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Milé naše čtenářky a vážení čtenáři,
první měsíc roku máme šťastně 
za sebou. A prožíváme letos 
opravdový zimní čas. Na horách 
nasněženo, a to mnohem víc, než 
se dá snadno zvládnout. Sníh 
zdobí krajinu i v českomoravské 
kotlině a umí způsobit oku a duši 
tichý, bílý a vábný klid. A třeba 
taky sváteční pocit při pohledu 
na zabělené honosné střechy 
hradčanského a malostranského 
panoráma. I když z pod nich moc 

pohody nevane, přestože je pod nimi vše, co vládne našemu 
světu. Polím se sněhem dostává pranostikou ověřená síla, 
a tak se zemědělcům na téma vláha konečně trochu ulevilo. 
Ale ne zas tak moc, sedlák nikdy nechválí a ani nemůže, ještě 
by mu mohl někdo naznačit, že už dotace nepotřebuje. Oprav-
dovou radost však mají děti, ale i zimními sporty posedlý celý 
náš národ. Hory praskají ve švech, vlekaři nosí hromady peněz 
v batozích do bank, to když jim zrovna někdo nevisí osm metrů 
vysoko na sedačce lanovky zastavené spadlým stromem. Neu-
káznění lyžaři brázdí lavinová pole, ctižádostiví běžkaři loví 
naplánované kilometry a v uragánech kopírují stopy Hanče 
a Vrbaty, to aby je pak vysílené našli zachránci horské služby, 
kteří by jinak asi neměli co dělat. A když žádný turista nemrzne 
anebo si neláme nohy a ruce, ukazují ve svých třpytivě červe-
ných bundách v televizi, jak se spolehlivě vyhrabat na vzduch, 
když ta lavina opravdu buchne. Horský zimní svět má ale svoje 
kouzlo a atmosféru. A propadne jí každý, kdo k tomu jednou 
přičichl. Ale to musí poznat opravdově povedený horský den – 
sluníčko, jasně modrou oblohu a zasněžené všecičko. Nejlépe 
čerstvým třpytivým prašanem do deseti centimetrů zlehka 
nasněženým na manšestrem upravené ranní sjezdovce. 
Kdo to poznal, ví, o čem je řeč. Jen ty manšestrové hrbečky 
bývají častějším jevem v Alpách, což je velká nespravedlnost. 
Řešením toho rozdílu by se určitě měla Evropská komise 
vážně zabývat. Jde o duální kvalitu placeného produktu, neboť 
jak v Rakousku či ve Francii, tak i u nás si musíme „permici“ 
zaplatit. Není jen ošizeným či poctivým párkem živ člověk! 
A když stejně, tak stejně se vším všudy. Vím, že až si toto moje 
upozornění naši europoslanci přečtou, budou mi vděční za tak 
nádherný populismem skvěle využitelný námět.

Školáci všech stupňů dostali pololetní vysvědčení. 
Je to legitimní, půl roku mají za sebou, takže pololetní. Jen 
ty prázdniny jsou stanoveny jaksi divně. Od nepaměti byly 
pololetky vždy od počátku února. Nemyslím tím, že to platilo 
již od počátků povinné školní docházky stanovené u nás 
nejprve Marií Terezií v roce 1774. Ale pak už po ustanovení 
Říšského školního zákona císařem Františkem Josefem I. 
v roce 1859 určitě ano. A jeho platnost vklouzla, tak jako 
řada jiných klíčových zákonů, do naší první republiky, ale 
i dál úplně beze změn. Všichni účastníci školství, tedy žáčci, 
jejich rodiče, ale i kantoři, myslím včetně školních inspek-
torů, věděli, že v únoru bude týden volna. A podle toho si plá-
novali odpočinek a rekreaci. Rozumím důvodům změny ve 
smyslu nehromadění dětiček na lyžařských výcvikových tábo-
rech, ale vánoční vagace a pak nakonec i ty letní mají taky 
svůj řád a všichni se někam vejdou. Myslím si, že by únorové 
fixní pololetní prázdniny měly být zachovány, a odměňovat 
tak děti volnem ihned a neprodleně po přinesení trojek či 
samých jedniček. Co je potom, to už dětská duše nepočítá. 
A tím i vyhovět jednotě v rodinách, kde dvě a více dětí chodí do 
škol umístěných v rozdílných obvodech či městech. Tuplem 
v této době, kde trh bude umět reagovat na změnu situace. 
Nezapomeňme, že klouzavé pololetky přišly na svět v době, 
kdy byly banán a mandarinky na trhu jen před Vánocemi a při 
slově Valentýn se dal vybavit pouze film s Oldřichem Novým.

Ale ještě zpátky pod střechy malostranských domů. 
Poslanci a senátoři toho mají opravdu hodně. Měřeno každo-
ročním přírůstkem tloušťky hřbetů svázaných sbírek zákonů, 
překračujeme sečtené šířky svazků z první republiky tak 
desetkrát, a to je produktivita obdivuhodná. O to víc udivuje 
řada novot, které jsou v legislativním procesu nyní řešeny. 
Máme přijít o rodná čísla. A mně se přitom to moje rodné číslo 
tak líbí. Dostal jsem jej vínkem při narození a umím s ním 
žít od obdržení první občanky. Nijak se s ním nikde netajím 
a vůbec mi nevadí, že z něj každý pozná, že jsem rodem muž 
a že mi je dvaasedmdesát. Obávám se totiž, že po jeho ztrátě 
už to nebudu já a že by mě mohl někdo považovat za cucáka 
nebo ženskou osobu, která si moderně nepřeklenuje své pří-
jmení. A co vy? Přeji pěkného Valentýna, a to i těm, kteří na 
rodném čísle tolik nelpí.  

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

�

Hradčany s Malou Stranou v únoru 2019
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Zemědělský 
a potravinářský 
sektor má před 

sebou řadu úkolů

Ing. MIROSLAV TOMAN, CSc.,
ministr zemědělství 

Pro rok 2019 jsou základními prioritami ministerstva ze-
mědělství silný rozpočet pro sektor zemědělství a po-

travinářství včetně vyjednání podmínek nové SZP, které 
nepoškozují Českou republiku, zadržování vody v krajině 
i na zabezpečení vodních zdrojů, řešení kůrovcové kalami-
ty a v poslední řadě bezpečné a kvalitní potraviny pro české 
spotřebitele, prosazení dvojí kvality jako nekalé praktiky.

Pozitivem je, že pro rok 2019 se nám podařilo vyjednat 
historicky nejvyšší objem rozpočtu (EU i z národních zdrojů) 
– původní návrh rozpočtu MZe od MF v červnu byl 53,4 mld. 
Kč. Navíc se podařilo vyjednat 4 mld. Kč, tedy celkem  
57,4 mld. Kč (včetně prostředků z EU).

Z národních zdrojů je z toho cca 24,4 mld. Kč.

�      Navýšení SZP o 1,688 mld. Kč
�      Navýšení národních dotací o 1 mld. Kč
�      Navýšení podpory lesního hospodářství o 330 mil. Kč
�       Navýšení podpory vodního hospodářství o 970 mil.  

Kč

Pokud jde o národní dotace, na rok 2019 je aktuálně 
schváleno cca 3,8 mld. Kč.

Nové národní dotace by měly směřovat na rozvoj živo-
čišné výroby, např. Nákazový fond a do sektoru mléka. 
Vzrostla podpora welfare hospodářských zvířat. 

Nekalé obchodní praktiky 

V ČR jsou na národní úrovni nekalé obchodní praktiky 
(NOP) upraveny zákonem o významné tržní síle (VTS) při 
prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím 
zneužití. Orgánem dozoru nad dodržováním zákona o VTS 
je stanoven ÚOHS.

MZe dlouhodobě apelovalo na ustanovení společného 
legislativního rámce EU pro potírání nekalých obchodních 
praktik. Dne 16. 4. 2018 byl na Radě pro zemědělství a rybář-
ství představen návrh směrnice o nekalých obchodních prak-
tikách mezi podniky v potravinovém řetězci. 

