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Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce.

Přejeme Vám tímto krásné a klidné prožití vánočních 
svátků, do nového roku 2020 mnoho štěstí, zdraví, lásky, 

spokojenosti. A mnoho úspěchů ve všech osobních 
i pracovních záležitostech.
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Naše čtenářky a čtenáři,
je s podivem, jak ten rok utekl. Není to 
tak dávno, kdy jsme v tričkách a kraťa-
sech žehrali, že nám je teplo, a utíkali do 
stínu. Podzim byl ale hezký a milosrdný 
a přinesl i vláhu, po které jsme dva roky 
volali. A i jeho vrchol ani na Dušičky 
neposlal plískanice a slotu a zimníky, 
šály a rukavice mohly zůstat ve skříních. 
Nevím, je-li to vše jen náhoda, nebo 
výsledek oteplování naší matičky Země. 
To druhé je nepříjemné, ale hezky se 
v tom žije a člověku samému ze střední 
Evropy to nijak neubližuje. Spíš naopak. 

Varovných prstů je však zvedáno v posledních letech hodně a stále jich 
přibývá. Ekologové jsou stavem ničení naší planety zděšeni. Výčet civi-
lizačních ničivých vlivů je nekonečný a zdaleka to už nejsou jen likvido-
vané deštné pralesy a smog z provozu aut. Člověk je rakovina Země, zní 
jeden ze sloganů ochránců přírody. A je v něm hodně pravdy. Ono není 
nutné být chytrý jen z novinových zpráv a z hysterických vystoupení 
mladičké agresivní švédské aktivistky Grety Thunbergové vyhrožující 
vládcům tohoto světa. Stačí pohled na naši krajinu, v níž se okraje obcí 
a měst stávají novými zastavěnými centry. Průmyslových hal kolem 
výjezdů z dálnic vzniklo za posledních třicet let na tisíce a místo dnes 
prázdných koloniálů a prodejen průmyslového zboží v centrech měst 
má každé město či městečko na svém okraji tři pět a více hypermarketů. 
To jsou vesměs plochy, kde by měla růst pšenice. Ale hlad nemáme, 
když není zrno tady u nás, je jinde a obchodník doveze. Malý střih do 
obléhaného Leningradu a zbořeného Berlína – na záhonech na kytky 
se pěstovaly brambory a zelenina. Raději nepomyslet.  

Byli bychom nesoudní, kdybychom tvrdili, že se na téma eko-
logie nic neděje. Elektrárny lapají popílek už od roku 1982, kotelny 
podniků na fosilní paliva zmizely už dříve, potravinářské i jiné pod-
niky bez čističek už dávno nesmí pouštět odpadní vody do vodních 
toků, nové čistírny vod mají i města. Přitom i dnes najdete řadu 
vesnic, kde čističky nejsou, ale v těchto obcích mají všichni splacho-
vací záchod, koupelnu, automatickou pračku a myjí nádobí jarem. 
A jak vypadá potok pod obcí? Stoka bez ryb a krysí ráj hubený dalším 
mínusem našemu prostředí. I auta udělala nesmírný pokrok a tento 
trend neustále pokračuje tempem podobným vývoji stíhaček Luft-
wafe po roce 1933. Jen stále nikdo objektivně neví, jestli je pro eko-
logii lepší nafta, benzin, nebo i elektrika. Byznys je velký prevít pro 
objevování pravdy a toto je zářný příklad.

Nemám rád slovní spojení udržitelnost životního prostředí. Ne 
pro jeho obsah, ale pro neustálé skloňování kdekým a všude. Jsou však 
lidé, kteří neřeční, ale činí. Za příklad stojí úžasná aktivita italské sku-
piny Brazzale, která je kromě jiného vlastníkem velmi úspěšné mlé-
kárny a velkokapacitní sýrárny v naší moravské Litovli. Firma Brazzale 
začala před třiceti lety hospodařit na pěti stech hektarech půdy na bra-
zilských savanách a chová tam skot na maso a prasata. Bylo vysazeno 
1,5 milionů eukalyptů, které dorůstají  do dospělosti během osmi let, a ty 
se průběžně těží. A mezi jejich řadami roste zelený pažit pro pastvu. Dle 
měření nezávislých odborníků dosahují tímto chovem uhlíkové neutra-
lity, kdy je negativní tvorba uhlíku z živočišné výroby spotřebovávána 
dýcháním vysazených stromů. A přitom je zajištěn dostatek vláhy pro 
zelený pažit pro volnou pastvu zvířat. Samo dřevo je pak zdrojem nejen 
pro teplo, ale je to i výborná surovina na výrobu celulózy, a co je nejdůle-
žitější, konkurent těženým stromům z jihoamerických pralesů. Nesmím 
však zapomenout, že i u nás doma a hodně blízko potravinářské činnosti 
se dějí věci. Je to především řízený sběr komunálních a jiných odpadů. 
V této oblasti dokonce patří naše zem k nejúspěšnějším a organizace 
jeho sběru vedená společností EKO-KOM má v řadě aspektů, ale hlavně 
dosahovaných výsledků, světový primát. 

Co by to bylo za editorial, kdybych v tomto závěrečném čísle 
roku nepomyslel na Vánoce a konec roku. Přeji Vám všem našim pří-
znivcům a samozřejmě příznivkyním milé a příjemné prožití našich 
největších svátků, k tomu mnoho zdraví, štěstí, pracovních i osob-
ních úspěchů v tom roce příštím, psaným s těmi dvěma pohlednými 
dvacítkami nalepenými k sobě.

 Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

 �

Vstup pouze 

pro odborné návštěvníky

Norimberk, Německo

12. – 15.2.2020

Vůdčí světový veletrh biopotravin

POŘADATEL
NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
visitorservice@ 
nuernbergmesse.de

POZNAMENEJTE  
SI TERMÍN PŘÍMO DO  
VAŠEHO KALENDÁŘE.

společně s veletrhem

Mezinárodní odborný veletrh 
přírodní kosmetiky

BIOFACH -  
TAK JEDINEČNÝ, TAK ROZMANITÝ
Přes 50 000 odborných návštěvníků, na 3500 vystavovatelů a dvě haly 

navíc: Na veletrhu BIOFACH zažijete to, co dělá bio tak úspěšným.

Tešte se na světově jedinečnou rozmanitost, důsledně kontrolované 

bio potraviny, efektivní Networking, odborný kongresový program  

a tematické světy. Budete okouzleni.

BIOFACH.COM

ZNALOSTI  
A VZDĚLÁVÁNÍ

NOVINKY 
A TRENDY

ZÁŽITKY 
A OBJEVY

PROZKOUMEJTE TEMATICKÉ SVĚTY  
VELETRHU BIOFACH
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Současný stav 
světového 

mlékárenství

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský z.s.

Koncem září 2019 se v tureckém Istanbulu pod ústřed-
ním heslem „Milk for life“ uskutečnil letošní Světo-

vý mlékárenský summit IDF (Mezinárodní mlékařské 
federace), na který se sjelo přibližně 1000 delegátů z cel-
kem 55 zemí světa. Nosným tématem letošního kongre-
su byla budoucnost mlékárenství, o které se diskutovalo 
na tradičním fóru světových mlékárenských lídrů. Před-
nášející se zaměřovali zejména na strategické cíle, jak by 
mělo mlékárenství přispět k zajištění obživy rostoucí svě-
tové populace, ale také jak by mělo být maximalizováno 
ze strany mlékárenství úspěšné naplnění cílů udržitelné-
ho rozvoje. Projednávaly se rovněž další související otázky 
udržitelnosti a změn klimatu, ve výživě byla pozornost za-
měřena na prospěšnost mléčných proteinů a výzvy týkají-
cí se snižování přidaných cukrů v potravinách. Jak se dalo 
očekávat, všichni účastníci s napětím očekávali zejmé-
na konferenci projednávající aktuální výhled světového 
mlékárenství v letech 2019–2020. Na ní byla představena 
zpráva o světové mlékařské situaci, z níž vybírám následu-
jící nejdůležitější informace.

Světová mlékařská situace 2018/2019

Stav mlékárenství v roce 2018 a v první polovině roku 
2019 lze charakterizovat rovnovážným stavem mezi nabídkou 
a poptávkou, ovšem při poměrně vysoké cenové volatilitě. 

Došlo však ke zpomalení růstu dodávek mléka ke zpraco-
vání, ale také ke zpomalení výroby jednotlivých skupin mléč-
ných výrobků. P ozitivní skutečností je, že nárůst poptávky 
z mezinárodních trhů umožnil významné snížení celosvětových 
zásob sušeného odstředěného mléka a v Evropské unii jsou 
nyní intervenční sklady již zcela vyprázdněné. Mezinárodní 
obchod vzrostl v roce 2018 o 5 %, v roce 2019 bude ale tento 
růst nižší, očekává se výsledek okolo 3 % růstu. Stále však 
panuje vysoká cenová volatilita a zejména přetrvává rozdíl 
mezi cenami másla (mléčného tuku) a sušeného odstředěného 
mléka (tedy proteinů), i když se tyto „cenové nůžky“ pomalu 
zavírají.

Světová výroba mléka

Jak je dokumentováno na následujícím obrázku, v roce 
2018 došlo k dalšímu nárůstu světové výroby mléka, která 
dosáhla objemu 864 mil. tun, což bylo o 2,4 % více než v roce 
předchozím. Nejvýznamnější položkou je i nadále kravské 
mléko prezentující 81,4 %, po něm následuje s podílem 14,6 %
mléko buvolí, takže na mléko malých ruminantů připadá již 
jenom malý podíl. Výroba buvolího mléka zaznamenává nej-
vyšší meziroční nárůst, a to 4,5 % v roce 2018, což je dáno 
zejména růstem výroby v oblasti Asie, která je také největším 
producentem tohoto druhu  mléka.

Podíváme-li se ale na vývoj v jednotlivých částech světa, 
tak zjistíme, že byl velmi odlišný.
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Jak je z obrázku zřejmé, největší nárůst mléčné produkce 
byl dosažen v Indii, Pákistánu, Turecku, Kazachstánu, Irsku, 
ale také na jihu Afriky (JAR a Keňa) a v Argentině. Pokles pro-
dukce mléka byl zaznamenán zejména v některých zemích 
Evropy a pak v Austrálii, což bylo ovlivněno zejména velmi 
teplým a suchým počasím.

Z pohledu celosvětové výroby kravského mléka ve výši 
696 milionů tun připadá 31 % na Asii, 24 % na Evropskou 
unii, 18 % na Severní a Střední Ameriku, 9 % na Jižní Ame-
riku, 8 % na ostatní evropské země mimo EU, 6 % na Afriku 
a 4 % na Oceánii.

V letošním roce 2019 lze očekávat další zpomalení růstu 
produkce kravského mléka, což je možné predikovat z vývoje 
osmi měsíců letošního roku, kdy celkový objem dodávek 

Růst výroby kravského mléka v jednotlivých částech světa v roce 2018

v EU-28, USA, Novém Zélandu, Austrálii, Argentině, 
Chile, Uruguayi a Bělorusku, tedy hlavních exportujících 
zemích a oblastech světa, byl 0,5 mil. tun nižší než v před-
chozím roce, přičemž se jedná o první pokles dodávek od 
roku 2013.

Zpracování mléka

Zpracování mléka bylo v roce 2018 poměrně stabilní. 
Došlo k 2,5% navýšení výroby másla a máselného oleje 
na 10,8 milionu tun, pokračoval růst výroby sýrů, i když 
s menší mírou (2,1 %) než v předchozích letech. Světová 
výroba sýrů tak dosáhla 21,3 mil. tun. S ohledem na snížení 
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světové poptávky došlo ke zpomalení růstu výroby sušeného 
plnotučného mléka, kterého bylo vyprodukováno 4,9 mil. 
tun. Výroba sušeného odstředěného mléka sice propadla 
o -0,7 % na 4,8 mil. tun, i když jeho prodej zaznamenal opě-
tovný zájem zákazníků, což vedlo ke snížení zásob nahro-
maděných v předchozích letech. Pokud se týká výroby 
konzumních mlék, tak ta má klesající tendenci v rozvinu-
tých zemích, kde tato komodita je atakována alternativními 
rostlinnými nápoji, zatímco v rozvojovém světě výroba i spo-
třeba roste.

Spotřeba

Celosvětová spotřeba mléčných výrobků se v roce 2018 
meziročně zvýšila v hodnotě mléčného ekvivalentu ze 112,2 kg 
na 113,7 kg na osobu, tedy o 1,3 %. Samozřejmě zde zůstávají 
významné rozdíly mezi kontinenty, od pouhých 49 kg na osobu 
v Africe a cca 77 kg v Asii až po 280 kg v Evropě. Absolutní 
spotřeba mléčných výrobků samozřejmě roste v důsledku 
zvyšování světové populace, nárůst průměrné spotřeby na 
hlavu však souvisí s postupujícím se uvědomováním pozitiv 
konzumace mléčné výživy, ke kterému dochází čím dál více 
zejména v rozvojovém světě. Z uvedeného průměrného 
množství připadá 24 % na čerstvé mléčné výrobky, po 14 % na 
sýry a máslo, 4 % spotřeby tvoří sušené plnotučné mléko a 3 % 
sušené odstředěné mléko, zbývající mléčné výrobky pak 1 %. 
Sečteme-li tyto hodnoty, dostaneme se na 53 %, což tedy zna-
mená, že zbývajících 47 % světové spotřeby je vykázáno jako 
neformální spotřeba, tedy objem mléka, který slouží jako obživa 
přímo u drobných farmářů, kde bylo mléko vyprodukováno. 
Tato neformální spotřeba se pak odehrává zejména v rozvo-
jovém světě.

Mezinárodní obchod s mlékem

V klíčových importních regionech, jako je Čína a Rusko, 
byl v roce 2018 zaznamenán opětovný růst. Čína zvýšila dovoz 
všech mléčných výrobků, zejména však sušených mlék. Podle 
letošních údajů o dovozech známých do konce srpna je možné 
očekávat pokračování tohoto nastoleného trendu i v následu-
jícím roce. Hlavními dovozci zde jsou Evropská unie a Nový 
Zéland. 

Dovozy mléčných výrobků rostou také do Ruska, což 
se ale netýká exportérů z Evropské unie, pro kterou bylo 

Objemy obchodavané v letech 2010–2018
a výhled na rok 2019

Čínský dovoz mléka a mléčných výrobků
(v tis. tunách)

Celosvětová spotřeba mléčných výrobků

embargo na dovoz mléčných výrobků prodlouženo o dalších 
pět let. Pro země EU to tedy znamená, že jedinou cestou, jak 
v Rusku prodávat, je na tomto trhu přímo podnikat. Mnoho 
globálních hráčů proto v Rusku investuje, buduje zde jednak 
zemědělské farmy a otevírá si zde i své výrobní závody, ve 
kterých je zpracováváno výlučně v Rusku vyprodukované 
mléko. Záměr ruské administrativy k oživení domácí mlé-
kařské ekonomiky se tedy podařil zcela podle ruských před-
stav.

Celkově světový mlékárenský obchod v roce 2018 
posílil o 5 % a pozitivní trend se očekává jak v roce 2019, 
tak v roce 2020, ovšem míra růstu bude nižší, asi okolo 3 %.
K nárůstu obchodu došlo v podstatě u všech hlavních mlé-
kárenských komodit, s výjimkou sušené syrovátky, která 
se významně propadla. Tento pokles souvisí s propuk-
nutím afrického moru prasat v některých zemích Asie, 
zejména pak v Číně a ve Vietnamu. Zde toto onemocnění 
způsobilo zásadní pokles stavu chovaných prasat (-40 % 
v Číně a -20 % ve Vietnamu), tudíž i potřeba sušené syro-
vátky, která je využívána ke krmným účelům, se podstatně
snížila.

Mezi světovými lídry mezinárodního obchodu přesto 
došlo k jedné významné změně. Po 9 letech se opět svě-
tovou jedničkou stává Evropská unie, která překonala 
Nový Zéland. Toto „prvenství“ však může být opět jenom 
dočasné, neboť po očekávaném odchodu Velké Británie 
z Evropské unie se opět objem jejího exportu zřejmě sníží.
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Cenový trend mléčných výrobků 
od roku 2010 – FOB Oceánie

Ceny mléka a mléčných výrobků

Jak bylo již dříve uvedeno, ceny jednotlivých obcho-
dovaných mlékárenských komodit byly méně stálé než 
v předchozím období. V případě másla a sýrů došlo k opě-
tovnému poklesu, zatímco ceny proteinových výrobků, 
tedy obou druhů sušených mlék, díky vývoji celosvětové 
poptávky mírně posilovaly. Toto znamenalo, že se cenový 
rozdíl ve valorizaci mléčného tuku a proteinů o něco snížil 
a pozvolna se přibližuje k žádanému poměru 1,5 : 1,0. Do 

budoucna bude ale vše odvislé od vývoje ceny mléčné suro-
viny a samozřejmě od vývoje globální spotřebitelské pop-
távky.

Hodnotíme-li zpětně období roku 2018 a dosavadní 
část roku 2019, můžeme učinit závěr, že i přes snížení růstu 
výroby mléka můžeme s ohledem na současný zájem ze 
světových trhů očekávat určité mírné oživení dodávek mléka 
ve všech hlavních exportních zemích. Otázkou zůstává, jaký 
bude další vývoj produkce mléka na Novém Zélandu, kte-
rému se v posledních letech doslova vyhýbaly všechny nega-
tivní klimatické vlivy. Poptávka z mezinárodních trhů by 
mohla zůstat co do objemů stabilní, a to i přes slabší eko-
nomiku v některých exportních destinacích či „obchodní 
války“ vedené například Ruskem proti Evropské unii (pro-
dloužení embarga) či USA proti Evropské unii (kauza 
letadel Airbus/Boeing a uvalení dodatečných amerických cel 
na evropské mléčné výrobky). Vývoj v následujícím období 
může být ovlivněn i silnější cenovou volatilitou. Poptávka 
po mléčných výrobcích v EU nyní spíše stagnuje a její oži-
vení se spíše nepředpokládá. Nejistotu pro další obchodo-
vání s mléčnými výrobky vyvolává totiž i očekávaný brexit 
a vývoj „obchodní války “ mezi USA a EU. Další neznámou 
zůstává, jak se bude v následujícím období vyvíjet na zahra-
ničních trzích zájem o mléčný tuk, resp. o máslo. 

Celkově lze označit současný vývoj světového mléká-
renství přesto za vyrovnaný na straně nabídky a poptávky, 
což by mělo, pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, 
přispět i k udržení stávající hladiny cen.

K některým dalším tématům letošního Světového 
mlékárenského summitu IDF se v našem časopise ještě
vrátíme.

�

Křest nové publikace samozřejmě mlékem! Zleva: Jiří Kopáček 
(ČMSM), Kateřina Čepelíková (vitalia.cz), Fabrizio Canalini 
(La Formaggeria Gran Moravia)

To je název nové publikace 
kolektivu autorů pod vedením 
Ing. Jiřího Kopáčka, CSc., kterou 
14. 11. 2019 představil Česko-
moravský svaz mlékárenský 
v rámci propagačního a edukač-
ního projektu „Mléko vás zdraví“. 
Jak ve svém recenzním posudku 
uvedl prof. RNDr. Jan Krejsek, 
CSc., přednosta Ústavu kli-
nické imunologie a alergologie 
Lékařské fakulty Univerzity Kar-

lovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, „publikace velmi 
srozumitelnou formou vyvrací běžné mýty a nepravdy, které se 
kolem konzumace mléka a mléčných výrobků ve společnosti 
šíří. Je zpracována odborníky, kteří se problematikou mléka 
a jeho zpracování zabývají. Za velmi zdařilé považuji zařazení 
‚komentářů‘ předních odborníků na výživu, např. prim. MUDr. 
Tláskala, CSc., a dalších. Tyto komentáře vhodným způsobem 
glosují odborný obsah této publikace“.

Publikace je rozdělena do 4 základních kapitol, ve 
kterých se postupně věnuje nejčastějším mýtům o mléce 
jako takovém, nejčastějším mýtům o jogurtu, nejčastějším 
mýtům o tavených sýrech a konečně dalším mýtům, které 

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH 

Případní zájemci o publikaci mohou kontaktovat ČESKOMORAVSKÝ SVAZ MLÉKÁRENSKÝ

 na e-mailové adrese: info@cmsm.cz nebo projekty@cmsm.cz. 

Publikace je ke stažení na www.mlekovaszdravi.cz.

kolují například o sýrech, másle, sušeném mléce pro děti či 
o pití černé kávy s mlékem.

Profesor Krejsek v závěru svého posudku uvádí: „Uza-
vírám, že publikace představuje velmi zdařilý edukační mate-
riál, který by přístupnou formou měl oslovit i laickou veřejnost. 
Vyvracet nepravdivá tvrzení o konzumaci mléka je naší povin-
ností. Obrazně lze říci, že jsme zdraví, silní a inteligentní proto, 
že celý život konzumujeme mléko a mléčné výrobky.



8
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
1

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

 Tuky pro čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl

 Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl

 Tuky pro mlékárenský průmysl

 Tuky pro kosmetický a farmaceutický průmysl

 Tuky pro výrobu krmných směsí a technické oleje

 Poradenská činnost v oblasti technologie procesů 
   výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů

The first choice 
for value-added vegetable oil solutions

www.aak.com

 Czech Republic s.r.o, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mobile: +420 602 145 090 
e-mail: info.cz@aak.com

 Pf 2020
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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

Bez zapojení státu se soběstačnost 
v zásobování potravin nezlepší

Často je českým obchodníkům vyčítáno, že se 
chovají k domácím potravinám a jejich výrobcům 
macešsky a raději je dováží ze zahraničí. Nic ne-
může být vzdálenějšího pravdě. Zájem o  české 
potraviny mezi zákazníky neustále stoupá a mno-
ho z nich je vyhledává naprosto cíleně. Obchody 
by tak byly samy proti sobě. Z  našich statistik 
přitom vyplývá, že podíl českých dodavatelů 
potravin dosahuje v rámci řetězců až 77 %. Dalších 
zhruba 20 miliard Kč ročně pak připadá na export 
lokálních českých produktů do zahraničí. To vše 
za situace, kdy je obecně česká soběstačnost ve 
výrobě potravin mírně řečeno nedostatečná.

Samozřejmě, že nikdy nemůžeme být sobě-
stační naprosto ve všem. Aktuálně jsme však schopni 
uspokojit domácí poptávku pouze mlékem, hovězím 
masem a pivem. Zároveň se z nás stala potravinová 
montovna, neboť do zahraničí vyvážíme levné suro-
viny, jako je mléko a  živá zvířata, a  zpět dovážíme 
hotové výrobky s  přidanou hodnotou, která však 
vznikne a zůstane za hranicemi. 

Máme přitom na víc – máme u  nás spoustu 
úspěšných potravinářů, kteří bez problémů konkurují 
zahraničním výrobcům a kteří by si zasloužili podporu, 
aby mohli dále růst a co nejvíc potravin tak vyrábět 
u nás, a ne je vozit ze zahraničí. A právě o to ve Svazu 
obchodu a cestovního ruchu ČR usilujeme.

Je jasné, že se situace nezlepší přes noc a ani to, 
že by na to stačili sami obchodníci. Potřebujeme part-
nery ze všech článků zemědělsko-potravinářského 
řetězce napříč sektory. Již dnes například úspěšně 
spolupracujeme se zelináři nebo pekaři. Ukazuje 
se však, že tak jako v dalších oblastech se ani zde, 
pokud se má skutečně něco změnit, neobejdeme 
bez aktivní podpory státu a jeho politické reprezen-
tace.

Uvedu příklad z posledních měsíců. Dali jsme 
si za cíl dostat na pulty obchodů více českého masa. 
Spolu s  Agrární komorou a  dalšími partnery jsme 
iniciovali společnou deklaraci na podporu čes-
kých potravin, která v  sobě zahrnovala opatření, 
jak zlepšit naši soběstačnost v produkci masa. Proč 
bychom měli být soběstační pouze v hovězím? Copak 
nemáme dlouhou tradici v  chovu prasat a  našim 
národním jídlem není vepřo-knedlo-zelo? Přeštická 
černostrakatá prasata přitom zná celá Evropa. Volba 
zaměřit se nejprve na maso přitom byla logická, pro-
tože posílení kombinované zemědělské produkce 
a schopnost dostat do půdy více organického hnojiva 
je jedním z důležitých úkolů pro zlepšení stavu našeho 
zemědělství. 

Vše bylo na dobré cestě, sh odli jsme se s chova-
teli i producenty a směřovali jsme k tomu, abychom 
naši společnou iniciativu veřejně vyhlásili na letošním 
ročníku veletrhu Země živitelka. Pokud by byla 
všechna dohodnutá pravidla uvedená do praxe, 
znamenalo by to velkou změnu. Nabídka českého 
masa na pultech obchodů by se výrazně rozšířila 
a vydělali by na tom všichni. Pomohlo by to prvový-
robcům zefektivnit své chovy a zlepšit jejich genetiku, 
pomohlo by to výrobcům získat nový odbyt a samo-
zřejmě i obchodníkům, kteří jsou připraveni výrazně 
navýšit propagaci české produkce a dál pokračovat ve 
výchově českého spotřebitele. 

Tím hlavním vítězem by byl český zákazník. 
Každý kousek masa, ať již by se jednalo o libovou kot-
letu nebo dobře prorostlý bůček, by si celým řetězcem 
nesl jasně deklarovaný původ od konkrétního pašíka 
až po informaci, kdo a kdy ho zpracoval. Právě na jasný 
původ masa jsou přitom čeští zákazníci po periodicky 
se opakujících aférách s dovozem závadného masa 
velice citliví a taková opatření by určitě ocenili.

DEKLARACI ZABIL NEZÁJEM 
MINISTERSTVA

Ale ouha. Vše nakonec zkrachovalo. A já se ptám 
proč? Vina nebyla na naší straně. My i naši partneři 
z  Agrární komory jsme jasně deklarovali zájem se 
dohodnout a dělat konkrétní měřitelné kroky ke zlep-
šení situace. K  tomu, aby takto ambiciózní projekt 
mohl fungovat, však nesmí chybět podpora ze strany 
státu. Nejedná se pouze o zavedení vhodných dotač-
ních titulů, které by pomohly odvětvím a podnikům 
investovat a zvýšit kvalitu a množství jejich produkce. 
Neméně důležité je i zapojení dozorových orgánů, ať 
již pro plošné kontrolování potravinářského zboží, 
tak i pro dodržování všech legislativních požadavků 
a neplnění dobrovolně přijatých závazků.

Jakkoli Ministerstvo zemědělství naši společnou 
iniciativu zpočátku vítalo a podporovalo, když mělo 
dojít k  podpisu, najednou zařadilo zpátečku. Moje 
otázka, kdy už konečně začne reálný boj za větší 
soběstačnost, tak zůstala nezodpovězena. Jsem však 
optimista. Stále se mi nechce věřit, že sliby, jak se 
ministerstvo postará o to, abychom se stali soběstační 
alespoň v produkci základních potravin, byly pouze 
prázdným politickým gestem, a mám radost z toho, 
že ministr Toman chce v  podpoře českého masa 
pokračovat. Na jaře bychom tak mohli mít konkrétní 
výsledky na stole. 

Tomáš Prouza,
prezident Svazu obchodu

a cestovního ruchu ČR
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107 let

Havlíčkův Brod
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

Ing. VLADIMÍR ZEMAN, 
předseda správní rady 

a statutární ředitel společnosti 
 Amylon, a. s., Havlíčkův Brod

 1. Historie podniku Amylon sahá až do 19. století a touto tra-
dicí se může chlubit málokterý potravinářský podnik u nás. 
Tato značka patří neodmyslitelně výrobě škrobu a místopisně 
k Havlíčkovu Brodu, ale i k velké části Vysočiny. Mohl byste 
uvést jednotlivé mezníky, jež vedly až k dnešní společnosti 
Amylon, a. s., kterou v pozici předsedy správní rady a ředitele 
již více než 15 let vedete?

V roce 1912 přišel František Malínský, majitel škro-
bárny v Ronově nad Sázavou, s nápadem sloučit tehdejší 
škrobárenské provozy ve Žďáře nad Sázavou, Polné, Hesově 
a Ronově nad Sázavou v jeden podnikatelský subjekt. Dal tak 
podnět ke vzniku akciové společnosti Amylon, která o něco 

později ještě své portfolio rozšířila o škrobárnu v Pohled-
štích Dvořácích, a odstartoval tak historii jednoho z nejstar-
ších potravinářských podniků na Vysočině. Po roce 1948 byla 
fi rma znárodněna a spojena s „Vonkovou škrobárnou“, která 
stála v místech provozu Havlíčkův Brod a společný podnik 
používal název ŠKROBÁRNY. Dalším mezníkem změny 
vlastnictví byl 1. leden 1994, kdy na základě našeho privati-
začního projektu (já byl ekonom a ing. Kadlec ředitel závodu 
H. Brod) vznikla v Havlíčkově Brodě firma pod názvem 
Amylon, a. s., která zprivatizovala logo českého škrobáren-
ského průmyslu, ale zároveň jí z projektu Ministerstvem pro 
privatizaci byl vyjmut nejlukrativnější provoz Pohledští Dvo-
řáci, jehož výrobky byly nositelem loga (zejména pudingy). 
Proto v průběhu roku 1994 jsme s kolegou rozhodli o nákupu 
balicích linek na výrobu pudingů a jiných směsí a jejich 
umístění do provozu Ronov nad Sázavou, kde výroba začala 
v druhé polovině roku 1995. Nyní má fi rma provozy v Havlíč-
kově Brodě, Ronově nad Sázavou a Polné. V Polné byla výroba 
před 3 lety ukončena a letos v říjnu začala po náročné admi-
nistrativní přípravě revitalizace areálu na bytovou výstavbu. 
Posledním mezníkem dosavadní historie bylo dokončení 
změn vlastnických vztahů s výsledkem, že je společnost vlast-
něná třemi fyzickými osobami, mezi něž patřím i já, a dlouho-
době podporujeme její rozvoj. 

2. Amylon „vyrostl“ na bramborovém škrobu a jeho sídlo 
bylo po dlouhá léta centrem celého českého bramborového 
škrobárenství. Nyní je to jinak. Seznámíte nás s vývojem, 
ale i s pohnutkami, které Vás a celé vedení společnosti vedly 
k dnešnímu stavu výrobního zaměření?

Tradiční české škrobárenství bylo založeno hlavně na 
zpracování brambor a výrobě bramborového škrobu. To byla 
kampaňová výroba, trvající 2 až 3 měsíce po sklizni brambor. 
V menší míře se vyráběl pšeničný škrob z mouky, jehož hlavní 
výhodou byla celoroční výroba, kdy pšeničná mouka na 
rozdíl od brambor je k dispozici po celý rok. Výhodou výroby 
z pšenice je, že je průběžná po celý rok, škrob se nemusí 
v kampani sušit, ale může být používán v tekutém stavu, a to 
výrazně šetří náklady. Po revoluci, kdy se otevřel český trh pro 
zahraniční výrobce, se stal bramborový škrob pro některé apli-
kace cenově nerentabilní, což v případě Amylonu byla výroba 
škrobových sirupů. Proto byla v roce 1995 výroba bramboro-
vého škrobu v Havlíčkově Brodě ukončena a jako polotovar 
pro další zpracování se vyrábí pouze pšeničný škrob. Roz-
hodli jsme se tak i na základě toho, že pšenici, resp. pšeničnou 
mouku, je možné snadno dovézt z celé Evropy a nemusíme 
být závislí pouze na tuzemských producentech, což se ukázalo 
hlavně v posledním desetiletí jako obrovská výhoda. 

3. Obilný škrob – to je nyní Vaše doména. Mohl byste před-
stavit komplexně Váš výrobní sortiment a také výrobní 
základnu, kde se výroba tohoto škrobu realizuje? 

Jak jsem říkal, výroba pšeničného škrobu je umístěna 
v Havlíčkově Brodě. Výrobní zařízení bylo kompletně 
vyměněno v roce 2003, kdy jsme koupili nejmodernější zaří-
zení od renomovaných výrobců. Technický vývoj ve škrobáren-
ství pokračuje stejně jako v jiných oborech, proto v posledních 
letech probíhá výměna některých strojů tak, abychom snižo-
vali nákladovost výroby a splnili veškeré požadavky potra-
vinářské legislativy. Vyrábíme vlhký pšeničný škrob jako 
polotovar pro výrobu škrobových sirupů (v tekutém stavu 
pod označením Amylsweet a v suchém stavu pod značkou 
Dextromalt), část škrobu sušíme pro výrobu pudingů a dal-
ších výrobků a zbytek prodáváme v nativním stavu. Vedlejším 
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výrobkem při zpracování pšeničné mouky je pšeničná bíl-
kovina (lepek). Výrobky vyrábíme v konvenční kvalitě, ale 
i v biokvalitě, která je v posledních letech v zahraničí velmi 
žádána. Vedlejší výrobou je výroba lepidel (zejména disperz-
ních), která tvoří cca 3 % z celkových tržeb, ale je pro nás pořád 
ekonomicky zajímavá. V provoze H. Brodu je pouze průmys-
lová výroba. V Ronově nad Sázavou (16 km od H. Brodu) je 
pouze potravinářská výroba. Máme zde několik balicích linek, 
na kterých mícháme a balíme řadu různých výrobků. Stěžejní 
jsou pro nás pudingy, moučné směsi (knedlíky, těsta), škroby, 
cukry a další. Výroba je konvenční i v biokvalitě. 

4. Když zhodnotíme celkovou výrobu a pak prodej v tunách, 
jaký podíl je určen pro retail, tedy drobné spotřebitelské 
balení, a jaký podíl je pro další průmyslové zpracování? A jde 
vše pro průmyslové zpracování jen na výrobu potravin, nebo 
vyrábíte také nepotravinářský obilný škrob? 

Převážná většina výroby pšeničného škrobu je určena 
pro průmyslové zpracování. Podíl užití pšeničného škrobu 
pro retail (zejména pro výrobu pudingů) cca před 5–6 lety 
začal výrazně klesat, a to z důvodu velmi populárního nového 
segmentu bezlepkových výrobků, kdy musel být pšeničný 
škrob vyměněn za kukuřičný, který je přirozeně bezlepkový 
a splňuje kritérium bezlepkovosti výrobku. Je to trend dnešní 
doby, kdy na trhu jsou velmi moderní bezlepkové výrobky, 
výrazně podporované různými marketingovými kampaněmi, 
a tyto výrobky kupují i ti, kteří ze zdravotních důvodů „bez-
lepek“ vůbec nepotřebují. Vývoj trhu ve fi rmě velmi důrazně 
sledujeme, proto jsme včas zareagovali a výrobní sorti-
ment v retailu přizpůsobili našim odběratelům – zejména 
obchodním řetězcům. Pokud jde o „nepotravinářský“ obilný 
škrob, tak tento segment tvoří zanedbatelnou část naší výroby 
proto, že naše specializace je na potravinářské využití škrobu.

5. A nyní k Vašim odběratelům v tuzemsku. Vím, že je dost 
neobchodní ptát se na oblibu odběratelů, neboť se všemi je 
nutné vést dobré obchodní vztahy. Ale kteří jsou Vaši nejvý-
znamnější odběratelé, pokud jde o retail, a kdo patří k nejsil-
nějším odběratelům obilného škrobu, který označujete jako 
„průmysl“? A co jejich reference? Ale hlavně, co znamenají 
pro Vás ocenění pro výrobky se značkou Amylon, které jste zís-
kali v různých soutěžích? Kterých hodnocení si nejvíce vážíte? 

Pokud jde o retail, tak samozřejmě nejvýznamnější 
odběratelé jsou zahraniční obchodní řetězce, které působí na 
českém trhu a kterým prodáváme výrobky jak pod vlastním 

logem, tak i v jejich privátních obalech. Velmi si ale vážíme 
spolupráce s českými velkoobchody, kteří ustály silnou kon-
kurenci nadnárodních řetězců a jejich odběry našich výrobků 
v posledních letech rostou. Jelikož řadu retailových výrobků 
vyrábíme i v biokvalitě, tak nesmím zapomenout na BIO velko-
obchody a prodejny zdravé výživy. Co se týče ocenění, tak nej-
více si vážím udělení značky KLASA zejména pro naše pudingy, 
jelikož ty jsou naší stěžejní výrobní řadou a ocenění jsme obdr-
želi už na počátku udělování této značky. Zde ale musím zmínit, 
že se mi nelíbí změna parametrů jejich udělování, kdy byla zru-
šena podmínka, že ocenění může dostat pouze český výrobce. 
A tím došlo k matení široké veřejnosti, kdy konečný zákazník 
nepozná, co je od českého výrobce a co ne. To vedlo ke vzniku 
dalších ocenění, jako např. Česká potravina a řada dalších, 
spotřebitel v tom má zmatek, výrobce platí poplatky a preferují 
z toho různé agentury. My jsme to vyřešili označením českou 
vlajkou, marketingovou kampaní na značku Amylon a musím 
konstatovat, že úspěšně. V oblasti průmyslu jsou nejvýznam-
nější zákazníci výrobci cukrovinek, např. bonbonů, náplní, 
zmrzlin, müsli tyčinek, pekaři a celá řada dalších. 

6. Export. Je zájem o Vaše škroby v zahraničí? Kde se Vám 
nejvíce daří prodávat? A jaký podíl v obou skupinách Vaší 
produkce má export? A to nejen v rámci EU, ale i celého svě-
tového trhu. 

