakupovací“  náladě.   �
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Perfektní team

WWW.FANUC.CZ

2019
2018

20177.10. - 11.10.2019
Pavilón P stánek č. 45
Pavilón G1 stánek č. 49 

4



78
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

SOŠ ekologická 
a potravinářská 
Veselí 
nad Lužnicí 

www.sos-veseli.cz

D E N  O T E V Ř E N Ý C H  D V E Ř Í : 
27. 11. 2019 a 17. 1. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin

� školní minipivovar  � školní minimlékárna  

� ubytování v domově mládeže  � celodenní stravování

Maturitní obory:

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

A N A L Ý Z A  P O T R A V I N

P Ř Í R O D O V Ě D N É  L Y C E U M

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

 Padneme 
    vám  do oka
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Ing. LADISLAV HONSA,
ředitel školy

Střední odborná škola ekologická a potravinářská Veselí
nad Lužnicí zahájila činnost 1. září 1993. V současné 

době nabízí tyto čtyřleté maturitní obory: ekologie a životní 
prostředí (zaměření biologie a ekologie živočichů, ochrana 

a tvorba životního prostředí), přírodovědné lyceum, analýza 
potravin, technologie potravin (zaměření na potraviny a bio-
technologie). V současné době školu navštěvuje 205 studen-
tů.

Škola v době svého vzniku splnila záměr ministerstva 
školství zřídit střední školu s ekologickým zaměřením, která 
za minulého režimu chyběla. Později se přidalo i potravinář-
ství, i na základě zájmu mlékárny MADETA a. s. v Českých 
Budějovicích, která se školou úzce spolupracuje, aktuálně 
v moderně vybaveném školním poloprovozu v Plané nad Luž-
nicí.

Spolupráce s praxí

Spolupráce s praxí je pro nás velmi důležitá. Z dlouho-
dobého hlediska se škola orientuje na spolupráci s výrobními 
podniky (například Budějovický Budvar, n. p.; Samson a. s., 
České Budějovice; Bohemia Regent, Třeboň; Pivovar Bernard 
Humpolec a další velké pivovary; minipivovary; MADETA 
a. s., České Budějovice; AGRO-LA, Jindřichův Hradec; 
PROPESKO, Veselí n. L.; Rašelina, Soběslav aj.), výzkum-
nými organizacemi (Výzkumný ústav meliorací a ochrany 
půd Praha-Zbraslav, MILCOM a. s. – Výzkumný ústav mlé-
kárenský, Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy) a státní 
správou (Chráněná krajinná oblast Třeboňsko, Národní park 
a CHKO Šumava, městské úřady). Významnou složkou čin-
nosti je spolupráce s vysokými školami, zejména s Jihočeskou 
univerzitou v Českých Budějovicích, Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze a Vysokou školou chemicko-technolo-
gickou v Praze.

Střední odborná škola ekologická 
a potravinářská Veselí nad Lužnicí
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s názvem Studentské zlatíčko, dlouhozrající sýr eidamského 
typu, školní máslíčko, školní jogurt neochucený a ochucený. 
Další praxi získávají žáci v mlékárnách a minimlékárnách 
v Jihočeském i dalších krajích.

Ve školním minipivovaru vybudovaném zřizovatelem, 
Jihočeským krajem, se studenti učí vyrábět piva z různých tra-
dičních i netradičních surovin. Zajímavostí je využití vlast-
ního chmelu pro výrobu piva, který pěstujeme v ukázkové 
chmelnici na školním dvoře.

K minipivovaru patří stáčecí zařízení do lahví, sudů, 
výčepní zařízení a chladicí box. Hotový výrobek, nefi ltrované, 
nepasterizované pivo, je ověřován rozbory v mikrobiologic-
kých a analytických laboratořích školy a senzoricky hod-
nocen.