Je ale potřeba objasnit, co si EU představuje pod pojmem 
nekalé obchodní praktiky. Nekalé obchodní praktiky jsou 
jednostranné diskriminační podmínky uplatňované v doda-
vatelsko-odběratelských vztazích zemědělských a potravinář-
ských výrobků. 

Nepoměr vyjednávací síly v obchodních vztazích ve pro-
spěch obchodníků jako výsledek hospodářské nevyváženosti 
obchodních podmínek v dodavatelsko-odběratelských vzta-
zích potravinového řetězce ohrožují fungování a další rozvoj 
společného trhu EU.

Z dlouhodobého hlediska nepovažuje ČR současný stav 
za udržitelný, protože fakticky poškozuje nejslabší články 
v řetězci, tedy prvovýrobce a zpracovatele. 

Slabší vyjednávací pozice zemědělců se odráží zejména 
v oblasti stanovování cen a rozdělování ziskových marží 
v potravinovém řetězci, kdy zemědělci v mnoha případech 
nejsou schopni produkovat, a to ani za podmínek, kdy by 
mohli pokrýt své způsobilé výrobní náklady. 

Směrnice vyzývá členské státy (ČS) k určení donuco-
vacího orgánu na vnitrostátní úrovni a rozšiřuje možnosti 
podávání stížností donucovacímu orgánu i na organizace pro-
ducentů nebo sdružení organizací producentů. Návrh zajišťuje 
důvěrnost totožnosti stěžovatele i dalších informací dle přání 
stěžovatele. Návrh směrnice uvádí pravomoci donucovacího 
orgánu a stanovuje spolupráci mezi donucovacími orgány ČS. 

Dobrovolná samoregulační opatření mohou při řešení 
NOP přispět ke kultivaci obchodních vztahů. ČR však nepod-
poruje samoregulační systémy jako zásadní, ale jako doplň-
kové řešení problému NOP. 

ČR podporuje ustanovení EU rámce pro potírání 
nekalých obchodních praktik, který by přihlížel i ke 
specifickým rysům jednotlivých trhů. Přijatá Evropská 
rámcová právní úprava nesmí vést k nižší míře ochrany 
v zemích, které již přijaly vlastní předpisy proti nekalým 
obchodním praktikám.

ČR souhlasí s minimálním výčtem NOP v návrhu 
směrnice, ačkoliv naše předchozí návrhy zahrnovaly vždy 
širší rozsah NOP. Uvádíme např. požadavek kupujícího 
na kontrolu výrobních prostor dodavatele a kontrolu 
produktů na náklady dodavatele, dále delegování pokut 
určených kupujícímu orgány státního dozoru na dodavatele, 
nebo požadavek kupujícího na příspěvek ke zlepšení 
hospodářského výsledku kupujícího. Považujeme za užitečné 
doplnění definice nekalých obchodních praktik.

Doba pro dosažení souladu směrnice se stávajícími 
národními předpisy a termín použitelnosti předpisu jsou po 
úpravách přijatelné (18, resp. 24 měsíců).

Nicméně litujeme, že stávající návrh směrnice neobsa-
huje explicitní rozšíření rozsahu působnosti na straně dodava-
tele i kupujících na všechny hospodářské subjekty. Vzhledem 
k tomu, že text návrhu směrnice umožňuje ČS stanovit na 
národní úrovni přísnější pravidla, vč. rozšíření působnosti 
i na další subjekty, ČR navržené znění návrhu směrnice jako 
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celek podpořila v zájmu získání mandátu pro jednání s EP 
s výhradou rozsahu působnosti směrnice.

ČR v souladu s dlouhodobě zastávanou pozicí podporuje 
návrhy EP na rozšíření rozsahu směrnice na všechny subjekty 
na straně dodavatele i odběratele a dále také návrhy směřující 
k rozšíření seznamu NOP.

Dvojí kvalita potravin 

Stávající situaci, kdy jsou spotřebitelům EU v různých 
členských státech nabízeny v tržní síti stejně vypadající potra-
viny, avšak s různými vlastnostmi, považuje MZe dlouhodobě 
za neakceptovatelnou.

Praktiky dvojí kvality byly potvrzeny několika testy pro-
vedenými v ČR i dalších členských státech. Chybí jednotná 
regulace dvojí kvality na poli EU a jasný legislativní nástroj 
pro její postihování.

MZe se podílelo na vývoji jednotné metodiky pro celo- 
unijní testování potravin. EU testování potravin pod hla-
vičkou Společného výzkumného centra Komise (JRC) právě 
probíhá.

 „Dvojí kvalita zboží“ byla v návrhu evropské směrnice 
navržena jako nekalá obchodní praktika, ovšem na konci 
rakouského předsednictví v prosinci 2018 byla z návrhu 
směrnice vyjmuta. Vůči tomuto se nejen ČR na Radě mini-
strů zemědělství důrazně ohradila.

Za současného rumunského předsednictví Unie bylo 
ustanovení o „dvojí kvalitě“ opět (i z důvodu intervence ČR) 
do návrhu evropské směrnice vráceno. ČR (MPO i MZe) 
tento návrh na jednání pracovní skupiny Rady 11. 1. 2019 
aktivně podpořila.

Dne 28. 1. 2019 pak byla na jednání Rady ministrů 
(AGRI) předložena žádost SK na EK o poskytnutí informací 
o aktuálním vývoji v problematice „dvojí kvality potravin“ 
a ČR tuto žádost aktivně podpořila.

Budoucí společná zemědělská politika

ČR nesouhlasí s navrženým snížením prostředků na 
SZP jako celek.

V současném období je alokováno pro oblast celé SZP  
(I. pilíř + II. pilíř) v běžných cenách cca 408 mld. €. Pro nad-
cházející období je plánováno pro oblast SZP v běžných 
cenách poskytnout 365 mld. €. U celé SZP tak jde o pokles 
přibližně o 11 %. 

Nová SZP má být ambicióznější (v oblasti ochrany život-
ního prostředí a celkově více zaměřena na výsledky) – i přesto 
dochází ke snížení! Nelze požadovat po zemědělcích plnění 
těchto cílů na úkor ekonomické udržitelnosti. V této souvis-
losti ČR aktivně podporuje iniciativu Francie a dalších člen-
ských států, které se staví proti krácení peněz SZP. 

Zároveň je pro nás velmi problematické navržené krá-
cení u alokace na rozvoj venkova, které je v případě ČR nejvý-
raznější. (Alokace na nové programové období je vypočítána 
podle alokace pro poslední rok současného období, kdy je pro 
ČR v rámci stávajícího víceletého finančního rámce určeno 
nejnižší množství prostředků.) V průměru jde o snížení kolem 
15,3 %, pro ČR je však částka ponížena o 16,54 %. V běž-
ných cenách tak pro ČR jde u prostředků pocházejících z EU 
o pokles ze stávajících 2,17 mld. € na 1,81 mld. €.

Klíčovou prioritou z pohledu ČR pro vyjednávání 
o budoucí podobě SZP je prosazení dobrovolného charakteru 
zastropování přímých plateb. ČR je přesvědčena, že by mělo 
být na ČS, aby na základě svých specifik a potřeb rozhodl, 
které nástroje v rámci spektra opatření, jako je zastropování, 
degresivita či redistributivní platba, zavede. Považujeme 
proto za klíčové, aby toto rozhodnutí zůstalo zcela v kompe-
tenci ČS. Zásadně také nesouhlasíme se začleněním environ-
mentální platby a platby citlivým sektorům do zastropování. 

Naopak dlouhodobě prosazujeme navýšení vázané pod-
pory až na úroveň 25 % až 30 % celkové obálky pro přímé 
platby. 

Mezi objektivní důvody současného nastavení poskyto-
vání podpor kromě jiného patří i skutečnost, že 17 % veškeré 
živočišné výroby v ČR zajišťuje 89 % podniků, což odpovídá 
počtu podniků hospodařících na z. p. o velikosti do 150 ha. 
Zbylých 11 % všech podniků tudíž představuje 83 % celkové 
živočišné výroby. Statisticky se pak jedná o segment podniků 
hospodařících na větší výměře, a to bez ohledu na to, zda se 
dle definice jedná o malý, střední nebo velký podnik.