Mohu zodpovědně říci, že Amylon je silná exportní 
firma. Z celkového objemu průmyslu a balení prodáváme 
do zahraničí cca 60 % produkce, ale v segmentu průmyslu 
dokonce přes 70 % z tržeb. V retailu je to samozřejmě nižší, 
objem exportu je cca 20 %. Mezi největší země exportu patří 
Německo, Polsko, Itálie, Slovensko, Maďarsko a řada dalších 
zemí. Mimo EU exportujeme do Švýcarska, Egypta, Ukra-
jiny atd. Naši zákazníci jsou i nadnárodní fi rmy, kteří nás po 
ověření kvality dodávek v ČR rozšířili do jiných zemí v EU, 
kde mají výrobní závody. Museli jsme investovat nemalé 
prostředky do certifikace, abychom získali certifikáty ISO 
a FSSC 2200 pro průmysl a IFS pro balení, a tím se nám ale 
otevřela možnost dalších exportních příležitostí. Jsme „silní“ 
v exportu BIO výrobků, kde využíváme zahraničních výstav, 
kde nejlépe hodnotíme pravidelnou účast na BIO veletrhu 
BIOFACH v Norinberku ve společném prostoru Ministerstva 
zemědělství. Perličkou je, že se nám daří export BIO balených 
výrobků do Polska, kde prodáváme pod naší značkou a jsme 
zastoupeni v prodejnách zdravé výživy po celém Polsku. 

7. Obilný škrob je komodita, která má ve svém užití poměrně 
úzký záběr. Proto je nutné umět vyhovět každému zákazní-
kovi i v jeho specifi ckých požadavcích. Jaké to jsou? A jaký 
je Váš nejsilnější obchodní argument, když oslovujete nového 
zákazníka?

Zde Vám musím oponovat, že obilný škrob má poměrně 
úzký záběr. Naopak význam obilných škrobů celosvětově 
roste a významu nabývají i v ČR nevyráběné škroby, jako 
např. hrachový škrob. Obecné povědomí veřejnosti je, že 
obilné škroby se užívají hlavně v nepotravinářském využití 
(výroba papíru), což ale již neplatí. Výrobky z pšeničného 
škrobu se používají zejména pro výrobu cukrovinek (bon-
bonů, náplní, zmrzlin), v pekárenském průmyslu a řadě dal-
ších odvětví. Naše fi rma se u našich zákazníků prezentuje 
jako škrobárenská fi rma se stoletou tradicí, zcela vlastněná 
českými vlastníky a bohatou referenční listinou našich odbě-
ratelů. Tato prezentace a naše poslání – „Překonat očekávání 
našich zákazníků“ a v neposlední řadě kvalitní obchodní tým 
je výsledkem našeho úspěchu na trhu. 
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 8. Vaší silnou obchodní zbraní jsou i produkty pro spotřebi-
tele se specifi ckými nároky na výživové faktory. Jednak jsou 
to bezlepkové výrobky, ale pak i produkty BIO. Mohl byste je 
blíže představit a také uvést, odkud pocházejí suroviny pro 
Vaši bioprodukci? Když je známo, že BIO obilí u nás není zas 
tak snadno dosažitelná komodita. 

Před více než 10 lety jsme při průzkumech trhu zjistili, 
že začínají být mezi zákazníky populární výrobky se značkou 
BIO, tedy produkty ze surovin ekologického zemědělství. 
Jsme fi rma z Vysočiny, kde je čisté životní prostředí, tak jsme 
tento zájem vnímali velice pozitivně a rozhodli se tyto BIO 
výrobky začít vyrábět. Zpočátku to bylo velice těžké, a to 
z důvodu nedostupnosti surovin v biokvalitě a také malých 
výrobních dávkách. Suroviny jsme museli nakupovat v zahra-
ničí u velkoobchodů, zejména v Rakousku, ale i tam byla 
jejich dostupnost omezená. Při jedné z našich obchodních 
cest jsme se dostali k rakouskému mlýnu, který se zaměřoval 
pouze na BIO mletí pšeničné mouky, byl s námi ochoten uza-
vřít celoroční smlouvu na dodávky, a to byl prvotní krok pro 
to, že jsme ve škrobárně v H. Brodě zahájili i výrobu BIO 
pšeničného škrobu a BIO škrobových sirupů. Nedostatek 
surovin nás rovněž vedl k tomu, že jsme začali samostatně 
nakupovat různé BIO suroviny po celém světě, a tím jsme zís-
kali dostatek surovin pro naše BIO výrobky a mohli jsme roz-
šířit výrobní druhy. Dnes v retailu vyrábíme více než 30 druhů 
BIO výrobků, které prodáváme nejen v ČR, ale i v Polsku, 
Německu, Slovensku, Slovinsku a dalších zemích. Čtenáře 
bude zajímat, že i když BIO pšeničnou mouku nakoupíme 
v Rakousku, můžeme deklarovat český původ. Je to tím, 
že velká většina jejich dodavatelů jsou čeští zemědělci, 
kteří zřejmě raději než do tuzemska prodají BIO pšenici do 
Rakouska.

9. Ono to není u prodeje aditiv pro další potravinářské vy-
užití jenom o dodávkách. Umíte poradit svým odběratelům, 
co Vaše obilné škroby umí? Jak vypadá tato servisní služba 
a jak je Vašimi odběrateli využívána?

Jak jsem již říkal, snažíme se překonat očekávání našich 
zákazníků a tato poradenská činnost je jednou z věcí, která se 
nám velmi osvědčila. Naše výrobky jsou „komodity“, a pokud 
má zákazník ve své výrobě problém, tak ve většině případů 
kontaktuje nás. Vždy se mu snažíme poradit, problém k jeho 
spokojenosti vyřešit, i když ve většině případů není způ-
soben našim výrobkem. Dodržujeme rčení, že zákazník je náš 
pán, proto mu musíme rychle pomoci. Snažíme se pomáhat 
a být nápomocní při vývoji nových výrobků zákazníků, kteří 
nás o to požádají, upravujeme parametry našich sirupů 
dle jejich jedinečných požadavků tak, aby i jejich konečné 
produkty se lišily od konkurence a byly na trhu jedinečné 
a úspěšné. 

10. Vaše společnost provozuje oba provozy u vodních toků. 
V Havlíčkově Brodě u potoka Žabinec, který se vlévá do 
Sázavy o několik stovek metrů dál, a Ronov nad řekou 
Doubravou. Obě škrobárny v nedávné minulosti silně znečis-
ťovaly obě řeky. Jak je to dnes? 

Za těch 30 let se vše opravdu změnilo. Druhá škro-
bár na v H. Brodě, která byla v Pohledštích Dvořácích, ukon-
čila výrobu, naše firma vyměnila technologii, čímž došlo 
k výraznému snížení odpadních vod, a hlavně jejich zatížení 
nerozpustnými látkami, a tím se produkuje výrazně méně 
odpadních vod než před 30 lety. Odpadní vody jsou dnes 
separovány, a co lze využít, prodáváme k dalšímu zpraco-
vání. Zbytek odpadních vod odchází na brodskou čistírnu, 
která byla stavěna v 80. letech již ve spolupráci se škrobár-
nami tak, aby naše odpadní vody sloužily jako živiny bakterií 
pro úpravnu vod. Výsledkem toho všeho je, že do řeky nejsou 
vypouštěny žádné odpadní vody jako v minulosti a nedochází 
k žádnému znečištění. To lze snadno ověřit pohledem na řeku 
Sázavu, která je čistá a v létě se občané nad splavy koupou 
jako v dobách před válkou.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�
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Krásné a pohodové Vánoce 
a šťastný nový rok 2020 

přeje vydavatelství AGRAL s. r. o.

Jadel 
s kořením

Zlatá Praha 
– porce

Koliba 
– plátky

Jadel 
přírodní

Výrobky z mlékárny v Polné 
získaly ocenění Česká chuťovka

Mlékárna Polná spol. s r. o.  |  Za Nádražím 680, 588 13 Polná  |  tel.: 567 573 280, fax: 567 573 279  |  e-mail: mlekarna.polna@mpolna.cz
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Jedenáctiletá historie soutěže o značku „Dobrý tuzemský 
potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA“, potažmo 

devítiletá historie její odnože „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“, je 
jistě dobrým důvodem k zamyšlení o smyslu obou klání i zna-
ček, o jejich směřování a možná i z toho vyplývajících per-
spektivách. Jak již bylo mnohokrát zdůrazněno, soutěž Česká 
chuťovka na samém začátku iniciovala skupina nezávislých 
potravinářských odborníků z nejrůznějších oborů, kteří se 
navzájem dobře znali, a krom toho je spojovala a dodnes spo-
juje spolupráce s vydavatelstvím AGRAL a jeho tituly Potra-
vinářská Revue, Potravinářský zpravodaj či Řeznicko-Uze-
nářské noviny, které jsou již tradičně významným leaderem 
českého mediálního trhu v potravinářském segmentu. Širo-
ce respektovaná jména těchto odborníků tak byla vynikajícím 
základem i pro renomé samotné soutěže, která vznikla doslo-
va zdola bez jakékoliv podpory z veřejných zdrojů, a musela 
tak být od samého počátku samofi nancovatelná. Bez velké 
chuti a zápalu těch, kdo Českou chuťovku od té doby syste-
maticky rozvíjejí, ať už jsou to její zakladatelé nebo ti, kteří se 
postupně se stejným zápalem pro dobrou věc přidali a oboha-
cují soutěž o další přínosy, by se stěží dožila dnešních již jede-
nácti let. Především by to ale nešlo bez těch, kteří v zapojení 
do soutěže se svými špičkovými výrobky nacházejí podobný 
smysl a jdou odvážně takříkajíc se svou kůží na trh v napja-
tém očekávání, zda se jejich představy o výtečné chuti vlast-
ních výrobků shodnou s většinovým výrokem respektované 
odborné poroty.  

Zpočátku se úspěšnost přihlášených výrobků pohybo-
vala mezi 50–60 procenty, mnohým se ale zdálo, že i to je až 
moc. Slovo „soutěž“ například v některých novinářích vyvolá-
valo představu, že by mělo být ze všech přihlášených oceněno 
vždy jen několik nejlepších, asi jako když si ve sportovním 
klání vybojují medaili ze všech účastníků nakonec jen tři nej-
lepší. To ale nebylo smyslem soutěže už od samého počátku, 
protože jejím cílem je podporovat a odměnit snahu všech 
výrobců, kteří považují výtečnou chuť za to nejdůležitější, co 
by kvalitní, notabene českou potravinu mělo také korunovat. 
A v době, kdy byl trh v honbě za co nejnižší výslednou cenou 
doslova zaplaven množstvím potravin, které byly vyráběny 
za použití řady méně kvalitních náhražek a zjednodušenými 
technologickými postupy, k čemuž jistě přispěla i ne vždy 
férová zahraniční konkurence, si zasloužili být oceněni přece 

všichni výrobci, kteří se tomuto trendu rozhodli statečně čelit, 
protože dali přednost své profesionální cti a nechtěli se zpro-
nevěřit dlouholeté tradici „zlatých českých ručiček“. Tato 
polemika o základním poslání soutěže je dnes už naštěstí 
minulostí, ovšem zpočátku se o tom vedly bouřlivé debaty 
nejen s novináři. Jedenáct let už je ale myslím dost dlouhá 
doba na to, abychom platnost této původní myšlenky mohli 
považovat za dostatečně ověřenou praxi. Je až neuvěřitelné, 
jak se i za tuto, z hlediska hospodářského vývoje, ne zas bůh-
víjak dlouhou dobu zlepšila kvalita tuzemských potravin na 

Česká chuťovka zůstává i po 11 letech 
značkou, která si na nic nehraje

Č E S K Á  C H U Ť O V K A  –  Z N A Č K A ,  K T E R Á  S I  N A  N I C  N E H R A J E

O D B O R N Ý  G A R A N T :                                          G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                                              Z Á Š T I T A :         Z Á Š T I T A :
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českém trhu, kdy chuť přirozeně patří k těm nejdůležitějším 
kvalitativním ukazatelům, není-li dokonce tím úplně nejdů-
ležitějším. 

To samozřejmě nachází i patřičnou odezvu v úspěšnosti 
potravin přihlášených do soutěže, která se postupně rok od 
roku zvyšuje a osciluje již okolo 80 procent navzdory tomu, 
že nároky obou porot, jak té odborné, tak dětské, se rok od 
roku ještě zvyšují. Nikdo se už ale nad tím nepozastavuje, 
protože i my všichni jako zákazníci a spotřebitelé se můžeme 
o tomto trendu neustále se zlepšující kvality tuzemských 
potravin přesvědčit přímo i jako běžní konzumenti. Potraviny 
vyráběné českými výrobci v České republice už dokonce mají 
lepší pověst než ty zahraniční, což jistě není dílem náhody. 
Pokud k tomu svým, byť třeba jen nepatrným dílkem přispěla 
i soutěž Česká chuťovka, můžeme se za jejími uplynulými 
ročníky ohlížet s oprávněným uspokojením. Narůstající 
prestiž soutěže se pak odrazila i v tom, že zatímco zpočátku 
se přihlášené výrobky daly spočítat na prstech obou rukou, 
letos už musela odborná porota ohodnotit ve dvou dnech 
226 výrobků (značku Česká chuťovka nakonec získalo 
185 z nich) a dětská porota během pátečního dopoledne 
zvládla posoudit 32 potravin (značku přisoudila 26 z nich). 
Pokud se pak ohlédneme za celou historií trvání soutěže, 
již celkem 218 českých výrobců, od těch nejmenších až 
po největší, získalo ohromujících 1007 Českých chuťovek 
a 205 Dětských chuťovek. To už je přece slušný výběr 
vynikajících potravin domácího původu v regálech našich 
obchodů, na nichž si každý zaručeně pochutná! Přehled všech 
oceněných výrobců a produktů za celou dobu trvání soutěže 
v jednotlivých ročnících i podle kategorií potravin lze nalézt na 
http://www.ceskachutovka.cz/index.php?id=6 nebo v sofi s-
tikované interaktivní databázi www.mark-as.cz/chutovka.

Vcelku logicky pak při soutěži v roce 2013 vznikla i jakási 
síň slávy, do níž vstupují po udělení titulu Rytíř české chuti 
význačné osobnosti českého potravinářství. Letos se zařadili 
k předchozím šesti hned dva nově ocenění – Jana Dostálová 
za významný přínos potravinářskému výzkumu a jeho osvětu 
a Jaroslav Radoš za úspěšný rozvoj výroby jakostních a chut-
ných masných výrobků v podkrušnohorském regionu.

Soutěž je postavena na pevných a od počátku dobře zvo-
lených základech, které se po celou dobu jejího trvání nemu-
sely výrazněji měnit a spíše se jen postupně zdokonalují, 
jako například tím, že se s narůstajícím počtem soutěžících 
přistoupilo již v raných počátcích, konkrétně od roku 2012, 
k anonymnímu hodnocení výrobků, což minimalizuje míru 
subjektivních preferencí jednotlivých porotců. Postupně se 

také zdokonalil a zpružnil způsob sčítání hlasů, takže hod-
notitelé jsou schopni zvládnout stále rostoucí počet soutěž-
ních výrobků, i když dnes k tomu potřebují místo původně 
jednoho už celé dva dny, a bude-li potřeba, jsou připraveni 
přidat ze svého osobního volna i třetí. Významný posun ve 
vnímání soutěže nastal v jejím pátém ročníku, kdy jí udělil 
záštitu tehdejší předseda Senátu Milan Štěch, a předávání 
ocenění se tak od té doby uskutečňuje v Hlavním sále Senátu, 
což posílilo prestiž soutěže mezi českými potravináři i ve 
veřejnosti.  Vážíme si také toho, že před třemi lety si vzala 
soutěž Česká chuťovka pod svá ochranná křídla Stálá komise 
Senátu pro rozvoj venkova, jejíž místopředseda, senátor Petr 
Šilar se i osobně s chutí zapojil do jejích celoročních příprav 
jako člen přípravného výboru a hodnotitelské komise sou-
těže. Řada oceněných potravinářů si tak velice považuje, že 
své plakety a diplomy přebírají ve společensky vysoce prestiž-
ních a důstojných prostorách z rukou významných hostů pří-
tomných na slavnostním ceremoniálu. Záštitu letošní soutěži 
poskytli dokonce tři místopředsedové Senátu – Jan Horník, 
který letos předával i ocenění, Jiří Růžička a Milan Štěch – 
a rovněž ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Nelze také nezmínit odbornou garanci Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze a osobně jejího rektora Karla 
Melzocha, přičemž předsedkyní hodnotitelské komise je již 
výše zmíněná Jana Dostálová z téže vysoké školy, či respek-
tované střední potravinářské školy „PODSKALSKÁ“ v čele 
s ředitelem Milanem Chmelařem, která vytváří jak České chu-
ťovce, tak i Dětské chuťovce vynikající profesionální zázemí 
v přípravě a testování soutěžních vzorků za velké obětavosti 
pracovníků, či lépe řečeno pracovnic školy i některých zapoje-
ných studentů. Zmínku a poděkování by si zasloužili i mnozí 
další skvělí a obětaví spolupracovníci a partneři celého pro-
jektu, což mi bohužel rozsah tohoto ohlédnutí nedovoluje. 
Bez nich bychom se totiž nemohli do dalších ročníků dívat 
s takovou mírou zdravého optimismu, jak si to nyní snad 
můžeme dovolit. Ať tedy žije ten příští, už dvanáctý ročník 
České chuťovky a velké díky všem, kteří mají na její života-
schopnosti a dobrých perspektivách svůj nezanedbatelný 
podíl, ať už to jsou ti, kteří se starají o její chod a podporu 
nebo, a to především, skvělí čeští potravináři, kteří tak báječně 
a obdivuhodně naplňují její smysl! 

Josef Sléha, 
ředitel projektu Česká chuťovka

�
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Držitelé ocenění 
Česká chuťovka 2019

Česká chuťovka 2019
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

ALMAGRANA a. s. Borůvko-rybízový koláč s drobenkou, 
bezlepkový

Bartoňova pekárna 
s. r. o. Vícezrnný chléb se špaldou

BEAS, a. s. Chléb Slunečník
Škvarkový chléb

Eva Veselá 
– Karlovarské 
cukrářství

Makovec
Staročeský koláček 
– mák, tvaroh, švestková povidla

Globus ČR, v. o. s. Chléb žitný Globus
JIZERSKÉ 
PEKÁRNY 
spol. s r. o.

Koláčky bez lepku 120 g
Špaldové vánoční pečivo 340 g

Karlovarská 
pekárna s. r. o. Chléb Pivovarský Chyše

KOMPEK, kombinát 
pekařské a cukrářské 
výroby, spol. s r. o.

Bramborová placka s cibulí
Chléb vícezrnný s cibulí 
Krekry bílkovinné pizza
Pecen hornický

Pekařství Křižák 
s. r. o. Chléb kvasový 1000 g

PENAM, 
a. s.

Chléb Quinoa
Olomoucký cibulák
Roll s náplní skořicovou

UNITED 
BAKERIES a. s.

Odkolek Mistrův chléb
Odkolek Omega-3 veka

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y
Fit, zdraví, výživa Dandelionky
Globus ČR, v. o. s. Dort Schwarzwald Globus
KOMPEK, kombinát 
pekařské a cukrářské 
výroby, spol. s r. o.

Koláč tlačený mák, jablko

Mestrey, s. r. o. Andělské makronky
Dandelionky

Nechvátalová Eva 
– Café Charlotte Trendy dort

Uzenářství a lahůdky
Sláma s. r. o. Listové těsto

M L É Č N É  V Ý R O B K Y

BEL Sýry Česko a. s. Smetanito se šunkou a cibulí
Smetanito s tvarohem

Bohušovická 
mlékárna, a. s.

Bobík pistácie
Skyr – mango-maracuja

Choceňská 
mlékárna s. r. o. Tradiční pomazánkové Jalapeňo

Mlékárna 
Hlinsko, a. s.

Jesenka 75 g
Ledová káva 330 ml
Pikao Drink 330 ml
Salko 397 g

Mlékárna Polná 
spol. s r. o.

Jadel přírodní
Jadel s kořením 
Koliba – plátky
Přírodní kozí sýr v solném nálevu
Zlatá Praha – porce

Mlékárna Žirovnice, 
spol. s r. o.

Balsýr – vakuově baleno 200 g
Nakládaný Balsýr v oleji s olivami a paprikou 
380 g

Penny Market 
s. r. o.

Jogurt smetanový Boni jahoda 150 g
Dezert se šlehačkou čokoládový 200 g Boni 
SÝR PARENICA UZENÁ 100 G 
KARLOVA KORUNA 
SÝR EIDAM BLOK 30% 
250 G KARLOVA KORUNA
SALÁT HOLANDSKÝ SÝROVÝ 
150 G KARLOVA KORUNA
SÝR KORBÁCIK PŘÍRODNÍ 
55 G KARLOVA KORUNA
SÝR KORBÁČIK UZENÝ 
55 G KARLOVA KORUNA
SÝR NIVA 50% 100 G KARLOVA KORUNA 

Savencia 
Fromage & Dairy
Czech Republic, a. s.

Pribináček Vanilka 80 g

Syrer Morava 
Výroba s. r. o.

Kavkazský sýr 
Sýrové nitě

TIPAFROST, a. s. Skyr natur
Skyr lesní směs

M A S N É  V Ý R O B K Y

Albert 
Česká republika, 
s. r. o.

RETRO DĚDOVA PAPRIKOVÁ KLOBÁSA
RETRO PÁREK EXTRA SE SÝREM 
RETRO ŠPEKÁČKY FARMÁŘSKÉ

Globus ČR, v. o. s.
Krůtí lyonský salám Globus
Selská paštika Globus

HUDERA A SYN 
s. r. o.

Klobása s jablky 
a medvědím česnekem 
Luncheon Meat
Paštika s pečeným masem

Kaufland 
Česká republika 
v. o. s.

Bavorská masová klobása 
Moravská krkovice
Moravské uzené
Premium rolovaná plec
Uzená krkovice
Uzené vepřové filé
Uzený vepřový ocásek

Kostelecké uzeniny 
a. s.

Masošpejle 
Pomalu dušená Poctivá šunka

Krahulík-
-MASOZÁVOD 
Krahulčí, a. s.

Jaternice špejlované bez lepku
Játrový hřbet 
Jelítka špejlovaná bez lepku
Venkovská tlačenka

Krušnohorské 
uzeniny 
J + J Radoš s. r. o.

Krušnohorský páreček
Šunka od kosti – nejvyšší jakosti 
Učňovský párek se sýrem
Zbojnická slanina

LE & CO 
– Ing. Jiří Lenc, 
s. r. o.

Krůtí prsní šunka s vitamíny ABC+ 
nejvyšší jakosti 100 g
Pečená šunka nejvyšší jakosti 100 g 
Selská šunka nejvyšší jakosti 100 g
Šunka Zvonařka nejvyšší jakosti shaved 100 g
Tradiční pražská šunka nejvyšší jakosti 150 g
Vepřová šunka s vitamíny ABC+ 
nejvyšší jakosti 100 g
Vinohradská šunka nejvyšší jakosti 
shaved 100 g

MASO UZENINY 
POLIČKA, a. s.

Česnekový bok 
Gurmán šunka
TATARÁK

PEJSKAR & spol., 
spol. s r. o.

Poličan originál 1977
Zbojnická slanina

Penny Market 
s. r. o.

Klobása dunajská 200 g Řezníkův talíř
Klobása uherská 240 g Řezníkův talíř
Klobása moravská 320 g Řezníkův talíř
MASO HOVĚZÍ S UZENÝM ŠPEKEM 
300 G KARLOVA KORUNA 
MASO HOVĚZÍ VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ 300 G 
KARLOVA KORUNA
MASO KRŮTÍ VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ 
300 G KARLOVA KORUNA
VÝPEČKY VEPŘOVÉ S CIBULKOU 
300 G KARLOVA KORUNA
MASO VEPŘOVÉ VE VLASTNÍ ŠŤÁVĚ 
300 G KARLOVA KORUNA
Párky vídeňské 200 g Řezníkův talíř
Špekáčky výběrové 600 g Řezníkův talíř

Petr Landa 
Uzeniny Beta

Salám gothajský cechovní 
Šunka kuřecí 95% nejvyšší jakosti
Šunka vepřová kulatá 95% nejvyšší jakosti
Šunka vepřová zlatá mini
Tlačenka šunková světlá

PRANTL 
Masný průmysl s. r. o.

Barcelona 
Chilli šunka
Peperinos

SKALIČAN a. s.

Debrecínské párky
Lovecký salám (standard, mini)
Uzená slanina bez kůže (špek)
Vepřová tlačenka

Steinhauser, s. r. o.
Dančí klobása
Kančí klobása
Vysočina s Olomouckými tvarůžky

Tilapia s. r. o. Pomazánka z uzeného sumečka afrického 
Tatarák ze sumečka afrického
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Uzenářství 
a lahůdky 
Sláma s. r. o.

Bítešská paštika hrubá 200 g 
Bítešská paštika jemná 200 g
Dršťková polévka pikant 650 g
Gulášová polévka 650 g
Turistický nářez

Uzeniny Příbram, 
a. s.

Klobása z udírny 
Viržínko

VÁHALA a spol. 
s r. o. výroba 
a prodej masných 
a lahůdkářských
výrobků

Originál Váhalova šunka nejvyšší jakosti, 
krájená 100 g 
Sametová šunka 1989
Selský bůček s cibulkou

Vodňanská 
drůbež, a. s.

Kachní čtvrtky pečené metodou Sous vide
Prsní řízek obalovaný

WHALLEY s. r. o. Segedínský guláš 400 g

O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y
Bouda 1883 – 
originál ze Znojma, 
Ing. Zuzana Boudová

Znojemské meruňky extra džem

TITBIT, s. r. o. JAKOBY HARISSA

ZD Všestary Všestarská cibule

N E A L K O H O L I C K É  N Á P O J E

Fit, zdraví, výživa Čerstvě pražená káva Brazilie

P I V A

Penny Market s. r. o.
PIVO SVĚTLÝ LEŽÁK 0,5L 
SKLO STAROČECH

Pivovar Chotěboř 
s. r. o.

Chotěboř Na.Ex jedenáctka 
Chotěboř Plus

PIVOVAR 
SVIJANY, a. s.

DUX 
Svijany „450“ – prémiový ležák
Svijanský Rytíř 12 %
Svijanský fanda 11 %

Tradiční pivovar 
v Rakovníku, a. s.

Bakalář nealko za studena chmelený 
Bakalář světlý ležák za studena chmelený
Bakalář tmavá desítka

Žatecký pivovar, 
spol. s r. o. Malastrana

V Í N A

Albert 
Česká republika,
s. r. o.

MC Ryzlink rýnský, pozdní sběr
MC Tramín červený, pozdní sběr
MC Veltlínské zelené, pozdní sběr

Templářské sklepy 
Čejkovice

Sanctus Victoria Chardonnay, 
pozdní sběr 2017
Sanctus Victoria Ryzlink rýnský, 
pozdní sběr 2017

VINAŘSTVÍ 
LEDNICE 
ANNOVINO a. s.

MLADÝ VINAŘ Hibernal
MLADÝ VINAŘ Chardonnay
MLADÝ VINAŘ Ryzlink vlašský 
MLADÝ VINAŘ Veltlínské zelené

VÍNO BLATEL, 
a. s.

Merlot, výběr z hroznů 2017
Muškát moravský, pozdní sběr 2018
Rulandské šedé, výběr z hroznů 2018
Ryzlink rýnský, kabinetní víno 2017

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

AG MAIWALD a. s. Dr. Vejce

BAPA s. r. o.
Kančí guláš, tyrolský knedlík
Španělský ptáček, rýže

Bouda 1883 – 
originál ze Znojma, 
Ing. Zuzana Boudová

Nakládané žampiony

Eva Veselá 
– Karlovarské 
cukrářství

Masarykovy sušenky

Jan Zykmund
Kroužky jarní cibulka
Kroužky pepřové

KAND s. r. o.
Brusinky KAND 190 g 
Kečup KAND Tomato s česnekem 520 g

Karlovarská 
pekárna s. r. o.

Karlovarské oplatky s náplní 
s lískooříškovou příchutí

Knedlíky Láznička 
s. r. o.

Láznička bramborové šišky špenátové
Láznička meruňkové knedlíky 
z tvarohového těsta

MEDOKOMERC 
s. r. o.

Český med medovicový smrkový 500 g

Penny Market 
s. r. o.

BYLINKOVÝ ČAJ PRŮDUŠKY 
20 X 1,5 G KOUZELNÝ ČAJ
ČISTÍCÍ ČAJ DETOX 
20 X 1,5 G KOUZELNÝ ČAJ
Jarmila oplatka 50 g KARLOVA KORUNA
SALÁT ĎÁBELSKÝ 
150 G KARLOVA KORUNA
SALÁT HERMELÍNOVÝ 
150 G KARLOVA KORUNA
SALÁT POCHOUTKOVÝ 
150 G KARLOVA KORUNA 
SALÁT VLAŠSKÝ 
150 G KARLOVA KORUNA
TRUBIČKY HOŘICKÉ ČOKOLÁDOVÉ 
38 G KARLOVA KORUNA

Vinium a. s. Nachmelené

Volkafe Trutnov 
s. r. o.

Outdoor káva
Papua Nová Guinea Plantation “A“ 
100% arabica

Dětská chuťovka 2019
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

BEAS, a. s. Koláč s tvarohem a rybízem

PENAM, a. s.
Babeta s příchutí citrónovou
Choco cake 
Jankovy buchty s náplní tvarohovou

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y
KOMPEK, 
kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, 
spol. s r. o.

Perníček

Nechvátalová Eva 
– Café Charlotte

Trendy dort

M L É Č N É  V Ý R O B K Y
Kaufland 
Česká republika 
v. o. s.

K-Jarmark jogurt ovocný 150 ml 
– středně tučný, příchuť třešeň

Mlékárna Polná 
spol. s r. o. Jadel přírodní

Savencia Fromage 
& Dairy Czech 
Republic, a. s.

Pribináček Vanilka 80 g

Syrer Morava 
Výroba s. r. o.

Kavkazský sýr 
Sýrové nitě

M A S N É  V Ý R O B K Y
Petr Landa 
Uzeniny Beta

Šunka kuřecí 95% nejvyšší jakosti 
Šunka vepřová kulatá 95% nejvyšší jakosti

Steinhauser, s. r. o. Dětská šunka Svačinka

Uzeniny Příbram, a. s. Jakubova kuřecí šunka

Vodňanská 
drůbež, a. s.

Holandský řízek
Originál česká šunka 90 % masa
Vodňanský párek se sýrem

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

AGMAIWALD a. s. Dr. Vejce
Knedlíky Láznička 
s. r. o. Láznička bramborové šišky špenátové

MEDOKOMERC 
s. r. o. Český med květový pastovaný 900 g

Penny Market 
s. r. o.

Nanuk smetanový v hořké čokoládě 
s lyofilizovanými malinami 68 g RIOS
Nanuk smetanový v mléčné čokoládě 
s mandlemi 70 g RIOS
Nanuk smetanový v mléčné čokoládě 
70 g RIOS
Ruská zmrzlina 180 ml RIOS 
TRUBIČKY HOŘICKÉ ČOKOLÁDOVÉ 
38 G KARLOVA KORUNA

Cena novinářů 2019
Výrobce Název výrobku

AG MAIWALD a. s. Dr. Vejce

Globus ČR, v. o. s. Selská paštika Globus

PENAM, a. s. Chléb Quinoa

Harmonická potravina 2019
Výrobce Název výrobku

VÍNO BLATEL, a. s. Merlot, výběr z hroznů 2017
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Ilustrační záběry z předávání cen Česká chuťovka 2019
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Ilustrační záběry z předávání cen Česká chuťovka 2019
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Smetanito  
oceněno  
Českou chuťovkou  

2019

Smetanito s tvarohem

Smetanito se šunkou
a cibulí
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Vítězslav Trojan,
ředitel závodu v Želetavě

Eva Karasová,
Brand Manager

Lucie Hnízdilová,
Brand Manager

Ochutnávku tavených sýrů připravili: 

VÝSLEDKY HODNOCENÍ – 10BODOVÝ SYSTÉM

Veselá kráva 
a Smetanito 

pod lupou 
odborníků

Dne 24. října 2019 proběhlo odborné hodnocení pěti no-
vých tavených sýrů výrobce Bel Sýry Česko, a t o v jejich 

sídle v Praze 8, v Karlíně. Hodnotiteli byli členové hodnoti-
telské komise Česká chuťovka a další vrcholoví specialisté na 
potravinářskou výrobu. Snahou  výrobce je přinášet na trh 
nové výrobky s minimem aditiv, ale i tavené sýry pro spotřebi-
tele se specifi ckými nároky na složení výrobku. A přitom za-
chovat očekávanou a vítanou texturu sýra, tedy jeho snadnou 
roztíratelnost a nelepivost k obalu při otvírání. Velký akcent 
je ale dáván na chuť sýrů. Velmi úspěšnými jsou kombinace 

sýrové chuti s jinými komoditními přísadami, které pak při-
nášejí úplně nové sortimentní možnosti. Tak například Sme-
tanito se šunkou a cibulí k těmto novým sýrům patří a v letoš-
ním klání o Dobrý tuzemský potravinářský výrobek si odneslo 
titul Česká chuťovka 2019, pro svoji velmi vhodnou chuťovou 
kombinaci. Hodnocené sýry byly vlastně takovými prototypy 
a podle názorů hodnotitelů budou ještě dolaďovány. Inovační 
aktivita skupiny Bel je nebývalá a vlastně nikdy nekončí. Po-
přejme jim, ať se tato cesta daří a ať si na tavených sýrech naši 
spotřebitelé jenom pochutnávají.  Redakce

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

10 10 10
Vyvážená chuť, skvělá
konzistence a velmi
příjemná vůně.

SMETANITO 
SMETANOVÉ

8 10 10
Doporučoval bych 
krémovější konzistenci 
– jinak skvělý tavený sýr!

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

9 10 10
Hodně roztíratelná konzi-
stence. Chuť excelentní.

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

10 10 10
Skvělý tavený sýr s příjemnou
a vhodně zvolenou 
zeleninovou skladbou.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

10 8 8
Chuť i vůně méně výrazná, 
obě chutě se vhodně
doplňují.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

8 9 7

Celkem velmi dobře přijatelný 
výrobek. Chuť velmi dobrá, 
vůně méně výrazná,
roztíratelnost lehce obtížná.

SMETANITO 
SMETANOVÉ

9 9 8
Vůně nepříliš výrazná. Chuť 
příjemná. Textura dobře
roztíratelná.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU 9 8 9

Textura výborná, aroma
intenzivnější.

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

9 9 9
Velmi chutné. Dobře 
roztíratelné, nedominuje
kouřové aroma.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

9 8 8
Dobře roztíratelný. 
Více aromatický. 
Dominuje chuť cibule.

HODNOTÍCÍ: 
Ing. František Kruntorád, CSc. 

– jednatel a ředitel AGRAL s. r. o.
Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

9 9 9
Výborná konzistence, 
vyvážená chuť, příjemná vůně.

SMETANITO 
SMETANOVÉ

8 9 9
Krémová konzistence, 
lahodný, roztíratelný.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

8 8 9
Vyvážená chuť šunky, 
lepší roztíratelnost na 
úkor konzistence.

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

9 9 9
Zelenina vhodně doplňuje
šunku, roztíratelnost
 odpovídající.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

9 9 9
Cibule se šunkou je vyvážená, 
výborná chuť i konzistence.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

8 7 8

Příjemná mléčná chuť, 
mléčně nakyslá, ale současně 
nasládlá „ementálsky“,
chuť je méně sýrová.

SMETANITO 
SMETANOVÉ

8 8 9

Lahodná smetanová chuť, 
příjemně mléčně nakyslá. 
V konzistenci tužší,
ale velmi dobře roztíratelné.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

7 8 7

Příjemně krémovitá konzisten-
ce, i když částečně lepivá na 
fólii, znatelné kousky šunky,
příjemná šunková chuť. 

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

8 8 9
Lahodný tavený sýr s charak-
teristickou příchutí použitých
ochucujících surovin. 

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

8 8 9

Lahodný tavený sýr s cha-
rakteristickou příchutí obou 
použitých ochucujících
složek. Výraznější chuť cibule.

HODNOTÍCÍ: 
Ing. Luděk Häusler 

– COOP Centrum družstvo

HODNOTÍCÍ: 
Ing. Jiří Kopáček, CSc. 

– předseda Českomoravského svazu mlékárenského

HODNOTÍCÍ: 
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

– VŠCHT Praha, předsedkyně poroty Česká chuťovka
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Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

8 9 8

Sýr pevnější konzistence, 
výrazně sýrové chuti i vůně, 
vhodný pro bezlak-
tózovou dietu.

SMETANITO 
SMETANOVÉ

9 10 10
V chuti dominující smetana
přispívá k lahodnosti
celého výrobku.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

10 10 10

Nesporným pozitivem nové 
receptury sýru je jemná konzi-
stence. Sýr je dobře roztíratel-
ný, lahodné chuti, mírně slaný.

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

10 9 9

Optimální konzistence, chuť 
doplněná, kromě šunky, 
o zeleninu, která chuti 
dominuje. Příjemně slaný sýr.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

10 8 9

Sýr jemné konzistence 
a výraznější cibulové chuti. 
Pro vybrané konzumenty.
Jemně slaný.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

10 10 10
Velmi dobrá chuť. 
Chutná stejně jako VK
Lahodná. 

SMETANITO 
SMETANOVÉ

10 10 10
Nová receptura mi chutná 
více než současná. 