V minipivovaru se žáci učí 
vyrábět tyto druhy piv: nealkoho-
lické pivo, Blatské výčepní (10°), 
Blatský ležák světlý a tmavý 
(12°), Blatský švihák světlý (14°), 
piva pšeničná, speciální a ochu-
cená. Budoucí sládci chodí také 
na praxi do minipivovarů a vel-
kých pivovarů, kde získávají další 
dovednosti. Novinkou je povolení 
prodeje školních lahvovaných 
a sudovaných piv zájemcům z řad 
veřejnosti.

Spolupráce se zahraničními školami

Za dobu své existence jsme vybudovali výborně fun-
gující vztahy s těmito zahraničními středními školami: 
Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft in Yspertal 
(Rakousko), která vyučuje obor životní prostředí a hospo-
dářství, Höhere Bundeslehr – und Forschungsanstalt Fran-
cisco Josephinum in Wieselburg (Rakousko), kde se vyučuje 
studijní obor potraviny a biotechnologie, Zespół Szkół im. 
Wladyslawa Szybinskiego Cieszyn (Polsko), zaměření: gym-
názium, lyceum, Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium (Maďarsko), zaměření: gymnázium a střední 
odborná škola pro ochranu životního prostředí.

Každým rokem se za účasti žáků z Veselí nad Lužnicí, 
Yspertalu, Tokaje a Cieszyna konají mezinárodní ekologické 
projekty (tzv. ekoprojekty) na jedné z těchto partnerských 

Od prvního ročníku

Praktická cvičení absolvují studenti již od prvního roč-
níku. Studenti oboru ekologie a životní prostředí v rámci 
praxe udržují naučnou stezku Borkovická blata, kde kaž-
doročně provádějí terénní práce a učí se chránit přírodu. 
Individuální praxe žáků třetích a čtvrtých ročníků zamě-
řených na ochranu životního prostředí probíhají v oblasti 
vodohospodářství, nakládání s odpady, státní správy, 
správy chráněných krajinných oblastí a národních parků, 
v laboratořích monitorujících životní prostředí. Žáci, kteří 
studují zaměření biologie a ekologie živočichů a rostlin, zís-
kávají praxi v zoologických i v botanických zahradách, fi r-
mách na chov akvarijních ryb a v záchranných stanicích 
živočichů.

Praktická cvičení žáků v oboru analýza potravin se 
uskutečňují ve školní mikrobiologické, chemické i analytické 
laboratoři s vynikajícím přístrojovým vybavením. Další praxi 
získávají v laboratořích potravinářských fi rem a výzkumných 
ústavů.

Praktická cvičení žáků v oboru technologie potravin 
se konají ve školním minipivovaru a ve školním polopro-
vozu v Madetě v Plané nad Lužnicí. Žáci zde mají k dispo-
zici učebnu a minimlékárnu, kde se učí vyrábět různé druhy 
mléčných výrobků. Typickým žákovským výrobkem z Plané 
nad Lužnicí jsou ochucené čerstvé sýry, sýr zrající v chladu 
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škol. Tato tradice byla založena již v roce 1999 a trvá dodnes. 
V letošním školním roce se uskutečnil již 21. Ekoprojekt. 
V jeho rámci mají studenti možnost seznámit se s okolními 
zeměmi a jejich životním prostředím. Mohou načerpat nové 
poznatky, pracovat v týmu, formulovat výsledky pokusů 
a v neposlední řadě se zdokonalit v angličtině, která je hlavním 
komunikačním jazykem projektů. V příštím roce bude 
22. ročník projektu hostit právě naše škola ve Veselí nad Luž-
nicí.

Zdejší žáci se pravidelně dobře umisťují v olympiádách 
biologických, chemických, ekologických a z českého jazyka 
i v mnoha sportovních soutěžích. Také se účastní krajských 
i celostátních kol Středoškolské odborné činnosti a soutěže 
Enersol.