Kromě toho, že živočišná výroba je jednou z hlavních 
priorit Strategie agrárního sektoru, má vazbu i na zvýšení 
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podílů organické hmoty v půdě, kterou lze spojovat právě 
s živočišnou výrobou.

Sucho a stav vodních zdrojů 

V současné době se srážky blíží průměru, zlepšilo se 
množství vody v půdě – ovšem pouze v povrchové vrstvě do 
20–30 cm a regionálně nerovnoměrně. Nedostatek vody 
trvá, deficit v podzemních vodách ani v mnoha nádržích není 
vyrovnán.

Pokud jde o aktivity MZe v této oblasti, pak:

–         Z národních peněz financuje MZe například program na 
obnovu, odbahnění a výstavbu rybníků a vodních nádrží 
nad 2 hektary i na opravy hrází. Od roku 2016 na tato 
opatření šla částka 450 milionů Kč.

–         Z programu na podporu drobných toků a malých nádrží 
dosud obce, Lesy ČR či podniky Povodí získaly 1,1 mili-
ardy Kč. Státní peníze pomohly rekonstruovat, odbahnit 
a postavit malé rybníky, případně obnovit jezy a vyčistit 
koryta malých vodních toků. 

–         Významná je podpora rozšíření infrastruktury vodovodů 
a kanalizací, včetně zkvalitňování technologií pro čištění 
odpadních vod i vodárenskou úpravu k zajištění kvalitní 
pitné vody. Od roku 2016 bylo investováno 1,2 mili-
ardy Kč, připraveny jsou další projekty za 1,3 miliardy. 
Nejvíce MZe přispívá na zásobování malých obcí do  
1000 obyvatel pitnou vodou.

–         Pokud jde o vodní díla, v plánu MZe je Skalička v povodí 
Bečvy. Na Rakovnicku, opakovaně postihovaném 
suchem, se připravují nádrže Senomaty, Šanov a Kryry 
v povodí Ohře. Chystají se podklady k výstavbě Vla-
chovic na Zlínsku.

–         Cílem MZe je také obnovit, modernizovat a rozvíjet 
závlahy. Nástup suchých období vede ke zvýšení zájmu 
o jejich obnovu. Dotace jsou podmíněny aplikací nových, 
úsporných technologií a zařízení na dávky vody i na sní-
žení spotřeby energie. Zatím bylo vynaloženo 82 milionů 
Kč, do roku 2022 se plánuje 1,1 miliardy.

–         Navýšení Novomlýnských nádrží o 35 cm – získání 9 mil. 
m3 vody pro zavlažování 5000 hektarů sadů a vinic.

–         Vodohospodářské řešení Rakovnicka – výstavba 3 nádrží 
(Senomaty, Šanov, Kryry). Realizace nádrže Vlachovice 
na Zlínsku, probíhají výkupy pozemků. Příprava nádrže 
Skalička (namísto suchého poldru na Bečvě), probíhá 
posuzování variant a zahájeny výkupy pozemků.

–         Výstavba malých nádrží a terénních úprav k zachycení 
vody (do 2 ha s výškou ohrázování do 1,5 m) s urych-
lením projednávání „na ohlášení“. Na základě inici-
ativy MZe je připraven poslanecký návrh, který vláda 
projednala s neutrálním stanoviskem a je předložen PS 
PČR.

Kompenzace za sucho

Odhad škod v celé ČR u plodin, které byly nejvíce posti-
ženy suchem, činil 10–11 miliard Kč. 

Pokud jde o kompenzace – podle odhadu bylo zapotřebí 
cca 3,7–4,2 miliardy Kč , protože je možné odškodnit pouze 
podniky, které prokáží vyšší než 30% pokles tržeb). 

Vláda alokovala 2 miliardy korun, kdy přednost dostala 
kompenzace škod na krmných plodinách. Dalším krokem 
jsou pak kompenzace na zemědělských plodinách, produkci 
v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu les-
ních dřevin, kdy nárok budou mít pěstitelé: pšenice jarní, 
ječmene jarního, kukuřice na zrno, ovsa, slunečnice, máku, 
cukrové řepy, brambor konzumních pozdních, brambor 
k výrobě škrobu, hrachu, bobu, sóji, lupiny, chmelu, zeleniny 
(uvedené v zásadách) a školkařských výpěstků. 

Podpora konkurenceschopnosti  
českého potravinářského průmyslu 

Čeští výrobci jsou konkurenceschopní a mají kvalitní 
a bezpečné výrobky.

Za rok 2018 vyplývá z kontrol SZPI
–   nejnižší podíl nevyhovujících šarží zjištěn u potravin 

z České republiky – 13,77 % nevyhovujících šarží,
–  u produkce pocházející ze zemí EU – 18,28 % nevyhovu-

jících šarží,
–  u produkce dovezené ze třetích zemí – 28,34 % nevyho-

vujících šarží,
–  u značky Klasa nebyl při kontrolách zjištěn žádný záchyt, 

to svědčí o kvalitě takto označených výrobků.

Musíme podporovat české potraviny – to znamená 
pokračování kampaní, edukace spotřebitele. Pokračují 
dotace na zvýšení konkurenceschopnosti – DT 13 – aktu-
ální údaj pro rok 2018 – míra podpory je 35,2 % (což je nej-
více za poslední období, o 3 % více než loni), celková částka  
400 milionů korun, podpořeno 42 projektů celkem za 1,13 mi- 
liardy Kč. Pro letošní rok je alokována částka 500 mil. Kč. 
Program notifikován do roku 2020, MZe bude usilovat o jeho 
prodloužení. 

Přáním mým i celého ministerstva zemědělství určitě je, 
aby pro zemědělsko-potravinářský sektor přinesl rok 2017 
především stabilitu, rozvoj a prosperitu. I přes řadu úspěchů 
a vysoký rozpočet kapitoly Zemědělství, a tím pádem větších 
možností pro inovace a zvyšování konkurenceschopnosti 
v zemědělství a potravinářství stále přetrvávají problémy, se 
kterými si bude muset sektor poradit. Jde například o stále 
nepříliš účinnou a nesystematickou ochranu domácího trhu 
nebo vysoký vývoz zemědělské suroviny a dovoz zpracova-
ných výrobků. �

Kategorie 
(dle výměry ZP) Počet subjektů Podíl celkové 

počtu subjektů
Výměra z. p. 

celkem (tis. ha)
Podíl 

na celkové z. p. ŽV (tis. VDJ)
Podíl 

na celkových 
VDJ celkem

celkem ČR 32 782 100 % 3 549 100 % 1 081 100 %

do 150 ha 29 187 89 % 587 17 % 178 16 %

nad 150 ha 3 595 11 % 2 962 83 % 904 84 %

Tabulka:     Analýza byla zpracována pro nastavení systému poskytování podpor PRV pro období 2014–2020 (tedy odráží 
stav před spuštěním programového období).



7
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
1

9
s p o l e č n o s t

Mléko  
a mléčné výrobky 

pro příští  
generaci 

SVĚTOVÝ MLÉKÁRENSKÝ SUMMIT 
IDF 2018  
– 2. část

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

Tradiční součástí výročního zasedání Mezinárodní mlékař-
ské federace je konference o mlékárenské politice a ekono-

mice, při které je zveřejňována zpráva o světové mlékařské 
situaci (The World Dairy Situation Report). Tu na summi-
tu v Jižní Koreji představil Jurgen Jansen z nizozemského 
mlékárenského svazu Zuivel NL, který se společně s fran-

couzskou organizací CNIEL podílel na jejím zpracování. 
Předseda Stálého výboru pro mlékárenskou politiku a eko-
nomiku pan Gilles Froment z Kanady před jejím zveřejněním 
uvedl: „Tato zpráva poskytuje významný přehled o současných 
makroekonomických trendech v nabídce a poptávce na mléč-
ném trhu, které zásadně ovlivňují další rozvoj mlékárenství.“ 
Z obsažné zprávy sepsané na 200 stránkách a poskytující in-
formace z více než 50 zemí světa jsem pro vás vybral následu-
jící informace.