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

10 10 10
Nové přírodní aroma 
a obsah šunky příznivě 
ovlivnil celkovou chuť. 

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

10 10 10
Výborná kombinace 
chutí. Velmi chutný.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

9 9 9
Přídavek cibule ovlivnil 
chuť, která je výraznější. 

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

9 10 9
Lahodná chuť, 
dobře roztíratelný sýr.

SMETANITO 
SMETANOVÉ

9 10 10
Příjemná vůně, chuť lahodná, 
výborná textura.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

9 10 10
Výrazná chuť šunky, 
příjemná chuť. 

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

9 10 10
Zelenina výraznější než šunka.
Příjemná, vyvážená chuť.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

9 10 10
Výrazná chuť cibule, 
příjemná chuť sýru. 

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

6 7 6

Konzistence lehce tužší, 
mírně lámavá, chuť mírně 
neutrální až lehce sýrová,
vůně méně výrazná.

SMETANITO 
SMETANOVÉ

9 8 9

Konzistence vyhovující, 
zpočátku lehce lomivá, 
ale dostatečně měkká a dobře 
roztíratelná. Chuť smetano-
vější, mírně nakyslá, příjemná, 
lehce voní smetanovo-sýrově.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

10 10 10

Výrazná, velmi příjemná 
sýrovo-šunková chuť a stejně 
tak i velmi příjemná vůně. 
Velmi dobrá roztíratelnost. 

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

10 10 10

Velmi příjemná chuť 
i vůně šunkovo-sýrová 
se zeleninou, velmi dobrá
roztíratelnost.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

9 8 8
Konzistence dobře roztíra-
telná, chuť dobrá, ale méně 
výrazná a stejně tak i vůně.

HODNOTÍCÍ: 
doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc.

– 3. LF Univerzity Karlovy

HODNOTÍCÍ: 
doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. 

– Česká zemědělská univerzita, Praha

HODNOTÍCÍ: 
Ing. Karel Hřídel – VOŠ, SPŠ a SOŠ 

potravinářských technologií, Praha

HODNOTÍCÍ: 
Hana Přibylová 

– Českomoravský svaz mlékárenský

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

8 7 8
Méně výrazná chuť taveného
sýru.  Spíše mléčná.

SMETANITO 
SMETANOVÉ

9 9 9 Chutná a odpovídá chuti 
současné receptury. 

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

9 10 9

Chuť šunky odpovídá spíše
chuti uzeného masa. 
Dobře roztíratelné, 
jemně ulpívá na aluminiu. 
Viditelné kousky šunky. 

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

9 10 8
Výraznější chuť zeleniny 
lehce upozaďuje chuť šunky.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

8 7 7 Jemnější chuť i vůně.  

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

9 8 8
Výborná chuť, velmi podobná 
VK Lahodné.

SMETANITO 
SMETANOVÉ

7 8 8
Chuť velmi dobrá, 
tužší konzistence.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

7 7 9
Výrazná chuť, sýr se lehce 
lepí na hliníkovou fólii.

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

9 10 9 Vynikající chuť.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

8 9 9
Netradiční ale velmi 
zdařilá chuť.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

8 8 9
Sýr doplňuje škálu Veselé 
krávy a chuťově se minimálně 
odlišuje.

SMETANITO 
SMETANOVÉ

10 9 10
Sýr je velmi chuťově vyvá-
žený, s lehce nakyslou chutí 
a příjemnou vůní.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

8 9 10
Vynikající vůně, chuť příjemná,
konzistence lepivější.

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

9 8 8
Příchuť zeleniny výraznější 
než chuť šunky.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

9 9 9
Vůně i chuť cibule lehce upo-
zaďuje chuť šunky. Vhodné 
i do chlebíčků a jednohubek.

HODNOTÍCÍ: 
Ing. & Ing. Pavel Mikoška, CSc. 

– ředitel jakosti Albert Česká republika, s. r. o.

HODNOTÍCÍ: 
Ing. Jaroslav Albrecht 

– pekařský expert

HODNOTÍCÍ: 
Ing. Milan Chmelař 

– ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠ potravinářských technologií, 
Praha
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Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

8 8 7
Příjemný chutný sýr 
s jemnou vůní.

SMETANITO 
SMETANOVÉ

8 9 9
Velice příjemná a výrazná 
chuť a vůně, lámavější 
konzistence.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

7 9 10
Výborná chuť, 
lepivější konzistence.

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

8 10 8 Výrazná chuť.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

8 9 10 Výrazná vůně cibule.

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

10 7 8
Výborná roztíratelnost, 
chuť a vůně jemná, příjemná. 

SMETANITO 
SMETANOVÉ

10 9 8
Výborná roztíratelnost, 
příjemná výraznější chuť. 
Vůně jemná, příjemná.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

9 8 10
Výborná roztíratelnost, 
mírná přilnavost. 
Výrazná chuť a vůně.

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

10 10 10
Výborná roztíratelnost, 
výtečná výrazná chuť, 
příjemná vůně.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

10 10 10
Výborná roztíratelnost, 
výtečná výrazná chuť,
příjemná vůně.

HODNOTÍCÍ: 
MVDr. Miloslav Olach 

– veterinární specialista

HODNOTÍCÍ: 
Ing. Josef Sléha, CSc. 

– jednatel SYMPEX GROUP s. r. o.

HODNOTÍCÍ: 
MVDr. Zbyněk Semerád 

– ústřední ředitel Státní veterinární správy

Název vzorku Konzistence Chuť Vůně Textové hodnocení

VESELÁ KRÁVA 
BEZ LAKTÓZY

9 10 9
Vyvážená jemná chuť. 
Příjemná vůně, typická 
pro výrobek.

SMETANITO 
SMETANOVÉ

7 9 9
Příjemná chuť a vůně 
odpovídající typu výrobku. 
Roztíratelnost méně výrazná. 

SMETANITO 
SE ŠUNKOU

10 10 10
Odpovídající příjemná chuť 
typická pro daný výrobek. 
Roztíratelnost je optimální.

SMETANITO 
SE ZELENINOU 
A ŠUNKOU

10 10 10
Příjemná chuť a vůně typická 
pro výrobek s dobrou 
roztíratelností.

SMETANITO 
SE ŠUNKOU A CIBULÍ*

10 9 9
Výrazná chuť a vůně 
s odpovídající roztíratelností.

* Výrobek získal ocenění v souteži Česká chuťovka 2019  �
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Těmto tématům se věnoval již 10. ročník konference pra-
covníků masného průmyslu, MEATING 2019, tradičně 

pořádaný Českým svazem zpracovatelů masa v Brně. Sa-
motný název konference je slovní hříčkou, na niž má sku-
tečně právo jen setkání (meeting) specialistů na maso 
(meat).

Každé odvětví potřebuje své výroční setkání, kde zazní 
aktuální informace o legislativě, trendech i nových příleži-
tostech pro rozvoj. V masném průmyslu se takové setkání 
uskutečnilo již podesáté dne 22. října 2019 v OREA Hotelu 
Voroněž v Brně. Konference, spojená se společenským 
večerem, se však letos zaměřila na vyhodnocení toho, jaké 
jsou rámcové podmínky pro podnikání v oboru zpracování 
masa, co lze očekávat do budoucnosti, jaké budou legislativní 
požadavky a jaké technologie mohou podnikatelům v tomto 
oboru pomoci. Letošní ročník se ale také zaměřil i na nově 
vychovávanou generaci řezníků a uzenářů, protože jedním 
z hlavních poslání ČSZM je přispívat k výchově odborných 
pracovníků pro obor zpracování masa, zejména učňů a stu-
dentů. Tento cíl se ČSZM rozhodl částečně naplňovat certifi -
kací odborných škol, které na území České republiky vyučují 
obor Řezník – uzenář na velmi vysoké úrovni, disponují kva-
litními pedagogy i zázemím pro odbornou výuku a výcvik, 
zapojují se do odborných soutěží i do propagace oboru 
a své studenty motivují k účasti v odborných praxích a stá-
žích.

Ať už to bylo novým tématem, vhodně zvoleným 
odborným programem nebo atraktivním večerem plným 
ocenění nejúspěšnějších osobností z oboru, vítězů soutěže 
Řeznicko-uzenářská prodejna roku a nově i certifi kovaných 
škol, MEATING 2019 si udržel velmi vysokou návštěvnost 

srovnatelnou s úspěšným loňským ročníkem. Sešlo se zde 
přes 450 profesionálů z firem i odborných škol z oblasti 
masného průmyslu. Jak odborný program, tak organizace 
a průběh večera získaly převážně pozitivní ohlasy.

Letošní ročník MEATINGu měl svého titulárního part-
nera, společnost Bizerba Czech a Slovakia s. r. o., která se 
také podílela na zatraktivnění doprovodného programu. Na 
jednom z vystavených nářezových strojů zajistila pro zájemce 
z řad účastníků konference soutěž o nejpřesnější nakrá-
jení šunkového salámu. Loňskou soutěž o nejlepší klobásu 
MEATING pak v letošním roce nahradilo klání o nejlepší tla-
čenku a salám Vysočina. Se svými vzorky z těchto kategorií 
zde uspěly fi rmy Masoprodej a Těšínské jatky.

K velmi zajímavým příspěvkům v průběhu odborného 
programu konference mohli účastníci sdělovat své postřehy 
a dotazy pomocí komunikační platformy SLIDO, která si již 
během loňského ročníku získala značnou oblibu. Prostřed-
nictvím příslušné aplikace v mobilních telefonech nebo osob-
ních počítačích tazatelé odesílali anonymní nebo podepsané 
dotazy a komentáře zobrazované na prezentačních plátnech, 
odkud je moderátoři předkládali přednášejícím. Trefnost 
takto uplatňovaných příspěvků pak ostatní účastníci konfe-
rence mohli hodnotit pomocí klasických prvků běžně pou-
žívaných na sociálních sítích, přičemž nejlépe hodnocené 
dotazy byly vznášeny přednostně. Vážné dotazy se tu střídaly 
s humornými, např. s výzvou pro účastníky panelové dis-
kuze, aby namísto ošklivého označení „stařené maso“ raději 
používali zažitý řeznický výraz „vyzrálé maso“. Mezi ty seri-
ózní můžeme počítat například dotaz na pana doktora Skálu 
(GfK), jak hodnotí šanci na úspěch hmyzu jako substitutu 
tradičních živočišných bílkovin a jeho budoucí spotřebu 
v Evropě. K poutavé přednášce pana Paříka, jejímž hlavním 

JAKÉ JSOU PŘÍLEŽITOSTI PRO DALŠÍ ROZVOJ OBORU ZPRACOVÁNÍ MASA?

MEATING 2019
Společná fotografi e oceněných
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sdělením byl apel na průmyslové výrobce masných výrobků, 
aby důsledně školili své obchodní zástupce ve vyjednávacích 
schopnostech, zazněla námitka, že v obchodním jednání by 
měly obě strany komunikovat přiměřené požadavky. V této 
souvislosti bylo zdůrazněno, že se lze jen obtížně připra-
vovat na to, že mě můj protějšek hodlá vymačkat jako citron. 
Poněkud výbušným dotazem pro pana Sazamu byla žádost 
o hodnocení novely zákona o významné tržní síle ze strany 
Svazu obchodu a cestovního ruchu. Celý odborný program 
byl ale doslova nabitý řadou zajímavých sdělení a diskusních 
příspěvků. Návštěvníci konference v obou přednáškových 
sálech nemohli litovat, že se MEATINGu zúčastnili.

Neméně hodnotnou částí programu MEATINGu byl 
i letos slavnostní večer. Čestné členství ČSZM, nejvýznam-
nější individuální ocenění ČSZM za celoživotní přínos pro 
obor zpracování masa, si zde převzal MVDr. Karel Kyprý, 
dlouholetý technolog masozávodu Kaufl and v Modleticích. 
Mistrem oboru za rok 2019, což je ocenění ČSZM udělo-
vané za odbornost a mimořádné profesní úspěchy v oboru 
zpracování masa, byl vyhlášen Ing. Karel Hřídel (VOŠES 
a SPŠPT Podskalská). Velmi prestižní ocenění také byla pře-
dána zástupcům naší nastupující generace: Dominiku Mar-
tinkovi, ISŠ Valašské Meziříčí (Nejlepší učeň oboru Řezník 
– uzenář pro rok 2019), Ivaně Soukupové, VOŠES a SPŠPT 
Podskalská (Nejlepší student oboru zpracování masa pro 
rok 2019) a Ing. Tereze Škorpilové, Ph.D., VŠCHT v Praze 
(Nejlepší diplomová práce v oboru zpracování masa pro rok 
2019). Všem těmto osobnostem a mladým nadějím našeho 
oboru osobně gratuloval a ocenění předal předseda ČSZM, 
pan Karel Pilčík. Certifikáty dokládající vysokou úroveň 
výuky oboru Řezník – uzenář zde z rukou pana předsedy pře-
vzali zástupci těchto odborných škol:

•     Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

•     Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Valašské Meziříčí

•     Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník

•     Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Během celé konference byly připomínány probíhající 
online kampaně zaměřené jednak na podporu osvěty o mase 
(JE TO MASO!) a také na nábor zájemců o obor Řezník – 
uzenář mezi žáky základních škol (BUDE TO MASO!). Obě 
tyto kampaně ČSZM spustil v květnu 2018 a na MEATINGu 
byly prezentovány jejich dosavadní výsledky. 

Již tradičně velký prostor v rámci slavnostního večera mělo 
vyhlášení výsledků soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku. 
Letošní ročník této soutěže měl upravená pravidla, přičemž se 
nově soutěžilo ve dvojici soutěžních kategorií (Nezávislý trh 
a Prodejní sítě) a krajské kolo soutěže pro ČSZM externě zajiš-
ťovala profesionální agentura formou mystery-shoppingu. 
Každý účastník soutěže tak od této agentury obdržel cenný 
report z hodnocení jím přihlášených prodejen. Zmíněným roz-
dělením soutěžících do samostatných kategorií pak byl vytvořen 
lepší prostor zejména pro zviditelnění prodejen malých provo-
zovatelů. V obou uvedených kategoriích společně navíc profe-
sionální agentura vybírala tzv. sympaťáky za pultem, což bylo 
doplňkové hodnocení pro personál prodejen s nejlepší komu-
nikací se zákazníky. Partnerem letošního ročníku soutěže byla 
společnost MASO-PROFIT s. r. o., která pro všechny oceněné 
výherce připravila skutečně hodnotné a atraktivní ceny. Cel-
kovým vítězem v kategorii Prodejní sítě letos byla prodejna 
Makovec v Přerově, v kategorii Nezávislý trh uspělo pražské 
řeznictví Masology pana Aleše Peterky. Ocenění pro sympaťáky 
za pultem si oprávněně zasloužily dámy obsluhující v řeznictví 
ZEMAN maso – uzeniny ve Veselí nad Lužnicí.

Karel Pilčík, předseda představenstva ČSZM, jenž 
MEATING 2019 zahájil a společně s moderátorkou Mar-
tinou Kociánovou uváděl i jeho společenský večer, tak mohl 
mít z vydařené akce oprávněnou radost.

Letošní ročník konference si můžete zpětně připome-
nout pomocí fotografií a videí umístěných na webu akce 
www.cszm-meating.cz. Příští konference – MEATING 2020 
se pro velký úspěch uskuteční opět v podzimním čase v Brně. 
Těšíme se na naše další společné setkán í!

Jan Katina, 
Český svaz zpracovatelů masa

�

Zasloužilí matadoři masného průmyslu
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Ilustrační záběry z Meatingu 2019

Slavnostní přípitek – předseda ČSZM Karel Pilčík s moderá-
torkou Martinou Kociánovou

Martin Dvořák, generální ředitel společnosti Bizerba Czech 
& Slovakia – titulární partner akce

Mistr oboru za rok 2019 – Karel Hřídel, VOŠES a SPŠT Pod-
skalská

Ocenění pro odborné školy za vysokou úroveň výuky

Ocenění Nejlepší tlačenka pro společnost MASOPRODEJ 
s. r. o.

Karel Kyprý s oceněním za celoživotní přínos pro obor zpraco-
vání masa

Řeznictví Masology, vítěz celostátního kola kategorie Nezá-
vislý trh

Společnost Makovec, vítěz celostátního kola kategorie Tržní 
sítě
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Ilustrační záběry z Meatingu 2019

Konference s bohatým odborným programem

Ocenění pro vítěze Zlínského kraje kategorie Prodejní sítě – 
Váhalovy uzeniny (krajské kolo)

Nejlepší student oboru zpracování masa 2019 – Ivana Souku-
pová, SPŠT Podskalská

Nejlepší učeň oboru zpracování masa 2019 – Dominik Mar-
tinka, ISŠ Valašské Meziříčí

Ocenění za nejlepší diplomovou práci v oboru – Tereza Škorpi-
lová, VŠCHT, a Petr Pipek

Vítěz kategorie Prodejní sítě pro prodejnu Uzeniny Příbram, 
Praha (krajské kolo)

Ocenění „Sympaťáci za pultem“ pro dámy obsluhující v řez-
nictví ZEMAN maso – uzeniny ve Veselí nad Lužnicí

Slavnostní atmosféra v sále plném hostů
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www.krahulik.cz

DRŽITELÉ OCENĚNÍ 
ČESKÁ CHUŤOVKA 2019

Jaternice bez lepku / Jelítka bez lepku 
Venkovská tlačenka / Játrový hřbet

wwww

Jelítka
bez lepku

Jaternice
bez lepku

Játrový
hřbet

Venkovská 
tlačenka

2019
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Historie vánočky
Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 

výkonný ředitel 
Svazu pekařů a cukrářů v České republice

Tak jako k atmosféře vánočních svátků u nás neodmyslitel-
ně patří různé zvyky a obyčeje, tak ke sváteční vánoční ta-

buli se vždy připravovaly speciální druhy pekařských a cuk-
rářských výrobků. Zvyk péct vánoční pečivo se rozšířil až 
v minulém století, výroba tradiční české vánočky má však tra-
dici mnohem delší. Česká vánočka má dlouhou a pestrou his-
torii a udržela se v oblibě až do dnešní doby. 

Symbolika vánočky

Vánočka svým tvarem připomíná dítě v peřince. Dříve 
vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci – pekaři. Asi 

od 18. století si vánočky začali lidé péct doma sami. První 
z doma upečených vánoček měl dostat hospodář, aby se mu 
v dalším roce urodilo hojně obilí. Velká vánočka se na závěr 
štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde z ní o Štědrém večeru 
dávali krajíček dobytku, aby byl zdravý a neškodily mu zlé síly 
a nemoci. 

Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto 
se při přípravě těsta, pletení a pečení udržovaly různé zvyky, 
které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně měla zadělávat 
v bílé zástěře a šátku, neměla při tom mluvit, při kynutí těsta 
měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným zvykem také bylo 
třeba zapékání mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, 
že bude zdráv a bohatý po celý následující rok. Ovšem dnes 
by se u vánočky zakoupené v obchodě jednalo o nežádoucí 
cizí předmět. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar. 
Kynuté vánoční pečivo má svůj základ ve fi gurkách z těsta 
a symbolizuje „nakynutí štěstí a hojnosti“ – aby se vše příští 
rok dařilo a bylo všeho dostatek. Z vánočkového těsta ze dvou 
nebo tří pramenů se upletl a poté upekl i adventní věnec, který 
se pak opatřil svíčkami.

Začalo to ve středověku

První zmínka o vánočce v historických pramenech je 
ze 14. století a za dlouhá léta prošla různými menšími pro-
měnami. V minulosti byla pojmenována jako „húska“ nebo 
„calta“ a někde se v Čechách dodnes setkáváme s nejrůzněj-
šími pojmenováními – „pletenice, pletanka, žemle, štědro-
vice, štědrovečernice, štricka, štrucla, ceplík“. 

Vánočky patří mezi nejstarší české vánoční obřadní 
pečivo. Již benediktinský mnich Jan z Holešova, žijící za pano-
vání krále Václava IV. v Břevnovském klášteře, zaznamenal, 
že v předvečer narození Páně „věřící požívají velkého bílého 
chleba, to jest velkých vánoček nebo koláčů… Staří lidé pak 
z dobré víry a ze správného názoru kladli na stoly a ubrusy tyto 
velké bílé chleby hmotné a vedle nich nože a dovolovali o tomto 
svátku, aby čeleď z nich krájela podle vůle sobě i chudým“. 

Ve středověku si na vánočkách pochutnávala šlechta 
i zmlsaní konšelé. A protože o Vánocích byli páni z městského 
zastupitelstva štědří nejen k sobě, ale i k ostatním, nakupovali 
z obecních peněz pro chudé „mnoho ryb a húscí štědrovečer-
ních“. Nevíte, co to jsou húsce? Dnes jim říkáme štědrovky 
nebo vánočky.

Dříve vánočky patřily mezi nejoblíbenější vánoční dárky. 
Poněvadž štědrovečerní dárky bývaly počínaje středověkem 

Vánočka – symbol štědrosti
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často součástí smluvních dohod jako jakési stálé poplatky, 
stávaly se chutné pletánky z kynutého těsta součástí služné 
mzdy. V Plzni dostávali o Vánocích „konšelé, pověžní 
a šatlavní vánočky po čtyřech groších, zvoník a branní po dvou 
groších“. V Jindřichově Hradci měl vánoční dobrotu smluvně 
zajištěnou místní hrobník – ve svatební smlouvě však musel 
půlku štědrovečerní vánočky upsat manželce. Nejštědřejší 
byli staroměstští konšelé. Vánočkami a kapry obdarovávali 
nejen zemské úředníky, pražského arcibiskupa, rektora Kar-
lovy univerzity a faráře všech pražských kostelů, ale i hlásné, 
přívozníky a hrobníky. Dárky dostávala i „zadní zběř“, k níž 
patřil městský kat, jeho pacholci, pohodný (ras) a hospodář 
odpovídající za chod vězení. Ryby se jako postní výslužka 
posílaly do škol, chudobinců a vězení. Radní a konšelé dostá-
vali z městské pokladny 18, páni starší 26, soudci 14 a vyšší 
městští úředníci 26 vánoček. Poskytování vánočních dárků 
nemuselo být vždy dobrovolné. Bratři z Malečova například 
ve smlouvě z roku 1561 požadovali nejen odvádění vánoček, 
ale aby „jejich lidé každého roku na Štědrý den místo dání 

štědrého ječmenu z každého lánu po jedné slepici a po půl 
strychu ovsa nám i dědicům našim a budoucím potomkům 
přinášeli“. 

Pražská tradice – dar panovníkovi

V Praze bylo na konci 18. a v 19. století mezi obchod-
níky zvykem dávat o Vánocích stálým zákazníkům bohatou 
výslužku. Řezník naděloval chutné klobásy, nákladník pivo 
a pekaři v bílých zástěrách obdarovávali své věrné krásně 
vypečenými štědrovkami. Pekařský cech zastával v Praze 
odjakživa významné postavení. Již ve druhé polovině 
14. století žilo v hlavním městě 157 pekařských mistrů! 
Každý mistr měl k ruce pekařské podruhy a učedníky, a tak 
byla pražská pekařská obec velice početná. V 15. a 16. sto-
letí se pekařští mistři úzce specializovali. Pecnáři pekli jen 
hrubý chléb, koláčníci sladké koláče, perníkáři oblíbené 
perníky, oplatečníci oplatky a caletníci, kteří dali jméno 
Celetné ulici, znali tajemství výroby těsta s medem. Jemné 

bílé pečivo, mazance, připravovali mazanečníci. Pekařské 
řemeslo mělo v Praze zlaté dno a pekaři, hrdí na svou 
práci, každý rok o Štědrém dnu dopoledne šli s vánočními 
dárky na Pražský hrad. Šest bíle oděných pekařských tova-
ryšů neslo na ohoblovaném prkně nejvyššímu purkrabímu 
dlouhou vánočku s hrozinkami a mandlemi. Štědrovka se 
na ramenou urostlých chasníků kolébala do rytmu břeskné 
hudby, doprovázející slavnostní průvod. Pražané čekali 
na průvod představitelů pekařského cechu již před Kar-
lovým mostem a obdivovali vánočku i pohledné mlá-
dence.

Někdy se sešlo takové množství zevlounů, že pekaře 
musela obklopit městská stráž, aby vánočku donesli na 
Pražský hrad bez úhony. Zlomit vánoční pochoutku nebo ji 
upustit by bylo pohromou pro celý pražský pekařský cech. 
Na takovou ostudu by se totiž jen tak nezapomnělo. Občas 
průvod doprovázely děti pekařských mistrů a pomoc-
níků a přihlížejícím Pražanům z košíků rozdávaly malinké 
vánočky. Slavnostně naladění Pražané je na oplátku a taky pro 
štěstí obdarovávali drobnými mincemi. 

Cechovní erb s vánočkou Dar pekařů panovníkovi

Média sledují cestu vánočky na Hrad
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ale také se kupovaly. Oblíbená vánoční pochoutka mohla mít 
rozměry větší housky, vykrmené kachny nebo svatomartinské 
husy. Mezi vánočkami se našli trpaslíci i obři. Nejmenší se 
prodávala za 10 grošů. Za tu cenu se dala v hostinci pořídit 
štědrovečerní večeře o několika chodech. Labužníci je však 
kvůli neobvyklému kulinářskému zážitku kupovali a speci-
álně vypravené formanské vozy je přivážely až do Prahy na 
předvánoční trh. O Vánocích nedostávali vánočku jen lidé. 
Na Šumavě ji hospodář házel o Štědrém večeru do studny, 
aby bylo po celý rok dost vody. Kousek vánočky musel dostat 
také oheň.

 

Vánočka v 21. století

Vánočka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou 
součástí vánočních svátků, ať pečená doma nebo koupená 
v obchodě. I dnes zruční pekaři dokážou uplést celou vánočku 
najednou ze šesti pramenů, a to buď „s okýnky“, nebo „bez 
okýnek“. U vánočky skládané pak dokážou spodní ple-
tenec zhotovit ze sedmi pramenů (nebo jednodušeji z pra-
menů čtyř). Celkem se skládaná vánočka připraví z devíti 
pramenů: ze čtyř pramenů se uplete základ vánočky, který 
na plechu mírně promáčkneme hranou ruky a pomašlujeme 
vejcem. Pak další tři prameny spleteme do copu a výsledný 
cop položíme na základ a opět promáčkneme hranou ruky 
a pomašlujeme vejcem. Nakonec zbylé dva prameny sple-
teme do spirály, položíme na druhé patro a konce zahneme 
pod vánočku a mírně zapíchneme (přitlačíme). Aby se nám 
vánočka v troubě nebo v peci nehnula, můžeme do ní zapích-
nout až 3 špejle – aby zachovala při procesu pečení svůj tvar. 

Řemeslná výroba vánoček je i jednou z kategorií národní 
soutěže Pekař roku junior, kterou každoročně pořádá Svaz 
pekařů a cukrářů v České republice. 

Vánočku si zkusila upéct v pekárně ve Velkých Pav-
lovicích i rychlobruslařka a „nadějná pekařka“ Martina 
Sáblíková. A šlo jí to tak dobře, že dostala okamžitě lukra-
tivní nabídku k zaměstnání. Navíc by si mohla v pekárně 
vykurýrovat od ledu nastydlé klouby. Ona však ke své 
škodě odmítla a dala přednost přípravě na zimní olym-
piádu v Tokiu. Zkrátka: „Kdo chce kam, pomozme mu 
tam!“ 

Výroba vánoček v 21. století probíhá na moderních 
výrobních linkách, většina technologických procesů je v prů-
myslových pekárnách řízena počítači. Ročně se vyrobí v Česku 
statisíce vánoček nejrůznějších hmotností, tvarů, složení 
a chutí. Z dříve typicky vánočního sortimentu se stal oblíbený 
výrobek, který je v domácnostech konzumován celoročně.

Recepty a zvyky

Není divu, že ště-
drovečerní vánočky 
byly považovány za 
vybranou pochoutku. 
Připravovaly se podle 
nejrůznějších receptů. 
Každý člen rodiny mu-
sel dostat svou vá-
nočku. Pro rodinné 
příslušníky je hos-
podyně pekla z bílé 
mouky, s rozinkami 
a mandlemi, a koře-
nila je anýzem nebo 
fenyklem. Na čeládku 
čekala vánočka z oby-
č e j n é h o  k y n u t é h o 
těsta. S kávou se vá-
nočky podávaly teprve 
v 19. století. Dříve se calty, štědrovni nebo húsce, jak se 
vánočkám říkalo, jedly buď s mlékem nebo tzv. odvárkou. 
Odvárku hospodyně vařily alespoň tři dny před Štědrým 
dnem, aby se dobře proležela. Připravovala se z rozvařených 
sušených hrušek a švestek, které se prolisovaly cedníkem. 
Vznikla hustá kaše. Ke kaši se přidala povidla, vlažná voda, 
cukr nebo med, rozstrouhaný perník, skořice, hřebíček a vše 
se za důkladného míchání nechalo povařit. Nakonec se do 
odvárky přidaly ořechy a hrozinky. Vánočky se pekly doma, 

Ladovy Vánoce

Soutěž mladých pekařů

Martina Sáblíková pekařkou
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Hlavně aby měla dost rozinek... Řízená ochutnávka na Hradě

Cechovní vánočka

Pekařský svaz v současné době připravuje 
projekt „Cechovní vánočka“, jehož cílem je zpo-
pularizovat tento tradiční produkt, a dodat ho 
ve vysoké kvalitě co největšímu množství zákaz-
níků. Česká cechovní norma na vánočku je velmi 
přísná, v požadavcích na složení je pouze máslo (nikoliv tuk), 
velké množství rozinek a mandlí. Neobsahuje žádné přídatné 
látky s výjimkou kyseliny askorbové. Zájem o cechovní vánočku 
již projevily některé obchodní řetězce, Svaz též jedná o propagaci 
cechovní vánočky se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.

Pekařská tradice pokračuje

Navázáním na krásnou tradici předchůdců v řemesle ve 
středověku se pro pekařský cech stala výroba „prezidentské 
vánočky“. Tu každoročně v období adventu předává český 
primas, kardinál Dominik Duka při jeho předvánočním 
setkání s hlavou českého státu. 

Věřme, že vánočka vyrobená mistry pekaři dle cechovní 
normy přinese v roce 2020 pro naši zemi očekávanou hojnost 
a štědrost. 

�
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Jizerské pekárny spol. s r. o. 

        Opět získaly ocenění ČESKÁ CHUŤOVKA

www.jipek.cz

Špaldové vánoční pečivo 340 g 

Koláčky bez lepku 120 g0

z

Naše výrobky získaly ocenění Česká chuťovka 2019

Zbojnická slanina Šunka od kosti – nejvyšší jakosti

Učňovský párek se sýrem

Krušnohorský páreček
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Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2020

 AGRO Jesenice u Prahy a.s.

www.agrojesenice.cz  |  www.milujememrazene.cz
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Tržně-ekonomický
 vývoj 

potravinářského 
průmyslu 

v posledních letech

JUDr. Ing. JOSEF MEZERA, CSc., 
Ing. ZDEŇKA NÁGLOVÁ, Ph.D.,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Sblížícím se koncem roku 2019 lze již odhadovat ekono-
mický vývoj v jednotlivých sektorech. Nejinak je tomu 

i v potravinářském průmyslu, který je úzce spojen se zeměděl-
skou výrobou.

Pro potravinářství v ČR v uvedeném roce byly příznačné 
určité trendy, jako např. úprava obsahu surovin, tzv. 
reformulace, a další rozšiřování sortimentu s širším spektrem 
zdravotních benefi tů. Důraz je kladen na vyšší kvalitu, čerstvost 
aj. Tím je lépe vyhověno spotřebitelské poptávce, která se 
realizovala jak v kamenných obchodech, tak i na internetu, 
který má stále větší oblibu, či na farmářských trzích. Prodeji 
přispívá i to, pokud se obchod orientuje na české výrobky. 
Tyto trendy pak pozitivně ovlivňovaly celkovou situaci na trhu 
potravin, a ta se pozitivně odrazila i v ekonomickém vývoji.

Nejprve je však potřeba připomenout předcházející 
období včetně minulého hospodářského roku 2018. Pro toto 
zhodnocení jsou již k dispozici základní podklady, i když, 
pokud jde o kvantitativní údaje, nejsou dosud za rok 2018 
konečné, avšak zmíněný rok byl výchozí bází k roku letošnímu. 

Ekonomická charakteristika Výroby potravin 
(CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11) 

v posledních letech včetně roku 2018

Vyjdeme-li ze situace na trhu, pak objem tržeb ve výši 
301 mld. Kč u výroby potravin se s určitým kolísáním v před-
chozích letech již přiblížil období, po němž následovala eko-
nomická krize. U výroby nápojů byla situace obdobná a tržby 

dosáhly 76 mld. Kč (graf 1). Pro srovnání, ve zpracovatel-
ském průmyslu celkem jeho tržby, i když diferencovaným 
tempem meziročně trvale rostly, a největší podíl na nich má 
výroba motorových vozidel.

K charakteristice výroby potravin i výroby nápojů také 
patří v posledních letech vzestupný trend u indikátoru při-
dané hodnoty, který vyjadřuje, co bylo přidáno k nakoupeným 
surovinám, službám, resp. zboží. Tím se dostáváme ke klíčo-
vému indikátoru, což je produktivita práce, která je odvozena 
ze zmíněné přidané hodnoty a přepočtena na zaměstnance. 
Produktivita práce ve výrobě potravin i ve výrobě nápojů 
v uplynulých letech vykazovala vzestup, což dokládá rostoucí 
výkonnost potravinářského průmyslu (graf 2). Úroveň pro-
duktivity práce v hodnocených výrobách však dosud nedo-
sáhla hodnot, které jsou vykazovány za vyspělé země EU. 
Produktivita práce českých potravinářských podniků v prů-
měru dosahuje necelé 50% úrovně produktivity při srovnání 
se zeměmi EU (rok 2017). 

O podnikatelském prostředí ve výrobě potravin také 
vypovídá počet podnikatelských subjektů, který již dosáhl 
více než 8,4 tis. jednotek a ve výrobě nápojů byl zaznamenán 
strmý trend od roku 2014 a jejich počet dosáhl téměř 2,5 tis. 
subjektů (graf 3). 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat MPO a ČSÚ

Zdroj: vlastní zpracování dle dat MPO a ČSÚ

Graf 2:  Vývoj produktivity práce v potravinářském 
a nápojovém průmyslu

Graf 1  Vývoj tržeb v potravinářském a nápojovém prů-
myslu
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Na druhé straně přetrvává pomalý růst výrobní koncen-
trace a značná roztříštěnost výrobních kapacit. V podnikatel-
ském prostředí měly a i nadále budou mít svůj význam malé 
(do 49 zaměstnanců) a střední fi rmy (do 249 zaměstnanců), 
zejména pro zásobování lokálních trhů, byť některé hospo-
daří s podporou především fondů EU (graf 4).

S podnikatelským prostředím souvisí i počet zaměstna-
ných osob. Tento počet ve výrobě potravin meziročně, i když 
poněkud nerovnoměrně klesá a vykazováno jich je méně než 
88,1 tis. Obdobně je tomu i ve výrobě nápojů s cca 14 tis. oso-
bami (graf 5). 

Slabým místem je nedostatek pracovníků na trhu práce, 
zejména kvalifi kovaných, což se týká většiny výrob i zpracova-
telského průmyslu jako celku. Určitou motivací pro zaměst-
nance jsou rostoucí průměrné mzdy, které ve výrobě potravin 
v průměru činily 25 512 Kč, a ve výrobě nápojů dokonce 
36 956 Kč (graf 6).

Samozřejmě faktorů, které přispívají k získání nových 
pracovníků či udržení stávajících, je více než jen mzda a na 
druhé straně jde o náhradu pracovní síly, např. využitím 
robotizace. Obecně růst mezd v národním hospodářství je 
však faktorem, který příznivě ovlivňuje spotřebu. S rostoucí 
spotřebou se zvyšuje tlak na kvalitní potraviny i nápoje, 
což umožňuje nabízet zboží za vyšší než nákladové ceny, 
a to se promítá i do ekonomických výsledků hodnocených 
odvětví, jejich výkonnosti, konkurenceschopnosti a efektiv-
nosti.

Zdroj: vlastní zpracování dle dat MPO a ČSÚ

Zdroj: vlastní zpracování dle dat MPO a ČSÚ

Zdroj: vlastní zpracování dle dat MPO a ČSÚ Zdroj: vlastní zpracování dle dat MPO a ČSÚ

Graf 6  Průměrná mzda v potravinářském a nápojovém 
průmyslu

Graf 5  Počet zaměstnaných osob v potravinářském 
a nápojovém průmyslu

Graf 4  Velikostní struktura podnikatelských subjektů 
v potravinářském a nápojovém průmyslu

Graf 3  Počet podnikatelských subjektů v potravinář-
ském a nápojovém průmyslu
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Pohled na klíčové obory výroby potravin 
a výroby nápojů

Oborová struktura výroby potravin je zřejmá z grafu 7.  
Podílem 22 % na tržbách CZ-NACE 10 se obor zpracování 
masa a výroby masných výrobků řadí ke klíčovým oborům 
hodnocené výroby. Také počet jednotek oboru představuje 
téměř ¼ podíl na celkové podnikatelské struktuře sektoru. 
Slabým místem oboru z hlediska soběstačnosti je, že vepřové 
maso pro výrobu masných výrobků je často dováženo ze zemí 
EU. Proto obor vykazuje dlouhodobě záporné saldo zahranič-
ního obchodu. Až rok 2019 signalizuje mírné zvýšení domácí 
výroby masa. Zvýšit soběstačnost u této komodity bude 
možné dosáhnout až v delším časovém horizontu. Poněkud 
jiná je situace u hovězího masa, co do soběstačnosti, a to pře-
devším z důvodu nízké spotřeby. U drůbežího masa je úroveň 
spotřeby s ohledem na jeho nutriční vlastnosti na vyšší úrovni.