Projekty z fondů Evropské unie

Kromě ekologických projektů se škola zapojuje do pro-
jektů, které jsou fi nancovány z fondů Evropské unie. V roce 
2014 zakoupila škola z dotací Regionálního operačního pro-
gramu (ROP) nové přístroje do chemických a analytických 
laboratoří v hodnotě několika milionů korun. Ve výuce tak 
používáme špičkové vybavení, které je srovnatelné s vyba-
vením laboratoří podniků a výzkumných ústavů. V roce 
2015 došlo z prostředků Operačního programu životní pro-
středí (OP ŽP) k výměně oken, vstupních dveří, zateplení 

obvodového pláště a stropů budovy. Škola získala novou 
barevnou fasádu a výrazně snížila náklady na vytápění. 
Během loňských hlavních prázdnin jsme provedli rekon-
strukci laboratoří biologie a mikrobiologie v hodnotě čtyř 
milionů korun, která byla financována z dotací Integrova-
ného regionálního programu (IROP). Obě laboratoře jsme 
vybavili novým nábytkem, novými mikroskopy, přístroji a zří-
dili dvě nová učitelská pracoviště. Zároveň byl z prostředků 
IROP vybudován bezbariérový přístup do školy, zakoupen 
schodolez pro přepravu postižených osob a postaveno bezba-
riérové sociální zařízení. Od tohoto školního roku probíhají 
v laboratoři biologie praktická cvičení žáků 1. ZŠ Veselí nad 
Lužnicí z přírodopisu, protože tato škola je partnerem zmí-
něného projektu.

Zázemí pro studenty

Pro žáky ze vzdálenějších míst má Střední odborná škola 
ekologická a potravinářská k dispozici domov mládeže, čás-
tečně v budově školy, částečně v její bezprostřední blízkosti. 
Kromě ubytování a celodenního stravování mají žáci k dispo-
zici klubovny a studovny. Volný čas mohou trávit v různých 
zájmových kroužcích. Ubytovaní žáci navíc úspěšně dlouho-
době spolupracují se soběslavskou Rolničkou a s Domovem 
pro seniory ve Veselí nad Lužnicí.

 �
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... žijeme s chutí.

%

%

* DDD - doporučená denní dávka

JIŽ
 V
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RODEJI!
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Sen být 
archeologem se 
Jiřímu Plevkovi 

nesplnil. Osudem 
i koníčkem se 

mu stal pivovar 
a nelituje

„Ano, měl jsem velký sen stát se archeologem. Tato tou-
ha se mně nesplnila. Ale našel jsem si plnohodnotnou 

a možná ještě zajímavější profesi – pivovarství. A jsem vlast-
ně osudu vděčný,“ říká ve své pivovarské kanceláři Chodovaru 
muž, kterému byste blížící se pětaosmdesáté narozeniny ne-
hádali. Již také proto, že i přes svůj věk chodí denně do pivo-
varu. Pracuje, a jak říká, asi je poslední ze své generace. Jak se 
vlastně stalo, že jsme přišli možná o vynikajícího archeologa? 
Možná mohl získat věhlas jako orientalista Bedřich Hrozný, 

který rozluštil chetitské písmo, nebo třeba legendární egyp-
tolog Zbyněk Žába. Ale asi nejvíce za to může doba, kdy se 
rozhodoval, co bude dělat po základní škole, a tehdejší režim 
rozhodl jinak, než si představoval.

Jiří Plevka se narodil 16. 10. 1934 v Radnicích u Rokycan. 
Na své dětství, rodiče, a především na svého otce vzpo-
míná s úctou. Otcova výchova byla přísná, ale spravedlivá, 
vedená ke skromnosti, poctivosti a čestnosti v životě i podni-
kání.