Světová mlékařská situace

V letech 2017 a 2018 byl světový trh s mlékem deter-
minován skutečností, že byla zemědělská výroba velmi silně 
odvislá od přírodních podmínek. Nepříznivé počasí ovlivnilo 
snížení produkce mléka ve všech částech světa. Vlhké a stu-
dené počasí mělo vliv na produkci mléka Nového Zélandu po 
celou dobu letní produkční špičky na přelomu let 2017/2018. 
Pozdní vlna chladného počasí zase zabránila růstu zeleného 
krmení v západní Evropě až do dubna 2018. V třetím čtvrt-
letí loňského roku produkci mléka v Austrálii omezovalo zase 
sucho. Přesto i vzhledem ke zpomalení růstu dodávek mléka 
ke zpracování zůstaly ceny mléčných výrobků v průběhu roku 
2018 v převážné míře pozoruhodně stabilní.

Výroba mléka
Ziskové ceny mléka po většinu roku 2017 vedly v tomto 

roce k nadprůměrnému růstu výroby. Po předchozích 
finančně náročných letech 2015 a 2016 se prvovýrobci sna-
žili o zlepšení svých ekonomických bilancí a vyrovnání ztrát 
z předchozích let. To znamenalo, že se výroba kravského 
mléka v tomto roce zvýšila o 2,2 % a v případě všech druhů 
mlék byl nárůst ještě vyšší, a sice 2,5 %.

Podíváme-li se ale na vývoj v jednotlivých částech světa, 
tak zjistíme, že byl velmi odlišný:

Obr.:  Růst výroby kravského mléka v jednotlivých částech 
světa v roce 2017

Diskuze na summitu k nově zveřejněné zprávě o světové mlé-
kařské situaci, druhý zleva p. Jurgen Jansen

2010  2014  2015    2016    2017

Světová výroba mléka – celkemMil. tun
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Jak je z obrázku zřejmé, největší nárůst mléčné produkce 
byl dosažen v Indii, Pákistánu, Turecku, Austrálii, Polsku 
a Velké Británii, zatímco v řadě tradičních exportních regionů 
zůstala produkce stát, nebo dokonce poklesla. To byl případ 
zejména Nizozemí, Německa a Nového Zélandu, i když 
důvody byly různé. Ve Francii a v Německu zemědělci pomalu 
zareagovali na zlepšení marží, zatímco v Nizozemsku bylo 
důvodem snížení výroby její omezení kvůli regulaci emisí fos-
fátů. Produkce mléka v Číně se dokonce snížila, což vyvolalo 
opětovně silný nárůst dovozů. Nízká produkce mléka v těchto 
uvedených zemích tedy činí celkový nárůst světové produkce 
kravského mléka o 2,2 % ještě pozoruhodnějším.

Z pohledu celosvětové výroby kravského mléka ve výši 
696 milionů tun připadá 30 % 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 5 % na Oceánii.

Na hodnocení roku 2018 je zatím příliš brzy, ale bude 
zajímavé, pokud celosvětová produkce mléka překoná dlou-
hodobý 2% průměr meziročního nárůstu i druhý rok po 
sobě. Ziskovost problémem zajisté nebude, neboť vývoj cen 
mléka byl v průběhu roku trvale vyšší než ekonomický bod 
rovnováhy. Problémy v loňském roce, které ale jednoznačně 
ovlivnily dodávky, byly nepříznivé povětrnostní podmínky 
v Evropě a v Austrálii, ale také dopad onemocnění stád skotu 
způsobené Mycoplasma bovis na Novém Zélandu. V Číně byl 
naopak loňský rok pro produkci mléka příznivější než v roce 
předchozím. 

Zpracování mléka
Zpracování mléka bylo v roce 2017 silně ovlivněno neob-

vyklou divergencí cen tuku a bílkovin na celosvětovém trhu. 
Vysoké obchodní a veřejné zásoby sušeného odstředěného 
mléka zejména v EU a ve Spojených státech znemožnily zvý-
šení produkce SOM, která se meziročně navýšila o pouhých 
0,4 %, ale naproti tomu tu byly historicky nejvyšší ceny másla, 
bezvodého mléčného tuku AMF a máselného oleje.

Výroba sušeného plnotučného 
mléka jako další významné komodity 
byla pravděpodobně nejvíce posti-
žena vysokým zpeněžením mléčného 
tuku. Z těchto důvodů totiž přešlo 
mnoho cenově citlivých trhů v Africe 
a Asii na nový produkt, kterým bylo 
sušené odstředěné mléko natuč-
něné rostlinným tukem (FFP = fat 
filled powder), a je předpoklad, že 
z cenových důvodů zdejší odběratelé 

u tohoto výrobku i do budoucna zůstanou.
Celosvětová výroba sušeného plnotučného mléka 

se přesto po silném poklesu v roce 2016 (-7,0 %) poněkud 
zotavila, a v roce 2017 byla vyšší o 3,3 %. Čínská poptávka 
po této komoditě byla tak silná, že z toho přesto mohli pro-
fitovat výrobci na Novém Zélandu (nárůst o 4,5 %) a také 
v EU (nárůst o 3,1 %). Dokonce i USA se zařadily prvně mezi 
významné vývozce sušeného plnotučného mléka, když zvýšily 
jeho výrobu meziročně o 24,7 %.

Výroba sýrů pokračovala ve svém několikaletém růstu 
a v roce 2017 se zvýšila o dalších 2,6 %, což bylo významnou 
hnací silou v růstu poptávky po mléčných výrobcích. Sýry jsou 
navíc jediným produktem, u kterého poptávka roste trvale 
na všech hlavních světových trzích. Nicméně zvýšení jejich 
výroby v EU bylo v uvedeném roce minimální, pouhých 0,7 % 
a v některých klíčových zemích, jako jsou Francie, Nizozemí, 
Německo a Irsko, jejich výroba dokonce poklesla. Všechny 
tři klíčové exportní regiony, tedy Oceánie, USA a EU, před-
pokládají, že jejich výroba sýrů v příštích letech poroste, aby 
mohla být saturována rostoucí poptávka zejména z oblasti 
Asie. Soudě podle zvyšujícího se počtu výrobních kapacit 
na Mozzarellu v Oceánii, a zejména v EU, je možné předpo-
kládat, že se v budoucnu bude zvyšovat podíl mléka zpracová-
vaného právě do sýrů. 

Na následujících grafech je ilustrován dlouhodobý vývoj 
výroby nevýznamnějších mléčných komodit:

Světová produkce sušeného odstředěného mléka

Světová produkce másla a máselného oleje Světová produkce sýrů

Světová produkce sušeného plnotučného mléka

Grafy 1–4 Vývoj nejvýznamnějších mléčných komodit
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Spotřeba
Celosvětová spotřeba mléčných výrobků se v roce 2017 

meziročně zvýšila ze 111,1 na 113 kg na osobu, tedy o 1,7 %. 
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 prů-
měrné spotřeby na hlavu však souvisí s postupujícím uvě-
domováním pozitiv konzumace mléčné výživy, ke kterému 
dochází čím dál více zejména v rozvojovém světě.

V západním světě znamenal rok 2017 konec boomu 
období vysoké konzumace másla a sýrů. Spotřeba másla 
v USA ale ještě vzrostla o 0,5 %, zatímco v EU byl zaznamenán 
její pokles o -1,7 %. V USA stoupla také o 2,3 % meziroční spo-
třeba sýrů, což však bylo méně než průměr růstu posledních 
tří let (+3,4 %). V Evropské unii v roce 2017 spotřeba sýrů 
naopak stagnovala, když zaznamenala nárůst pouze 0,1 %. 
Vysoký růst spotřeby sýrů začíná být patrný v Asii, a to 
zejména v Číně a v Jižní Koreji.

Světová spotřeba konzumních mlék dále stagnovala. 
Dokonce i v Číně, kde spotřeba mléčných výrobků narůstá, 
byl růst konzumace konzumních mlék více méně zanedba-
telný. K růstu spotřeby však došlo v některých spíše rozvo-
jových zemích, jako jsou Indie, Turecko, Brazílie a Mexiko. 
Poptávka po konzumním mléce v EU a USA je už několik let 
zcela saturovaná, a navíc zde čelí tento produkt velké konku-
renci ze strany rostlinných nápojů.