Český svaz zpracovatelů masa ve spolupráci s podni-
katelskou základnou se aktivně věnuje mimo jiné propagaci 
masa a masných výrobků a současně získávání pracovníků 
a učňů pro obor. U českých spotřebitelů roste poptávka po 
balených a chlazených druzích masa, zároveň se spotřebitelé 
začínají zajímat o obsah produktu a výhody, které nabízí. Na 
oblibě získávají i paštiky s širokou nabídkou příchutí bylin či 
ovoce. Výrobci zároveň usilují i o zlepšení standardů kvality, 
a to zvýšením obsahu masa, snížením množství soli ve výrob-
cích či umělých přísad a konzervačních látek. 

Dalším oborem s výrazným podílem tržeb ve výši 15 % 
a přímou vazbou na zemědělství je výroba mléčných výrobků. 
U těchto výrobků lze očekávat růst poptávky po výrobcích, 
které byly zapojeny do programu reformulace a které nabízí 
spotřebitelům zdravotní benefi ty. Z hlediska využití domácí 
produkce přetrvává problém, že téměř 1/4 mléka je prodávána 
v nezpracovaném stavu do zahraničí při poměrně značném 
importu mléčných výrobků. Reálnou příležitostí je, že domácí 
spotřeba mléčných produktů ještě poroste a spotřebitel se 

bude orientovat na produkci domácích výrobců. Českomo-
ravský svaz mlékárenský proto vyhlásil edukační a osvětový 
projekt „Mléko vás zdraví 2018“. 

Jeho implementace může přispět k posílení pozice mléč-
ných výrobků na domácím trhu. Obecně lze u českých spo-
třebitelů pozorovat trend zdravého životního stylu, který 
posiluje nákup čerstvého mléka a mléčných nápojů.  Dochází 
i k růstu mléčných alternativ či variant bez laktózy, a to i přes 
to, že spotřebitelé intolerancemi netrpí. I nadále je oceňován 
klasický bílý jogurt pro jeho benefi ty a možnosti míchat jej 
s vlastními zdravými ingrediencemi. Spotřebitelé volí napří-
klad i balené tvrdé sýry z důvodu svého pohodlí, naopak klesá 
spotřeba taveného sýra, který je vnímán jako méně zdravý. 

Oborem s vysokými tržbami ve výši 13 % a vazbou na 
mlýnskou výrobu je především výroba pekařských, cukrář-
ských a jiných moučných výrobků. Ještě větší podíly v potra-
vinářské struktuře zaujímá tento obor u dalších indikátorů 
a nejvyšší pak u počtu podnikatelských jednotek, ten činí 43 %
výroby potravin. Tradičními komoditami tohoto oboru jsou 
chléb a pečivo. 

Také v tomto oboru je věnována pozornost cechovním 
normám a reformulacím u pekařských výrobků včetně jem-
ného pečiva. Současným trendem je celozrnné, vícezrnné, 
žitné či špaldové pečivo, které nakupuje hlavně mladší gene-
race. I tak je stále nejoblíbenější tradiční pečivo. Dalším 
trendem jsou snacky, což se projevilo na rostoucí spotřebě 
sladkého i slaného pečiva. Do budoucna lze předpokládat sil-
nější důraz na jejich kvalitu a zavedení zdravějších variant. 
Tíživým problémem, na který upozorňuje Svaz pekařů a cuk-
rářů v ČR je především nedostatek zaměstnanců ve výrobě, 
a to i při růstu mezd, které však v porovnání s ostatními obory 
a sektory zpracovatelského průmyslu zůstávají podprůměrné. 
Zato pro podnikatele v oboru jsou nákladově náročné při 
omezeném prostoru pro růst cen výrobců.

Výroba ostatních potravinářských výrobků zaujímá 
objemově vysoký podíl tržeb v potravinářské oborové struk-
tuře ve výši 18 %. To je dáno tím, že je agregací celé řady výrob. 

Graf 7  Podíly výrobních oborů CZ-NACE 10 na tržbách v roce 2018  

Zdroj: vlastní zpracování dle dat MPO a ČSÚ



41
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
1

9
e k o n o m i k a

Především je to výroba cukru, která v roce 2018/19 dosáhla 
předběžně 573 tis. tun, při zvýšené meziroční cukernatosti. 
Tíživým problémem pro cukrovary je nízká cena cukru. Cukro-
vary však diverzifi kovaly výrobní programy a zařadily do nich 
bioetanol, krmiva a hnojiva. Do této agregace patří též výroba 
kakaa, čokolády a cukrovinek, zpracování čaje a kávy, výroba 
koření a aromatických výtažků, hotových pokrmů, homoge-
nizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin. 
Exportním artiklem jsou zejména čokoládové i nečokoládové 
cukrovinky. Ze spotřebitelského hlediska se obsah cukru řadí 
k diskutovaným tématům, především ve vazbě na snižování 
jeho podílu v potravinách. I zde je patrný trend zdravé výživy, 
a proto cukrovinky z rafinovaného cukru a umělá barviva 
ztrácejí na atraktivitě. Důraz je kladen na výrobky s menším 
obsahem cukru, více ovocných šťáv či bylinných přísad. 

Do výroby potravinářských výrobků náleží i výroba 
krmiv s podílem 15 % na tržbách. Výroba krmných směsí 
v delší časové řadě kolísá. V jejich struktuře, podle druhu 
zvířat, kterým jsou směsi určeny, převládaly v posledních 
letech směsi pro drůbež (více než 1 mil. tun), dále to jsou směsi 
pro prasata a skot. Z ekonomického pohledu obor meziročně 
ztratil, a to zejména u indikátoru produktivity práce.  

Další obory uvedené v grafu 7 nejsou svým podílem 
u řady ukazatelů v potravinářské struktuře klíčové, ale svou 
produkcí mají nezastupitelné místo na potravinovém trhu. 
Patří k nim mouky, zpracované ovoce a zelenina či výrobky 
z brambor a další produkty.

Z hlediska třídění je samostatným odvětvím výroba 
nápojů. Zahrnuje lihoviny, výrobu vína z vinných hroznů 
i ovocných vín, nedestilované kvašené nápoje, výrobu piva, 
sladu a nealkoholických nápojů a minerálních a ostatních vod 
stáčených do lahví. Podíl jednotlivých výrobních oborů na trž-
bách za rok 2018 je uveden v následujícím grafu 8. Obory zde 
neuvedené (výroba jablečného vína a ostatních nedestilova-
ných kvašených nápojů) mají velice nízký podíl a do grafu 
nebyly zahrnuty.  

V ČR má klíčovou pozici výroba piva a s ní je spojena 
výroba sladu. Podle průzkumu Českého svazu pivovarů a sla-
doven činila spotřeba v roce 2018 v ČR 141 litrů piva na oby-
vatele, což je o 3 litry více než v předcházejícím roce. Výstav 
piva (ve hmotných jednotkách) včetně nealkoholického piva 

a minipivovarů činil rekordních 21,3 mil. hl piva. Při porov-
nání vývoje od roku 2010, kdy výstav činil 15,7 mil. hl, je 
zřejmý vzestup. Podíl čepovaného piva v roce 2018 klesl na 
36 % (meziročně o 2 %), když podíl spotřeby ležáků činil 
50,3 %. Nealko piva se vypilo 620 tis. hl., meziročně více 
o 7,3 %, a nárůst nastal i u tzv. pivních mixů. Z hlediska pou-
žitých obalů bylo ve sledovaném roce 40 % piva lahvového, 
34 % sudového, 1 2 % v PET lahvích, 11 % v plechovkách 
a 3 % v cisternách. 

Prodeji piva, a to i v zahraničí, nejen v EU, může při-
spívat i to, že České pivo získalo chráněné zeměpisné ozna-
čení, které se datuje již od roku 2008.

U vína se produkce koncentruje do určitých oblastí v ČR, 
největší rozlohou vinic disponuje jižní Morava. Poměrně 
značný objem vína se dováží z evropských zemí, ale i dalších 
kontinentů. Vinaři reprezentují rozlehlou podnikatelskou 
základnu v rámci nápojového průmyslu. I nadále pokračuje 
posun ke kvalitnějším i místním vínům a preference bílého 
před červeným vínem. 

U lihovin se domácí poptávka orientuje především na 
tuzemáky, hořké bylinné likéry a vodku, ale i dražší lihoviny. 
V letošním roce je pociťován nedostatek suroviny – ovoce pro 
pálenice. U produkce nealkoholických nápojů a minerálních 
vod spotřeba do určité míry závisí na počasí. Spotřebitelé 
mají zájem o prémiové značky, ale svou pozici mají také pri-
vátní značky, které využívají hlavně cenově citliví spotřebi-
telé. Zájem je jak o tradiční, tak i exotické a nové příchutě. 
I v nápojovém průmyslu je patrný trend zdravého životního 
stylu, dochází k rozšiřování sortimentu s nižším obsahem 
cukru a dalších benefi tů (přidané vitamíny a minerály). 

Očekávaný vývoj potravinářského sektoru 
v roce 2019

Na úvod této části je potřeba zmínit některá metodická 
omezení. Očekávaný vývoj potravinářského sektoru v roce 
2019 lze usuzovat pouze ze zatím dostupných údajů ČSÚ. 
Tyto údaje jsou však na rozdíl od roku 2018 pouze z podniků 
s padesáti a více zaměstnanci, které představují menší 
segment z podnikatelské základny, i když poměrně významný 

Graf 8 Podíly výrobních oborů CZ-NACE 11 na tržbách v roce 2018  

Zdroj: vlastní zpracování dle dat MPO a ČSÚ
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www.minerva-is.eu

budujeme efektivní podniky  
v potravinářství

vzhledem k jejich vykazovaným ekonomickým výsledkům. 
Dalším limitujícím faktorem je to, že sledované údaje jsou 
zatím vykázány pouze za 1. pololetí roku 2019. 

Při stávajícím ekonomickém vývoji lze však oče-
kávat příznivý vývoj obvykle sledovaných indikátorů 
zpracovatelského průmyslu i ve druhém pololetí 2019. 
Zejména v posledním čtvrtletí zmíněného roku, které je spojeno 
s obdobím svátků a marketingovými akcemi, poroste prodej, 
a tím také produkce, a to i v segmentu potravin a nápojů.

Údaje 1. pololetí 2019 ukazují, že počet podnikatelských 
subjektů ve výrobě potravin mírně vzrostl na 382 firem. 
Poměrně významně, o více než 7 %, však vzrostly tržby za 
prodej vlastních výrobků a služeb (b. c.).  Na tomto růstu 
se výrazně podílela výroba masa a masných výrobků a lze 
předpokládat prodloužení růstové tendence i ve 2. pololetí. 
Růstová změna u tohoto indikátoru, i když jde o menší objem, 
byla zaznamenána i u konzumních brambor a také ve výrobě 
tuků a olejů, mléčných výrobků a zejména škrobárenských 
výrobků.

Růstová tendence ve výše uvedeném ukazateli se 
projevuje i u čokoládových cukrovinek a zejména hotových 
pokrmů či krmiv. Určitá stagnace je patrná u výroby nápojů 
jako celku. Výroba potravin a výroba nápojů celkem ve 
sledovaném ukazateli, který odráží situaci na trhu, představuje 
růst o více než 5 %, což je tempo vyšší než u zpracovatelského 
průmyslu celkem o zhruba 2 p. b.

Pozitivní vývoj byl v roce 2019 zaznamenán u ukazatele 
účetní přidané hodnoty u výroby potravin v 1. pololetí, a to 
růst o 3,7 %, a u výroby nápojů o 7,9 %. Na druhou stranu 
se u obou výrob zvýšila výkonová spotřeba ovlivňující 
nákladovost o téměř 8,0 %, což je vyšší tempo v porovnání se 
zpracovatelským průmyslem celkem. Také u výroby potravin 

spolu s výrobou nápojů se zvýšila průměrná mzda, a to 
o 7,8 %, což je tempo mírně vyšší, než které vykázal 
zpracovatelský průmysl celkem s 6,6 %. Lze předpokládat, že 
tato růstová tendence bude pokračovat i ve 2. pololetí.

Shrnutí a perspektiva 

Potravinářský průmysl v ČR se současnou podnikatel-
skou bází má předpoklady dosáhnout v roce 2019 lepších 
výsledků v porovnání s předcházejícím obdobím. Pozitivní 
trendy se uplatňují v kvalitě produkce,  i když je potřeba dál 
posilovat osvětové a marketingové aktivity ve vztahu ke spo-
třebitelům. Ke zvyšování kvality je žádoucí efektivní spolu-
práce s výzkumnou sférou. 

Další zvýšení výkonnosti výroby potravin a nápojů lze 
očekávat v roce 2020, kdy s úpravou potravinového práva 
a lepším nastavením zákona o významné tržní síle by zpraco-
vatelé realizovali produkci v odpovídajících tržních podmín-
kách, což by se mělo odrazit i v jejich efektivnosti. 

V dalších letech by bylo žádoucí, aby se prosazovala 
koncentrace často roztříštěných zpracovatelských kapacit, 
a to umožní zvednout produktivitu a snižovat nákladovost. 
Současně by měla pokračovat podpora malých a středních 
podniků, které v potravinářství v EU i v ČR představují roz-
hodující podnikatelskou bázi.

Článek využívá informace uvedené v publikaci Pano-
rama zpracovatelského průmyslu ČR 2018 za využití dat 
z ČSÚ a MPO. Informace o spotřebitelských trendech 
pochází z databáze Euromonitor International. Bližší infor-
mace o použitých zdrojích jsou k dispozici u autorů článku. 

�
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TBA
 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny

PALETY PLASTOVÉ 

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné
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Pro mnohé to může být jen reklamní fotografi e z propagač-
ních materiálů na český venkov: zelené pastviny, pasoucí 

se krávy, statní býci a okolo spokojeně pasoucí se telata. Může 
to být ale také skutečnost. A také je, a to i díky aktivitě PENNY 
– Animal Welfare. Stačí zajet na rozhraní Čech a Moravy, kde 
v kotlině při Bílém potoku západně od Svitav leží malé měs-
tečko – Polička. Byla založena jako královské město Přemys-
lem Otakarem II. už ve druhé polovině 13. století. 

Dnes, o sedm století později, tady chovají skot takřka 
stejně jako tehdy, tedy v souladu s přírodou. Do místních stájí 
ráno co ráno úderem šesté hodiny vchází ošetřovatel, aby zví-
řata zkontroloval. Prohlédne stání, uklidí krmiště a naserví-
ruje zvířatům čerstvou snídani v podobě krmné směsi. Ta je 
každý den stejná. Den co den. Krmná směs obsahuje všechny 
živiny, která zvířata pro svůj zdravý vývoj a život potřebují. 
To je pro spokojenost hovězího dobytka důležité. Je to stejné 
jako u člověka. I zvířata potřebují dostatek prostoru, čers-
tvého vzduchu i vody. Potřebují své jistoty, pravidelnost a klid. 
Stres nebo nečekané změny jim, stejně jako člověku, nedě-
lají dobře. Špatně potom tráví, spí, jsou nerudná, a prostě 
je život nebaví. Odpoledne pak skot čeká pravidelná kont-
rola zootechnikem. „Pro nás je vztah ke zvířatům důležitý 
po celých 35 let, co se jejich chovu věnujeme. Vždy jsme chtěli 
být o krok napřed před tím, co nařizuji zákony a vyhlášky. Už 
když jsme stavěli nové stáje, stavěli jsme je s tím, že pro zví-
řata chceme nadstandardní podmínky. Takové, aby zvířata 

byla spokojená a měla, co potřebují,“ popisuje přístup ke zví-
řatům Roman Kysilka, chovatel společnosti AGRONEA a. s.,
z Poličky. 

Zvířata žijí ve skupinách po 24 nebo 12 kusech tak, 
aby si vyhověla a stádo bylo v klidu. Pasou se na nedalekých 

Aby se i zvířata měla dobře
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pastvinách a sami ošetřovatelé se mezi ně na pastvu neradi 
vydávají. Nejenže nechtějí rušit jejich klid, ale stádo si přiro-
zeně chrání své území, svá mláďata, a to není pro chovatele 
zrovna bezpečné. Zvířata zkrátka žijí v přírodě tak, jak jsou po 
tisíciletí zvyklá. Mají ale i svůj domov v podobě stájí. I v nich 
mají všechna zvířata dostatek relaxačních prostor a podlahy 
stájí jsou pevné s nesmekavým povrchem, aby se nezranila. 
Roštová stání tady nenajdete. Důležitá je také vzdušnost stáje 
a neustále čerstvá pitná voda. Zvířata tak mají k dispozici 
i v zimě neustále čerstvou temperovanou pitnou vodu z nezá-
mrzných pítek. 

AGRONEA a. s. se jako jedna ze čtyř společností dobro-
volně hned od počátku zapojila do projektu PENNY MARKET 
ANIMAL WELFARE. Ten podporuje také Ministerstvo země-
dělství a jeho cílem je zlepšení životních podmínek a pohody 
zvířat zavedením nadstandardních podmínek v chovu skotu 

a prasat. „Podmínky jsou pro dodavatele a jejich chovatele 
jasně stanoveny a jejich dodržování podléhá naší kontrole,“ 
popisuje Petr Baudyš, vedoucí kvality společnosti PENNY 
Market, a dodává, že díky označení s logem Animal Welfare 
bude moci sám spotřebitel klást důraz na to, aby zvířata sku-
tečně měla dobré životní podmínky. „Jsme přesvědčeni, že 
‚welfare‘ přístup je základem pro to, aby spotřebitel nakonec 
mohl zakoupit ještě kvalitnější výrobek. Je obecně známo, že 
maso pocházející ze zvířat, se kterými bylo zacházeno šetrněji, 
je kvalitnější.“ 

Zkrátka i chovná zvířata mají právo na spokojený život. 
„Je to podobné jako u člověka – pravidelnost, čerstvá strava, 
voda i vzduch a žádný stres,“ shrnuje Roman Kysilka. 

 Redakce

�
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výrobek „ “  
a „ 

naše výrobky.
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Používejme 
v našem masném 

oboru správné 
odborné názvy 

a výrazy 

JOSEF RADOŠ

Dodržujme pravidla, kterými se řídí jazyk 
jako složka české kulturní tradice 

Na počátku našeho století, zhruba po dokončení privati-
začního procesu v národním hospodářství, přinesli ně-

kteří noví majitelé podniků a vedoucí pracovníci do naší 
tradiční masné terminologie mnoho nesprávných odbor-
ných výrazů. Některé z nich se podařilo postupně odstra-
nit, jiné naopak v našem odborném jazyku pevně zakotvily. 
Svůj přínos „v obohacení“ našeho slovníku mají také vel-
ké obchodní řetězce, jejichž pracovníci s oblibou využívají 
různých zkomolenin slov jako marketingových prostředků. 
Zpravidla se jedná o deformace slovních základů pocházejí-
cích z nesprávných překladů z anglického nebo německého 
jazyka. 

Rád bych pro příklad poukázal na tři křiklavé případy, 
a to výraz „Masna“, „stařené maso“ a název našeho „řez-
nicko-uzenářského řemesla“.

Masna

Vyhláškou ministryně výživy Ludmily Jankovcové 
ze dne 12. srpna 1948 byl zřízen pro podnikání v masném 
oboru národní podnik Masný průmysl. Další vyhláškou 
z téhož dne byl obdobný národní podnik zřízen samostatně 
pro Slovensko. Sídlem národního podniku pro Čechy a zemi 
Moravsko-slezskou byla Praha, na Slovensku pak Trenčín. 
Důležitým rokem, který nastartoval novou etapu činnosti 
rodícího se jednotného masného průmyslu, byl rok 1952. 
V tomto roce byly všechny prodejny masa a uzenin odlou-
čeny od masného průmyslu a předány obchodní organi-
zaci s názvem „Pramen – Masna“. Naproti tomu všechny 
družstevní výrobny byly předány masnému průmyslu. 

Společenstva řezníků a uzenářů ukončila v souvislosti se 
znárodňovacím procesem svoji činnost většinou k 1. červnu 
1950. 

Výraz „Masna“ tedy pochází z roku 1952. Jedná se jed-
noznačně o symbol ztráty možnosti soukromého podnikání, 
a proto není vhodné zejména v současné době, kdy si spo-
lečnost připomíná významné výročí třiceti let svobody, tento 
výraz používat.

Stařené maso

Koncem 19. století bylo hovězí maso skladováno ve 
sklepích chlazených ledem podstatně déle, než je tomu 
dnes v moderních chladírnách. Přední čtvrtě byly bourány 
do týdne, zadní převážně po třech až čtyřech týdnech. Maso 
ze zadních, déle skladovaných čtvrtí bylo vláčné a křehké. Je 
třeba dodat, že v té době byli poráženi voli o minimální živé 
hmotnosti 700 kg, mnohdy i těžší než 1000 kg. Jednalo se 
o zvířata starší a jadrná, často přetučnělá, jejichž maso potře-
bovalo „zamření“ (starý původní výraz) a dlouhé skladování 
dobře snášelo.

V novodobé historii se ujal pro takto ošetřené hovězí 
maso výraz „maso vyzrálé“. Dnes se jedná spíše o technolo-
gickou přípravu masa pro výrobu steakových, vysoce ener-
getických jídel. Dobře vyzrálé maso je možné připravovat 
i z dílčích částí hovězího trupu. Zrání masa se věnuje celá 
vědní disciplína, zabývající se biochemickými reakcemi pro-
bíhajícími v mase za různých podmínek a v různém prostředí, 
zpravidla ve vztahu k údržnosti masa. Slovní složení „vyzrálé 
maso“ plně odpovídá svému významu, a proto je považováno 
i z lingvistického hlediska za správné. 

Neodborníci, pracující zejména v potravinářském 
obchodě, přinesli do našeho odborného jazyka novou slovní 

zkomoleninu „stařené maso“, což je snad slovní zmetek 
vzniklý ze špatného překladu. Je smutné, že se tohoto bar-
barského výrazu ujali i někteří vedoucí pracovníci mas-
ného oboru a společně s obchodními partnery jej používají 
jako marketingový prostředek. Takové počínání je nutné 
důrazně odmítnout jako projev nízké vzdělanosti potravinářů 
a zejména pracovníků obchodních organizací.

Řeznicko-uzenářské řemeslo

Jak jinak začít než starými Římany, kteří převzali od 
Etrusků znalost konzervace masa solí a proces výroby něko-
lika druhů uzenářských výrobků. Nejstarší údaje o salámech 
se zachovaly přibližně z roku 500 př. n. l. Název salám pochází 
z italského salami podle Kyperského města Salamis, které 
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bylo pobořeno před více než 2000 lety. Název klobása pochází 
z hebrejského kolbasar, což znamenalo veškeré maso na trhu. 

V našich historických pramenech z 15. století se vysky-
tuje zmínka o tom, že zcela vymizeli „arvinarii“ (uzenáři). 
Nelze však pochybovat o tom, že se maso udilo i v té době. Ve 
venkovských i v pražských městech provozovali uzení masa 
řezníci. Např. v roce 1484 v Jindřichově Hradci řezníci pro-
dávali „pálené maso“ a klatovským řezníkům bylo přikázáno, 
aby mívali maso dobře „udlé“. Uzenářů v našem pojetí bylo 
ještě na začátku 19. století poměrně málo. Uzenáři nesměli 
v té době prodávat v krámě vepřové maso, směli prodávat 
pouze hlavy a nožky. Po dlouhém a svízelném jednání, vle-
koucím se několik roků, byla mezi mistry řezníky a uzenáři 
sjednána dohoda, že řezníci povolili uzenářům prodávat též 
vepřová kolena a pečeně v syrovém stavu. Ostatní části pra-
sete směli prodávat pouze uzené. Samostatné společenstvo 
uzenářů bylo vytvořeno např. v Praze po obtížných jednáních 
značně později než společenstvo řezníků. Těžší postavení 
v uzenářském řemesle měly zejména ženy uzenářů. Vykoná-
valy to, co ženy řezníků, a navíc prodávaly uzenářské výrobky. 
Jim přisluhovali mladší chasníci a učedníci, kteří udržovali 
v kotlích oheň, ohřívali vuřty a párky a strouhali křen. Mistr se 
pak zabýval nákupem a pracoval ve sklepě a v dílně. 

Na přelomu 19. a 20. století došlo v uzenářském řemesle 
k výraznému pokroku. Značně se rozšířil sortiment výrobků 
a příznivě se projevilo i zavádění nové techniky, jako např. 
kolíbací nože a později řezačky na mělnění masa. Původní 
mechanické prostředky byly zmodernizovány a postupně 
napojeny na svítiplyn či elektřinu. Za kolébku moderního uze-
nářství lze považovat zejména významné pražské vinohradské 
fi rmy Antonína Chmela, Emanuela Macešky, Josefa Beránka, 
Richarda Hulaty, Norberta Stupky, Františka Seidla a dalších. 
Také na Českomoravské vysočině vyrostlo několik uzenář-
ských továren, např. ve Studené, Kostelci a Hodicích. Po sou-
středění porážek jatečných zvířat v Praze-Holešovicích v roce 
1895 a vybudování nových městských či společenstevních jatek 
v ostatních městech, kde nakupovala část uzenářů surovinu 
pro svoji výrobu, nebylo řeznické řemeslo již tak viditelné jako 
v minulosti. Naproti tomu fi nalizace výroby masného oboru, 
ve smyslu širokého sortimentu velmi kvalitních a kouřem 
navoněných uzenářských výrobků té doby, posílila u spotře-
bitelské veřejnosti pozici uzenářského řemesla. Po změně 
společenského prostředí na začátku tohoto století docházelo 
naopak k potlačování výrazu „uzenářství“, a to zřejmě přílivem 
laiků do našeho oboru, kteří se rádi přihřívají na atraktivitě 
řeznického oboru reprezentovaného slavnou historií. A tak 
se správný název sdružující obě řemesla postupně vytrácí. 

Zajímavý slovník představil nedávno reprezentant vel-
kého podniku, který má v názvu slovo „uzeniny“ a jehož 

historické logo představuje labužníka zakousnutého do 
párku, když v reklamním televizním rozhovoru seznamoval 
reportéra s trvanlivým výrobkem se slovy: „Vysoká škola řezni-
činy,“ což působilo velmi komicky. 

Zajímavá je také skutečnost, že se jednotlivé způsoby 
uzení či zauzování výrobků v posledních letech z masné tech-
nologie dosti vytrácí. Vyplývá to ze snahy o zjednodušení 
technologického procesu jako prostředku zefektivňování 
výroby? I tato „modernizace“ může mít vliv na postupnou 
degradaci výrazu uzenářství. Předem je však nutné odmít-
nout výhrady o škodlivosti látek z kouře, které se mohou 
objevit jako reakce na obsah tohoto článku. Vždy je třeba 
mít na zřeteli vedle konzervačního účinku kouře i jeho kva-
litu. V minulosti bylo provedeno na toto téma mnoho roz-
borů, které prokázaly, že při použití kvalitních, zpravidla 
přírodních, kolagenových, buničinových či vláknitých obalů 
propustných pro kouř a páru byly tyto látky stěnou obalů 
z velké části odfi ltrovány a jejich stopové zbytky ve výrob-
cích zůstaly nevýznamné. Zatížení výrobků různými umě-
lými aditivy, jako jsou např. aromata a konzervanty, může 
být ze zdravotního hlediska podstatně škodlivější než řádné 
zauzení. A tak my staří, kteří pamatujeme výraznou chuť kla-
sicky vyuzené šunky a téměř celého sortimentu uzenářských 
výrobků skupin drobných, měkkých a trvanlivých, můžeme 
s nostalgií již jen vzpomínat. Nejlépe je tato změna pojetí 
uzenářské výroby patrná při návštěvě současných pulto-
vých prodejen či oddělení, kde se lahodná uzenářská vůně již 
úplně vytratila. V minulosti některé velké pražské uzenářské 
prodejny vháněly ventilátory navoněný vzduch z čerstvých 
výrobků na chodník jako prostředek k nalákání kolemjdou-
cích k návštěvě prodejny. 

Na závěr již jen apel. Nezapomínejme na skutečnost, že 
naše uzenářská výroba představuje přibližně poloviční podíl 
celkové produkce výrobků z masa, a proto není vhodné ji 
z obecně vnímaného názvu vypouštět.  �
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www.kompek.cz

Tradiční pekařská a cukrářská výroba z Kladna

Získali jsme ocenění Česká chuťovka pro výrobky:

●  Pecen hornický
●  Chléb vícezrnný s cibulí
●  Bramborová placka s cibulí
●  Krekry bílkovinné pizza
●  Koláč tlačený mák, jablko
 
Dětská chuťovka pro Perníček
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Selská
paštika Globus 

salám Globus 

Globus 

Dort 
Schwarzwald

NAVÍC ZÍSKALA 
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Pivovar vrátil 
do historické budovy 

život i ducha
Ing. JOSEF VACL, CSc.,

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

Kdybychom hledali v Litoměřicích, ale možná i v širokém 
okolí dům, který si za dobu své existence prošel velmi zají-

mavou i strastiplnou historií, určitě bychom nemohli opomi-
nout budovu, která dnes nese název Diecézní dům kardiná-
la Trochty. Co se skrývá za tímto názvem? Především bohatá 
historie, vždyť vznikl v roce 1858, ale i zajímavá současnost. 
Kdo by si z jeho zakladatelů mohl pomyslet, že původní účel, 
sídlo vzdělávací instituce pro hluchoněmé, se stane církevním 
vzdělávacím zařízením, aby se v současnosti proměnilo v in-
stituci nabízející duchovní služby a vedle toho i služby hote-
lové, restaurační, kongresové, a především dobře fungující 
minipivovar. Všechny proměny jsou v mnohém dány tím, jak 
se měnilo politické a státoprávní zřízení u nás. Za oněch více 
než 160 let pamatuje nejen rakouské mocnářství, ale i první 
republiku, období socialismu a dnes éru, pro kterou prozatím 
nemáme jednoznačné pojmenování.

Hledáme-li alespoň nějaký společný jmenovatel, tak 
vždycky byla budovou veskrze užitečnou alespoň pro někoho 
a potřebnou. A přes všechny vývojové peripetie je tomu i dnes.

Příběh založení pivovaru je krátký. V roce 2010 vznikla 
myšlenka vytvořit hostel a o tři roky později začali nabízet 

i stravovací služby. Ale hosté chtěli lepší kvalitu jak v ubyto-
vacích, tak i stravovacích službách. 

„A na jejich rostoucí požadavky chtěli majitelé a současně 
i investoři reagovat, a dělají tak vlastně neustále,“ komentuje 
situaci Richard Kirbs, jednatel společnosti In Principio s. r. 
o., která Biskupský pivovar U sv. Štěpána i hostel provozuje. 
Založilo ji Biskupství litoměřické. In Principio, v překladu 
začátek, má tak symbolický význam.

„Využili jsme boom minipivovarů, ale byl to z dnešního 
pohledu zajímavý koncept a výborný nápad. Začali jsme jej 
stavět v roce 2015. Investiční záměr zněl na výstavbu pivovaru 
a restaurace. S rekonstrukcí budovy jsme začali v lednu a trvala 
do listopadu,“ vzpomíná Richard Kirbs a klade si řečnickou 
otázku, ke které hned nabízí vysvětlení: „Dovedete si asi před-
stavit, že to nebylo jednoduché, protože se jednalo a jedná 
o starou budovu, kde nebyl několik let žádný provoz. Po rela-
tivně dlouhou dobu, kdy zde původně působila bohoslovecká 
fakulta a seminář, byl od roku 2002 prázdný. Musely se proto 
provést zásadní stavební úpravy, včetně statických. Sklepy byly 
jako sklady, musela se předělat vodoinstalace a opravit i kana-
lizace. Prostory bylo nutné podřídit potřebám toho, co se tam 
dnes provozuje.“ 

Byl to první investiční projekt Biskupství litoměřického, 
do kterého byly vloženy restituční peníze biskupství. V rámci 
toho se opravila část budovy a postavila se vedle pivovaru 

I průmyslové zařízení, jako je varna, může z dnešního pohledu 
vypadat elegantně.

K l á š t e r n í  p i v o v a r y

Diecézní dům kardinála Trochty
Foto: archiv biskupského pivovaru
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minipivovary tři a další se připravuje. Richard Kirbs poměry 
komentuje s vážnou tváří: „Časy, kdy jsme v prvních letech, 
především v roce 2016, při výstavu 480 hl prodali 85 % vypro-
dukovaného piva v naší restauraci, jsou nenávratně pryč. Před-
loni jsme uvařili 620 hl piva a odbyt hledáme i mimo město, 
například v Praze. A také se nám podařilo proniknout do něko-
lika okolních restaurací a hospod.“ 

Po loňském poklesu výstavu na 530 hektolitrů očekávají, 
že letos by jejich výstav mohl být rekordní, možná 720 hl, jak 
to vyplývá z předjednaných anebo kontrahovaných obchodů.

Pivovar se hrdě hlásí ke svému zakladateli sv. Štěpá-
novi. Mimo jiné i tím, že pro názvy piv použili s odkazem na 
další církevní hodnostáře. „Vaříme, jak jsem uvedl, přede-
vším ležáky Děkan 11 a Štěpán 12, a to po celý rok kontinu-
álně. V sezoně, tedy hlavně v letních měsících, i ‚desítku‘ Vikář. 
A vařili jsme už i speciály, jako například vídeňský ležák,“ 
vyjmenovává profi l produkce jednatel fi rmy Richard Kirbs. 
„Kromě toho i díky invenci našeho pana sládka i svrchně kva-
šená piva typu IPA a ALE. Jsou ochucená americkými chmely. 

Jedná se o menší objemy, 
30–40 hektolitrů, a spíš 
na zkoušku a ob měsíc. 
Není to stálá nabídka, 
spíše pro její oživení,“ 
d o d á v á  s  m í r n ý m 
úsměvem. V sortimentu 
se však objevují i piva 
pro období adventu 
a  Vá n o c  o c h u c e n á 
skořicí, vanilkou i me-
dem. A veřejnosti nabí-
zejí k ochutnání lehce 
ochucené velikonoční 
speciály. Vždy pozvou 
pana biskupa, aby pivu 
požehnal. A celou slávu 
využijí  k propagaci 
pivovaru, neboť mají 
velmi dobrou spolu-
práci s televizní stanicí 
v regionu. 

„Chci zdůraznit, 
že nabízíme živé pivo, 
které je nefiltrované, 
nepasterované,“ popi-
suje profil produkce 

Richard Kirbs. „Zkoušeli jsme piva i fi ltrovat, ale nemáme, 
především v sezoně, dostatek kapacity, a tak jsme u živých piv 
zůstali. Máme i kvalitní kvasnice, bez nichž si nedovede snad 
nikdo představit kvalitní piva. Ty umožňují, že naše piva jsou 
průzračná, čistá. A hlavně, náš pan sládek nepustil pivo, které 
neleželo šest týdnů. A třeba takový vánoční speciál ležel na 
tanku dva a půl měsíce,“ poznamenává s vážnou tváří duše 
pivovaru Richard Kirbs.

Každého ctitele piva také zajímá, z čeho jej pivovar 
vyrábí. „My se snažíme vařit naše piva z místních, lokálních 
surovin. Slad, třeba i mnichovský, bereme z pivovaru Ferdi-
nand. Chmel v granulích nakupujeme z Žatce, z oblasti kolem 
Úštěcka, z Trnovan. Bez jakýchkoliv přísad. Používáme polo-
raný žatecký červeňák a odrůdu Sládek. Na speciály kupujeme 
americké chmely. Spotřebujeme asi 250 kilogramů chmele 
ročně,“ seznamuje s potřebnými surovinami pan Kirbs 
a pokračuje: „Vodu máme z místního řadu, z historické větve. Má 
potřebnou tvrdost a železitost, nemusíme ji vlastně upravovat.“

Kvasnice, jedná se o živé kvasnice, berou z Rodin-
ného pivovaru Bernard. Ten je jedním z mála, který je chce 

Nejpopulárnější piva z nabídky biskupského pivovaru
Foto: archiv biskupského pivovaru

Jednatel spolu se sládkem při kontrole jakosti piva v ležáckých 
tancích

Sládek Miloslav Dušek ve varně 
s některými oceněními

i restaurace. Celý projekt měl dvě části. První z nich byly sta-
vební práce a druhá potom zavedení pivovarských technologií. 
Pro ně vybrali společnost Czech Brewmasters, s. r. o. Celý pro-
jekt a jeho realizace však nabrala zpoždění, a tak hlavní sezonu 
nestihli. „Nakonec jsme první pivo začali vařit koncem října 
2015 a poprvé jsme jej ke konzumaci nabídli 26. 12. 2015, tedy 
na sv. Štěpána. Restauraci jsme ale otevřeli dříve,“ vzpomíná na 
velmi složité začátky Richard Kirbs a dodává: „Víte, rád bych 
připomenul, že to byla vize i odvaha bývalého generálního vikáře 
P. Stanislava Přibyla. Bez podpory pana biskupa Jana Baxanta 
by byla myšlenka nerealizovatelná, i když to pochopitelně bylo 
kolektivní rozhodnutí investiční komise biskupství.“

Pivovar má ve své nabídce především piva plzeňského 
typu, tedy ležáky, ale nesoustřeďuje se jen na ně. Vedení pivo-
varu dnes už ví, že je nyní zájem i o svrchně kvašená piva, a tak 
produkci postupně rozšiřují i o Aly a další pivní speciály.