Pivovarství po otci nebo dědečkovi nezdědil. K pivovar-
nictví ho přivedl strýc Jan Mašek, tehdejší sládek Šternber-
ského pivovaru v Radnicích, ke kterému hned po základní 
škole nastupuje do učení. Bylo to však spíše z donucení, řešení 
situace, která po roce 1948 u nás vznikla. Chtěl být totiž archeo-
logem a po válce chodil do gymnázia. Jiří Plevka tehdejší 

dobu připomíná: 
„Vzpomínám si, 
že poprvé v his-
torii gymnázia 
se v roce 1949 
dělaly postupové 
zkoušky z kvarty 
do kvinty. Ale 
stejně jako všich-
ni,  kteří  měli 
kádrové pozadí 
jako já, jsme neu-
spěli. A museli 
jsme z něj odejít. 
Po v a ž t e ,  o t e c 
živnostník, na-
víc věřící, ani 
nevím, co tehdy 
bylo horší, nebo 
j a k  s e  ř í k á -
valo,  kádrová 
skvrna.“ A tak 
na něj nezbylo 
nic jiného než

jít do učení do pivovaru v Radnicích. Jiří Plevka si dodnes 
pamatuje dvě důležité rady z mládí: „Když jsem šel do učení, 
otec mně řekl ‚Co nechceš dělat, dělej nejlépe.‘ A druhá, 
drsná rada, ale také dobrá, byla od tehdejšího sklep-
mistra radnického pivovaru: ‚Hloupý můžeš být jako prdel, ale 
musíš si umět vždycky nějak poradit.‘“ A dodává s mírným 
úsměvem: „Je pravda, že všechna moudrost světa je k ničemu, 
pokud si v daném okamžiku nedovedete s problémem poradit. 
O tom jsem se přesvědčil snad nesčetněkrát.“

J. Plevka i dnes denně dochází do svého pivovaru    
 Foto: PORT/jv  

Jiří Plevka s rodiči 

Výuční list Jiřího Plevky 

Jiří Plevka rád jezdil na motocyklu
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Učení v té době probíhalo jinak než dnes, ale přímo na 
pivovarech. Tříletý učební obor absolvoval v pokračovací škole 
v Plzni, kde se učili budoucí pivovarníci z celých Čech i Moravy. 

V říjnu 1951 skládá v Prazdroji učňovskou zkoušku, zís-
kává výuční list v oboru sladovník a o rok později nastupuje 
do Pivovarské školy v Praze. Ta byla určena pro vyučené sla-
dovníky, byla dvouletá, kterou v letech 1952–1954 úspěšně 
absolvuje s vyznamenáním. Mimochodem, škola byla zalo-
žena historicky vynikajícím legendárním pivovarníkem F. O. 
Poupětem. Po absolvování dostal Jiří Plevka umístěnku do 
Západočeských pivovarů se sídlem ve Staňkově. 

Ale jak Jiří Plevka s jistým zármutkem říká: „V té době 
tam studovali pivovarský obor studenti ve třech třídách 
a dodnes se scházíme u nás v pivovaře. Už nás ale ubývá a snad 
každým rokem rychleji.“ 

Na učednická i školská léta má Jiří Plevka svérázný 
názor. Které předměty měl na školách nejraději? „Víte, dbal 
jsem rad otce, který mně zdůrazňoval, aby se pivovar stal 
mým koníčkem. A toho jsem se držel. Pro mne je, a možná 
to zní nadneseně, kouzelné slovo modernizace. Tehdy se sice 
tak často nepoužívalo, ale bylo to tak. V pivovaru byla dřina 
a cokoliv vám ji zmírnilo, to jste vítal, třeba takové narážení 
tupláků. A vlastně, kdo by to dnes dělal,“ ptá se s vážnou tváří 
Jiří Plevka sám sebe.

Po ukončení studia pracuje až do nástupu základní 
vojenské služby v pivovarech Staňkov a Stod. Jako každý, 

kdo byl na vojně, si na něco z toho období vzpomíná. Jiří 
Plevka absolvoval školu zdravotnických instruktorů v Hradci 
Králové, kde se dodnes vzdělávají vojenští odborníci, a působil 
i v plzeňské nemocnici. „Na vojně jsem se třeba naučil simu-
lanty léčit masáží. Po první se raději hned všichni vyléčili,“ 
komentuje roky na vojně Jiří Plevka. A další zážitek? „Byl jsem 
třeba na praxi v plzeňské nemocnici. Tam se zrovna budoval 
nový pavilon ORL, jemuž šéfoval MUDr. Darebník. V ordinaci 
jsme měli udělanou špehýrku do čekárny, kterou jsme vyvolávali 
pacienty. A když sebou při vyvolání svého jména cukl, tak jsme 
věděli, jak na tom se sluchem je,“ dodává s úsměvem. 