Spotřebitelské preference v kategorii tekutých mléč-
ných výrobků se stále častěji mění ve prospěch fermentova-
ných nápojů. Jogurty, jogurtové nápoje a jiné fermentované 
mléčné drinky vykazují stabilní růst poptávky na všech klíčo-
vých trzích. V roce 2017 to bylo 2,5 %.

Mezinárodní obchod s mlékem
V klíčových importních regionech, jako je Rusko a Čína, 

pokračoval v roce 2017 vývoj podle očekávání. Zatímco Čína 
zvýšila svoji dovozní schopnost mléčných výrobků z celého 
světa poté, co došlo k opětovné normalizaci jejich zásob 
nahromaděných v minulých letech, Rusko zůstalo naopak pro 
dovozce kvůli svému embargu uzavřené. Jedinou výjimkou 
na tento trh byly země Latinské Ameriky, na které se zákaz 
dovozu nevztahuje.

I přes nemožnost vývozu mléčných výrobků na ruský 
trh však celosvětový obchod celkově prosperoval. V rámci 
exportního portfolia však lze pozorovat zcela odlišný vývoj. 
Objem obchodů se zvýšil nad dlouhodobý průměr zejména 
u sušeného odstředěného mléka (+10,3 %) a u sýrů (+4,1 %), 
zatímco vývoz plnotučného a polotučného sušeného mléka 
propadl o -3,4 %, a obchod s máslem se snížil dokonce  
o -13,9 %.

Změny ve zpracování mléka zejména ve prospěch sýrů 
měly vliv rovněž na exportní portfolio klíčových světových 

Graf 5  Exportní podíly hlavních exportérů na světovém 
trhu (v hodnotě ME)
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vývozců. Vliv na to má ale i nová dovozní poptávka zejména 
z Číny, kde se snižuje důraz na dovoz dříve tak poptávaného 
sušeného plnotučného mléka, a naopak se zvyšuje zájem 
o trvanlivé mléko, sýr Mozzarella a čerstvé smetanové sýry. 
Jejich dodavatelem se stal Nový Zéland, který tak významně 
mění své exportní zaměření. V případě vývozního portfolia 
Evropské unie je možné pozorovat odklon od sušeného 
odstředěného mléka ve prospěch navýšeného vývozu sýrů, 
z nichž právě i zde se do popředí zájmu dostává Mozzarella.

Rok 2018 sice zatím není vyhodnocen, ale je v něm 
možné pozorovat další změny v exportních tocích ovlivněné 
zejména „celní válkou“ mezi USA a některými jejich obchod-
ními partnery. I v roce 2018 zůstal uzavřen ruský trh, naopak 
se „dveře otevírají“ zejména na nové obchodní trhy Afriky, 
ale předpokládá se, že k výraznému navýšení mezinárodního 
obchodu za uplynulý rok nedojde. 

Z dlouhodobého hlediska je možné očekávat spíše 
návrat k vysokým obchodním tarifům a jistý odklon od dlou-
hodobého trendu liberalizace světového obchodu. Vzhledem 
k tomu, že v zemích vyvážejících ropu, které patří současně 
k nejvýznamnějším dovozcům mléčných komodit, dochází 
k opětovnému lepšímu zhodnocení ropy, může dojít v roce 
2019 k novému nastartování a oživení obchodu s mlékem.

Ceny mléka a mléčných výrobků
Po významném navýšení ceny syrového mléka, které 

kulminovalo v srpnu 2017, se cenový vývoj poměrně drama-
ticky obrátil a do konce roku se ceny oproti své srpnové hla-
dině propadly o 20–25 %. Počátkem roku 2018 se však ceny 
stabilizovaly. Někteří účastnici trhu, kteří si zvykli na „tříletý 
cenový cyklus“ mléka, očekávali další pokles ceny. Ten se 
však nedostavil, neboť loňské problémy spojené se suchým 
a velmi teplým počasím zabraňovaly tomu, aby se tento nový 
pokles projevil. Po třech po sobě jdoucích tříletých ceno-
vých cyklech, ke kterým došlo mezi lety 2006 a 2016, byla 
situace v cenách mléka v roce 2018 najednou zcela odlišná. 
To bylo samozřejmě dobrou zprávou pro zemědělce, pro-
tože se ceny mléka od začátku roku 2018 většinou udržely 
na komfortních úrovních. To však vedlo zase k tomu, že 
v některých zemích byla náhle poptávka po mléčných výrob-
cích negativně ovlivněna vysokými cenami mléka, a tedy 
mléčných výrobků. Spotřebitelské ceny mléka se výrazně 
zvýšily především v zemích jako Egypt, Jižní Afrika a Argen-
tina, což zde mělo vliv na snížení koupěschopnosti, a tudíž  
i spotřeby.

Zajímavý cenový vývoj bylo možné v roce 2017 pozo-
rovat u některých komodit: bezprecedentní nárůst cen másla, 
bezvodého mléčného tuku a smetany poskytl kupujícím a pro-
dejcům těchto produktů zajímavé výzvy, ale ovlivnil navíc 
i ceny ostatních produktů, a projevil se také v přerozdělování 
zpracovávaného mléka ve prospěch ziskových produktů.

Hodnotíme-li zpětně toto období, můžeme učinit závěr, 
že většina zpracovatelů držela především výrobu sýrů a suše-
ného mléka na úrovni tržní poptávky, ale přebytečné mléko 
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Graf 6  Růst mezinárodního obchodu s mlékem (v hodnotě 
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zpracovávala zejména na máslo a sušené odstředěné mléko. 
SOM se však kvůli jeho velkému objemu hromadilo na skla-
dech, což ovlivňovalo další vývoj mlékárenského trhu.

V této chvíli se však již zdá, že se naskladněné objemy 
SOM snižují a ceny másla a SOM pozvolna konvergují. 
Objem sušeného odstředěného mléka na skladech je ale pro-
zatím stále vyšší, než by bylo obvyklé. Je potřeba zmínit, že 
postoj spotřebitelů k mléčnému tuku zůstává stejně příznivý 
jako v posledních třech letech, takže vysoký rozdíl ocenění 
mléčného tuku a mléčných proteinů i přes pozvolnou konver-
genci zůstane v tomto roce dozajista stále významný.

Několik informací z dalších konferencí 

V průběhu Světového mlékárenského summitu IDF se 
ve dnech 15.–18. října 2018 uskutečnila celá řada konferencí 
a workshopů, které tematicky pokryly celou oblast mlékáren-
ského businessu, počínaje prvovýrobou mléka, jeho zpra-
cováním a obchodní realizací, ale také oblasti marketingu, 
výživy a zdraví, vědy, laboratorní kontroly, legislativy a vzdě-
lávání. V následujících poznámkách přináším některé infor-
mace a závěry z těchto jednání.

Školní mléko

Programy školního mléka zavedené celosvětově v celé 
řadě zemí poskytují dětem cenné živiny potřebné pro jejich 
zdravý růst a vývoj. Na konferenci o školním mléku konané 
16. října to zdůraznila prezidentka IDF paní Judith Bryans 
z Velké Británie a dodala, že tyto programy slouží i mimo jiné 
ke vštěpování správných stravovacích návyků po celý život. 
Ve svém vystoupení uvedla: „Pokud nemají děti dostatek 
potravin, pokud nejsou nasycené a vlastně nejedí zdravě, 
mají samozřejmě problémy i chodit do školy a soustředit se 
na své vzdělání. I proto musíme zajistit, aby děti byly dobře 
živeny. Všechny děti po celém světě, ať už bohaté nebo chudé, 
si zaslouží přístup k dostatečnému množství jídla, aby neměly 
hlad. Také si zaslouží potraviny, které jsou výživné, kulturně 
přijatelné a cenově dostupné.“

Dr. Bryans uvedla, že programy školního mléka jsou 
po celém světě velmi důležité při poskytování všech faktorů, 
které podporují výživu dětí prostřednictvím dodávek kva-
litních potravin. „Mléko poskytuje dětem řadu živin včetně 
vápníku, vysoce kvalitních bílkovin a řady vitaminů a mine-
rálů potřebných pro jejich zdravý vývoj. Měli bychom si také 
uvědomit, že živiny obsažené v mléce vytváří komplexní výži-
vovou matrici, která je prospěšná jako celek, a nelze proto 
z ní vytrhávat jednotlivé nutrienty. Tato matrice funguje jako 
symfonický orchestr živin, které fungují synergicky a posky-
tují své zdravotní výhody.“ Tento fakt se netýká pouze mléka 
jako takového, ale samozřejmě i jednotlivých mléčných  
výrobků.