Současná kapacita je 1100 hl ročně, tedy záměrně 
má větší kapacitu, než kolik piva vaří dnes. Původně chtěli 
prodávat jen ve vlastní restauraci, ale uvědomili si, že je 
třeba hledat i odbytiště mimo vlastní pivovar a jeho restau-
raci. Vědí, že to nebude úplně snadné, protože konku-
rence je velká. Nejen postavením velkých pivovarů s velkou 
tradicí i obchodní a prodejní silou na trhu, ale v součas-
nosti se objevují, snad každý týden, další minipivovary. Pří-
kladem je samotná situace v Litoměřicích. Dnes tam fungují 

K l á š t e r n í  p i v o v a r y
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minipivovarům poskytnout, čehož si v biskupském pivovaře 
velmi váží.

Podle R. Kirbse se jedná o kvalitní kulturu, odzkoušenou 
jejich sládkem, která se s úspěchem používá v řadě pivovarů. 
Cení si, že jednou z výhod členství v Českomoravském svazu 
minipivovarů je třeba i sleva při nákupu pivovarských kvasnic.

Co se rozborů a analytiky týče, nemají vlastní laboratoř. 
„Základy si pohlídáme sami, ale vlastní rozbory si necháváme 
dělat v pivovaru Bernard,“ komentuje situaci Richard Kirbs 
a dodává: „Za rozumné peníze to nabízejí a my jsme rádi, že 
to dělají. Ale vše si hlídal a řídil donedávna náš pan sládek.“

Je-li majitel i vedení pivovaru na něco zvlášť hrdý, byl 
to alter ego pivovaru Miloslav Došek. Sládek, sice dnes 
v důchodu, který však téměř celý život působil v pivovarech na 
mnoha místech. „Víte, měli jsme jej jen pro sebe. Nikam jsme 
jej nepůjčovali a jsme za to rádi,“  říká s vážnou tváří Richard 
Kirbs. „Byl tady s námi od začátku stavby, radil nám přede-
vším při nákupu technologií a byl, bez nadsázky, architektem 
naší nabídky. Výhodou pro nás byly jeho neocenitelné zkuše-
nosti a také fakt, že je příznivcem tradičních piv, ležáků. Jsme 
totiž region, kde je tradice ležáků, a potvrzuje, co se o sládcích 
říká. Jen ten, kdo uvaří kvalitní ležák, je opravdový sládek,“ 
s respektem k jeho osobě dodává jednatel společnosti Richard 
Kirbs. A ocenění, která visí v jeho kanceláři, jsou důkazem, 
že pan sládek pivo uvařit uměl. Na nedávné soutěži dostali 
třetí cenu v Českých Budějovicích v konkurenci více než 
100 vzorků. V pivovaru si toho velice váží. A jednatel R. Kirbs 
pivovaru doufá, že i jeho nástupce bude pokračovat v jeho 
díle. 

K marketingovým aktivitám pivovaru poznamenává: 
„V prvních letech existence našeho pivovaru jsme navštěvo-
vali více pivních festivalů než dnes. Nyní tak dva až tři v okolí, 
jeden v Praze. Jde spíš o připomenutí se na trhu a stane-li se 
například, jak se nám stalo na ústeckém pivním jarmarku, kde 
nemáme hlavní odbytiště, že jsme dostali ocenění za naše pivo, 
je to jakýsi bonus. Velmi si toho vážíme, o to více potěší. Na druhé 
straně jej však ani nepřeceňujeme. A ještě poznámku: piva typu 
Ale jsou za 3 týdny hotová. U mladších sládků jsou oblíbená, 

Diecézní dům kardinála Trochty (DDKT) v Litoměřicích 
byl zřízen 1. září 2002 jako středisko pastoračních aktivit, 
které má sloužit k setkávání kněží i věřících nejen diecéze 
litoměřické, ale i diecézí jiných.
Sídlí tam Biskupský pivovar U sv. Štěpána (minipivovar 
s restaurací). Budova byla postavena již v roce 1858 jako 
původní sídlo institutu pro hluchoněmé, o něž pečovaly 
v letech 1910–1939 Milosrdné sestry sv. Karla Boromejské-
ho. Byl určen především dětem německé národnosti. 
Po vypuknutí druhé světové války byla činnost institutu 
přerušena a s ohledem na odsun Němců nebyla v roce
1945 obnovena. V letech 1948 až 1950 byl v budově 
umístěn kněžský seminář litoměřické diecéze, po jeho zrušení 
ji využívala Československá armáda.
V roce 1953 se sem nastěhoval pražský kněžský seminář, tehdy 
už jediný v zemi, a Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta. 
Po návratu kněžského semináře do Prahy v roce 1990 sloužil 
dům jako teologický konvikt.
Se zřetelem na stav budovy i její nedostatečnou využívanost 
a vzhledem ke stále klesajícímu počtu studentů byl konvikt 
v roce 2002 přestěhován do Olomouce. Od roku 2002 je 
budova využívána jako diecézní dům a sídlo pastoračního 
centra a centra pro mládež. Společnost In Principio 
s. r. o. provozuje v diecézním domě ubytovací služby od roku 
2010. Jedná se o ubytování hostelového i hotelového typu 

s kapacitou až 160 lůžek na pokojích několika kategorií od 
apartmánů až po jednoduše zařízené pokoje. 
V roce 2010 byl objekt pronajat společnosti In Principio s. r. 
o., která zde provozuje hostel. V roce 2015 je ve spolupráci 
s Biskupstvím litoměřickým v diecézním domě vybudován 
minipivovar a restaurace, které se provozují pod názvem 
Biskupský pivovar U sv. Štěpána. Dá se tedy s určitou mírou 
nadsázky říci, že každé vypité pivo pomůže například zlepšit 
stav sakrálních památek v diecézi nebo bude moci podpořit 
nejrůznější charitativní, sociální či vzdělávací projekty, které 
Biskupství litoměřické provozuje a fi nancuje.
Prostory restaurace byly zrekonstruovány a technologické 
vybavení pořízeno jako investice z prostředků finanční 
náhrady majetkového vyrovnání. Po splacení nákladů se 
tento projekt stane jedním ze zdrojů financování provozu 
litoměřické diecéze. 
Provoz restaurace zajištuje PANCRATIUS, s. r. o., nabízí 
své služby také klientům hostelu U sv. Štěpána, kteří 
rovněž mohou využít i nabídek snídaní a dalších možností 
stravování.
Uvnitř uzavřeného areálu (zahrady) je možné zaparkovat až 
50 vozidel nebo 2–3 autobusy.
Součástí domu jsou i 2 kaple, obnovená – Nejsvětějšího Srdce 
Páně v hlavní budově a zahradní Mariánská kaple.

Zdroj: Wikipedie

Středověké památky našly v areálu pivovaru nové uplatnění, 
jak hrdě ukazuje R. Kirbs

K l á š t e r n í  p i v o v a r y
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rychleji se točí i peníze. 
A co je důležité, snadněji 
schovají chybu. Ale můj 
názor je, že kvalitní pivo 
nikdo neokecá, na ležáku 
poznáte mistra.“

Samostatnou kapi-
tolou jsou pivní etikety. 
„Nikdy jsme neměli pro 
piva z našeho základ-
ního portfolia vlast-
ního designera.  Snažili 
jsme se vše dělat sami. 
Bylo a je to zkoušení. 
A určitou roli hraje i spo-
lupráce s reklamní agen-
turou,“ říká s určitou 
hrdostí v hlase jednatel 
i průvodce pivovaru pan 
Kirbs. „Máme řekněme 
rozdílnou filozofii pro 
obsah i umělecké ztvár-
nění etiket pro spodně 
a svrchně kvašená piva. 
Tradiční etikety máme 
pro ležáky, pro Aly, piva 
tipu IPA a speciály volíme 
etikety odvážnější, křikla-
vější. Prostě takový je 
život. A správnost potvr-
zuje poptávka od prodejců 
piv, třeba z pivotek, i když 
zrovna ty nejsou pro nás 
k l í č o v ý m  p r o d e j n í m 
místem, chybí u nich 
dosti často jakási pravi-
delnost. Přesvědčili jsme 

se, že etiketa prodává, a málem bych, s určitou nadsázkou, 
řekl, že etiketa je klíčová, a nikoliv vlastní pivo, ale pivovarníci 
se mnou nemusí souhlasit,“ dodává s mírným úsměvem. Proto 
mají na tyto etikety svého grafi ka.

Hlavní část produkce, již zmíněných ležáků, je zamě-
řena mnohem více na sudy v restauracích. Také lahve pro-
dávají především u nich. Přesto segment speciálních piv 
nepodceňují. Například pro Hospic u svatého Štěpána 
udělali speciální pivo, řekli bychom limitovanou edici. 
Dále připravují pivo například pro Chatu Říp, Chatu 
Milešovku a nejnověji pro Statek Pod Kalvárií v Ostré 
u Úštěku. „Považujeme to za zajímavý marketingový 
moment,“ komentuje některé projekty Richard Kirbs a do-
dává: „Bude tam k dispozici od nás pivo sudové i lahvové s uni-
kátními etiketami a na nich odkaz na pivovar.“

Podívejme se podrobněji, jak dnešní Diecézní dům kar-
dinála Trochty vypadá. Procházka po rozlehlé budově s prů-
vodcem, kterého ochotně dělají Richard Kirbs s manželkou, 
je zajímavá. Jako bychom se pohybovali na rozhraní dvou 
světů. Ten první má k realitě dnešních dnů daleko. Je tady 
stále ještě dost místností, které na rekonstrukci i své nové 
uplatnění teprve čekají. Některé, jakoby bez doteku lidské 
ruky a času, byly svědky doby, kdy se tady pohybovali budoucí 
kněží, seminaristé. Dokonce je možnost vidět i učebnu, jak 
vypadala před dvaceti t řiceti lety. Její zařízení je až překvapivě 
spartánské.

Prohlídka pivovaru a pivních salónků začíná u vitríny, 
kterou bychom mohli nazvat Vitrínka slávy, s čímž náš prů-
vodce příliš nesouhlasí, ale poskytuje velmi cenný doklad 

o pivech, která představují sice krátkou, ale již dnes určitou 
historii a velmi dobrý přehled, co se v pivovaru vyrábí a jaké 
etikety piva zdobí. Možná první slova našeho ochotného prů-
vodce překvapí. „Nezapomeňte, že tento region má určitou 
historii vinařství, má nějaké vinice, ale pivovarskou tradici 
moc nemá. Zato samotné Litoměřice ji mají velkou, ale kon-
tinuita vaření piva ve městě byla před třiceti lety přerušena, 
a nebýt minipivovarů, vlastní piva bychom z Litoměřic ochutnat 
nemohli. Město pracuje na otevření čtvrtého pivovaru včetně 
restaurace, ale nevím, je-li to dobře. Další minipivovar, který 
tady vzniká, konkurenci ještě posílí. Věřím však, že se všichni 
uživíme už kvůli uvedené tradici,“ říká s poněkud zasmušilou 
tváří Richard Kirbs. „Jak na to reagujeme? Těžíme z toho, že 
veliká masa lidí u nás bydlí. A změna je v tom, že dříve jsme je 
posílali stravovat se v městském centru, ale dnes se snažíme jim 
u nás nabídnout dobrou kuchyni, dobré pivo, a proto tady lidé 
zůstávají.“ 

Ale hned naproti najednou vidíme svět dneška. Uby-
tovací zařízení pro ty, kteří nehledají luxus, ale slušné uby-
tování. Hned u vstupu do budovy je rozlehlá restaurace, 
elegantní, až by se dalo říci designová, se zajímavou nabídkou 
jídel a samozřejmě i piv místní provenience. O patro níž se 
nachází vlastní pivovar a jeho zázemí. Také několik salónků, 
které dávají příležitost především pro setkání a oslavy růz-
ného druhu. Velmi hezky působí i opravená kaple, která 
snese i velmi přísná estetická hlediska. Zajímavé jsou skulp-
tury vystavené v návštěvnické místnosti naproti recepci do 
hostelu. Ta nabízí kromě tradičního servisu i možnost si 
koupit suvenýry, a především pivo z biskupského pivovaru 
v různých baleních. 

Co však možná nejvíce při komentované prohlídce 
zaujme, jsou plány, jak budovu málem odsouzenou k zániku 
chtějí její majitelé probudit k novému životu a většímu 
užitku. Zkrátka navrátit sem život, ale jiný, než k jakému 
byla budova nebo spíše celý areál určen. „Byl to dříve zavřený, 
trochu tajemný dům a my jej vlastně otevíráme veřejnosti. Byl 
to kdysi jinačí svět a nyní, i díky nutnosti i okolnostem a také 
možnostem, se rozevřel nebo přesněji postupně otevírá všem. 
Vstupem do budovy a celého areálu se ničemu nezavazujete. 
Tady se nedělá rozdíl mezi věřícím a nevěřícím,“ slyšíme nad-
šení v hlase ochotného průvodce. Zvláštní hrdost vzbuzuje 
u našeho doprovodu rekonstruovaná kaple, o níž již byla řeč, 
ale nejen ta. Hodně se proměnily některé již rekonstruované 
místnosti pro potřeby společenských akcí a školení biskup-
ství. Jsou tady akce zástupců farností, konají se zde setkání 
s farníky, diecézní shromáždění mládeže. Také třeba pravi-
delná setkání pastoračních asistentů, setkání zaměstnanců 
s biskupem atd. „Co je velmi důležité, otevíráme se nejširší 
veřejnosti a stále častěji nabízíme něco jako kongresovou turis-
tiku. A nejčastější požadavky? Řekl bych nadneseně, že králem 

K l á š t e r n í  p i v o v a r y

Rekonstruovaná kaple jedinečně a elegantně spojuje estetiku 
a duchovno

Vitrína nabízí přehled vyrábě-
ných piv i získaná ocenění



57
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
1

9
i n f o r m a c e

jsou teambuildingové akce. Postupně se všechno propojuje 
a cestovní ruch je asi ta nejsprávnější cesta, jak areálu vrátit 
život postavený na úplně jiné myšlence, než tomu bylo v 19. nebo 
ve 20. století,“ doplňuje výčet aktivit náš průvodce. 

Budova samotná i okál v zahradě nabízejí kapacitu 160 lů-
žek. Jsou největším ubytovacím zařízením ve městě a mají nej-
větší počet ubytovaných. Z nuly z roku 2010 na 18 000 nocí 
v roce 2018, to je nárůst počtu ubytovaných s průměrnou 
dobou přenocování 2,5 noci. „Ano, víme, že jsme prozatím spíše 
ubytovna, jsme vlastně hostel U sv. Štěpána. Ale už dnes řada 
našich hostů s překvapením zjišťuje, že nabízíme dnešními slovy 
kvalitu za slušné peníze,“ hodnotí ubytovací pokoje hostitel. 
A vize mu ani jeho týmu nechybí. Ví, že požadavky po kvalitě 
rostou a s tím souvisí i nutnost na ně reagovat. Ale vše chce 
svůj čas. 

Jaké jsou perspektivy budovy a především těch, kteří jí 
vrátili život? Určitě nejpovolanější je názor jednatele společ-
nosti In Principio s. r. o. Richarda Kirbse: „Především platí, 
že Litoměřice mají velkou pivovarskou tradici, a my jsme mezi 
těmi, kteří ji městu vracejí a obnovují ji. Bude to znít možná 
trochu pateticky, ale víme, že přežít, a hlavně rozvíjet se 
můžeme za předpokladu, že budeme nabízet kvalitní produkty, 
tedy naše pivo a stravovací i ubytovací služby. Nebo i tím, že 
zlepšíme a rozšíříme o řadu nových služeb a hlavně našich piv 
i jejich prezentací. I třeba možnost čepování a konzumace piva 
samovýčepy. A chtěli bychom se pokusit nabízet piva z part-
nerských pivovarů, jako jsou Osek, Strahov a další. Budeme, 
jak doufám, pořádat i akce jako víkend strahovského nebo 
želivského piva. Zatím jsme jiné než naše nenabízeli. Zkrátka, 
všechny tyto okolnosti nás vedou a zavazují k jedinému cíli, 
a sice k přání spokojenosti všech, kdo v dobrém do tohoto domu 
přicházejí.“

Diecézní dům kardinála Trochty se mění. Opět ožívá 
a naplňuje krok za krokem nové funkce, které mu majitelé 
dávají. Patří mezi ně i pivovar. A to je dobře. Stále více je i těch, 
kteří si naplnění vize zakladatelů uvědomují a přejí si jejich 
uskutečnění. I my se k nim přidáváme.

Není-li uvedeno jinak, foto PORT/jv.
 �

Restaurace nabízí vedle zajímavé gastronomie i všechna aktu-
álně vařená piva

K l á š t e r n í  p i v o v a r y

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.

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků,

hodně štěstí a úspěchů v roce 2020

a děkujeme všem našim obchodním partnerům

za spolupráci v letošním roce.
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www.mlekovaszdravi.cz

Vše o mléce a mléčných výrobcích
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Slicing. Packaging. Weber.

WEBER CZ s. r. o., Tuřanka 115, 627 00 BRNO
Tel.: +420 532 123 370, fax: +420 532 123 371

cz@weberweb.com
www.weberweb.com

Všem obchodním přátelům

děkujeme za spolupráci

v letošním roce a do nového roku 2020

přejeme pevné zdraví a mnoho osobních

i pracovních úspěchů.

Pf 2020
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PEN_CeskaChutovka2019_inz_PotravinarskaRevue_180x260.indd   1 25.10.19   10:32
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V rámci 11. ročníku soutěže Česká chuťovka výrazně za-
bodovala také společnost PENNY Market. Ocenění 

Česká chuťovka 2019 a Dětská chuťovka 2019 získalo cel-
kem 32 jejich výrobků. Trend vzrůstající obliby privátních 
značek potvrdila ziskem 17 ocenění značka Karlova koru-
na. V prestižní odborné soutěži pořádané za podpory Se-
nátu ČR a Ministerstva zemědělství uspěly i výrobky dal-
ších privátních značek – Řezníkův talíř, BONI, Kouzelný 
čaj, Staročech a RIOS.

Porota, jejímž odborným garantem je Vysoká škola che-
micko-technologická v Praze a VOŠES a SPŠ potravinář-
ských technologií v Podskalské ulici, udělila ocenění Česká 
chuťovka 2019 17 výrobkům značky Karlova koruna, pět oce-
nění získala značka Řezníkův talíř, po dvou značky BONI 
a Kouzelný čaj a s pěti zmrzlinami zabodovala v hodnocení 
Dětská chuťovka 2019 nová značka RIOS. „Je to ocenění naší 
snahy neustále zkvalitňovat naše produkty. Je pro nás důle-
žité, že se na ní podílí svým hodnocením kvality a chuti našich 
výrobků vlastním hodnocením i samotní zaměstnanci. Ocenění 
je pro nás o to významnější, že se jedná o české produkty z čes-
kých surovin,“ řekl při přebírání ocenění Petr Baudyš, manažer 
oddělení kvality PENNY Market. Privátní značka Karlova 
koruna byla na trh uvedena v roce 2011. Ocenění Česká chu-
ťovka 2019 získaly mimo jiné hovězí, vepřové a krůtí maso ve 
vlastní šťávě, uzený i přírodní korbáčik, uzená parenica nebo 
Hořické čokoládové trubičky. „Těší nás, že se za tu dobu tato 
značka stala jednou z našich nejoblíbenějších. I to, že si vydo-
byla pověst a ocenění nejen u zákazníků, ale také v odborných 
kruzích. Karlova koruna je složena výhradně z českých výrobků 

Je to oficiální: Penny chutná skvěle!
Petr Baudyš přebírá ocenění z rukou senátora Petra Šilara

nejvyšší kvality při zachování výhodné ceny a neustále ji rozši-
řujeme.“

Mezi oceněnými je v letošním roce i pět produktů pri-
vátní značky Řezníkův talíř, která byla loni s devíti oceně-
ními nejúspěšnější značkou PENNY. Letos uspěly dunajská, 
uherská a moravská klobása, výběrové špekáčky a vídeňské 
párky. „Řezníkův talíř je u našich zákazníků dlouhodobě oblí-
benou značkou pro svoji vysokou kvalitu, která je založena 
na tradiční chuti uzenářských výrobků z českého masa, a pro 
vysoký obsah masa. Nedávno tato značka prošla výraznou 
obměnou, kdy byl kladen důraz na minimalizaci přídatných 
látek, dochucovadel a tzv. éček,“ dodává k ocenění masných 
výrobků Petr Baudyš.

Významný úspěch hned po svém uvedení na trh zazna-
menala řada zmrzlin RIOS, která získala hned 5 ocenění 
v kategorii Dětská chuťovka 2019!

Česká chuťovka vznikla na základě spontánní inicia-
tivy renomovaných potravinářských odborníků s cílem zvi-
ditelnit a podpořit právě ty české výrobce, kteří si na kvalitě 
a chuti svých poctivých potravin zakládají. Odbornou úroveň 
a prestiž soutěže podtrhuje odborná garance Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze, která spojuje dlouholetou tra-
dici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně 
potravinářského. Vedle ní je dalším odborným garantem 
i VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská, kde na konci září probíhala 
i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným pat-
ronem soutěže je současně rektor VŠCHT prof. Ing. Karel 
Melzoch, CSc.

Redakce

�
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O hlédnutí 
za letošními 

aktivitami

Není mnoho fi rem, které tvoří součást kulturního dědictví 
naší země. Hlavní tváří jedné z nich je už více než 100 let 

noblesní labužník, který se v obleku a v mírném předklonu la-
bužnicky zakusuje do lahodného párku.

Ve výrobních závodech Kosteleckých uzenin pro vás 
připravujeme množství inovací a nových produktů, které 
usnadní váš život, ale také dokáží skvěle dochutit váš den.

Přikládáme malou ochutnávku a ohlédnutí za aktivi-
tami, které jsme v průběhu letošního roku pro naše zákazníky 
připravili.

Kdo by si rád nepochutnal na debrecínské pečeni, šunce, 
anglické slanině, šunkovém salámu a dalších klasických čes-
kých produktech, navíc pokud jsou vyrobeny z českého masa.

V listopadu letošního roku jsme uvedli na trh novou řadu 
krájených uzenin, která je vyrobena z českého masa bez při-
daného glutamátu a bez lepku. Jedná se o osm klasických čes-
kých produktů, které jsou zabaleny v moderním a ikonickém 
obalu. Všechny produkty této řady jsou označeny logem 

Česká potravina, která garantuje, že je produkt vyroben 
v České republice a z českého masa. 

1.  Asi nemusíme zdůrazňovat, že jedním z důvodů, proč naku-
povat produkty vyrobené z českého masa, je podpora čes-
kých farmářů, zpracovatelů a zejména české ekonomiky. 

2.  S tím úzce souvisí také footprint, tzn. uhlíková stopa 
potravin. Jedná se o údaj, který vyjadřuje, kolik oxidu 
uhličitého v gramech se vytvořilo při výrobě příslušného 
produktu a jeho dopravě na místo určení. Díky nákupu 
produktů vyrobených z českého masa se tato stopa enormně 
snižuje, není totiž třeba přepravy masa pro jejich výrobu 
přes kus světa, ale maso se v té nejčerstvější podobě dostává 
do produktu za co možná nejkratší dobu. I tímto malým 
krokem, nákupem českého masa, lze šetřit naši planetu. 

3.  Záruka kvality – v ČR jsou často přísnější normy než 
v jiných zemích. Na našich farmách, kde chováme české 
vepřové, uplatňujeme zásady tzv. welfare – pohody a zdraví 
zvířat. Šťastné a zdravé zvíře je schopné produkce kvalit-
ního masa. 

4.  Antibiotika – ČR patří k zemi s podprůměrnou spotřebou 
antibiotik v chovu. Naše vepřové farmy jsou zapojeny do 
tzv. Systému žlutých karet. Jedná se o dánský systém moni-
toringu spotřeby antibiotik v živočišné výrobě. Farmy se do 
projektu zapojují dobrovolně. Jedním z hlavních důvodů 
je ochrana zdraví spotřebitelů. Pro české chovatele prasat 
platí přísné podmínky k provozování chovu. Každé zvíře 
je pod důkladným veterinárním dozorem a všichni cho-
vatelé jsou povinni evidovat podání veškerých léčiv. 
Ochranná lhůta před vlastní porážkou zajišťuje, že maso 
zvířat nebude obsahovat žádná rezidua – zbytky antibiotic-
kých látek. Přísný veterinární dozor platí samozřejmě i pro 
nás, jakožto zpracovatele masa. U českého masa je 100% 
garance kvality.

Jako hlavní komunikační claim jsme zvolili „chlebíč-
kování“. Jistě si mnozí řeknou, proč zrovna toto? Chlebíčky 
a jejich příprava jsou totiž v naší republice tradiční záleži-

tost, kdy si je lidé připravují při různých 
událostech, jako jsou oslavy, výročí, 
setkání s rodinou a přáteli, nebo jen tak 
na chuť. A když už si je budou připra-
vovat, rádi bychom, aby na ně použili 
naši novou řadu, protože je vyrobena 
z českého masa, a možná, aby se nebáli 
je pro jednou připravit trochu jinak. 
Zákazníky chceme především inspi-
rovat! Samozřejmě nikomu nebereme 

j
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„klasiku s vekou a vlašákem“, ale jde to i jinak. A protože na 
chuti nám skutečně záleží, tak jsme se rozhodli recepty zmo-
dernizovat a odlehčit. Například i takový klasik jako gothajský 
salám může na chlebíčku vypadat úžasně.

Podívejte se na www.chlebickovani.cz, kde najdete 
inspiraci a mnoho dalších informací o této řadě produktů.

Naše podnikové prodejny „MASNA“

19. 8. 2019 jsme otevřeli další 
pravou řeznickou prodejnu „MASNA“, 
tentokrát v Pelhřimově.

Navazujeme tak na úspěšný kon-
cept pravé řeznické prodejny „Masna 
Planá“, která nám rok od roku dělá stále 
větší radost, a potvrdilo se nám, že zvo-
lená cesta byla správná, protože kdo jiný 
než společnost s více než 100letou tradicí by měla tento servis 
zákazníkům přinášet! 

Čerstvé vepřové a hovězí maso výhradně z českých 
farem, poctivé uzeniny od řezníků z Kostelce – to je pravá řez-
nická prodejna „Masna“.

V Pelhřimově jsme neotevřeli pouze klasickou prodejnu. 
Budujeme kolem sebe komunitu malého města. Chceme 
být rádcem a inspirací, zdrojem kvality a čerstvosti, lídrem 
v zákaznickém servisu a první volbou mezi řezníky v Pelhři-
mově. S naší „Masnou“ budujeme povědomí o českém mase, 
českých farmách a poctivém řeznickém řemesle. To jsou naše 
cíle. 

Stejně jako v Masně Planá, tak i v pelhřimovské je pro 
zákazníky připraveno kvalitní čerstvé maso z českých farem, 
poctivé uzeniny, speciality na gril, teplý pult, lahůdky, čer-
stvé pečivo, výhodné cenové nabídky a v neposlední řadě milý 
a profesionálně vyškolený personál, který je připraven poradit 
a doporučit to nejlepší tak, aby každý zákazník odcházel 
naprosto spokojen. 

Až budete mít cestu kolem, přijďte se do naší „Masny“ 
podívat. Rádi vás tam přivítáme. 

 

Láďa Grileman byl po celé léto 
opět ve skvělé formě

Představovat vám Láďu Grilemana a jeho 
úžasné BBQ vychytávky vám zajisté už nemusíme. 
Tak jako v předchozích letech, tak i letos si připravil 

pro své Grilemany mnoho chu-
ťově vytuněných produktů, letních 
aktivit a v neposlední řadě i soutěž. 

Vězměme to postupně. 
Zásadní novinkou letoš-

ního roku byl produkt „MASO-
ŠPEJLE“.

Jemně mělněné vepřové maso, které je už kompletně 
ochucené na špejli. Stačí ho pouze ogrilovat. Naprostý úžas. 
Konzumuje se přímo ze špejle. Je to skvělá okousávačka, 
která odstartuje každou správnou gril párty a nesmí nikde 
chybět. A protože parťákem Ládi Grilemana je olympijský 
vítěz a mistr světa Lukáš Krpálek, rozhodli se, že spolu natočí 
i video, aby všem Grilemanům ukázali, co za super vytuněnou 
vychytávku Masošpejle jsou. 

 

„Letní aktivity“

V loňském roce si poprvé Láďa Grileman řekl, že bude 
šířit své věhlasné umění. A protože se rád baví a chce být 
v dobré společnosti, rozhodl se, že vyrazí se svým absolutně 
vytuněným burgerem DVOURUČÁK na pravé „české“ fes-
ťáky. A protože byl loni s festivaly nadmíru spokojený, tak se 
rozhodl si je zopakovat i letos. Opět si připravil tři naprosto 
chuťově vyladěné Dvouručáky a vyrazil.

A kde všude jste mohli Láďu vidět? První jeho zastávkou 
byly Slavnosti Břeclavského piva. To byla taková první zahří-
vačka a pak už to frčelo. Jako již tradičně nevynechal ani 

třídenní Vysočina Fest v Jihlavě, a protože každý rok chce 
vyzkoušet i něco nového, tak se rozhodl vyrazit na festivaly 
Hrady CZ. Navštívil Bezděz, Rožmberk nad Vltavou, Bouzov, 
Veveří, Hradec nad Moravicí, Kunětickou horu, Točník 
a Švihov. Na všech fesťácích jednoznačně vévodil Dvouručák 
s poctivou slaninou. 
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důvěru u nás. Cenu uděluje každoročně společnost Atoz Mar-
keting Services a v každé kategorii vítězí jen jedna nejdůvěry-
hodnější značka. 

Do ankety se zapojilo neuvěřitelných 
4000 respondentů. Ti tvořili reprezentativní 
vzorek českých spotřebitelů, kteří prostřed-
nictvím on-line dotazníků hodnotili téměř 
600 značek v 65 kategoriích. Ocenění „Nej-
důvěryhodnější značka“ v kategorii „Maso 
a uzeniny“ si společnost Kostelecké uzeniny 

a. s. odnesla již popáté. 
Je to znamením, že svou práci děláme dobře, a za to 

bychom chtěli poděkovat především našim zákazníkům, kteří 
nám tímto způsobem již popáté projevili svou důvěru. Jejich 
důvěra je pro nás to nejdůležitější. Zároveň to dokazuje, že 
práce, kterou děláme, je našimi spotřebiteli oceňována, a to 
je pro nás samozřejmě závazek i do dalších let. 

Tolik naše malé ohlédnutí za rokem, který pomalu končí.

Dovolte nám zároveň touto cestou popřát vám všem 
krásné Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku!

Řezníci z Kostelce  �

Každý víkend po celé prázdniny měl Láďa nabitý diář 
k prasknutí. Když nejezdil po fesťácích, tak rozdával ceny 
v soutěži „Léto za půl mega“, kterou připravil pro své příz-
nivce. Každý jeho produkt byl soutěžním a hrálo se celé léto 
o 1000 cen v hodnotě 500 000 Kč a díky tomu byl každý 
Láďův produkt přetransformován do nové dimenze. Soutěž 
byla naprosto jednoduchá, protože Láďa nechce nikdy nic 
komplikovat. Stačilo si koupit jeho produkt, napsat jeho 
kód na neolitujes.cz a hned každý zjistil, jestli a co vyhrál. 
„A protože v jednoduchosti je síla, zásah byl gigantickej a já 
jsem měl co dělat, abych výhry stíhal rozesílat,“ komentuje 
Láďa Grileman. Soutěžilo se jak o peněžní ceny v hodnotách 
5000, 2000 a 1000 Kč, tak i o stylové zástěry, vytuněná trička, 
batohy a mnoho dalšího. 

Byla to zase jízda plná života, dobré nálady, jídla, smíchu 
a rozjasněných, spokojených tváří. Prostě parádní léto! 

Dopřejme tedy Láďovi zasloužený zimní odpočinek 
a budeme se těšit, s čím nás v příštím roce zase překvapí, co 
nového pro nás připraví. 

Ocenění

I v letošním roce se naše společnost přihlásila do sou-
těže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká 
chuťovka“. Tentokrát s výrobky Pomalu dušená Poctivá šunka 
a novinka letošní BBQ sezony Masošpejle. Oba naše produkty 
ocenění získaly, z čehož máme obrovskou radost.

Nejdůležitějším kritériem, které musí každý přihlášený 
výrobek splňovat, jsou jeho vynikající chuťové parametry, 
samozřejmým předpokladem je jeho vysoká kvalita. Neméně 
důležitou součástí hodnocení je také vzhled a konzistence 
výrobku. Spojením těchto parametrů s českým původem 
potravin je značka Česká chuťovka zcela nezaměnitelná 
s jinými oceněními, která jsou v ČR udělována.

Kostelecké uzeniny již popáté 
za sebou oceněny jako nejdůvěryhodnější 

značka českých spotřebitelů 
v kategorii maso a uzenina

„Důvěryhodné značky“ to je jediný marketingový pro-
gram na českém trhu, který monitoruje a oceňuje značky, ve 
které mají čeští spotřebitelé největší důvěru. Jedná se o nej-
rozsáhlejší nezávislou anketu zaměřenou na spotřebitelskou 
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NEW RETAIL

Clarion Congress Hotel Prague
3 – 5/2 2020

Registrace a info na www.retail21.cz
Pozor! Slevy pro Early Birds jen do konce prosince!

ECOSYSTEM
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MŮŽE
BÝT VAŠE!

3× ŠKODA SCALA

VYHRAJTE VŮZ ŠKODA SCALA 
a tisíce dalších cen týden co týden. Vystřihujte 
loga kvality z potravin, nalepujte a posílejte 
– herní karty ke stažení a více informací na 
akademiekvality.cz.a

y
akademiekvality.cz.

Nakupujte kvalitu s chutí
a vyhrávejte na akademiekvality.cz

Začala další spotřebitelská soutěž Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu „NASTARTUJTE VÝHRY 

S KLASÁČKEM!“. Jejím cílem je podpořit osvětu a kon-
zumaci kvalitních potravin. Hlavní výhrou jsou tři auto-
mobily značky Škoda Scala Ambition, ale ani ostatní sou-
těžící nepřijdou zkrátka. 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustil další 
velkou spotřebitelskou soutěž, ve které už tradičně hrají prim 
kvalitní potraviny. Od 4. listopadu 2019 do 2. února 2020 
se mohou zapojit všichni příznivci následujících značek: 
KLASA, Regionální potravina, BIO „zebra“ (produkt eko-
logického zemědělství), BIO „list“ (evropské logo pro ekolo-
gickou produkci), Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP), 
Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR, 
Česká potravina nebo Česká cechovní norma. Co budou k sou-
těži potřebovat? Nůžky, lepidlo a dobrý vztah k oceněným 
potravinám. Samozřejmě také štěstí, ale vzhledem k tomu, že 
vedle hlavních výher je ještě plno dalších, pravděpodobnost, 
že soutěžící některou získá, je opravdu velká.

 Cílem soutěže je podpořit osvětu, motivovat k nákupu 
a spotřebě prověřených kvalitních potravin a seznámit spotře-
bitele s tím, jak jednoduše pozná kvalitu, která se mu vyplatí. 
Mohlo by se zdát, že vystřihování a lepení log už není v dnešní 
době „in“, opak je však pravdou. Loňská soutěž založená na 
stejném principu je toho důkazem. Počet soutěžících byl totiž 
rekordní. Ti v průběhu 13 týdnů zaslali celkem 225 579 plat-
ných herních karet. Díky soutěži se koupilo více než 6 700 000 

potravin s některým z uvedených log kvality v celkové odha-
dované hodnotě minimálně 175 205 000 Kč. 

Nakupujte kvalitní potraviny a rozjeďte to ve velkém. 
Zlatým hřebem soutěže budou tři automobily, ale i ostatní hod-
notné ceny určitě potěší. Stačí vyplnit a zaslat hrací kartu se 
40 logy kvalitních potravin a výhra je na dosah. Posuďte sami:

Hlavní výhra: Na tři šťastlivce čeká Škoda Scala Ambi-
tion 1,0 TSI 85 kW včetně sady zimních pneumatik.

Speciální výhry: Při losování hlavních výher budou 
současně vylosováni tři soutěžící, kteří obdrží poukázky do 
obchodního řetězce dle vlastního výběru v hodnotě 3000 Kč, 
6000 Kč a 9000 Kč.

Týdenní výhra: Každý týden se bude losovat jeden 
výherce, který získá drobné kuchyňské spotřebiče nebo 
doplňky dle výběru v hodnotě 2500 Kč. Tuto částku lze zdvoj-
násobit, pokud soutěžící správně odpoví na 3 otázky promo 
týmu a maskotu Klasáčkovi. Celkem si tedy soutěžící může 
vybrat zboží v úhrnné hodnotě až 5000 Kč.

Základní výhra: Prvních 50 tisíc soutěžících obdrží 
drobné kuchyňské předměty.

Nákup kvalitních potravin je jednoduše výhra. 
Více informací k soutěži a herní karty najdete 

na www.akademiekvality.cz.

Nastartujte výhry s Klasáčkem! 
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Informace o značkách, 
jejichž loga jsou zařazena do soutěže

KLASA
Národní značku kvality KLASA uděluje mimo-
řádně kvalitním potravinářským a zeměděl-
ským 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 orien-
taci na trhu pro rozeznání výjimečně kvalitních produktů 
v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti 
mohou spotřebitelé nalézt značku na obalech 913 produktů 
od 224 výrobců. Další informace a kompletní seznam všech 
oceněných produktů jsou na stránkách www.eklasa.cz. 