Po návratu z vojny přichází do sladovny pivovaru Plasy 
a krátce také působí na pozici sládka v tachovském pivovaru. 

Prvním místem, kde se naplno projevují jeho schop-
nosti samostatně řešit složité technologické problémy, byl 
pivovar v Železné Rudě. Do pivovaru nastupuje jako sládek ve 
chvíli, kdy minimální zásoby ledu ve sklepě hrozily uzavřením 

Rodinný pivovar v Chodové Plané byl vystavěn 
nad prastarými sklepy vytesanými v žulovém masivu, 
jejichž původ je spojován se vznikem zdejšího chodského 
hrádku. Nejstarší dochované doklady o množství vyrábě-
ného piva pochází z roku 1634. Tehdy se ve zdejším pivo-
varu uvařilo 1920 věder piva, to jest dnešních 1173 hl 
(1 české vědro = 61 117 l). V Tereziánském katastru 
je dokladováno, že roční výstav v roce 1749 byl celých 
896 sudů, což odpovídá dnešním 2155 hl (1 rakouský 
sud = 240 552 l). V roce 1861 postihla pivovar katast-
rofa v podobě velkého požáru, který zcela zničil původní 
objekty. Tehdejší majitel, hrabě Berchem, dal v roce 
1862 vystavět nad původními skalními sklepy pivovar 
nový, jehož podoba se zachovala do dnešních dnů. Nej-
většího výstavu v meziválečném období dosáhl pivovar 
v roce 1925. Bylo to 61 783 hl. Pivovar v té době vlastnil již 
47 hostinců a přibližně 600 dalších odebíralo pivo podle 
pevných smluv. Této produkce se po roce 1945 poda-
řilo znovu dosáhnout na počátku šedesátých let. Roční 
produkce se pohybuje na hranici 90 tisíc hektolitrů piva 
a stáčené minerální vody. Humnová sladovna pivovaru 
produkuje 1700 tun sladu ročně včetně speciálních sladů 
k vaření černého piva. 

Zdroj: web pivovaru

J. Plevka (třetí zleva) v pivovaru v Železné Rudě se svými spolu-
pracovníky 

Prezident Václav Klaus s manželkou v doprovodu Jiřího Plevky 
ochutnávají chodovarské pivo 

U pivovarníka se logicky nabízí otázka, vzpomene-li si 
na první ochutnávku piva. „Nevzpomínám si na první pivo, 
protože jsem jej pil od dvou let. Vždy v neděli jsme na procházce 
v cukrárně dostali tzv. pivíčko ve dvoudeckovce. Pil jsem jej se 
sestrou. Asi už mně tehdy chutnalo, když v pití pokračuji denně 
a dodnes. Jsem prostě starej ‚zavilej‘ piják,“ komentuje své 
pivní začátky pobaveně Jiří Plevka a dodává: „A podívejte se 
do průchodu pivovaru. Všiml jste si toho džbánu? S tím jsem 
chodil tátovi pro pivo.“ 