Mezinárodní mlékařská federace se proto chce touto 
problematikou více zabývat na svém summitu v roce 2019 
v Istanbulu, jehož motto zní „Milk for life“. Aby se lépe poro-
zumělo stavu školních mléčných programů po celém světě, 
uskuteční letos Stálý výbor IDF pro výživu a zdraví nový prů-
zkum, jehož výsledky budou zveřejněny v září na summitu 
v Turecku. Pan Rafael Fabrega z organizace Tetra Laval 
Food for Development uvítal toto rozhodnutí a uvedl, že nový 
průzkum konzumace mléka ve školách by mohl napomoci 
k ospravedlnění a další potřebné vládní finanční podpoře 
těchto programů, které jsou pro děti a mládež jednoznačně 
přínosné.

Významná spolupráce IDF  
s Codex Alimentarius a s ISO

Na summitu vystoupil rovněž generální tajemník Codex 
Alimentarius pan Tom Heilandt, který ocenil obrovský 
význam a přínos spolupráce IDF s touto světovou organi-
zací pro potravinářské standardy. Podle něj se za posledních 
5 let zúčastnilo 141 expertů IDF celkem 55 zasedání Codexu, 
na kterých vystupují jako přední techničtí poradci při tvorbě 
a revizi potravinářských norem. Dalšími oblastmi úspěšné 
spolupráce jsou také hygienická praxe v oblasti mléka a mléč-
ných výrobků, smluvní záležitosti, vývozní certifikáty a bez-
pečnost potravin.

„Existuje i nadále potřeba globálně harmonizovaných 
pravidel, která by umožnila podnikání,“ řekl pan Heilandt 
a doplnil: „Je potřeba vytvářet hodně úsilí pro dosažení bezpeč-
ných a dobrých potravin v každém domě po celou dobu. Nikdo 
to nemůže udělat sám. My potřebujeme partnery, abychom si 
strategicky rozdělili úkoly. V případě mléka a mléčných výrobků 
bude pro nás tímto partnerem vždy Mezinárodní mlékařská 
federace.“ 

Spolupráci s IDF ocenil na summitu také pan Sergio 
Mujica, generální tajemník ISO, když 17. října 2018 na 
summitu zdůrazňoval úlohu mezinárodních standardů 
v oblasti bezpečnosti potravin. Tato silná spolupráce mezi 
IDF a ISO pokračuje vývojem společných norem pro metody 
analýzy a odběru vzorků mléčných výrobků, které spojují 
odborné znalosti a standardizaci v oblasti mlékárenství, a tím 
zlepšují bezpečnost a kvalitu mléčných výrobků.

Ocenění významných mlékařských  
odborníků

Na loňském mlékárenském summitu byli za svou práci 
a vědecký přinos oceněni celkem čtyři významní mléká-
renští odborníci. Ceny jim na závěrečné galavečeři předala 

Vystoupení pana Ban Ki-Moona při slavnostním zahájení 
summitu
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prezidentka IDF paní Judith Bryans, která při slavnostním 
ceremoniálu uvedla: „Tito vítězové jsou inspirací pro celou 
mlékárenskou komunitu za jejich nasazení a tvrdou práci 
pro rozvoj mlékárenství. Jejich názory, strategické myšlení, 
vášeň a vůdčí postavení v jejich odbornostech významně přispí-
vají k poslání IDF trvale posilovat mlékárenský sektor. Ocenění 
jim jsou udělována za to, že své znalosti sdílejí široké mlékařské 
komunitě a osvětlují pohledy na otázky a řešení udržitelnosti 
mléka. A za to jim musíme být velice vděčni.“

První z vyznamenaných byl pan Jean François Boudier 
z francouzského výzkumného ústavu Prosperite Fermiére 
z Dijonu, který spolupracoval s IDF od roku 1971 a po více 
než 25 let působil zejména ve Stálém výboru IDF pro vědu 
a technologii a také ve Stálém výboru IDF pro označování. 
Pan Boudier se významně podílel na řadě inovací a vždy 
zastával významnou pozici při obhajování mléka a celosvěto-
vého vývoje mlékárenství.

Dalším oceněným byl 
pan Dr. Jaap Evers z Nového 
Zélandu, který získal cenu 
IDF za vynikající příspěvek 
k pracovnímu programu IDF.

„Cítím se být velice 
poctěn, že jsem mohl přispět 
k úspěchu mezinárodního 
mlékárenství tím, že jsem vedl 
práci, která pomohla zvýšit 
celosvětovou harmonizaci 
norem, a tím utvářet globální 
regulační rámec ve prospěch 
mlékárenského odvětví a spo-
třebitelů,“ řekl Dr. Evers ve 
videozáznamu z Nového Zélandu. „Mlékárenství je inovativní 
a dynamický sektor. Spolupráce mezi různými zainteresova- 
nými subjekty v mlékárenském oboru jsou v mnoha ohle-
dech příkladem pro jiná potravinářská odvětví. IDF může být 
opravdu hrdá na to, že vytvořila a nadále poskytuje velmi důle-
žitý příspěvek k úspěchu globálního mlékárenského odvětví,“  
dodal.

Uznání IDF získal také pan Olav Østerås ze Švédska, 
předseda Stálého výboru IDF pro zdraví a dobré životní pod-
mínky zvířat (SCAHW), který získal cenu za angažovanou 
práci a vedení tohoto výboru. „Prací v IDF jsem se naučil tolik 
o globálním mlékárenském odvětví, když jsem mohl poznávat 
a porovnávat provozní prostředí v různých zemích světa, 
z čehož jsem se vždy mohl poučit a co mi pomohlo přijímat 
správná rozhodnutí,“ vyjádřil se ke své ceně pan Østerås. 
„Toto ocenění mě povzbuzuje a bude motivací pro další moji 
práci.“

Závěrečná, čtvrtá cena byla předána panu Jean-Marc 
Delortovi ze Švýcarska, který byl mnohaletým předsedou 
Programme and Coordination Committe, tedy nejvýznamněj-
šího odborného orgánu IDF. Ten se po převzetí ceny vyjádřil 
takto: „Bylo mi skutečným potěšením, že jsem měl příležitost 
sloužit IDF. Jako široce uznávaná mezinárodní organizace 
mlékařů má IDF vysoké renomé v oblasti sdílení vědeckých 
poznatků, majících silný dopad na globální odvětví mléka.“ 
(Poznámka: předsednictví v PCC IDF pan Delort předal na 
summitu v Jižní Koreji našemu významnému kolegovi, panu 
Pierechristiano Brazzale).

Slavnostní ceremoniál byl završen také udělením 
významné marketingové ceny, IMP trofeje Yvese Boutonnata, 
kterou za propagační kampaň Milk Moments získalo sdružení 
The European Milk Forum. Propagační program Milk 
Moments je společnou kampaní Belgie, Dánska, Francie, 
Irska a Severního Irska.

Konference IDF o mlékárenské výživě a zdraví

Tato tradiční konference proběhla na summitu závě-
rečný den 18. října a věnovala se především benefitům účinku 
mléka, zakysaných mléčných výrobků a také konzumace sýrů. 

O potravinové matrici ovlivňující nutriční výhody růz-
ných mléčných výrobků hovořila Dr. Emma Feeney z Univer-
sity College z irského Dublinu. Sýry se podle ní značně liší, 
jednak z pohledu své struktury a jednak z hlediska obsahu 
tuku a bílkovin, což může vést k různým účinkům na zdraví 
osob. Potravinová matrice může ovlivnit stupeň trávení 
a absorpci živin. Různé druhy sýrů mají rozdílnou potravi-
novou matrici, která pak ovlivňuje jejich nutriční vlastnosti 
a účinky na zdraví.