Regionální potravina
Již 10 let uděluje Ministerstvo zemědělství znač-
ku Regionální potravina nejkvalitnějším země-
dělským nebo potravinářským výrobkům, které
zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl pod-
pořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákaz-
níky k jejich vyhledávání v obchodech, na farmářských trzích 
či přímo u výrobců. Spotřebitelé si mohou vybírat z 516 vý-
robků od 365 výrobců. Značka Regionální potravina oceňuje 
ty nejlepší výrobky z každého kraje. Více informací je k dis-
pozici na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

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 prověřeny 
některými kontrolními organizacemi, které pověřuje Minis-
terstvo zemědělství. Biovýrobky označují produkty z rostlin 
a živočichů z ekologických farem, které nebyly ošetřeny zaká-
zanými pesticidy, minerálními dusíkatými hnojivy a zároveň 
se při jejich pěstování nebo chovu zohledňuje dopad na 
životní prostředí a potřeby chovaných hospodářských zvířat.

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 
biopotraviny. 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.

Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP)
Jedná se o značení Evropské unie. Důvodem vzniku byla mj. 
i ochrana produktů před jejich paděláním. Týká se to násle-
dujících značek:

České cechovní normy
Cechovní normy zaručují kvalitu potravin tak, že 
určují povinné, přípustné a nepřípustné složky. 
Omezují například používání přídatných látek, 
nabízí masné výrobky s vyšším obsahem masa 

nebo preferují používání kvasů u pekařských výrobků. Kom-
pletní informace najdete na www.cechovninormy.cz.

Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR
Značka vznikla v roce 2011, aby usnadnila ori-
entaci spotřebitelů v původu zboží, a garan-
tuje maximální možný podíl zapojení domácích 
výrobců a dodavatelů. Užívání značky „Český 
výrobek – garantováno Potravinářskou komorou 

ČR“ na potravinářském výrobku povoluje prezident PK ČR 
po předchozím schválení výkonnou radou PK ČR.

Česká potravina
Logem s českou vlajkou a nápisem „Česká potra-
vina“ nebo jen slovy „Česká potravina“ si mohou 
potravináři dobrovolně označit své výrobky, 
pokud splní dvě základní podmínky: místo 

výroby v České republice a stanovený podíl českých surovin. 
Je to tedy značka odkazující na místo původu potraviny.

Odbor administrace podpory kvalitních potravin  

�

Chráněné 
zeměpisné 

označení (CHZO)

Zaručená 
tradiční 

specialita (ZTS)

Chráněné 
označení původu 

(CHOP)
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Česká společnost 
pro jakost 

v listopadu 
oceňovala

Posláním České společnosti pro jakost je oceňovat jed-
notlivce i organizace, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, 

aktivně se zasazují o její implementaci. ČSJ záleží nejen 
na organizacích, ať už jde o ty z komerční nebo veřejné 
sféry, ale věnuje pozornost i jednotlivcům. Způsobů, jak 
kvalitu nechat celospolečensky rezonovat, je mnoho. Vel-
mi prestižními jsou bezpochyby soutěže, které ČSJ or-
ganizuje a vyhlašuje. Během slavnostního večera 11. lis-
topadu, který se konal v rámci Mezinárodní konference 
„Make Quality Great Again!“ v Praze, bylo odhaleno, kdo 
představuje letošní „tváře“ kvality. Kdo tedy získal oce-
nění Ambasador kvality České republiky, Manažer kvali-
ty roku, CSR Guru nebo Quality Innovation Award, komu 
patří Cena Františka Egermayera, Cena Anežky Žaludo-
vé či Cena za návrat do života a také kdo obhájil a získal 
značku CZECH MADE? 

Ambasador kvality České republiky

Cena je určena pro organizace, které nadstandardně dbají 
o zajištění kvality svých produktů a služeb, které se chovají 
odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality. 

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a Ambasadorem 
kvality České republiky se stala společnost Albert Česká repub-
lika, s. r. o. Albert provozuje v České republice síť více než 
300 supermarketů a hypermarketů. Albert je držitel řady oce-
nění zaměřených na kvalitu a společenskou odpovědnost. Již 
třikrát získal například Národní cenu kvality ČR a jako první 
tuzemská fi rma se v roce 2016 dostal do fi nále Evropské ceny 
za kvalitu. Hodnotitelé ocenili zejména široké aktivity společ-
nosti Albert v oblasti osvěty zaměřené na kvalitu potravin a na 
bezpečné a kvalitní stravování.

V letošním roce byla nově vyhlášena cena Ambasador 
kvality České republiky i pro veřejný sektor. Zájem organi-
zací z veřejného sektoru byl mimořádný. Vítězem a Amba-
sadorem kvality České republiky ve veřejném sektoru se stal 
Úřad městské části Praha 10, druhé místo získalo město Hra-
nice a na třetí příčce stanul Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost.

CSR Guru

Cena je udělována fyzickým osobám za konkrétní přínos 
pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpo-
vědnosti a cílů udržitelného rozvoje. 

Ambasador kvality v podnikatelském sektoru – 1. místo – společnost Albert Česká republika

Ambasador kvality ve veřejném sektoru – 1. místo – Úřad 
městské části Praha 10
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Cenu obdržela Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná 
ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Stojí v čele nej-
větší CSR platformy u nás, která se stará, ovlivňuje a vytváří 
CSR politiku a agendu udržitelného rozvoje v Česku. Je také 
držitelkou čestného titulu Vyslankyně dobré vůle, který jí 
udělil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Cena Anežky Žaludové

Prestižní čestné ocenění určené osobnostem, jež se 
mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu 
v naší zemi. 

Cenu získal Pavel Mikoška, viceprezident Svazu 
obchodu a cestovního ruchu ČR, ředitel kvality ve společnosti 
Albert Česká republika, s. r. o.

Pavel Mikoška je iniciátorem soutěže a spoluautorem 
metodiky soutěže Diamantová liga kvality – soutěže pro 
maloobchodní i velkoobchodní prodejny. Soutěž DLK je zařa-
zena jako jedna ze značek kvality v rámci programu „Česká 
kvalita“. Pavel Mikoška je také iniciátorem projektu věnují-
cího se dvojí kvalitě potravin v České republice. 

Zásadním způsobem se zasadil o zavedení Modelu 
excelence EFQM ve společnosti Albert, což vedlo k vítězství 
v Národní ceně kvality České republiky. 

Manažer kvality roku

Jde o ocenění pro fyzické osoby, jehož cílem je ve spolu-
práci s Evropskou organizací pro kvalitu ohodnotit výsledky 
manažerů kvality a ty veřejně prezentovat, a poskytnout tak 
příklad ostatním odborníkům na poli kvality. 

Za rok 2019 se manažerem kvality stal Miroslav Paclík, 
představitel vedení pro integrovaný systém řízení Úřadu prů-
myslového vlastnictví.

Miroslav Paclík je držitelem mezinárodní akreditované 
certifi kace Manažer kvality, Manažer ISMS a Auditor ISMS. 
Miroslav Paclík má aktivní podíl na zavedení integrovaného 
systému řízení Úřadu a jeho úspěšném rozvoji. Díky těmto 
zkušenostem se část týmu pod jeho vedením zapojuje do pro-
vádění auditů kvality na mezinárodní úrovni v budapešťském 
ústředí Visegrádského patentového institutu. 

Mezinárodní cena inovací

Cena je vyhlašována ve spolupráci s Evropskou organi-
zací pro kvalitu a je určena všem typům organizací. Organi-
zace mají možnost porovnávat svoji inovaci z mezinárodního 

pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu 
míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace 
na zákazníka. 

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací 
v kategorii Inovace v sociálním a zdravotním sektoru je 
Moravskoslezský kraj s inovací „Moravskoslezský kraj pro 
všechny – deinstitucionalizace sociálních služeb“. Inovace 
v Moravskoslezském kraji přinesla prokazatelný a přímý 
dopad 1100 lidem se zdravotním postižením, kteří opus-
tili velkokapacitní ústavy a nyní jsou umístěni ve více než 
70 nových „rodinných“ komunitních centrech.

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací 
v kategorii Malých a střední podniků je společnost Europ Assi-
stance s. r. o. s inovací „DRSA – Digital Roadside Assistance“. 
Nová aplikace umožňuje zákazníkům v případě poruchy či 
nehody vozidla prostřednictvím webového rozhraní rychle 
zorganizovat pomoc bez nutnosti volat na asistenční linku. 

Cena za návrat do života 

Cena za návrat do života je udělována všem typům orga-
nizací, které významným způsobem přispívají k návratu 
duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního 
a rodinného života. Cenu získal Domov pro osoby se zdra-
votním postižením Sulická za přístup zaměřený na jednotlivé 
klienty centra s důrazem na individualitu každého člověka, na 
dodržování jeho nezadatelných práv a hájení jeho zájmů a na 
podpoře samostatnosti. 

Czech Made

Značka ověřených a kvalitních výrobků a služeb. Značku 
Czech Made pro další dvouleté období získaly tyto společ-
nosti: 

•     1. VOX a. s. – za službu Vzdělávání dospělých 
•     Mirel Vratimov a. s. – pro výrobek Potravinová fólie 

Fresh‘n‘Roll, která je vůbec první PVC potravinovou fó-
lií vyráběnou v České republice 

•     Švamberk.com, SE –  značku získala fi rma za službu Pro-
jektové fi nancování výstavby a regenerací bytových domů, 
tvorba projektů pro dotace, komplexní fi nanční poradenství

•     Proměny bydlení s. r. o. – značku získala fi rma za službu 
Správa nemovitostí

Ing. Petr Koten,
výkonný ředitel,

Česká společnost pro jakost, z. s. 
 �

Ambasador kvality ve veřejném sektoru – 2. místo – město 
Hranice

Ambasador kvality ve veřejném sektoru – 3. místo – Dopravní 
podnik hl. města Prahy, akciová společnost
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Mezinárodní 
ocenění 

znovínských vín 
ve druhém pololetí 

2019

Jižní Afriku po roce opět ohromila 
znovínská vína

Ve dnech 19.–24. srpna 2019 proběhlo v prostorách bio-
dynamického vinařství Longridge v samém srdci Cape 

Winelands ve městě Somerset West nedaleko Stellenbosche 
hodnocení největší a nejprestižnější soutěže vín na africkém 
kontinentu – Michelangelo International Wine and Spirits 
Awards.

K hodnocení bylo pozváno třicet hodnotitelů z dvaadva-
ceti zemí a sedmi kontinentů. Mezinárodní porota za šest dní 
ohodnotila více než dva tisíce vzorků vín a destilátů z celého 
světa, v šesti desítkách kategorií.

O prvním říjnovém víkendu vyvrcholil 24. ročník sou-
těže galavečerem a ceremoniálem vyhlášení výsledků v Kap-
ském Městě. A byl to velký svátek pro naše vína! Velvyslanec 
České republiky v Jihoafrické republice a okolních zemích 
J. E. JUDr. Michal Král převzal pro naše vína významná oce-
nění:

•     Velká zlatá medaile pro Sauvignon 2018 VOC Znojmo, 
číslo šarže 8335, Hnanice Knížecí vrch;

•     Zlatá medaile pro Tramín červený 2017, výběr z bobulí, 
číslo šarže 7356, Miroslav, Weinperky;

•     Stříbrná medaile pro Neuburské 2018, výběr z hroznů, 
číslo šarže 8363, Miroslav, Weinperky;

•     Stříbrná medaile pro Rulandské šedé 2017, pozdní sběr, 
číslo šarže 7568, Hnanice, Knížecí vrch.

Dosažené body a získaná ocenění zároveň vynesla Zno-
vínu Znojmo Trofej Kühne & Nagel za nejvýše hodnocenou 
kolekci vín zahraničního producenta (KUEHNE & NAGEL 
TROPHY FOR INTERNATIONAL TOP PRODUCER).

Skvělý úspěch znovínských vín VOC Znojmo 
na mezinárodní soutěži 
ASIA WINE TROPHY 2019, Jižní Korea

Dvě zlaté a jedna stříbrná medaile, to byly mety, kterých 
dosáhla naše vína VOC Znojmo z ročníku 2018 na meziná-
rodní soutěži vín ASIA WINE TROPHY 2019, která pro-
běhla letos koncem srpna v Jižní Koreji.

Aktuálně můžete z naší nabídky vín nakupovat a ochut-
návat „Zlaté“ Veltlínské zelené 2018, VOC Znojmo, číslo 
šarže 8312, Krhovice, Skalka a „Stříbrný“ Sauvignon 2018, 
VOC Znojmo, číslo šarže 8335, Hnanice, Knížecí vrch. Už 
jen zavzpomínat a případně ochutnat z vlastních zásob 
můžete „Zlatý“ Ryzlink rýnský 2018, VOC Znojmo, číslo 
šarže 8344, Strachotice, Dívčí vrch. Toto víno je již sice vypro-
dáno, ale v nabídce na něj navázalo podobně krásné víno 
ze stejné viniční trati, a to Ryzlink rýnský 2018, VOC Znojmo, 
číslo šarže 8345, Strachotice, Dívčí vrch.

Nová řada vín s rosničkou zelenou zabodovala 
na MUNDUS VINI 2019 v Německu

Skvělá zpráva k nám od Znovínu přišla z Německa, 
z 25. ročníku velké mezinárodní soutěže MUNDUS VINI 
2019, kde koncem srpna proběhlo hodnocení přihlášených 
vín.

Obě naše vína s rosničkou zelenou, tedy Ryzlink vlašský 
2018, pozdní sběr, číslo šarže 8329, i Ryzlink rýnský 2018, 
pozdní sběr, číslo šarže 8349, získala ve velké konkurenci vín 
z celého světa STŘÍBRNOU MEDAILI. Stejného ocenění 
dosáhlo i aktuálně nabízené Neuburské 2018, výběr z hroznů, 
číslo šarže 8363.

Viniční trať Šobes v Národním parku Podyjí Foto: Jiří Sláma
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Rosnička  
je často spojovaná 
s předpovědí počasí. 
Právě počasí má v každém 
ročníku rozhodující vliv 
na charakter vín. 
Vína, ve kterých je projev 
počasí nejvýraznější, nesou 
označení Rosnička zelená.

Další úspěchy znovínských vín 
VOC Znojmo tentokrát ve Vídni

Dvě zlaté, pět stříbrných medailí a dvě pečetě kvality, to 
jsou ocenění, kterých dosáhla naše vína na mezinárodní sou-
těži AWC VIENNA 2019, která proběhla letos koncem srpna 
na vinařské škole v Klosterneuburgu. Tým degustátorů z Ra-
kouska, České republiky, Slovenska, Německa, Maďarska 
a dalších zemí zde hodnotil po osm dnů více než 12 600 vzorků 
vín od 1756 výrobců ze 42 zemí světa. Zlaté medaile získala 
vína VOC Znojmo, a to: Veltlínské zelené 2018, VOC Znojmo, 
číslo šarže 8312, Krhovice, Skalka, a Ryzlink rýnský 2018, 
VOC Znojmo, číslo šarže 8344, Strachotice, Dívčí vrch. Rodinu 
oceněných VOC vín doplňuje se Stříbrnou medailí i Sauvignon 
2018, VOC Znojmo, číslo šarže 8335, Hnanice, Knížecí vrch. 
Sbírku trofejí začínají rozšiřovat i naše rosničky, kdy se Stří-
brnou medailí může pochlubit Ryzlink vlašský 2018, pozdní 
sběr, číslo šarže 8329, Hustopeče, Růženy, a Pečetí kvality pak 
Ryzlink rýnský 2018, pozdní sběr, číslo šarže 8349, Tasovice, 
Kamenný vrch. Stejného ocenění, tedy Pečeť kvality, dosáhlo 
i růžové Rulandské modré rosé –  π 3,14, pozdní sběr, 2018, 
číslo šarže 8418, Uherčice, Kolby Strossberg. Z oceněných 
vín můžete nakupovat a vychutnávat i mnoha dalšími úspěchy 
ověnčený Tramín červený 2017, výběr z bobulí, číslo šarže 7356, 
Miroslav, Weinperky, který na AWC získal Stříbrnou medaili. 

Víno ročníku 2019 
– „Sluncem slazené, nocí kořeněné“

Ve vinařském moravském ročníku 2019 platí naplno 
výše uvedený slogan používaný před několika lety Vinařským 
fondem. 

Sluníčka bylo v roce 2019 dostatek a chladnější noci 
v tomto roce daly moravským, a tedy i znovínským vínům 
zejména vůni, ale i přiměřené kyselinky a odrůdovou kořeni-
tost a plnost. V roce 2019 nebyly vinařsky významné zimní ani 
jarní mrazy. Réva rašila pomaleji a později než v roce 2018, ale 
historicky nejteplejší červen posunul vegetaci oproti dlouhole-
tému průměru hodně dopředu. Vegetace se sice posunula, ale ne 
zas tak, jak v extrémně teplém roce 2018. Réva dobře odkvetla, 
častý, zejména jihovýchodní vítr zabránil napadení hroznů 
houbovými chorobami, nebyly téměř žádné. Ve správnou dobu 
spadly i v přiměřeném množství srážky, na Znojemsku o něco 
méně než na východ od Pálavy směrem ke Slovenským hra-
nicím. Réva začala dozrávat o 14 dní dříve, než se historicky 
sklízelo, ale o 14 dní později než v extrémně teplém roce 2018. 
Vývoj zrání v měsících září a říjen byl téměř pro všechny odrůdy 
ideální. Byly ideální denní i noční teploty, dostatek sluníčka 
i srážek. Konečná cukernatost se ve Znovínu blížila 22° MN, což 
je nadprůměrné. Vyšší cukernatost jsme ani nechtěli, aby nebylo 
příliš sladkých nebo alkoholických vín. Mladá vína mají výrazné 
odrůdové vůně, jsou plná, chuťově sladěná. Červená vína mají 
pěkné barvy i chuť. Jsme po této stránce moc spokojeni. 

Nepříjemné jsou až nečekaně nízké výnosy. Po solidní 
úrodě v roce 2018 je letošní sklizeň oproti roku 2018 v prů-
měru o 30 až 40 % nižší, záleží na odrůdě i vinici. Sklizeň co do 
množství byla nižší i proti dlouhodobému průměru. 

Pro milovníky vín je to ale dobrá zpráva, vína budou mít 
jen „samá pozitiva“, takže je se určitě na co těšit. 

Ročník 2019 se po stránce kvality určitě zapíše do dějin 
zlatým písmem. 

Ing. Pavel Vajčner,
předseda představenstva ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.

 �



72
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
1

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

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

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

je výhradním distributorem společnos   Givaudan.

Brenntag a Givaudan 
Vám společně pomohou vytvořit 

neodolatelnou chuť Vašich výrobků.

Jako experti na aromata podporujeme Vaši kreativitu a přinášíme řešení, 

která Vás překvapí nevšedními nápady. Přinášíme do života magickou 

chuť nápojů, cukrovinek, pekařských a masných výrobků, snacků 

a všech dalších představitelných oblastí potravinářství. Sdílejme vášeň 

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

 PF 2020
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Uganda – tropická 
perla Afriky 

– 2. část

Ing. JAROSLAV VALENTA

„V tuto chvíli před námi stojí celá Uganda a my se vydá-
me vstříc jejímu přírodnímu a kulturnímu bohatství, 

to nejhezčí nás tedy teprve čeká,“ touto větou končila 1. část 
článku a zároveň je však nejlepším začátkem tohoto pokra-
čovaní. 

Po několika málo hodinách, kdy jedeme po hlavní silnici 
směrem do Kampaly od hranic s Keňou, se nám postupně 
vytrácí zemědělská krajina, přibývá usedlostí a mnohoná-
sobně se zvyšuje koncentrace lidí kolem silnice. Vše tedy 
nasvědčuje tomu, že se již nezadržitelně blížíme do hlavní 
ugandské aglomerace (Kampaly). 

Kampala – město sedmi vrcholků

Autobus, kterým jsme přijeli do Kampaly, zaparkoval na 
parkovišti obehnaném vysokou zdí. Pro nás v tomto směru 
jsou takové situace stále nezvyklé. Cokoliv v této části Afriky 
je něčím „lepším“, je to velmi hlídané. I když na území Keni 

byly lepší domky chráněny i ostnatými dráty, všude, kam smě-
řovali cizinci (např. obchodní dům), bylo střeženo policií nebo 
ochrankou. V Kampale, potažmo v Ugandě jako takové, to 
nebylo tak nápadné a běžné jako právě v Keni, ale byla místa, 
kde jsme cítili jistou tendenci nás separovat a „chránit“ před 
okolím. Informace o čtyřech turistech se pravděpodobně 
rychle rozšířila z kanceláře místní přepravní společnosti, a tak 
na nás už čekal odvoz v podobě osobního vozidla luxusnějšího 
typu. Navzdory těmto skutečnostem jsme ale areál „autobu-
sového nádraží“ opustili po svých a kousek odtud jsme pře-
kvapili taxikáře, který nás za velmi směšnou částku zavezl 
k našemu ubytování. Vtipné bylo na tom to, že si na dvoukilo-
metrovou vzdálenost vzal z celkových 5 USD zálohu na natan-
kování. Samozřejmě jsme mu nechali nějaké spropitné. Naše 
ubytování bylo opět dopředu domluvené, jednalo se o takovou 
větší vilku, hlídanou od okolí vysokým plotem a zdí, kamerami 
a vrátným, který velmi přísně dodržoval svou funkci u brány. 

Když jedete do takovéto části Afriky, je určitě lepší se 
pohybovat mezi místními spíše v méně nápadném oblečení, 
neboť jako běloši už tak vzbuzujete vysokou pozornost, a je 
lepší ji tlumit. Na druhé straně je zde velmi prašno jak ve 
městě, tak na savaně, nejvíce to poznáte při jízdě jakýmkoliv 
dopravním prostředkem. Po naší africké tour jsme mnoho 
triček museli vyhodit. Naše zrcadlovky a boty však přitahovaly 

Obr. 1  Rušný taxi-park v centru Kampaly (na fotce jsou vidět 
typické matatu)
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pozornost nebývalým způsobem, ať jsme byli oblečení jak-
koliv. Pravdou je, že v podstatě veškeré zboží je důsledkem 
vysokého importu z Číny, a tak najít zde kvalitní produkty 
je velmi vzácné, ne-li pro běžné Uganďany zcela nemožné. 
Když jsme se vypravili do víru velkoměsta, byli jsme poměrně 
překvapeni tím, jaká Kampala je. Samozřejmě si nás každý 
všímal, neboť potkat zde jiné turisty je poměrně těžké, nic-
méně si k nám nikdo nic nedovolil, spíše byli místní zdržen-
livější a jen koukali, což jim šlo velmi dobře a dali si na tom 
záležet. Procházeli jsme město bez obav, proplétali se mezi 
místními a vyhýbali se chaoticky jezdícím motorkám. Oproti 
Nairobi město působilo velmi příjemně, kolem jsou kopce 
a poměrně hodně zeleně. 

Pokud se chcete dopravovat po Kampale, nehledejte 
nějaké trasy MHD a jízdní řády, zde to funguje mnohem 
snadněji a spolehlivěji. Napříč městem jezdí matatu, jejichž 
základnou je velký taxi park v centru města (obr. 1), odkud se 
pak vydávají různými směry. Stačí nastoupit a prostě někde 
vystoupit, cena je však velmi směšná a nic na tom nemění ani 
to, že jste turisti. Místní však mnohem více využívají mototaxi 
nazývané jako boda boda, tedy motorky, ale těm jsme se raději 

vyhýbali. Kampala byla původně vybudována na sedmi kop-
cích (Kampala Hill, Mengo Hill, Nsambya Hill, Lubaga Hill 
atd.), které zkrášlují město a dávají mu zajímavou členitost. 
Abychom lépe uviděli celé město, tak se vydáme na Kampala 
Hill, kde se nachází Národní mešita (dříve nazývaná Kad-
dáfího mešitou), jež byla Muammarem Kaddáfím věnována 
Ugandě jako dar pro muslimskou populaci a z jejíhož mina-
retu se nabízí nerušený pohled na celou Kampalu (obr. 2). 
Při tomto pohledu však vidíme velmi pestrou směs památek, 
které ukazují, jak velké množství etnik a náboženství zde žije 
pohromadě bez výraznějších problémů. 

Bažiny Mabamba a cesta na rovník

Jihozápadně od Kampaly navazuje na Viktoriino 
jezero úzká a dlouhá bažinatá zátoka lemovaná papyrusem 
a rákosím (obr. 3), která je domovem obrovského množství 
ptactva včetně celosvětově ohroženého Člunozobce afrického 
(Balaeniceps rex). Tyto tropické bažiny jsou udržovány vydat-
nými lijáky v období dešťů, nadbytečná voda má mnohdy stěží 
možnost odtékat díky bujnému rostlinstvu, které oblasti zcela 
zarostou. Dominantní vegetaci zde představuje šáchor papí-
rodárný (Cyperus papyrus), jenž vytváří až celé lesy 5 metrů 
vysokých nepropustných stonků. Člunozobec africký je více 

než metr vysoký samotář a svým vzhledem často připomíná 
prehistorické období (obr. 4), vlastní nápadný zobák připo-
mínající obrácený člun, šedivé peří a bělavé oči. V horkém 
dni je plavba na loďce v tomto krásném prostředí velmi 
osvěžující změnou a pro milovníky ptactva naprosto doko-
nalým místem k návštěvě. Po dvouhodinovém vodním výletu 
musíme opět nasednout do auta a pokračovat na rovník 
(obr. 5), a to ještě několik kilometrů jihozápadně po silnici 
směrem k městu Masaka. Rovník na svém tažení kolem Země 
protíná jen několik málo zemí, a tak možnost se vyfotit na rov-
níku je poměrně lákavá turistická atrakce. 

Prales Budongo 

Severně od Kampaly nedaleko města Masindi směrem 
k Albertově jezeru se nachází tropický prales Budongo, 
který je domovem šimpanzů a velkého množství mahagono-
vých stromů. Návštěva pralesa je však zajišťována přísnými 
pokyny chování a oblečení. Procházka po stezce s průvodcem 
se odehrává za absolutního ticha a veškeré informace naší 
malé skupince jsou předávány decentním šeptem. V pralese je 
úžasná vegetace a vnímání veškerých zvuků je blahodárným 
a relaxačním momentem. Průchodem vidíme motýly, velké 
pavouky, různé ptáky a v neposlední řadě skupinku šimpanzů 

Obr. 2  Pohled na geograficky členité hlavní město Ugandy 
(foceno z minaretu Národní ugandské mešity)

Obr. 3  Mabamba swamp (bažina Mabamba) je rájem ptactva, 
vodních lilií, rákosí a papyrusu

Obr. 4  Bažina Mabamba je jednou z mála obdobných biotopů 
v Africe, kde lze při troše štěstí narazit na vzácného Člu-
nozobce afrického
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nejprve v korunách stromů, kde jsou nápadná i velká hnízda, 
tak také na zemi (obr. 6). Jelikož se chováme dle pokynů, 
setkání s šimpanzi zabírá téměř půl hodiny, pak se ztrácejí 
kdesi v hlubokém pralese. 

Národní park Murchison Falls 

Tento ugandský národní park spolu s NP Amboseli 
v Keni patří mezi mé absolutní klenoty, které jsem měl šanci 

v Africe navštívit. Národní park Murchison Falls s rozlohou 
3898 km2 se nachází severozápadně od Kampaly a východně 
od Albertova jezera, k jehož břehům zasahuje. Zvláštností 
mezi ostatními parky mu dává protékající Nil, který protíná 
park přibližně středem, a nacházejí se na něm fascinující 
vodopády Murchison Falls (obr. 7). Nil je druhá nejdelší řeka 
světa, která je výsledkem soutoku dvou velkých řek. Jednou 
z nich je Modrý Nil, jenž má svůj původ v jezeře Tana v Etio-
pii, druhou řekou je pak Bílý Nil, který teče od Viktoriina 
jezera. Obě mohutné řeky se stékají v Chartúmu v Súdánu. 
Označení Nilu jako Bílý Nil je ale platné až někde od Súdánu, 
v Ugandě samotné mezi Viktoriiným a Albertovým jezerem se 
označuje jako Viktoriin Nil, dále pak od Albertova jezera jako 
Albertův Nil. Právě Viktoriin Nil je tím bujarým tokem, který 
protéká národním parkem a při své cestě překonává skalnaté 
prahy, vytváří četné peřeje a vodopády. Pokud si uvědomíme, 
že má řeka v těchto místech šířku 50 m a v rámci Murchiso-

nových vodopádů se vrhá do soutěsky jen 5–7 m široké a 43 m
hluboké, lze si představit tu sílu a hluk, jenž se rozléhá do 
dalekého okolí. 

K vodopádům jsme pluli lodí proti proudu řeky přibližně 
10 km, během této poklidné plavby jsme však mohli pozorovat 
naprostou explozi života, která se odehrává podél obou 
břehů řeky. Mnoho turistů a lodí zde není, tak si můžeme 
vychutnávat skoro až soukromou plavbu vstříc vodopádům. 
Nedaleko tříštící se vody vystupujeme a pokračujeme pěšky 
až na vrchol, odkud se nám otevírá krásný pohled na řeku 
a přilehlé tropické savany. Pohled z lodi směrem k břehům 
nabízí nerušený a bezpečný pohled na obrovské množství 
zvířat, mezi kterými dominují hroši (obr. 8), ale i jiní kopytníci 
(prasata bradavičnatá, zebry, buvolci, vodušky velké, buvoli 
aj.), sloni, stejně tak nepřeberné množství ptáků a pozor-
nosti nemohou ujít ani všudypřítomní krokodýli. V těchto 
místech se jimi řeka jen hemží, neboť omráčené ryby pada-
jící vodopádem nabízí krokodýlům snadný a hojný úlovek. 
Exemplářům, které jsem měl možnost občas zahlédnout ve 
vodě, přisuzuji respekt vzbuzující rozměry, kterých krokodýli 
v mnou navštívených jiných částech Afriky pravděpodobně 
ani nedosahovali. 

Národní park Murchison Falls je nejstarším a zároveň 
největším ugandským parkem, chráněná oblast však daleko 
přesahuje hranice samotného parku. Jedná se o velice uni-
kátní, krásný a zelený národní park, kterému se přisuzuje 
výskyt asi 76 druhů různých savců a 451 druhů ptáků. Z hle-
diska fl ory je v parku bohatě zastoupena palma lontaru eti-
opského (Borassus aethiopum), která s travnatou savanou 

Obr. 5  Být v jednu chvíli na obou polokoulích je vždy turistickým 
zážitkem

Obr. 6  Návštěva pralesa Budongo neznamená záruku spa-
třit šimpanze, nám však tato vzácná chvíle byla dopřá-
na

Obr. 7  Murchisonovy vodopády (Murchison Falls) ve stejno-
jmenném národním parku nabízí poutavý pohled na 
hlasitě burácející vodu

Obr. 8  V parku lze u břehů Nilu vidět množství hrochů obojži-
velných
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vytváří typický obrázek tohoto národního parku (obr. 9). 
Často se lze v parku setkat s kigélií neboli salámovým stromem 
(obr. 10), jako k většině afrických savan i zde neodmyslitelně 
patří akácie. 

Pokud budete projíždět touto skvostnou savanou, bez-
pochyby potkáte mnoho zvířat, těch velkých i menších, ovšem 
to, co tomuto parku dominuje a čeho si musíme nejvíce pova-
žovat, je velká populace již ohroženého druhu žiraf Roth-
schildových (obr. 11). Je to už jen jedno z mála posledních 
míst, kde žije volně tolik jejich zástupců. Vedle žiraf můžeme 

pozorovat početná stáda různých kopytníků, zejména velmi 
častými jsou impaly (obr. 12) a buvolci. Z těch větších savců 
máte možnost spatřit i slony africké (obr. 13), tento národní 
park však není tím hlavním parkem, kde můžete pozorovat 
jejich velká stáda. Savanou tohoto úžasného parku jsem měl 
možnost projíždět dva dny a spolu s plavbou po Nilu směrem 
k výše uvedeným vodopádům se stal národní park Murchison 
Falls tím doposud nejhezčím národním parkem, který jsem 
navštívil. Uganda je nádherná země plná neskutečně bujné 
tropické vegetace a žije zde většina zástupců klasické africké 
fauny, je tedy zemí, ve které můžeme obdivovat pestré pří-
rodní bohatství v poměrně ještě turisty nezkažené formě 
a podobě. 

Závěrem

Při opouštění toho úžasného koutu světa mě pohltil 
smutek, ale zároveň radost a nadšení ze zážitků, které 
významně ovlivnily můj další cestovatelský život, stejně 
tak můj pohled na svět. Po Ugandě sice následovala další 
krásná africká země, ale Ugandu jsem si zamiloval jako první 
a i v tomto případě platí, že první láska má v životě každého 
z nás speciální místo v srdci. Takto se vytvářely mé „Vzpo-
mínky na Afriku“.

Veškeré snímky jsou z osobního archivu Jaroslava 
Valenty a Milana Lubiny.

�

Obr. 9  Typický pohled na tropickou savanu s dominujícími pal-
mami lontaru etiopského

Obr. 10  Kigélie neboli salámový strom je rozšířeným zástup-
cem zdejší tropické fl ory. Její nápadně zavěšené plody 
připomínají salám

Obr. 11  Žirafy Rothschildovy jsou královnami mezi ostatními 
zvířaty v parku

Obr. 12  Impaly jsou běžnými zástupci antilop parku, vysoká 
tráva jim mnohdy skýtá úkryt před predátory

Obr. 13 Slony africké jsme v parku často nepotkávali 
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Pět dní fotografa 
v Dolomitech

Ing. LIBOR HAŠPL,
 fotograf a cestovatel

Dolomity, jedno z nejmalebnějších pohoří s vysokými roze-
klanými štíty, které ční nad údolími, loukami a jezery. Bílé 

skály vznikly z korálových útesů před více než 250 miliony let. 
Tato část italských Alp je právem zařazena do světového dě-
dictví UNESCA. Dolomity jsou místem, kam směřuje velké 
množství jak lyžařů, horolezců, cykloturistů, tak i turistů díky 
svým ferratám (zajištěným cestám v nepřístupném terénu). 
Bylo rozhodnuto. Cílem se stala severní Itálie. Jako termín 
jsem zvolil konec září, čas babího léta.

První odpoledne a obloha je téměř bez mráčku. 
Vzhledem k tomu, že je člověk na horách, program akčně při-
způsobuji aktuálnímu počasí. Vyhrává volba dojet na Passo 
di Giau, nejvýše položené sedlo v Dolomitech, a to ještě před 
západem Slunce. Leží ve výšce 2236 m. Po půlhodinové cestě, 
plné serpentin jak z bondovky, se člověk ocitne v pohádkovém 
místě. Pohledem obsáhnete téměř celé Dolomity, od Marmo-
lady přes masiv Sella až po Tri Cime. Ústřední roli tu nad 
sedlem hraje hora Ra Gusela. Večerní světlo rozehrává úžasné 
divadlo ve zlatavých odstínech, a tak dlouhé stíny modelují 
celou krajinu do všech detailů. Ještě se sem vrátím při svítání. 
Jiné světlo z jiného směru za to stojí.

Je další den a cílem se stává Cinque Torri. Místo, které 
je rájem a velkou výzvou pro horolezce. Na místo se dá dostat 
lanovou dráhou, motorizovaně či na kole. Pokud zvolíte auto, 
připravte se na velmi úzkou horskou asfaltku, kde se často 
budete přetlačovat s protijedoucími vozidly. A pro fandy elek-
trokol nahoře dokonce najdete dobíjecí stanici. Jsem u cíle, 
ještě zdolat pár desítek výškových metrů a otvírá se celý pro-
stor. Skály, jež majestátně ční k nebi, se dají značenými kli-
katými stezkami obejít. Po stezce můžete projít i vojenským 
skanzenem z období první světové války.

Jedna z cest vede na protější horu. Je to ta, co ční nad 
Passo di Giau, Ra Gusela. Dnes se mraky o něco více honí, ale 
je krátká chvilka, kdy Sluníčko probleskne mezi nimi. Jsme 
více než ve dvou tisících metrech, a tak je lehce znát o trochu 
méně kyslíku ve vzduchu. Po pěší túře je dobrou volbou 
zastavit se na horské boudě u lanovky. Káva je vynikající, jsme 
přeci u Italů, a ten koláč byl taky super. Oříšky zamíchané ve 
tvarohu na lehkém těstě. Pozdě večer opět kontroluji před-
pověď počasí, ráno má být jasno, a znamená to jediné. Brzo 
vstát a ráno začít další den Passo di Giau.

Sedlo Giau

 Cinque Torri Tri Cime
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do kopce v závěrečném stoupání. Popojíždění dává strojům 
a spojkám pěkně zabrat. Je to cítit ve vzduchu. Již z parko-
viště je široký výhled západním směrem na masiv Monte Cri-
stallo. Ten je nepřehlednutelný a svým tvarem dává najevo 
svou nezaměnitelnost. 

Zde pod vrcholy Tri Cime si můžete vybrat z něko-
lika cest. Má volba padá na cestu po vrstevnici po obvodu 
hory.

Pomalu se zatahuje. Po necelé hodince cesty po úbočí 
přicházím k chatě plné turistů. Společnost jim dělají černí 
ptáci se žlutým zobákem a oranžovýma nohama. Je to Kavče 
žlutozobé. Poletují v hejnech a nechávají se vykrmovat 
turisty. Hledají ty nejslabší články. Je vidět, že se tu mají 
dobře. 