Práce v tehdejším pivovaru byla těžkou každodenní 
dřinou. Většinou se nepracovalo osm, ale dvanáct i více hodin 
podle potřeb pivovaru. Jako pivovarský učeň dělal veškerou 
práci v pivovaru stejně jako ostatní a na jeho mládí nikdo 
nikdy žádné ohledy nebral. Vaření piva musel zvládnout velmi 
rychle. „Tehdy platilo pravidlo, že při první várce vás zaučuje 
vařič, při druhé se zajde ještě několikrát podívat a od třetí várky 
musíte vařit pivo samostatně,“ vzpomíná. Možná, že k tomu 
přispělo i to, že vůně pivovaru, který stál hned za zahradou 
jeho rodného domu, se mu tak stává pro celý zbytek života 
osudovou. I přes těžkou práci si ho pivovarské řemeslo zís-
kalo.
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dotkly i budoucnosti pivo-
varu v Chodové Plané. 
Nechme Jiřího Plevku na 
období, které je někdy nazý-
váno „obdobím divokého 
kapitalismu“, vzpomínat 
a komentovat: „O budouc-
nosti tehdy ještě zdaleka ne 
našeho pivovaru bylo roz-
hodnuto v šedesátých létech. 
Pivovary v Karlovarském 
a Plzeňském kraji byly spo-
jeny v jeden podnik a sou-

časně rozděleny na rozvojové, kam byly zařazeny pivovary 
v Chebu, Karlových Varech a v Domažlicích spolu s plzeň-
skými pivovary, a zbývající, mezi nimi pivovar v Chodové 
Plané, byly určeny k postupnému ukončení výroby, a tedy likvi-
daci. Přišel rok 1989 a po něm rozhodování, kdo přežije a kdo 
ne.“ A Jiří Plevka ve vzpomínkách pokračuje: „Privatizoval 
jsem náš pivovar vlastně z blbosti. Nechtělo se mně do toho, 
ale můj švagr se známým za mnou v roce 1990 opakovaně 
chodili, abych s nimi pivovar zprivatizoval. Ale stále jsem je 
posílal kamsi. Asi víte kam. Až v roce 1991 přišel ředitel stát-
ního statku z Plané, kam Chodová Planá patřila, že má pri-
vatizační projekt na statek hotový, abych šel s nimi do party. 
A že by k tomu pivovar přistrčili. Tak jsem si myslel, že být se 
statkama je horší než  v rámci plzeňských pivovarů. A řekl jsem 
mu, že přišel pozdě, že již máme připravené ‚eseročko‘ na pri-
vatizaci pivovaru. Ve skutečnosti jsem ale nic v ruce připra-
vené neměl. Prostě zafungovalo, že tonoucí se stébla chytá. 
Tak jsme k těm, kteří mne přesvědčovali, přidali i mé dva syny 
a v pěti udělali privatizační projekt. Privatizační komise na 
ministerstvu jako jediným projekt na chodovský pivovar schvá-
lila. Nakonec jsme se jako jediní odloupli od plzeňských pivo-
varů, a tím se zachránili a pivovar přežil.“ Jiří Plevka až se 
zasmušilou tváří s dovětkem: „A podívejte se, Chodovar určený 
k likvidaci funguje a rozvíjí se. A rozvojové? Kde ty dnes jsou? 
Cheb zavřeli v roce 1995, o rok později Domažlice a v roce 
1999 Karlovy Vary.“ Když s partnery nakonec v roce 1992 

Chodovar dnes         Foto: PORT/jv 

pivovaru. Nápad mladého sládka Jiřího Plevky, využít ke chla-
zení vody z gravitačního vodovodu, jejíž teplota ani v létě nepře-
sahuje 6 °C, znamená záchranu pivovaru. Získaný respekt 
u spolupracovníků, a především úspěšné vedení pivovaru způ-
sobily, že na další léta zůstává v Železné Rudě ve vedoucí pozici 
jako tehdy nejmladší ředitel a sládek. Práci v pivovaru dává 
vždy více, než je jeho pracovní povinností. Pivovarnictví se 
pro něho postupně stává nejen zaměstnáním, ale i koníčkem. 
„Jsem sice pivovarníkem, ale možná někdy více stavař. Právě za 
mého působení v železnorudském pivovaru jsme modernizovali 
varnu, přistavili novou lahvovnu a umývárnu sudů, instalovali 
nové stáčecí zařízení,“ říká Jiří Plevka. Se skromností vlastně 
pomlčel, že vlastnoručně v té době opravuje fasády, a pivovar 
tak díky němu postupně získává novou tvář.