Prof. Nagako Okuda z Japonska referovala na konferenci 
o výživě o tom, jak zlepšuje zvýšená spotřeba mléka poměr 
sodíku a draslíku v krvi, a tím přispívá ke snižování rizika 
kardiovaskulárních onemocnění. Vycházela při tom ze studií 
uskutečněných v minulých letech v Japonsku. Vysvětlila, že 
lidé, kteří konzumují méně soli, mají tendenci konzumovat 
více mléka a také ti, kteří mají vyšší příjem draslíku, inklinují 
k vyšší konzumaci mléka. Tato charakteristika může podle 
ní pomoci při úpravě stravy za účelem zlepšení zdraví. Pro-
fesorka Okuda poukázala na to, že nižší příjem ovocných 
a mléčných výrobků může vysvětlit nižší příjem draslíku mezi 
Japonci, kteří začali užívat mléko až po druhé světové válce, 
což přispělo ke zlepšení výživy zejména zvýšením příjmu bíl-
kovin a některých dalších živin. Dále poznamenala, že Svě-
tová zdravotnická organizace (WHO) doporučila zajistit 
příjem draslíku ve výši nejméně 3510 mg/den u dospělých, 
což přispěje ke snížení krevního tlaku a kardiovaskulárních 
onemocnění, přičemž průměrný příjem draslíku v Japonsku 
činí dnes pouhých 2100 mg/den. „Zvýšení spotřeby mléka 
může snížit poměr sodíku a draslíku v Japonsku,“ uvedla prof. 
Okuda. „Snížení poměru sodíku a draslíku tím, že se zvýší 
příjem draslíku, může být novým cílem při prevenci srdečně 
cévních onemocnění.“

Konference IDF o zdraví a pohodě zvířat

Závěrečný den summitu se také diskutovalo o zdraví 
a pohodě dojnic. Profesor Henk Hogeveen z holandské uni-
verzity ve Wageningenu hovořil o zdraví zvířat z ekonomické 
perspektivy a zdůraznil, že zemědělci často podceňují výši 
nákladů na léčení dojnic. Skutečnost, že preventivní náklady 
na předcházení nemocí jsou mnohem nižší než náklady 
vydané za jejich léčení, mnozí zemědělci často nevidí. Přitom 
dobré zdraví zvířat často poskytuje vyšší ziskovost. Z těchto 
důvodů je při správném řízení zemědělského podniku analýza 
nákladů a přínosů nesmírně důležitá. „Lepší zdraví zvířat = 
lepší ziskovost,“ motivoval přítomné zemědělce prof. Hoge-
veen.

Dalším diskutovaným tématem na konferenci byla pre-
ventivní opatření v oblasti infekčních onemocnění a antimik-
robiální rezistence.

Dr. Tine van Werwen z univerzity v Utrechtu v Nizo-
zemsku uvedla, že zdravé zemědělství je možné jen a pouze 
s menším využitím antimikrobiálních látek. S odvoláním na 
případ Nizozemska řekla dr. van Werwen, že její země sní-
žila v průběhu desetiletí o více než 60 % používání antimik-
robiálních látek u všech druhů zvířat. Studie také shledala 
u zvířat související snížení antimikrobiální rezistence (AMR). 
„Proaktivní působení holandského mlékárenského průmyslu 
při snižování používání antimikrobiálních přípravků vedlo  
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2,5 mil. tun zpracované řepy 300 tis. tun vyrobeného cukru
80 tis. tun vyrobených pelet 275 tis. hl surového lihu

ke snížení léčby na sucho stojících krav o 49 % a u dojených krav 
ke snížení počtu mastitid o 40 %, aniž by došlo k nárůstu klinic-
kých mastitid,“ řekla Dr. van Werwen a dodala, že zemědělci 
a veterináři musejí být přesvědčeni o potřebě omezení použí-
vání antimikrobiálních látek a zvážení dopadu antimikrobi-
ální rezistence. Dr. van Werwen poznamenala, že pracovní 
skupina pro antimikrobiální rezistenci, kterou založila a pod-
pořila nizozemská vláda v roce 2008, přispěla k celkovému 
snížení antimikrobiálního užití v zemi prostřednictvím obe-
zřetného používání. „K povinnému snížení o 20 % došlo v Nizo-
zemí poprvé v roce 2011. V roce 2013 to bylo už snížení o 50 % 
v roce 2013 o 70 %,“  vysvětlila Dr. van Werwen. „Více než 67 % 
celkového používání těchto látek souvisí s léčbou mléčné žlázy.“ 

Na Dr. Van Werwen navázala dr. Elisabeth Erlacher-
-Vindel ze Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), která 
představila strategii této organizace týkající se AMR a obezřet-
ného používání antimikrobiálních látek u zvířat. Patří sem moni-
torování používání antimikrobiálních přípravků a podpora 
provádění mezinárodních norem a pokynů. „Antimikrobiální 

rezistence je hrozbou pro zdraví a pohodu zvířat, zásobování 
potravinami a bezpečnost potravin po celém světě,“ zdůraznila 
dr. Erlacher-Vindel z Francie. „K tomu, aby byla zajištěna udr-
žitelnost živočišné výroby, musí být účinnost antimikrobiálních 
látek zachována jejich odpovědným a obezřetným používáním.“ 
Zdůraznila potřebu vybudovat a udržovat databázi, která by 
shromažďovala informace o používání antimikrobiálních 
látek u zvířat chovaných na výrobu potravin, a vypracovávání 
souvisejících analýz a hodnoticích výročních zpráv. Dr. Erla-
cher-Vindel řekla, že je třeba vynaložit úsilí na vedení a pod-
poru výzkumu alternativ k antibiotikům s cílem podpořit vývoj 
a zavádění nových nástrojů, produktů a metodik. Dále uvedla, 
že vlády potřebují podporu při vývoji a modernizaci relevant-
ních právních předpisů týkajících se výroby, registrace, dovozu 
a distribuce a používání veterinárních přípravků.

Závěr

Světový mlékárenský summit IDF v Daejeonu v Jižní 
Koreji byl opět vynikající platformou pro dialog, sdílení zna-
lostí a vytváření vzájemně prospěšných sítí, které pomohou 
utvářet a rozvíjet mlékárenské odvětví. Počínaje inspirativním 
projevem bývalého generálního tajemníka OSN Ban Ki 
Moona při zahájení summitu přes všechny uspořádané konfe-
rence a zvláštní zasedání – ze všeho byla patrná jasná kvalita, 
nadšení a angažovanost jak přednášejících, tak i delegátů. Pro 
každého z nich tak mohla být účast na summitu jednoznačně 
přínosem. Je také potřeba ocenit velké nasazení a práci 
jihokorejských pořadatelů za vynikající přípravu a organizaci 
summitu, ale také za jejich nevšední pohostinnost. Tak tedy 
korejsky „Kamsa hamnida“ = Děkujeme! �
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Náš rozhovor
– na 8 otázek 

odpovídá:
Rytíř české  
chuti 2018

Ing. JAROSLAV NECHVÁTAL, MBA,  
Café Charlotte Železná Ruda 

1. V loňském jubilejním 10. ročníku soutěže Česká chuťovka 
jste získal prestižní titul „Rytíř české chuti“. S jakými pocity 
jste přijímal toto odborné vyznamenání, které jste převzal 
v Senátu České republiky na slavnostním vyhlášení vítězů 
v této soutěži v říjnu minulého roku? A v čem vidíte největší 
příčinu tohoto Vašeho významného úspěchu?

Za úspěch považuji i pouhou nominaci v této kategorii, 
ale skutečný zisk titulu Rytíř české chuti pokládám v tak 
pestré a významné konkurenci za obrovskou poctu a uznání 
své dlouholeté práce. Slavnostní vyhlášení pro mě bylo 
velmi emotivní, vzpomínal jsem na svoje začátky před více 

než dvaceti lety, kdy jsme se s manželkou rozhodli, bez před-
chozích znalostí v oboru, vybudovat cukrárnu, aniž bychom 
tušili, jakým fenoménem se vůbec může stát. 

Ocenění jsem tedy přebíral nejen za sebe, ale právě 
také za svou manželku Evu, za svou dceru Moniku, která se 
v posledních letech podílí na chodu cukrárny, a v neposlední 
řadě za celý tým Café Charlotte, který aktuálně čítá na dvacet 
stálých zaměstnanců a každý den se snaží udržovat nasta-
venou úroveň v kvalitě výrobků i nabízených služeb. V tom 
také vidím největší původ našeho úspěchu – v každodenní 
soustavné práci, jejímž zásadním výsledkem je spokojený 
zákazník.