Vracím se zpět k jezeru Lago di Landro. Mlha odešla a je 
zataženo střední oblačností, pořizuji pár snímků. Den skončil 

a obloha se vyjasnila. 
Cestou zpět přejíždím 
Passo di Giau a zde 
zůstávám. Mléčné dráha 
v této nadmořské výšce 
je mi odměnou. Obloha 
je průzračná a o něco 
temnější než u nás ve 
střední Evropě, kde pro-
hrává souboj s přesvětle-
nými městy a městečky. 
Od severu začíná při-
cházet oblačnost. Den 
končí a zítra bude vol-
něji. Má pršet.

Další den a odpo-
ledne plánuji výlet do 
města Cortina d´Am-
pezzo. Městečko v srdci 
Dolomit, lyžařské stře-
disko. V roce 1956 se zde 

Marmolada

Monte Cristallo

Jezero Alleghe

Další den a ranní vstávání. Kontrola oblohy, je jasno. 
Zimní souhvězdí Orion se začíná tlačit na pozice. Ze základny 
vyrážím před šestou hodinou, svítá okolo sedmé hodiny. Za 
tmy auto šplhá opět na Passo di Giau. Ráno tu nejsem sám, 
ještě jeden fotograf pobíhá po kopcích a hledá ten správný 
záběr.

Svítá a postupně se vše rozjasňuje. První oranžovočer-
vené paprsky se začínají zakusovat do nejvyšších vrcholků. 
Marmolada se svým ledovcem je první na řadě. A to díky své 
výšce 3343 m. Je centrem lyžařského i turistické dění. Je před 
osmou hodinou ranní a světelná show tady skončila. Bude 
se pokračovat k dalším štítům, a to na Tri Cime. Po cestě je 
několik jezer, kde se zastavuji. Jezero Misurina, zde pěkně 
fouká, hladina je rozčeřená, fotografi cky nic moc. Dalším 
jezerem je Lago di Landro. Je ukryté plně v mlze, takže 
až odpoledne se sem vrátím. Třetí jezero Lago Antorno, 
maličkaté, ale našel jsem ten správný záběr v dopoledním 
světle. Nyní vzhůru na Tri Cime. Po zaplacení poplatku se 
šplhám nahoru na parkoviště. Je tu pěkně rušno, parkovišť 
je několik, organizace trochu vázne. Stojím v drobné koloně 
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Jezero Braies

Jezero Limides

Kostel San Giovanni

konala zimní olympiáda a další ho čeká společně s Milánem 
v roce 2026. Nedokáži si představit, jak se sem ty lidi vejdou. 
Vracím se na základnu u jezera Alleghe. Dnešní den bude 
končit s knížkou. Navečer pošilhávám oknem po obloze, 
trochu se to trhá. Jasně, ještě tady vyrazím k jezeru. Mám 
štěstí, sluníčko na pár okamžiků mezi mraky lehce nasvítilo 
vrcholky hor a vše se odrazilo v jezeře. A tak vznikla kompo-
zice složená z multiexpozice, vrcholky hor a nasvětlené měs-
tečko.

Předposlední den. Dopoledne prší, odpoledne je to
o kousek lepší. Vyrážím k dalšímu jezeru Lago di Braies. 

Velké parkoviště, pár hotelů a čilý ruch. Je vidět, že 
jezero je svou polohou výjimečné. Sevřené horami a se svou 
typickou tyrkysovou barvou díky vápencovitému podkladu je 
zajímavým cílem. Celé jej můžete obejít, je to něco málo přes 
5 km, a tak najdete ty správné pohledy. Ještě kávu a mohu 
pokračovat. Další cesta je směrem k ikonickým kostelům 
Dolomit v údolí Val di Funes. Rozpršelo se, a tak poslední 
dnešní fotkou je kostel Chiesetta di San Giovanni. Mraky 
se přes štíty hor převalují a částečně vystupují. Pár fotek 

a vracím se na základnu. Zítra ráno odjezd. Jako vždy sleduji 
předpověď, ráno má být jasno. 

Odjezd ráno za tmy. Po cestě domů se zastavím v sedle 
Passo di Falzarego, kde je poblíž jezero Lago di Limides. 
Půlhodinová jízda serpentinami a pak půlhodinový výstup 
k jezeru. Je sedmá hodina ranní a začíná svítat. Vrcholky hor 
se odrážejí na klidné hladině jezera jako v zrcadle. Červené 
paprsky postupně obarvují vrcholky hor, na kterých je čer-
stvý sníh ze včerejšího večera. Příroda mi připravila úžasné 
divadlo. 

Odjíždím z Dolomit a těším se, až budu zpracovávat 
fotky. Bude těžké vybrat, která se stane favoritem a bude 
obrazem na stěně. 

Dolomity doporučuji navštívit a je úplně jedno, pro které 
roční období se rozhodnete. Každé má své kouzlo. A pestrostí 
se na tomto malém kousku země jen předhánějí. A až budu 
projíždět, jistě se zastavím, jsou tam další místa, které stojí 
za to.

�
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ČESKÁ a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2019

Dančí klobása Kančí klobása

Vysočina s Olomouckými tvarůžky Dětská šunka Svačinka

STEINHAUSER, s.r.o., Karasova 378, 666 01 Tišnovwww.steinhauser.cz
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Pod kopyty stád
LADISLAV STEINHAUSER

Kyrgyzská náhorní planina okolo jezera Son-Kul leží ve 
výšce přes tři tisíce metrů nad mořem. V zimě je to ne-

vlídné místo, kde leží přes metr sněhu a prohání se tudy pro-
tivné větry, ale v létě se promění na obrovskou pastvinu pro 
skot, ovce a koně, na kyrgyzské Ngorongoro, ráj přežvýkav-
ců. Až se vám chce zanotovat rým z písničky Zelený pláně: 
„Tam kde zem duní kopyty stád…, čpí tam pot koní a voní tymi-
án.“ Háček vždy tkví v přijetí do ráje, zde v tom, že stáda musí 
z okolních údolí překonat třiapůltisícová sedla, do kterých se 
už jen vydrápat autem není vždycky jednoduché. Letos dr-
žel sníh natolik urputně, že ještě v první polovině června se 
pastevci v údolích dohadovali, jestli už mají zapráskat bičem 
anebo počkat. I my jsme zapochybovali, když jsme ve sněho-
vé břečce procházeli mezi sněhovými bariérami a ukazovali 
řidičům, jestli je za zatáčkou volno. Byli rádi. Ti, kteří se drali 
nahoru, se modlili, aby nemuseli zastavit, ti, co klouzali dolů, 
aby zastavili. Na planině byla tráva nízká jako u nás v březnu 
a voda v jezeru ledová. Jak jinak, když okolo byly ještě zbytky 

sněhu, který navíc každé časné odpoledne napadl! Wikipedie 
píše, že průměrná teplota jezerní vody je -3,5 °C a kolísá mezi 
-20 °C v lednu až po „báječných“ červencových 11°C. Čert ví, 
jestli letos vůbec stoupla k desítce! Raději jsme okolní mokřa-
dy obcházeli uctivým obloukem, a když jsme sedlali koně, ani 
těm se do vody, byť jen po spěnky, nechtělo. A to jsou zdejší 
koně hodně otužilí! Když se ale strhla bouřka a kroupy začaly 
být hodně nepříjemné, sami přidali do kroku.

V jurtě bublal samovar, připouštěli jsme si do šálků 
horkou vodu. Čaj se zde připravuje ruským způsobem, ze 
zavarky, hutného, drsného, černého a ústa stahujícího čajo-
vého výluhu, stačí jí jen centimetr ode dna. K tomu pár 
sušenek a nezbytné varenie, výborná, hodně sladká zavaře-
nina z malin nebo jahod. Sladit čaj cukrem? Kdepak, vložte 
lžičku varenie do úst a pijte přes ně čaj. Jistě vám nabídnou 
suché sýry, které zde tvarují do kuliček. Musí se „rozpustit“ 
v horké vodě, ale klidně je můžete pocucávat s čajem, jen 
nekousat, jsou tvrdé jako kost!

První skot na pláních Son-Kul

V červnu na Son-Kul ještě napadl sníh
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Hospodyně odešla nadojit mléko, kobyly se dojí pětkrát 
denně. To víte, že jsme je ještě teplé ochutnali. Středoasijští 
pastevci ale čerstvé mléko nepijí, mají k tomu pádný důvod, 
většině chybí anebo se nedostatečně v tenkém střevě tvoří 
enzym laktáza, jsou laktózo-intoleratntní, a nerozštěpená 
laktóza pak umí v tlustém střevě nadělat nepříjemné patálie. 
Mléko je ale pro pastevce nejdostupnějším nápojem i potra-
vinou, a tak je konzumují zkysané, tedy bez mléčného cukru, 
který spotřebovaly kvasinky a laktobacily. Ke  kravskému zky-
sanému mléku přidávají máslo, aby byl ečegej hladší a výživ-
nější. Stejně tak k ovčímu a říkají mu atalak. Koňské zkvašené 
je přírodní a říkají mu kumys, (кымыз). Někde můžete na žízeň 
dostat i kvašený mléku podobný nápoj, který voní po obilí. Je 
to kvašené obilí, domácí kvas. Na ulicích ho běžně koupíte už 
ve fázi jeho čistění, tedy lehce zakalený, domácí čerstvý je pří-
tomností škrobu až mléčné barvy. Kumys má v Kyrgyzstánu 
národní gloriolu! Je lékem, tvrdí ti, kteří ho pijí, ale vzápětí 
dodávají, že musí být vyrobený z mléka kobyl, které byly klidné, 
krmené jarními bylinami a nejlépe nadojené v období úplňku. 
Nejhorší je prý kumys v době okolo novoluní, ten se prý hodí 
jen k obyčejnému pití. My přijeli do Kyrgyzstánu v období 
konce ramadánu. Správně bychom měli dodržovat saum, jíst 
a pít jen po západu slunce, jenže pro cestovatele platí v islám-
ském světě výjimka: Ti na cestách dodržují půst podle svých 
možností, stejně tak jako staří lidé, děti a těhotné ženy. Někdy je 
přece jenom výhoda být starším. Z půstu jsme se tedy vyvlékli, 
ale co kumys? Měl prý právě nižší léčebné účinky, které klesají 
stejně, jak ubývá měsíc. Muslimský lunární kalendář začíná 
novoluním, takže nejlepší je uprostřed měsíce. Dostávali 

kumys od tříletých klisen, který je určen hostům a podporuje 
dobrou náladu, a dobrá nálada je prý cestou k dlouhověkosti. 
Tento kumys je hladký, se stářím se u něj zvyšuje kyselost 
a štiplavost. Potravináři, usmíváte se nad tou zaručeně dobrou 
náladou? My přece víme, že v kumysu je alkohol! Sice pouze 
kolem jednoho procenta, ale náš ruský řidič, když jsme mu 
kumys nabízeli, se i na toto procento vehementně vymlouval. 
A to jsme mu vůbec nenabízeli kumys nahořklý, ten se vyrábí 
z mléka starších klisen a je odpradávna určený pro bojovníky. 

Kvalitu kumysu ovlivňuje péče o klisnu. Říká se, že musí 
dávat mléko dobrovolně a nesmí ji přitom nikdo držet. Mléko 
od šťastné klisny! Welfare zaplavilo svět. Zvláštní je, že pře-
devším ten západní, který se od hospodářských zvířat odcizil, 
a paradoxně se jím nejčastěji zaklínají ti, kteří o chovu zvířat 
mnoho nevědí a se zvířaty to prakticky už vůbec neumí. Kyr-
gyzští pastevci zatím pojem welfare neznají, ale se zvířaty to 
umí. Víte, jak se dojí kobyla a jak ji přesvědčíte, aby neutíkala? 
Dáte její hříbě do školky. Přivážete je na dlouhé lano vedle 
stejně starých kamarádů a hříbata si v kolektivu nejen rychle 
zvykají, ale také se zázračně rychle učí. A matky? Pocházejí 
okolo, po očku sledují svého potomka, sem tam mu dají napít 
a jen co uvidí ženu hospodáře s vědrem, už se staví do fronty 
pro závěrečné pohlazení. Kdepak aby jí sáhnul na vemínko 
někdo cizí! Kobyla se nesmí vydojit, stačí necelý litr, je přece 
třeba se podělit s hříbaty.

K výrobě kumysu se po staletí používala saba, tradiční 
kožený vak vyrobený z kůže přirozeně zemřelé klisny, jenže 
dnešní doba plastová se odrazila i zde. Dojí se do plastového 
vědra, ani kumys se už nepije z dřevěných misek tostak, ale 
z porcelánových na čaj anebo přímo z PET lahví, ve kterých se 

i u silnic prodává. Až budete z petky upíjet, nejprve důkladně 
protřepat a pak opatrně otevírejte. Jestli se kumysem postří-
káte, mám obavy, že vás kamarádi z auta vyhostí.

Nasedněme raději na koně a hurá za adrenalinem.
Na hřišti, vlastně jen kusu stepi vymezené čtyřmi tyčemi, 

ležela pneumatika, branka, které místní říkají seekh, kruh 
spravedlnosti, kolem něhož neustále pobíhali koně a jezdci 
si nacvičovali sehnutí se v plném trysku až k zemi, nutili koně 
vrážet do ostatních, tlačit se vpřed, prudce vyráželi do cvalu, 
zastavovali, točili se na místě, aby si udělali prostor a protla-
čili se zase k brance. 

Na tribuně, vlastně jen na pár kmenech upevněných 
snad metr nad zem a překrytými hrubými deskami, postá-
vali ti důležití, mocní a bohatí. Některý z nich sem tam podal 
klučinovi postávajícímu dole pár bankovek a ten je obratem 
pokládal kousek pod tribunou na zem a zatěžoval malým 
kamínkem. Poté se pro ně v trysku ze sedla shýbali jezdci Polovina června a pastevci čekají na otevření sedla Tuz-Ashu

Dobrý kumys musí být z mléka vydojeného z neuvázané kobyly

Rodinná večeře v jurtě
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a nadšeně vykřikovali, stejně tak muži postávající opodál. 
Z tribuny se jen tak ledabyle po úspěšných jezdcích ohlédli.

Nedaleko chystalo pár mužů černého kozla s uříznutou 
hlavou a zkrácenýma nohama, za které by se dal kozel lépe držet. 
Zdvihali tělo a o čemsi se hlasitě a vzrušeně dohadovali. Poté 
jeden z nich nasypal do menšího pytle písek a vložil ho do roz-
říznutého břicha, další z mužů kozla potěžkal a pokýval hlavou. 
Hned nato se do té doby přihlížející muž dal do zašívání. Šlo 
mu to od ruky. Pár štychů, pevné dotažení motouzu a už kozla 
zdvihal nad hlavu, aby s ním co největší silou praštil o zem. Muž, 
který kontroloval váhu, si prohlédl šev a pokýval hlavou. Dvo-
jice, která mu asistovala, dovláčela kozla k pneumatice a hodila 
tělo do kruhu spravedlnosti. Hotovo! Hra může začít!

Starší muž, jistě po padesátce, spíše už k šedesátce, oble-
čený do šedého kaftanu, nasedl na koně, zasunul si řádně boty 
do třmenů, posunul si kyrgyzskou čapku, vysoký, šedobílý, 
bohatě vyšívaný kalpak s černým lemem více do čela, srovnal 
si záda, pozdvihl bradu a svižně objel hřiště. Zkontroloval 
zapíchnuté vlajky, pomalu otáčel koně okolo ležícího kozla, 
prohlížel si ho a pak se natáhl pro megafon.

„Vážení bratři, vážení přítomní,“ rozřízl hluk na hřišti 
a přibíjel koně hráčů na místě. Po chvilkovém odmlčení své 
oslovení zopakoval, ale navíc s úklonou ke sponzorům těch 
nejlepších čapandaz, hráčů a k majitelům koní, postávají-
cích na tribuně. I ti se ztišili, ale ne natolik, aby dali najevo 
svoji slabost či menší důležitost. Muž poté megafonem 
požádal hráče obou týmů, aby se seřadili, a všechny ostatní, 
aby opustili hřiště. Projížděl těsně před hlavami koní jezdců, 
a pokud některý jen mírně vybočoval z řady, šlehl koně přes 
nos bičíkem a pohrozil jím i jezdci. Koně nervózně přešla-
povali, někteří ržáli, jeden z nich se snažil vzpínat, ale jezdec 
ho prudce stáhl za otěže, až kůň z tlamy vyfrkl bílou pěnu. 
Několik hráčů mělo na hlavách kožené sovětské tankistické 
helmy, ostatní tádžické čapky s mohutným kožešinovým 
lemem, téměř všichni drželi mezi zuby krátké bičíky kamča.  

Z megafonu se cosi ozývalo strojově rychle a nesrozumi-
telně. Možná pravidla. Nikdo stejně rozhodčího neposlouchal, 
ale dohadující se muži ho bedlivě sledovali. Couval pomalu 
s koněm před oběma týmy až za kruh spravedlnosti. Hráči ho 
následovali, až se všichni semkli kolem na zemi ležícího kozla. 
„Chyťte ho,“ křikl najednou z megafonu a ve skupině koní se 
strhla divoká tlačenice. Ti jezdci, kteří stáli nad kozlem, neměli 
ani skulinu, jak se k němu sehnout, ostatní je zvenčí vytlačo-
vali, zdvihali koňům hlavy a bičíkem je tlačili dopředu. Kruh 
se rozhýbal, roztočil a jezdec, kterému se najednou vytvořil 
prostor, jako by vypadl ze sedla, sklouzl po boku koně hlavou 
dolů, chytil kozla za nohu a nadhodil si ho tak, aby se mohl 
vrátit do sedla. Jezdec vedle něho chytil kozla také, další 
hned na to vrazil mezi ně koněm klín. Čert ví, kterému chtěl 
pomoci, anebo sám chtěl kozla sebrat? Jeden z hráčů musel 
kozla pustit. Šťastlivec okamžitě svého koně otočil, protlačil 
se nevybíravě z chumlu a vyrazil divokým tryskem na konec 
hřiště. Černý kozel se mu komíhal na boku, jezdec ho držel 
pravou nohou a levou rukou, pravou rukou svíral otěže, 
v zubech držel bičík a zoufale pobízel koně do cvalu. Dva jezdci 
ho kousek stíhali, pak zastavili a sledovali, jak jejich soupeř 
oběhl jednu z vlajek a vracel se zpět ke kruhu spravedlnosti. 
Teď se ho snažili blokovat, ale členové druhého týmu na něj 
najížděli tak, aby vytvářeli prostor. Jezdec s kozlem kličkoval 
a pak velkým obloukem docválal před tribunu, hodil kozla do 
kruhu a zdvihnul vítězně ruku. Vybuchl jásot.

Když rozhodčí kozla v kruhu zkontroloval a do mega-
fonu bod opravdu připsal, úspěšný hráč se prošel před tri-
bunou, otočil koně teatrálně před obyčejnými diváky a po 
chvíli se zase zařadil do chumlu, do nové mlýnice kolem 
kozla. Tlačenici se dlouho nedařilo rozhýbat. Jeden z jezdců 
na okraji zdvihnul svého koně na zadní tak, až jeho přední 
kopyta několikrát sekla nad hlavami koní a okolo zad jezdců. 
Hra byla přerušena, jezdec byl napomenut. 

Nová mlýnice.

Buzkaši je tvrdá hra
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„Chyťte ho!“ 
Jezdec stojící v otěžích se nakláněl dopředu, nutil koně, 

aby se protlačil až ke kozlovi, pak prudce stáhl koňovi hlavu 
do strany a přinutil ho bičíkem šlehajícím ho po zadku, aby se 
kůň divoce roztočil. Bil kolem sebe kopyty, ostatní ustupovali, 
a jezdec si tak vytvořil malý prostor, poté rychle sklouznul dolů, 
chytil nohu a kozla si vytáhl do sedla. Ostatní koně se k němu 
tlačili, ruce jezdců se po trofeji sápaly, křičeli na sebe, na koně. 
Jezdec s kozlem znovu svého koně roztočil a najednou vrazil 
do skuliny, kterou mezi koňmi objevil. Oblouk kolem praporku 
zvládl sám, nikdo ho nestíhal. Obíhal ho frajersky zakloněný 
a pak plným tryskem vrazil do skupiny jezdců. Koně uhnuli, on 
se protlačil ke kruhu, a když kozel dopadl na své místo, diváci 
i tentokrát z tribuny zaburáceli. Jezdec se zdviženou hlavou 
proklusal kolem nich, radostně stál ve třmenech a ukláněl se. 

„Druhý bod pro…,“ ozvalo se po dlouhém praskání 
z tlampače.

Publikum se tlačilo dopředu, aby lépe vidělo. Najednou 
se však před nimi objevil rozhodčí, koněm je odstrkoval 

a šlehal před nimi bičíkem, těm nejvíce vpředu přes ruce, 
některému přistál bičík i na zádech. „Dozadu! Vypadněte 
z hřiště! Dozadu!“ 

Chlapi mručeli protestem i vztekem, rozhodně ale ne 
bolestí, s reptáním se vraceli za pomyslnou čáru.

Hra byla zase zahájena. Nový chuml, tlačenice, křik 
mužů, ržání koní, postrkování, bití koňů svých i soupeřů, 
pach lidského a koňského potu, ruce letící nahoru, výkřiky 
nadšení, vzdechy a zklamání, konečně úprk, odhození kozla 
a po čtyřiceti pěti minutách přestávka. Chlapi se uvolnili a na 
čtvrthodinku rozešli v malých živě, někde až divoce diskutu-
jících skupinkách.

Jezdci procházeli kolem nich na zpěněných, upoce-
ných a udýchaných koních, rozepínali si vesty, sundávali si 
pokrývky hlavy, prsty si prohrabávali mokré vlasy, brali si 
od pomocníků plastové lahve s vodou, hltavě pili a polévali 
sobě i svým koňům hlavy, jiní seskakovali a jejich pomocníci 
koňům vytírali boky slámou. 

„Druhá polovina!“ ozvalo se brzy z megafonu, jezdci 
sedlali a zase obstupovali kruh spravedlnosti. 

Traduje se, že buzkaši vzniklo už za Čingischána k pro-
cvičení jezdeckého umění a také v unášení žen. Hrálo se 
dokonce s mrtvými těly nepřátel a vězňů, jenže tahat lidské 
mrtvoly pískem a šlapat v nich kopyty bylo natolik odpuzu-
jící, že je nahradili kozlem nebo teletem. Hra buzkaši je dnes 
národním sportem středoasijských zemí, zvláště v Kyrgyzs-
tánu, Kazachstánu, Turkmenistánu, severním Afghánistánu, 
severním Iránu a Tádžikistánu. Existuje v mnoha variacích, 
základní je tudabarai, kdy vyhrává ten jezdec, který kozla 
ukořistí a ostatním uprchne. Při qarajai ale musí nejprve 
objet vlajku či vyznačený bod na jedné straně hřiště a poté se 
musí prodrat až ke kruhu spravedlnosti, správně do vlastního 
ze dvou kruhů, kam kozla hodí. Národní asociace vymezily 
přesná pravidla, aby se buzkaši mohlo hrát jako kolektivní 
sport na World Nomad Games, středoasijské olympiádě 
kočovných kmenů.

 �

Kyrgyzstán, ovce, sýry a skopové

Předhůří Ťan-Šan
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Putování za sýry
T URECKO 

– ZEMĚ MNOHA SÝRŮ 

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc., 
Českomoravský svaz mlékárenský z. s.

Světový mlékárenský summit Mezinárodní mlékařské fede-
race (IDF), na kterém se setkávají mlékaři z celého světa, 

se v září 2019 uskutečnil v největším městě Turecka v Istan-
bulu. Přestože Istanbul není městem hlavním, nabízí tolik, 
co žádné jiné město. Poklidně tu vedle sebe žijí muslimové, 
židé i křesťané, o památky z dávných dob tady zakopáváte 
doslova na každém kroku, překvapí vás velmi rozmanitá tu-
recká kuchyně, ve které se rozhodně nešetří kořením, ochut-
nat můžete silnou tureckou kávu (kahve) vařenou v džezvě 
a podávanou v maličkých šálcích nebo silný černý čaj (çay) 
servírovaný vlastně všude, kam přijdete, v malých tulipo-
vých skleničkách. A k těmto nápojům není možné zapome-
nout na tradiční turecké sladkosti a dezerty (Turkish delight), 
tedy „sladká potěšení“, jako jsou například baklava či turec-
ký med. Ani já jsem těmto gastronomickým „nástrahám“ ne-
odolal, i když jsem sem přijel s cílem poznat hlavně turecké 
sýrařství. Za pouhých devět dnů mého pobytu v Turecku se 
mi to sice zcela nepodařilo, jedno poznání jsem si však přesto 
s sebou domů odvezl. Turecko je doslova rájem sýrů, tak pes-
trou paletu zdejších sýrových specialit jsem opravdu nečekal. 
Ale začněme od začátku.

Současné turecké zemědělství odráží prosperitu sta-
rověké Mezopotámie. Díky příznivým geografickým 
podmínkám a klimatu, velké rozloze orné půdy a bohatým 

zásobám vody je dnešní Turecko považováno za jednu z před-
ních zemí na světě v oblasti zemědělství a výroby potravin. 
V zemědělství pracuje dvacet procent aktivní populace 
a sektor přispívá více než šesti procenty k tvorbě hrubého 
domácího produktu. Obrat docílený v zemědělství se mezi 
lety 2002 a 2016 zvýšil o více než 40 % a ve fi nančním vyjá-
dření představuje asi 52 miliard USD. Turecko je tudíž 
sedmým největším zemědělským producentem na světě. 
V oblasti produkce sušených fíků, lískových ořechů, rozinek 
a sušených meruněk je světovou jedničkou, rovněž se řadí 
k největším světovým výrobcům medu. V sektoru mlékáren-
ství je potřeba zmínit výrobu více než 22 miliard litrů mléka, 
která výrazně vzrostla teprve v několika posledních letech. 
Země dále produkuje 35,3 milionů tun obilných plodin,
30,3 milionů tun zeleniny, 18,9 milionů tun ovoce, 1,9 milionů 
tun drůbeže a 1,2 milionů tun červených mas. V Turecku se 
pěstuje přibližně 11 tisíc druhů rostlin, přičemž celkový počet 
rostlinných druhů v celé Evropě je 11 500. Díky výsledkům 
docilovaným v zemědělství udržuje země dlouhodobě pozi-
tivní obchodní bilanci. Turecko patří mezi nejvýznamnější 
zemědělské exportéry zejména do oblastí východní Evropy, 
Středního východu a severoamerického regionu. Turecko 
exportuje více než 1780 zemědělských produktů do více než 
190 zemí světa a hodnota exportu je odhadována na přibližně 
40 miliard USD.

Jak už bylo zmíněno, jednou z nejvýznamnějších sou-
částí zemědělské výroby je mlékárenství, které se zejména 
v posledních pěti letech velmi dynamicky rozvíjelo. V roce 
2018 bylo v zemi vyprodukováno 22,1 miliard litrů mléka, při-
čemž dominantním zůstává stále kravské mléko s objemem 
20 miliard litrů. Zastoupeno s objemem 1,5 miliardy litrů tu je 
také ovčí mléko a o něco méně také mléko kozí a buvolí. Objem 
prvovýroby mléka představuje 2,9 % světové výroby, skuteč-
ností ale je, že k průmyslovému zpracování v mlékárnách je 
dodáno pouhých 50 %, druhá polovina výroby je určena jako 
„neformální spotřeba“ k zajištění obživy samotných malých 
farmářů a jejich rodin. I přes tuto skutečnost se ale podíl 
průmyslově zpracovaného mléka rok od roku zvyšuje a z něj 
se vyrábí kompletní portfolio mléčných výrobků určených 
nejenom k domácí spotřebě, nýbrž je i exportním artiklem.

Ve svém příspěvku se budu samozřejmě dále a podrob-
něji věnovat sýrům, jejichž nabídka tu je doslova nepřeberná. 
Obliba sýrů mezi spotřebiteli má dlouholetou tradici a turecké 
sýrové speciality si našly své konzumenty i za hranicemi 
země, a to především v oblasti Středního východu, v Rusku, 
ale i v dalších zemích světa. Turecko je skutečnou zemí sýrů: 
bez sýra se neobejde žádná snídaně, oběd či večeře, stejně 
tak si nelze bez sýrů představit jakoukoliv návštěvu známých 
a příbuzných. Tradičně pohostinní Turci vám vždy nabídnou 
„mezeler“, tedy malý předkrm. A tím jsou kromě oliv či 
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plněných listů révy vinné velmi 
často právě sýry. Konzumují se 
nejenom jako takové, ale jsou 
často zapracovávány do mnoha 
druhů kombinovaných snacků 
s masem, zeleninou či ovocem. 

Pro turecké spotřebitele
tedy sýry představují zcela 
speciální a výjimečný mléčný 
produkt, v jehož závěsu jsou 
z pohledu nutričního významu 
ve zdejším jídelníčku zakysané 
mléčné výrobky. Samozřejmě se 
jedná o jogurt, ale dále také o typický turecký zakysaný mléčný 
výrobek Ayran. Tento nápoj se připravuje z jogurtu a vody, je 
mírně slaný a popřípadě ochucený okurkovou šťávou nebo 
česnekem. S Ayranem se setkáte ve všech tureckých restau-
racích, kde se skvěle hodí například ke kebabu a grilovaným 
masům a zelenině, ale výborně chutná i samotný. Ayran je 
zajímavý nejenom svou slanou chutí a osvěžujícím pocitem 
při pití, je to ale především zdravý nápoj, bez cukru a zároveň 
v letních měsících sloužící i jako zdroj důležitých minerálů. 
Teprve na třetím místě v objemu zkonzumovaných mléčných 
výrobků naleznete konzumní mléko, jehož spotřeba se mírně 
zvyšuje v návaznosti na velmi efektivní program školního 
mléka a v tomto směru uskutečňované edukace mladé gene-
race.

Ale vraťme se opět k sýrům. 
Výroba sýrů je v Turecku typickým ženským řemeslem. 

Na venkově, ale také v mnoha kmenech kočovnických rodin 
se sýry obvykle vyrábějí jen pro vlastní potřebu, maximálně 
pro prodej na místních trzích. Tato tradice tureckého sýrařství 
však již pozvolna ustupuje do pozadí. Mnoho druhů tradič-
ních původních sýrů prodávaných ještě do nedávna výlučně 
na místních trzích se nyní zařazuje do výroby průmyslových 
mlékáren, a tyto výrobky se tak dostávají do plošné distribuce 
rozvíjejícího se moderního maloobchodu. Do sýráren však 
ještě stále dodávají své mléko drobní farmáři, chovající často 
maximálně čtyři až pět krav. Menší vesnické mlékárny, ale 
i velké moderní sýrárny pojmenovávají své sýry často podle 
místa výroby nebo názvu regionu, ze kterého se nakupuje 
mléko.

Sortiment sýrů vyráběných v Turecku je nesmírně 
pestrý a dalo by se říci, že je také osobitý právě pro tuto 
zemi. V různých regionech totiž věnují pozornost speci-
álním výrobním metodám, sýry se často liší podmínkami 
balení a zrání, při kterých jsou využívány tradiční obalové 
materiály a řemeslné techniky zrání. Ty pak dodávají sýrům 
jedinečnou chuť a vůni, kterou nelze konvenčními způsoby 
výroby poskytnout. Často se využívají různá koření, zejména 
k prodloužení doby skladování a zvýraznění chuti. K balení 
tradičních sýrů pro zrání se používají různé hliněné džbány, 
kožené vaky, ale také se vyskytnou techniky, kdy je sýr zako-
páván do země nebo se naopak suší na slunci. Příkladem 
takovýchto unikátních sýrových výrobků jsou například 
sýry z egejské oblasti Bergama Tulum, Kırktokmak, Çökelek, 
Kazıklı, Aydın Çörekotlu, Sepet, Testi, Çoban, Lor, Çamur, 
Koponesti, Armola, Circacian (Çerkes) a další. Geografi cká 
označení identifi kují výrobky spojené s konkrétním země-
pisným místem, lokalitou, oblastí, regionem a mající určitý 
charakter, pověst nebo jiné definované charakteristiky. 
Turecký patentový ústav (TPE) nyní registruje 198 geogra-
fi ckých označení mléčných výrobků, z toho 124 údajů právě 
pro sýry (TPE, 2016).

Tradiční turecké sýry

V Turecku dnes evidují celkem 124 tradičních sýrů (kla-
sifi kace podle Kanbana z roku 2015).

Pojďme si nyní představit alespoň některé z těchto turec-
kých sýrů s chráněným označením původu.

Do tvaru copánku zapletený hnětený sýr Diyarbakır 
Örgü Peyniri (v tabulce uveden pod č. 88 a č. 54) se složením 
podobá bílému sýru a výrobní technologií také sýru kașar. 
Sýr se vyrábí ze směsi kravského a kozího mléka v regionu 
Diyarbakir. Je to polotvrdý vysoce tučný sýr s homogenní 
a elastickou texturou. Na řezu nejsou žádná očka ani póry. 
Diyarbakir Örgü Peyniri se tvaruje se do copánku, ukládá do 
solného roztoku, a takto je prezentován zákazníkům.

Bílý sýr Edirne uzun je spojen s regiony Thrákie, Mar-
mara, egejským regionem a Centrální Anatolií, ale je známý 
a oblíbený po celém Turecku. V podstatě to je příbuzný sýra 

Rok 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Výroba sýrů

(tis. tun)
   219    230    473    600    631    666    658    687    753

Spotřeba sýrů
(kg/osoba)

   7,6    7,8    8,1    7,8    8,0    8,7

Z následující tabulky je patrné, jak se v posledních letech vyvíjela zdejší výroba a spotřeba sýrů:
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TRADIČNÍ SÝR OBLAST TRADIČNÍ SÝR OBLAST

1 Abaza 
Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Sinop, Bilecik, Balıkesir,
 Çanakkale

63 Kolete (Golot) Rize, Artvin, Trabzon, Bayburt

2 Acı Giresun 64 Koponesti Izmir (Çeșme, Foça, Karaburun)

3 Afyon tulum Afyon, Șuhut 65 Köçer Siirt

4 Aho Trabzon, Gümüșhane, Bayburt 66 Kurçi Rize

5 Antep sıkma Gaziantep 67 Kuru Ezme Aydın

6 Armola Izmir (Seferihisar) 68 Küfl ü Konya

7 Ayran Rize 69 Küfl ü Köylü Artvin (Yusufeli)

8 Ayran Kırması Rize,Artvin 70 Külek ( Varella) Trabzon, Artvin, Rize, Ardahan

9 Balkabağı Küp Adapazarı, Hendek, Arifi ye 71 Künefe Urfa, Antep, Adana

10 Beyaz Tüm Bölgeler 72 Küp Sivas, Bitlis

11 Baez Stager Mut 73 Küp Çökeleği Tokat

12 Bez Tulum Ereğli (Karaman) 74 Küpecik Çankırı

13 Biberli Çökelek Yozgat (Akdağ Madeni) 75 Lor Tüm Bölgeler

14 Cabaltı Çökeleği  Inebolu 76 Lorlu Stager Kırık Bayburt

15 Cacık Van, Bitlis, Siirt, Hakkari 77 Maraș ( Finger ) Kahramanmaraș

16 Cami Boğazı Trabzon 78 Mengen Bolu (Mengen)

17 Caarla Hatay 79 Mezele Trabzon (Sürmene)

18 Civil (Çeçil) Erzurum, Kars, Ağrı, Muș(Bulanık) 80 Mihalıç Bursa, Balıkesir, Bursa

19 Çamur Izmir (Tire ) 81 Minzi Trabzon, Rize, Artvin

20 Çanak (Testi) Yozgat 82 Motal Muș (Bulanık)

21 Çayır Istanbul 83 Oğma Trabzon, Artvin

22 Çayır Manisa 84 Olaman Ordu

23 Çerkez Sinop, Düzce, Bolu,Balıkesir, Adapazarı, Çanakkale 85 Otlu Van, Bitlis, Siirt, Hakkari

24 Çimi tulum Akseki, Serik, Manavgat 86 Otlu Lor Van

25 Çoban Bursa, Yenișehir 87 Oğma ve Basma Ankara (Ayaș)

26 Çökelek Tüm Bölgeler 88 Örgü (Eritme) Diyarbakır

27 Çömlek Aksaray, Çankırı, Kırșehir, Nevșehir 89 Parmak Kahramanmaraș

28 Deve dili Kars 90 Pesküten Sivas

29 Dil Tüm Bölgeler 91 Pestigen Bingöl, Elazığ

30 Divle Tulum Üç Harman (Divle) 92 Posa Muğla (Bodrum)

31 Dövme Hakkari 93 Saçak Ardahan, Kars

32 Dolaz (Tort) Isparta 94 Sepet Izmir, Balıkesir

33 Ekși Çankırı 95 Sepet Balıkesir (Ayvalık)

34 Ekșimik Ordu, Giresun, Samsun 96 Serto (Tomas) Tunceli

35 Eridik Artvin 97 Sırvatka Bursa, Balıkesir

36 Erzincan Tulum Erzincan, Elazığ,Tunceli 98 Su ( Sulu ) Trabzon

37 Eritme Cheese Sanayi 99 Sürk Hatay

38 Ezme Cheese Hatay 100 Sünme Hatay

39 Gorcola Ardahan, Artvin, Șavșat 89 Parmak Kahramanmaraș

40 Gödelek Niğde 90 Pesküten Sivas

41 Gölbașı Tulum Ankara (Gölbașı) 91 Pestigen Bingöl, Elazığ

42 Gravyer Kars 92 Posa Muğla (Bodrum)

43 Ham Çökelek Mersin (Silifke ) 93 Saçak Ardahan, Kars

44 Hellim Kıbrıs, Mersin, Silifke 94 Sepet Izmir, Balıkesir

45 Imansız Trabzon 95 Sepet Balıkesir (Ayvalık)

46 Ivriz Tulum Konya Ereğlisi 96 Serto (Tomas) Tunceli

47 Izmir Tulum Izmir 97 Sırvatka Bursa, Balıkesir

48 Kadina Rize (Çamlıhemșin, Ayder ) 98 Su ( Sulu ) Trabzon

49 Karabük Karabük 99 Sürk Hatay

50 Karaman Izmir (Tire) 100 Sünme Hatay

51 Karaman Tulum Karaman 113 Tepti Çanakkale

52 Kargı Tulum Çorum(Kargı) 114 Torba Ordu

53 Karın Kaymağı Erzurum, Kars,Gümüșhane, Ordu 115 Toros Ereğli

54 Kașar Tüm Bölgeler, Kars,Tekirdağ, Kırklareli, Tonya,Muș 116 Tulum Tüm Bölgeler

55 Kazıklı Muğla (Milas) 117 Tulum Stager Tokat,Trabzon

56 Kelle Kahramanmaraș (Elbistan) 118 Urfa White Șanlıurfa

57 Kelle Çökelek Denizli (Çivril, Çal, Bekili) 119 Yalvaç Küp Yalvaç(Isparta)

58 Kesik Ordu, Giresun, Samsun 120 Yaprak Hakkari

59 Kesmük Çankırı 121 Yayla Trabzon,Artvin

60 Keș Ordu, Giresun 122 Yer Artvin,Trabzon

61 Kırktokmak Muğla (Milas) 123 Yörük Toros Dağları (Mersin,Antalya,Denizli,Isparta,Burdur)

62 Kirlihanım Balıkesir (Ayvalık) 124 Yumna Artvin
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Sýr Erzurum çivil peyniri neboli Çeçil (v tabulce pod 
č. 18) je beztučný nebo nízkotučný hnětený sýr, vyráběný 
zejména v horské oblasti Erzurum. Pro sýr je typická jeho 
vláknitá, či doslova vlasovitá forma. Chuť je příjemně mléčně 
nakyslá, velmi aromatická po místních horských bylinách, 
jejichž aroma se přenáší přes mléko zase až do sýra, a samo-
zřejmě je mírně slaný. Vzhledem k nízkému obsahu tuku je 
vhodný zejména k nízkokalorickým dietám. Podává se často 
i jako snack (mezeler) mezi jednotlivými  pokrmy. 