V roce 1960 je 17 pivovarů v kraji spojeno do národního 
podniku Plzeňské pivovary a po pěti letech úspěšného půso-
bení v železnorudském pivovaru je Jiří Plevka 1. 4. 1962 pře-
ložen do pivovaru Chodovar v Chodové Plané u Mariánských 
Lázní. Nastupuje do funkce ředitele pivovaru, kterou zde 
vykonává dalších 35 let. Nového ředitele vítají zcela zničené 
fasády a nádvoří plné popela a uhlí. Poslední stavební úpravy 
proběhly v roce 1934 a pivo se vaří na zastaralém a z velké části 
nevyhovujícím zařízení. Pozornost zaměřuje nejen na pivovar 
a výrobu piva, ale dlouhodobě se zabývá i myšlenkou na vyu-
žití opuštěného nedalekého zdroje minerální vody Ilsano. Stá-
čení nejdéle využívané kyselky v oblasti bylo přerušeno v roce 
1945 a obnovená výroba dosahuje výstavu téměř 200 000 hl 
minerální vody v průběhu deseti let. V této době se Il sano® 
stává nejoblíbenějším nealkoholickým nápojem v kraji.

Svou zarputilostí i osobním přístupem získává na svou 
stranu ostatní spolupracovníky a společně se jim daří i bez 
výrazné finanční podpory podniku pivovar nejen zachovat 
v provozu, ale i postupně modernizovat. Radikální přestavba 
a navýšení výrobních kapacit v pivovarech Prazdroj a Gam-
brinus na počátku 90. let vedly k rychlému ukončení výroby 
ve všech provozech Plzeňských pivovarů v kraji. Jiří Plevka 
se však odmítá smířit s perspektivou defi nitivního uzavření 
pivovaru, o jehož záchranu a modernizaci ze všech sil po 
celých 30 let usiloval. Počátky devadesátých let se výrazně 
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J. Plevka se dříve soutěží v koulení sudů rád účastnil 

kupuje pivovar v rámci privatizace, nečeká jej však snadná 
budoucnost. 

Byli i tací, kteří mu předpovídali do roka i do dne krach. 
Ale řekl si, však já vám ukážu, a naštěstí měl pravdu. Nebylo 
to ale jednoduché. Museli pivovar koupit ve velké privatizaci, 
hodnota byla téměř 50 milionů korun. Napřed měli příslib od 
Komerční banky na úvěr za 18 %. „I když to byly velké nervy. 
Slíbený úvěr od ‚komerčky‘ jsme nedostali, protože nám vzká-
zali, že to komunistům za ty slíbené peníze nedají.“ Ale měli 
štěstí. Především díky švagrovi nakonec získali úvěr od České 
spořitelny za 16 %. Jiří Plevka s úsměvem dodává: „Jak se 
ukázalo, všechno zlé je k něčemu dobré. A tak jsem se stal, díky 
privatizaci, vlastně sám sobě třídním nepřítelem. Po privatizaci 
jsem členskou legitimaci vrátil. Víte, nikdy jsem nebyl v milicích 
a nikomu neškodil, pokud jsem spíše nepomohl. Ale na to se 

zapomíná.“ To již dodává s určitou melancholií v hlase.
Po dokončené privatizaci začíná bojovat o záchranu, 

tentokrát již svého pivovaru. Konečně může samostatně řídit 
fi nanční toky pivovaru, a tak veškerý zisk z prodeje piva vyu-
žívá k rychlému dosažení konkurenceschopnosti pivovaru 
a reinvestuje do jeho modernizace. 

„V průběhu devadesátých let byla vybudována plynová 
kotelna, instalována nová stáčecí linka lahví, postavena 
stáčírna sudů s plnoautomatickou plnicí linkou. Jsou také 
kompletně rekonstruovány ležácké sklepy, filtrace a varna 
s oddělením chlazení mladiny,“ říká Jiří Plevka. 

Po dokončení těchto velkých investičních akcí, které 
stabilizovaly výrobu v pivovaru, uvažuje Jiří Plevka i o dal-
ších aktivitách a obrací svou pozornost k cestovnímu ruchu. 
V roce 2000 otvírá v části unikátního skalního sklepa sty-
lovou pivovarskou restauraci s 260 místy, která se přes počá-
teční nedůvěru okolí téměř okamžitě stává významným 

gastronomickým centrem v kraji. Úspěch restaurace Ve skále 
jej vedl k myšlence vybudovat v areálu pivovaru vlastní ubyto-
vací zařízení. Vzniká tak stylový Hotel U Sládka se 120 lůžky 
a posléze originální provoz pravých Pivních lázní. Následně 
přibyla další restaurace Stará sladovna s terasou a velkou letní 
zahradou. 

Za dobu působení v Chodové Plané se Jiřímu Plevkovi 
podařilo přeměnit vesnický pivovar bez jakékoli perspek-
tivy v moderní, ryze českou rodinnou pivovarskou firmu 
a Chodovou Planou s pivovarem ve významnou turistickou 
destinaci. V areálu funguje kongresové centrum a každo-
ročně se v pivovaru konají mistrovství světa v koulení sudů. 
Podobných akcí je více. Právě areál pivovaru, který nabízí 
na 3000 míst k posezení, láká turisty od nás i ze zahraničí.

Přestože má ve svých synech zajištěnou budoucnost 
pivovaru, rozhodně ještě nemyslí na odpočinek. V hlavě má 
již další myšlenky na stavbu nového návštěvnického centra, 
kongresového sálu a další úpravy v jeho pivovaru.

Životopisné údaje by však nebyly úplné, kdybychom 
nezmínili, že Jiří Plevka je držitelem ministerských, rezort-

ních i podnikových vyznamenání a pivovar pod jeho vedením 
obdržel i státní vyznamenání. K těm, kterých si nejvíce váží, 
je ocenění, které obdržel od Českého svazu pivovarů a sla-
doven. Byl uveden do Síně slávy českého sladařství a pivovar-
ství v roce 2008.

V současnosti pivovar nabízí sedm druhů piv. A co 
z úst Jiřího Plevky v této souvislosti neuslyšíte? To je zmínka 
o úspěších, kterých pivovar získal za účast svých piv v růz-
ných soutěžích. Připomeňme si jen jeden příklad: opakovaný 
úspěch na soutěži EUROPEAN BEER STAR. 

Jiří Plevka, který je ženatý, se svými syny pokračuje 
v rozvoji pivovaru a všeho, co kolem něj postavil. Dnes nese 
jméno Chodovar. 

Přestože by měl po mnoha letech namáhavé, ale úspěšné 
práce nárok se do pivovaru i jeho areálu jen chodit dívat, nedá 
mu to a stále přemýšlí, jak jej rozvíjet, nebo alespoň na jeho 
rozvoj dohlíží. A chceme-li vědět, které období bylo v jeho 
životě nejsložitější, odpovídá: „Nedá se o nějakém období 
mluvit jako o zvlášť těžkém. Bral jsem to vše, jak to bylo a šlo.“

Jiří Plevka, který se díval vždy spíše dopředu než dozadu, 
si přece jen někdy říká: „I obyčejný slaďák může v životě něčeho 
dosáhnout.“ 

Není-li uvedeno jinak, snímky z osobního archivu 
J. Plevky.

Ing. Josef Vacl, CSc.  �

Chodovar je držitelem ochranné 
zeměpisné známky Chodské pivo®. 
Důvodem k udělení jsou skutečnosti 
jako staletá tradice vaření piva, uni-
kátnost skalních sklepení a přírod-
ních místních zdrojů vody v oblasti 
Českého lesa. Vztahuje se na mimo-

řádné výrobky nebo potraviny vyráběné v regionu či 
v určitém místě, od kterého odvozují svůj název. 

 Zdroj: web pivovaru

J. Plevka při uvedení do síně slávy, zleva představitelé ČSPS 
J. Fusek a F. Krakeš 
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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.
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