Erzurum küfl ü çivil (v tabulce pod č. 68) je podobný sýr 
jako předchozí, vyrábí se však s využitím ušlechtilé plísně, 
která poskytuje výrobku velmi pikantní plísňový buket. 
Sýr je právě pro svou jedinečnou chuť spotřebiteli velmi 
vyhledávaný, nicméně se v poslední době šíří v tureckých 
médiích názory a informace, že by se tento sýr měl konzumovat 
velmi opatrně s ohledem na zastoupení plísně, která může 
produkovat nezdravé afl atoxiny.

Další bílý sýr, který mě při mých ochutnávkách zaujal, byl 
bílý sýr Beyaz – Ezine Peyniri (v přehledu pod č. 10). V dávné 
historii to byl sýr pro Beie, jak Turci nazývali vysoké úředníky. 
Dnes je nazýván buď jako Beyaz nebo ještě jednodušeji jen 
jako Peynir, což je turecký výraz pro slovo sýr. Tento výrobek 
je asi vůbec nejrozšířenějším tureckým sýrem a je i meziná-
rodně uznáván. Sýr má původ na pobřeží Černého moře, ale 
v současnosti se vyrábí v různých regionech Turecka. Nejlepší 
pověst mají zejména výrobky z Thrákie v západní části země 
a z regionu Marmara. Podobně jako jeho řecký protějšek, tedy 
sýr Feta, se stal Beyaz doslova národním sýrem. K výrobě se 
vychází ze směsného mléka složeného ze 40 % kozího mléka, 
45–55 % mléka ovčího a maximálně 15 % kravského mléka. 
Ke srážení se používá výlučně rostlinné syřidlo. Sýrové zrno 
se několik hodin lisuje, poté rozřeže na kousky a znovu se 
lisuje. Pláty sýra jsou vrstveny do plechovek, prosolovány 
a zality nálevem. Takto se sýr uchovává pod dobu až šesti 
měsíců. Před konzumací se však sýry odsolují máčením v čisté 
vodě. 

Feta. Sýr se původně vyráběl z ovčího mléka, které se však 
produkuje pouze od jara do podzimu. Vzhledem k oblibě sýra 
je však nutné sýr vyrábět celoročně, a tak se dnes vychází spíše 
z mléka kravského. Ovčí sýry měly výraznou charakteris-
tickou chuť ovčího mléka, výrobky z kravského mléka jsou ale 
zase jemnější, příjemně mléčně nakyslé a v chuti i celoročně 
vyváženější a spotřebitelé je dnes upřednostňují. I tento bílý 
sýr se uchovává v solném nálevu při teplotě 4–6 °C po dobu 
několika měsíců, takže jeho chuť je slanější.

Ovčí sýr Erzincan tulum (v tabulce pod č. 36) pochází 
zejména z oblasti střední Anatolie. Vyrábí se z pasterova-
ného ovčího mléka za přispění probiotických bakteriálních 
kultur a sýřenina se poté plní do vaků z kozí kůže, popř. 
do přírodních střívek, ve 
kterých zraje po dobu nej-
méně tří měsíců. Výroba 
tohoto sýra významně ovliv-
ňuje ekonomický rozvoj 
regionu. Jedinečná chuť sýra 
Erzincan tulum vychází ze 
šťavnatých travin a květin, 
které na zdejších pastvinách 
spásají ovce a jejichž aroma 
se promítá do výsledné chuti 
a lahodnosti mléka. Sýr se 
vyrábí z plnotučného mléka, 
takže právě i vysoká tučnost 
je nositelem dokonalé chuti, 
stejně jako dlouhé zrání sýra baleného v přírodních mate-
riálech po dobu nejméně tří měsíců. Sýr má příjemně bílou 
nebo smetanovou barvu, jemnou texturu a mírně ostrou až 
pikantní chuť s lehce nakyslým máslovým chuťovým pod-
tónem.
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pozorovat nepravidelné otvory a těsto je bílé barvy. Se zvyšující 
se zralostí se stává pevnějším, tvrdším a v chuti aromatickým. 
Některé sýry dozrávají až dva roky a připomínají pak stejně 
staré italské Pecorino. Zrání sýra probíhá na dřevěných prk-
nech ve zracích sklepích s vysokou vzdušnou vlhkostí a nízkou 
teplotou. S postupem zrání se na povrchu vytváří silná kůrka, 
která má tmavší barvu. Sýr Mihalic chutná skvěle s růžovým 
vínem nebo v malých kouscích také s čerstvým pivem. Pokud 
chcete vyzkoušet velmi decentní chuťový pár, pak ochutnejte 
prozrálý sýr Mihalic se sklenkou silného červeného Merlotu. 
Zvláštnost turecké výroby sýrů je spojena také se dvěma 
pojmy, které úzce souvisejí se zracími „nádobami“, ve kterých 
sýr dozrává. Dnes jsou tyto techniky zrání v různých modifi -
kacích rozšířeny po celé zemi. Jedná se o „Tulum“ a „Teneke“. 

Tulum je přírodní kožený vak nebo pytel, ve kterém sýr 
zraje, přičemž se vyvíjí velmi zvláštní aroma a charakteris-
ticky pevná konzistence. Původně se tyto vaky vyráběly z kozí, 
popř. ovčí kůže, ale dnes je v některých moderních sýrárnách 
již spíše nahrazují speciální zrací fólií. V těchto kožených 
vacích se sýrové zrno dále dolisovává a v závislosti na typu 
sýra v nich probíhá zrání až po dobu dvou let. Tulum pojme až 
12–14 kg sýrové hmoty. V případě sýrů, které byly vyrobeny 
z toho nejkvalitnějšího jarního ovčího mléka na počátku lak-
tace a které mají vysoký obsah tuku, je možné ponechat sýry 
ve vacích zrát až dva roky. Sýraři však někdy ovčí mléko mísí 
i s určitým podílem mléka kravského.

Se sýry v kozím vaku jsem se v Turecku setkal několi-
krát a stejně tak i s jejich výrobci. V tabulce jsou tyto sýry uve-
deny například pod čísly 20, 36, 51 a 116. Mě nejvíce zaujal 
výrobek Divle Tulum Obruk Peyniri, se kterým jsem se něko-
likrát hrdě vyfotografoval. Chuť těchto sýrů byla zcela oso-
bitá, výrazná po ovčím mléce a lehce štiplavá. Technologii 
výroby jsem diskutoval s jeho výrobci (na fotografi i zcela vlevo 
a zcela vpravo) ze společnosti Süre Çiftliği Gurmepark z města 
Konya, kteří mě také pozvali na turecký festival sýrů v příštím 
roce. Našeho rozhovoru se účastnil také můj dobrý přítel 
z ankarské univerzity, profesor Nevzat Artik (nalevo ode mě).

Jinou zrací techniku představují nádoby Teneke. Jedná se 
o speciální kovové plechovky, do kterých se ukládají ke zrání 
pravoúhlé bloky sýrů, ty se zase prosolují, čímž se zakonzer-
vují a prodlužuje jejich trvanlivost.

Sýr Çökelek (v tabulce 
pod č. 26) pochází ze středo-
mořského pobřeží. Jedná se 
o lehký sýr vyrobený z jogurtu. 
Je vynikající v kombinaci s těs-
tovinami, ale často i samotný 
lehce pokapaný olivovým 
olejem a dochucený černými 
semínky (black seeds), které 
jsou v blízkovýchodním sýrař-
ství často používány.

Z turecké části Kypru pochází sýr Hellim neboli 
Hallumi. Surovinou pro výrobu tohoto známého sýra urče-
ného k opékání a grilování je směsné syrové ovčí a kozí mléko, 
nebo směsné mléko ovčí, kozí a kravské. Někdy se však vyrábí 
pouze z ovčího nebo pouze z kozího mléka. K sýření mléka 
se používají speciální listy salátů obsahující enzym rennin 
koagulující mléko. Dalšími ingrediencemi jsou lístky máty 
(Mentha viritis) ze severního Kypru a sůl. Také podávání 
tepelně upravených sýrů patří ke koloritu turecké národní 
kuchyně.

Mezi  nejlepší  sýry 
Turecka patří bezesporu ovčí 
sýr Mihalic (v tabulce pod č. 
80). Pro své chuťové vlast-
nosti je daleko bližší našemu 
evropskému vnímání sýrů než 
mnohem více typických lokál-
ních tureckých sýrů. Klasická 
oblast výroby sýra Mihalic se 
rozprostírá mezi městy Bali-
kesir a Bursa. Zde ho vyrá-
bějí z mléka zdejšího plemene 
ovcí. V mladém stupni zralosti 
má sýr jemnou cheddarovou 
příchuť, na řezu je možné 
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Ochutnávka tureckých sýrů v Praze

2015 2016 2017 2018
Export sýrů (tis. tun) 42 46 49 51

Dalším lahodným sýrem 
je Van Otlu Peyniri (v tabulce 
pod č.  86) pocházející 
z oblasti Van. Otlu znamená 
v turečtině bylinka, takže jak 
již název napovídá, jedná 
se o bylinkový sýr. Samotný 
sýr je vyroben z ovčího nebo 
kravského mléka a je polo-
tvrdý se slanou příchutí, nic-
méně většina chuti pochází 
z neuvěřitelného množství 
bylin, které se do sýřeniny vkládají. Mnohé z nich jsou místní 
a endemické právě pro tuto výrobní oblast. Celkem se přidává 
20 až 25 různých bylin, například česnek, tymián, silenka, 
ferula neboli ločidlo a další. Každá vesnička v oblasti Van má 
tendenci používat své vlastní místní byliny. Přidané byliny jsou 
často divoké, jako je například česnek, který v mnoha případech 
dodává sýru česnekovou vůni. Sýr byl kdysi vyvinut pro léčebné 
účely a byl konzumován ve velkém množství, zejména kvůli pro-
spěšnosti použitých bylin pro zdraví. Je nesmírně chutný a právě 
kvůli přítomným bylinkám je doporučován ke konzumaci 
místními lékaři. Sýr může zrát až šest měsíců. Konzumuje se 
často strouhaný na omeletách nebo se také přidává do omáček. 
Hodí se však i pouze jako předkrm s trochou chleba a másla.

Posledním sýrem, který vám představím, bude sýr Kașar 
z oblasti Kars, který ale znáte spíše pod evropským názvem 
Kaskaval. Je to velmi pro-
zrálý polotvrdý sýr s máslovou 
a až pikantní chutí, který se 
hodí k mnoha příležitostem. 
Vyrábí se ponejvíce v oblasti 
Karsu, kde obvykle dozrává 
po dobu půl roku. V pozdější 
fázi zralosti je možné v chuti 
hledat i pepřové chuťové pod-
tóny. Kașar se vyrábí z krav-
ského, ovčího nebo kozího 
mléka, i když kravské mléko je 
nejčastější. Sýr se hodí do teplé kuchyně, kde se dobře rozpéká, 
čehož se v tureckých pokrmech často využívá. Dá se ale také 
konzumovat i ve své přírodní podobě ve studené kuchyni, kde 
je při snídaních z pohledu výraznější chuti protikladem k bílým 
a čerstvým sýrům. 

Takto bych mohl ještě dále pokračovat v představování 
sýrů Turecka, protože jak je patrné z tabulky, tak tu mají sýrů 
skutečně nepřeberně. A k tomu se tu samozřejmě vyrábějí 
i tradiční evropské polotvrdé sýry a oblíbeným pokrmem jsou 
rovněž sýry tavené. 

Turecko je také zemí s významným exportem sýrů 
a z pohledu množství mu mezi exportéry v současnosti patří 
24. světová pozice. 

Mezi hlavní druhy tureckých sýrů určených pro export 
patří bílé sýry Eritme, Taze a Feta (okolo 65 %), Kașar – Kas-
kaval (asi 7 %), ale vyváží se i další speciální druhy, jako je 
Lor, Kefalograviera, Çökelek a další. Exportními destinacemi 
jsou Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Irák, Severní 
Kypr a Izrael.

Závěrem musím přiznat, že mě turecké sýrařství doslova 
nadchlo. Domů do Čech jsem se tentokrát vrátil s významným 
množstvím zajímavých vzorků, k jejichž ochutnávce jsem do 
prostor slavné sbírky sýrových etiket Laktos Collection pozval 
několik mých dobrých přátel – sýrařů. Určitě ne všechny sýry 
odpovídaly našim „evropským očekáváním“, protože jak se 
říká, „jiný kraj – jiný mrav“, ale určitě si každý z nás z oné 
zajímavé palety tureckých specialit vybral několik svých favo-
ritů.  �
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carlacokolada

vá n o č n í  r e c e p t u r a

w w w . c a r l a . c z
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Hostinec 
U Suchý Dásně

Ing. IVAN JEMELKA

Na pražskou hospodu U Suchý Dásně narazíte v Podskalí, 
nedaleko Palackého náměstí, na rohu Trojické ulice s uli-

cí Pod Slovany. Podskalí je část Prahy rozprostírající se na 
pravém břehu Vltavy mezi železničním mostem a Palackého 
náměstím, je známá, mimo jiné, i pro svůj velký počet hos-
tinců, restaurací, kaváren a podobných podniků. 

Hospoda, která vyrostla na zelenině

„Suchou dáseň“ nebo také „Suchou držku“, jak zní její 
nejpopulárnější přezdívka, otevřeli v roce 1994 Filip Nyklíček 
a Vojtěch Tajovský, dlouholetí kamarádi a spolužáci z gym-
názia, kteří měli ke gastronomii vztah už na střední škole, 
a proto místo dalšího studia na vysoké si hned po maturitě 
zvolili práci za barem či u pípy. Asi po roce, když dospěli 
k závěru, že získali již dost zkušeností, se rozhodli, že si založí 
vlastní podnik, a přemýšleli, jak by na něj co nejrychleji vydě-
lali. Rozhodli se pro stánkový prodej čerstvé zeleniny. Nešidili 
zákazníky, každé ráno dováželi čerstvou zeleninu od pěstitelů 
z vesnic za Prahou. Mnoho večerní zábavy si v té době neužili, 

ale za zhruba dvanáct měsíců vydělali 300 tisíc korun. Takový 
úspěch šel ovšem na nervy některým pražským zelinářům, 
kteří své mafiánské způsoby z let osmdesátých nezměnili 
ani po sametové revoluci. Svou nevoli dali patřičně najevo 
a Nyklíček s Tajovským to brali jako signál ke změně oboru. 

Pivo a rock do kuropění

Peněz ovšem, jak se ukázalo, zase tak mnoho nebylo. 
Rozhodně ne dost na nějaký hogo-fogo podnik. Nyklíček 
s Tajovským ale měli nos na to, co na trhu chybí. Tak vznikla 
v Poskalí celkem skromná hospoda, kde se točilo pivo, řvala 
rocková muzika a zavíralo až nad ránem. Jak se ukázalo, 
úplně to stačilo, aby pivnice začala solidně vydělávat. Tehdy 
takových podniků bylo málo a hospoda začala přitahovat 
fl amendry z celé Prahy. Neustále bylo plno. Jak napsal jeden 
z prozaických hostů, kdo nezvracel U Suchý Dásně, jako by 
neprožil plnohodnotnou pubertu. Romantický návštěvník 
této hospody to viděl z jiného úhlu. Podle něj Praha nabízela 
v devadesátých letech mnoho roztodivných míst, odkud se 
dalo s ranním kuropěním vracet nejen v doprovodu opice, ale 
i zážitku z nevšedního prostředí. Patřily k němu nálevny, kde 
se v nikotinovém oparu skrýval výčep a oblaka kouře občas 
místo stroboskopů protínala světla hracích automatů. Byly to 
štace, kde se v poledne obědval rum a kde stoly měly lepivou 
patinu z pivního laku. Něco z toho zůstalo dodnes, a tak stále 
tam, kde někteří svoji večerní pouť končí, jiní začínají. Proto 
i intelektuální hipsterská posezení na pražské náplavce na 
Rašínově nábřeží u Vltavy se často završí U Suchý Dásně. Jak 
se zmínil současný provozovatel této pivnice Ivan Michnáč, je 
to klasická česká pivnice, kde se lidé baví, moc pijí a málo jedí. 

Poslední pivo se musí hlásit

Nyklíček a Tajovský mezitím procestovali Evropu, a pro-
tože tak získali úplně nový pohled na svět, otevřeli si v roce 
2001 exkluzivní restauraci Les Moules v Pařížské ulici a po 
pěti letech, v roce 2006, se hospody U Suchý Dásně zbavili. 
Nicméně, ta funguje docela dobře dodnes a v zásadě se 
uvnitř ani navenek moc nezměnilo. Na fortelných dřevěných 
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stolech a židlích je vidět, že už mají leccos za sebou, ale pořád 
je to rocková „krčma“, která v týdnu otvírá ve dvě odpoledne 
(o víkendu ve čtyři) a ofi ciálně zavírá ve tři v noci. Stále stačí 
vyjít několik schůdků a člověk se ocitá vedle výčepu. Na výběr 
tady má z pěti druhů piva, včetně točeného belgického Hoe-
gaardenu. A to za jednu z nejnižších cen v Praze, půllitr za 
29 korun. V nabídce je také smíchovská desítka nečepovaná 
ze sudů, ale z obřího tanku v podzemí, aby cestou z pivovaru 
do půllitrů nepřišlo do styku se vzduchem. Na čepu je také 
Staropramen Granát nebo dvanáctka Pilsner Urquell.

„Suchá dáseň“ si ovšem zakládá i na širokém výběru sil-
ných destilátů. V nápojovém lístku například najdete vodku 
Rasputin (70 %), Absinth (70 %) nebo Alpský rum (80 %) 
a další.

Jak již bylo řečeno, v tradiční české hospodě se hodně 
pije a málo jí, takže v tomto podniku najdete na jídelním lístku 
nanejvýš tak utopence, nakládaný hermelín, klobásu, vep-
řovou pečeni se studeným zelím a vepřová žebra. 

A pozor! K nejstarší tradici této hospody patří, že host 
musí předem hlásit objednávku posledního piva, aby mu 
po dopití nepřistálo před nosem další, bez ohledu na jeho 
momentální kondici.

Ksicht slintajícího čokla se vzteklinou

Pokud jde o decibely, k jejich počtu přispívá vedle repro-
dukované hudby (hosté si mohou přinést vlastní CD nebo 
DVD) i velkoplošná obrazovka a projekční plátno s patřičnou 
reprosoustavou. Tři stolní fotbálky Rosengart pak skoro není 
slyšet. Abychom zachovali vyváženost, uveďme postřeh ještě 
jednoho hosta z nedávné doby. Ten tvrdí, že „Suchá Dáseň“ 
sice ksicht má, ale je to ksicht slintajícího čokla se vztek-
linou. Prý tak můžete třeba vypadat i vy při odchodu, nebo tak 
obvykle vypadá obsluha, která úsměvu ani vtipu příliš nepo-
brala. Přízvisko legendární si údajně zaslouží pouze toalety, 
které svého času vynikaly enormní koncentrací tagů a nálepek. 
Dodejme, že původně tam byly kresby, jejichž autorem byl 
jeden motorkář, který později na svém stroji zahynul.

Hard rock clipy, ale také scénické čtení

Do „Dásně“ se prý vejde 150 lidí, ale dobře se tady pořá-
dají i menší akce, protože hospoda je členěná do čtyř částí. 
Například letos v září tam proběhla premiéra scénického 
čtení hry Vladimíra Mikulky s názvem Beranidla budouc-
nosti, v rámci Festivalu …příští vlna / next wave…, což je plat-
forma pro prezentaci českého divadelního okraje, hudební, 
taneční, výtvarné a jiné alternativy, která v posledních letech 
klade důraz na sevřené dramaturgické celky, premiérové pro-
jekty, angažované a politické divadlo. 

Ta hra je o tom, že U Suchý Dásně se jako bývalí spo-
lužáci, kteří to nikam nedotáhli, potkali jejich představitelé 
Vladimír Mikulka, Jakub Škorpil, Martin J. Švejda u piva, 
panáků a mariáše. Jejich rozhovor je prosycený chvástáním, 
nadáváním a obviňováním okolí, vlády, Václava Havla, a pře-
devším pak úspěšnějších spolužáků. Servírka Klára, kterou 
představuje Kateřina Rudčenková, si s nimi připíjí. Příběh 
protkávají nejrůznější odkazy na minulý režim a jeho dopady 
na současnost, na Havlovu politiku, na sílící xenofobní ten-
dence, apokalyptické vize reality či konspirační teorie.

O tom, co v lokále U Suchý Dásně padlo, 
vyšla i kniha

V této souvislosti může být zajímavé, že před dvěma 
lety vyšla kniha od Jaroslava Novotného s názvem Hovory 
U Suchý Dásně. Její obsah popisuje vydavatel této knihy tak, 
že v malebném hostinci pod Vyšehradem se šest věrných 
přátel pravidelně schází nejen na pivo a mariáš, ale hlavně 
k vážným i nevážným hovorům o kráse a složitosti života. 
Jejich debaty o ženách, české povaze, humoru, blbosti, ale 
i o svobodě, demokracii a dalších tématech, zaujmou fi lozo-
fi ckou moudrostí, okořeněnou vtipným nadhledem.

Ostatně na úroveň intelektuálních debat U Suchý Dásně 
si můžete udělat názor sami. Zde je ukázka z knihy, jak tam 
probíhala například debata o feminismu: 

Muž objevil zbraně a vynalezl lov. Žena objevila lov a vyna-
lezla kožichy. Muž objevil barvy a vynalezl malování. Žena obje-
vila malování a vynalezla make-up. Muž objevil slovo a vynalezl 
konverzaci. Žena objevila konverzaci a vynalezla drby. Muž 
objevil hry a vynalezl karty. Žena objevila karty a vynalezla 
čarodějnictví. Muž objevil zemědělství a vynalezl jídlo. Žena 
objevila jídlo a vynalezla dietu. Muž objevil přátelství a vynalezl 
lásku. Žena objevila lásku a vynalezla manželství. Muž objevil 
ženu a vynalezl sex. Žena objevila sex a vynalezla migrénu. 
Muž objevil myšlení a vynalezl fi losofi i. Žena objevila fi losofi i 
a vynalezla feminismus. Muž objevil obchodování a vynalezl 
peníze. Žena objevila peníze – a tehdy se všechno po... A v hos-
tinci „U Suchý dásně“ prý zaburácel srdečný smích.

 Povedené, že? Tak tedy nashledanou U Suchý Dásně. 
Třeba tam natrefíte na právě takové mudrlanty.  �
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VESELÉ VÁNoCE  
A ŠŤASTNÝ NoVÝ RoK
Poklidné Vánoce a ostrý řez rokem 2020 Vám přejí 
všichni ze společnosti MASO-PROFIT.

Pf2020
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Ústav technologie 
potravin UTB 

ve Zlíně 
má nové prostory

prof. Ing. FRANTIŠEK BUŇKA, Ph.D., 
Ústav technologie potravin,  

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Úvod

Historie Ústavu technologie potravin (UTP) Fakulty 
technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) 

se začala psát v roce 2003. Pokud se však podíváme na 
vznik potravinářského „učení“ ve Zlíně podrobněji, pak 
musíme jít mnohem dále do historie, a to na Vysokou vo-
jenskou školu pozemního vojska ve Vyškově (VVŠPV), kde 
několik desítek let působila Katedra ekonomiky a hygieny 
výživy. V roce 2002 bylo rozhodnuto, že se 3 vysoké vojen-
ské školy v České republice sloučí. To byl impuls pro zahá-
jení jednání mezi VVŠPV a UTB o přechodu pracovníků 
a studentů. Výsledkem byly akreditované studijní obory ve 
studijním programu Chemie a technologie potravin a fy-
zický přechod 10 akademických pracovníků a bezmála 
50 studentů z VVŠPV na UTB, kde byl zřízen nový Ústav 
potravinářského inženýrství (UPI). Postupem času při-
cházeli noví kolegové, až v roce 2006 měl UPI přes 60 za-
městnanců. Organizačními změnami v následujících le-
tech došlo k rozdělení původního UPI na několik ústavů 
a jedním z nich byl i UTP. Od roku 2009 došlo k podstat-
nému rozvoji technických a technologických možností 
tohoto pracoviště a koncem roku 2018 patřil UTP k nej-
úspěšnějším a nejperspektivnějším ústavům Fakulty 
technologické. To vše navzdory tomu, že po celou dobu 
pracovníci UTP a studenti vykonávali svou činnost v pro-
vizorních podmínkách a několikrát se stěhovali.

Nové prostory, nové možnosti

Naděje na zlom přišla při zahájení přípravy Strategic-
kého projektu UTB ve Zlíně CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0
002204 a zejména projektu Rozvoje infrastruktury Fakulty 
technologické CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002324 (RIFT). 
V rámci RIFT byla plánována rekonstrukce jednoho podlaží 
budovy UTB na ulici Mostní 5139. Plánováno bylo vybudo-
vání technologických laboratoří pro výrobu potravin, které by 
splňovaly i legislativní nároky na regulérní potravinářské pro-
vozy, byť se s uváděním na trh v projektu nepočítalo. Projekt 
byl posouzen příslušným řídicím orgánem a rekonstrukce 
byla schválena. Práce na rekonstrukci započaly v květnu 2018 
a byly dokončeny v červnu 2019. Vznikl tak komplex, který 
svou všestranností umožňuje poskytovat moderní a kva-
litní vzdělávání studentům, budoucím absolventům, kteří se 
budou moci lépe uplatnit na evropském trhu práce.

Tradičně nejsilnější a nejrozvinutější sekcí UTP je mléká-
renství, kterému byly dedikovány celkem 4 laboratoře:
–  Laboratoř nefermen-

tovaných mléčných 
výrobků – vybavená mlé-
kárenskou odstředivkou, 
homogenizačním zaří-
z e n í m  u m o ž ň u j í c í m 
dvoustupňovou homoge-
nizaci, a především UHT 
(ultra high temperature) 
zařízením umožňujícím 
nepřímé tepelné ošet-
ření v trubkovém výmě-
níku i přímý ohřev vstřikem páry do mléka, a to až do teplot 
160 °C s širokými možnostmi volby délky výdrže (času při 
teplotě tepelného ošetření), prakticky od jednotek sekund 
až v extrému po 2 minuty.

–  Laboratoř výroby fermentovaných mléčných výrobků 
s výrobníky přírodních sýrů, lisovací vanou, lisy, solnými 
lázněmi, vakuovou baličkou, zracími komorami a inkubá-
tory.

–  Laboratoř výroby plís-
ňových sýrů zaměřenou 
na produkci sýrů s plísní 
na povrchu. Laboratoř 
disponuje deskovým 
p a s t e r a č n í m  z a ř í z e -
ním, výrobníkem a zrací 
komorou s regulací tep-
loty a relativní vlhkos-
ti.

–  Laboratoř výroby tave-
ných a termizovaných produktů s homogenizačním zaří-
zením (tavičkou) s přímým i nepřímým ohřevem až do 
125 °C.

Laboratoř výroby nefermentova-
ných mléčných

Laboratoř výroby fermentovaných mléčných výrobků

Laboratoř výroby plísňových 
sýrů

Laboratoř výroby tavených a termizovaných produktů
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K dalším technologickým 
laboratořím v rekonstruo-
vaném podlaží patří:
–  Laboratoř výroby nefer-

mentovaných masných 
výrobků vybavená několika 
kutry, narážkou, masírkou, 
nastřikovacím zařízením, 
vakuovou baličkou, konvek-
tomatem, různými řezacími 
a míchacími zařízením.

–  Laboratoř fermentovaných masných výrobků zejména 
se zrací komorou s regulací teploty a relativní vlhkosti.

–  Laboratoř výroby alkoholických a nealkoholických 
nápojů disponující různými fermentačními nádobami, 
cylindricko-kónickými tanky, lisy, filtry, temperačními 
komorami a skladovým hospodářstvím. Laboratoř je zamě-
řena především na produkci piva, ciderů, perry, ovocných 
a jiných vín a nealkoholických nápojů.

–  Laboratoř výroby potravin 
rostlinného původu zamě-
řenou na produkci peká-
renských a pečivárenských 
výrobků včetně bezlepko-
vých, těstovin a cukrovinek.

Všechny technologic-
ké laboratoře jsou vybaveny 
pěnovacími stanicemi pro 
snadnější sanitaci a také, 
aby studenti získali příslušné 
návyky do průmyslové praxe.

Technologický trakt je doplněn dalšími laboratořemi 
a ostatními prostory, které jsou určeny k provádění pro-
vozních analýz, resp. k zabezpečení skladování a návaz-
ných procesů:
–  Laboratoř provozních chemických analýz – základní 

chemické a fyzikálně chemické zkoušky, jako je stanovení 
obsahu sušiny, tuku, bílkovin, hodnoty aktivní a titrační 
kyselosti apod.

–  Laboratoř mikrobiologic-
ké analýzy potravin s pří-
pravnou – pro provozní 
metody a pro monitoring 
účinnosti sanitace a čistoty 
prostředí. Tato laboratoř je
vybavena i autoklávem 
umožňujícím sterilovat 
uzavřená balení, včetně hli-
níkových misek. Ve spojení s baličkou je zde položen základ 
pro výrobu konzerv a rozšíření portfolia produktů, se kte-
rými se studenti při studiu setkají.

–  Laboratoř senzorické 
analýzy potravin s pří-
pravnou – je vybavena 
12 kójemi s osvětlením 
a odtahem umožňujícím 
analýzu intenzivních pa-
chů.

–  Chladicí boxy.

Celý trakt je za hygienickou smyčkou, kde mají stu-
denti opět získat potřebné návyky do praxe.

Na technologický trakt navazuje část speciálních labo-
ratoří, které mají rozšířit kompetence studentů v oblasti 
instrumentálních metod:
–  Laboratoře aplikované 

koloidní a povrchové che-
mie v potravinářství – 
zaměřená na stanovení 
fyzikálních a fyzikálně 
chemických veličin, napří-
klad distribuce částic v dis-
perzích, povrchové napětí 
apod.

–  Laboratoře kapalinové 
chromatografi e a příprav-
ny s celkem 5 sestavami ka-
palinových chromatografů, 
které jsou svou konfi gurací 
zaměřeny na stanovení 
obsahu aminokyselin, vol-
ných aminokyselin, bio-
genních aminů, sacharidů, 
organických kyselin a řady 
dalších analytů.

–  Laboratoř fyzikálních metod se zařízením na texturní pro-
fi lovou analýzu a dvěma oscilačními reometry.

–  Laboratoř přípravy mikroskopických preparátů pro 
přípravu vzorků pro skenovací elektronovou mikroskopii 
vybavená mimo jiné automatickým zařízením pro sušení ke 
kritickému bodu (CPD).

–  Laboratoř zbožíznalství potravin.

Závěr

Celkem vzniklo více než 1300 m2 ploch pro potravi-
nářské provozy a navazující metody analýzy potravin. Věřme, 
že tyto prostory a vybavení bude studenty i pracovníky UTB 
intenzivně využíváno a bude plnohodnotně sloužit k výchově 
kvalifi kovaných absolventů, kteří se snadno uplatní na trhu 
práce. Pokud by čtenáři měli zájem zhlédnout tyto prostory, 
jsou srdečně zváni a vítáni.

frantisek.bunka@centrum.cz 

Laboratoř výroby nefermento-
vaných masných výrobků

Laboratoř fermentovaných masných výrobků

Laboratoř výroby potravin 
rostlinného původu

Laboratoř senzorické analýzy 
potravin s přípravnou

Laboratoře aplikované ko-
loidní a povrchové chemie 
v potravinářství

Laboratoře kapalinové chro-
matografi e a přípravny

Laboratoř fyzikálních metod Laboratoř přípravy mikrosko-
pických preparátů

Laboratoř mikrobiologické 
analýzy potravin s přípravnou
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Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha

ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským a Českou společností chemickou

pořádá

ve dnech 22. a 23. ledna 2020

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY SÝRŮ

A KONFERENCI

MLÉKO A SÝRY

Organizátoři zvou srdečně všechny zájemce a těší se na setkání na 18. ročníku Celostátních přehlídek sýrů a konference Mléko a sýry.

Mediální partneři: Mlékařské listy, Potravinářská Revue, Potravinářský zpravodaj, Výživa a potraviny

Bližší informace jsou uveřejněny na internetové stránce http://cps.vscht.cz

nebo je možné získat informace na tel. č. 220 443 831

nebo na curdal@vscht.cz (přehlídky – doc. L. Čurda)

a 220 444 405 nebo stetinaj@vscht.cz (konference – doc. J. Štětina).



103
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
1

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

V Y R Á B Í M E 
MOZZARELLU
S CHUTÍ

Kvalita je obyčejná poctivost. www.mleko.cz
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and beverages in the last years, view of the key 

fi elds of food production and beverages, etc. 

44
Caring of animal welfare 

Editorial 

It is not only a promotional photo of the Czech 
countryside, it is enough to go to the border 

of Bohemia and Moravia where a small town Polička 
is found in the valley at “Bílý potok”, west of Svitavy.

49
Let us use the correct technical names 

and expressions in our field of meat industry 
JOSEF RADOŠ 

Please follow the rules that govern the language 
as the component of the Czech cultural tradition. 

About meat shop, aged meat, 
and trade of butchers and smoked meat producers. 

53
The brewery returned life 

and spirit into a historical building 
Ing. JOSEF VACL, CSc.,

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

The Diocese House of the Cardinal Trochta was 
originally intended for something else. 

In addition to spiritual services, it is today offering 
also the hotel, restaurant, and congress services, 

and mainly a well working mini-brewery. 

74
Uganda – a tropical pearl of Africa 

– the 2nd part
Ing. JAROSLAV VALENTA

Travelling and learning the remote corners 
of our planet, Kampala – a town of seven hills, 

the Mabamba marsh, Budongo virgin forest, 
Murchison Falls National Park, etc. 

79
Five days of the photograph in Dolomites

Ing. LIBOR HAŠPL

Reportage about the Italian Alps having 
one of the most picturesque mountain 

range with the high rugged peaks.
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83
Under hoofs of the herds 

LADISLAV STEINHAUSER

Reportage about travelling in Kyrgyzstan, 
some information about the destination 

and about the game named Buzkaši.

88
Wandering through the regions 

of cheese making
TURKEY – COUNTRY OF MANY TYPES OF CHEESE 

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Czech−Moravian Dairy Association

Another part of the serial Wandering 
in the regions of cheese making, 

Turkey is the stop this time.

96
The pub “U Suchý Dásně”

Ing. IVAN JEMELKA

The pub that grew on vegetables, works till now. Even 
a book was issued about what was said 

in the pub. You have to inform about the last beer.

100
Institute of Food Technology UTB 

in Zlín has new premises 
prof. Ing. FRANTIŠEK BUŇKA, Ph.D.,

Institute of Food Technology,

University of Tomáš Baťa in Zlín 

From the history till present days. An example 
of the new premises and new possibilities for more 
advanced and better quality education of students.
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