2. Soutěž Česká chuťovka je již tradičním kláním výrobců 
potravin. Účast Vaší firmy Café Charlotte v ní je opravdu 
příkladná. Můžete prozradit, kolik ocenění již Vaše výrobky 
získaly? A co Vám soutěž Česká chuťovka přináší a jak jste 
spokojeni s jejím průběhem, ale i organizací? 

Café Charlotte se této soutěže zúčastnilo již posedmé 
a za své výrobky během uplynulých let získalo celkem 33 cer-
tifikátů České a Dětské chuťovky a 3 Ceny novinářů. 

Soutěž Česká chuťovka je pro nás jednou z nejzajíma-
vějších soutěží, neboť se zde každý rok setkává velké množ-
ství odborníků, podnikatelů a výrobců z nejrůznějších odvětví 
potravinářského průmyslu. Zároveň zde panuje srdečná 
atmosféra, která umožňuje sdílet své zkušenosti, ochutnávat 
rozmanité výrobky a navazovat nová přátelství, která jsou 
v dnešní době a v tomto odvětví tak důležitá a přesto vzácná.

3. A teď prozraďte něco z historie Vašeho podniku. Jak to 
vlastně v Železné Rudě začalo? A co bylo prvotním motivem?

V roce 1995 přišla s původní myšlenkou otevřít 
cukrárnu v Železné Rudě moje manželka Eva. Neměli 
jsme s cukrařinou vůbec žádné zkušenosti, ale vrhli jsme 
se do toho, dá se říci, po hlavě. Společně jsme se rozhodli, 
že chceme vytvořit koncept „rodinné“ cukrárny, kde bude 
kladen důraz stejnou měrou na kvalitu výrobků jako na přá-
telský přístup k zákazníkovi. Počáteční investice finančních 
prostředků sice nebyla zanedbatelná, avšak brzy se ukázalo, 
že vytvoření takto originálního projektu bude mít úspěch. 
A to i přesto, že železnorudský region nebyl před dvaceti 
lety ani zdaleka tak vyhledávanou turistickou oblastí, jak jej 
známe dnes. 

4. A kdy se dostavily první úspěchy? A co dnes považujete 
z doby počátků Café Charlotte za klíčové pro úspěšný rozvoj?

Záleží, co si pod pojmem první úspěch představu-
jete. Úspěch bylo již samotné otevření poměrně unikátního 
podniku v železnorudském regionu. Za úspěch považuji, 
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že jsme během dvacetileté existence cukrárny ani na oka-
mžik nepolevili v nastavených standardech poskytovaných 
služeb. Od majitelů přes cukráře až po servírky, všichni se 
věnujeme zákazníkům s největší péčí, vycházíme jim vstříc 
v jejich požadavcích, vytváříme pohodové domácí prostředí. 
Zároveň se neustále zdokonalujeme ve svém oboru, účast-
níme se nejrůznějších seminářů a školení a nabyté zna-
losti se snažíme uplatňovat efektivně a v souladu s firemní  
strategií. 

Pak jsou samozřejmě úspěchy „na papíře“. Kromě výše 
zmíněných ocenění Česká chuťovka a Dětská chuťovka se 
můžeme pyšnit dalšími neméně prestižními oceněními a cer-
tifikáty, např. vlastní certifikát „Nejlepší cukrárna roku“ od 
Asociace cukrářů ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
za rok 2004, 2005 a 2009, v roce 2008 byla v anketě redak-
torů zařazena mezi TOP 10 cukráren v ČR, v roce 2010 bylo 
oceněno několik výrobků certifikátem „Originální produkt 
Šumavy“.

Pro nás je ale vždycky největším úspěchem spoko-
jený zákazník, protože spokojení zákazníci jsou ti, kteří ve 
výsledku určují kvalitu podniku.

5. Jste inženýr a MBA – mělo Vaše vzdělání nějaký vliv na 
nynější podobu Vaší firmy? Co způsobilo, že jste se stal reno-
movaným cukrářem? 

Když jsem v roce 1987 ukončil studium na Vojenské 
vysoké technické škole v Liptovském Mikuláši na Slovensku, 
začal jsem prakticky ihned podnikat v oboru elektroniky. 
V roce 1991 jsem otevřel i pultovou prodejnu potravin v Plzni 
a zároveň rozšířil své podnikatelské aktivity na burzách 
v celém Československu. Po rozdělení Československa jsme 
se s rodinou přestěhovali do Železné Rudy, kam jsem přenesl 
i část svého podnikání – v roce 1994 jsem zde otevřel prodejnu 
se značkovým českým sklem. O rok později jsem rozšířil svůj 
podnik o další prodejnu se sklem a suvenýry a zároveň ukončil 
svoje podnikatelské aktivity s elektronikou, abych se mohl 
plně věnovat nákupu a prodeji zboží. Cukrárnu jsme otevřeli 
v roce 1997, aniž bychom měli předchozí zkušenosti v oboru, 
nicméně moje dřívější podnikatelské aktivity mi jistě v začát-
cích pomohly firmu rozjet. Abych si rozšířil znalosti a udržel 
krok s konkurencí v oblasti vedení firmy, absolvoval jsem 
v letech 2009 až 2011 studium oboru hotelnictví, marketing 
a management na Prague International Business School při 
VŠE v Praze. 

6. Café Charlotte je rodinný podnik. Ne ve všech rodinách 
jsou vztahy takové, aby jejich členové mohli pracovat spolu. 
Jak je to u Vás? A máte dostatek kvalitních cukrářů, ale i dal-
ších pracovníků?

To, že bude Café Charlotte rodinný podnik, bylo jasné už 
u prvotní myšlenky na vlastní cukrárnu. Od samého počátku 
se o chod firmy staráme s manželkou sami, před několika lety 
se k nám přidala také dcera Monika. Samozřejmě tak jako 
v ostatních firmách i my se občas názorově rozcházíme. Přece 
jen rozdíl jedné generace je znát. Ale myslím, že nás to udržuje 
v příjemné aktivitě, pozornosti a že nás to především oboha-
cuje. Obecně mladší generace s sebou přináší větší flexibi-
litu a rychleji reaguje na dynamický vývoj dnešní doby. Díky 
Monice má Café Charlotte kromě aktivních webových stránek 
(www.cafe-charlotte.cz) svůj účet na facebooku (www.
facebook.com/CafeCharlotteZeleznaRuda) i Instagramu  
(@cafe_charlotte_zeleznaruda), které jsou využívány jak 
k reklamě, tak k online objednávkám a komunikaci se zákaz-
níky. Je třeba říci, že právě díky těmto sociálním nástrojům se 
daří propagovat Café Charlotte i u návštěvníků mladší gene-
race, ať je to prostřednictvím fotografií, příběhů či sdílení 
informací ze železnorudského regionu.

Celý náš pracovní tým tvoří na dvacet zaměstnanců, 
mezi něž patří specialisté v oboru cukrářství, servírky, baristky 
i brigádnice ze středních škol. Najít kvalitního cukráře je dnes 
poměrně obtížné, ještě obtížnější je však přesvědčit ho, aby 
přišel pracovat do Železné Rudy. Na druhou stranu musím 
říci, že všichni cukráři/ky, kteří u nás pracovali, s sebou při-
nesli něco zajímavého, ať už to byly třeba nové či vylepšené 
recepty, nebo metody a způsoby výroby. 

7. A teď zpět k cukrářské výrobě – trochu do hloubky. Co je 
nejsilnější „zbraní“ ve Vaší cukrářské nabídce? A jsou to 
všechno výhradně Vaše speciality? A jakým směrem chcete 
pokračovat ve vývoji nových produktů?

V Café Charlotte je od počátku kladen důraz na kvalitu 
výrobků i služeb. Receptury dortů, zákusků a cukroví vychá-
zejí ze staročeských i zahraničních předloh, které si v cuk-
rárně upravujeme podle vlastní fantazie. Všechny nabízené 
produkty ale samozřejmě také podléhají poptávce a módním Část týmu z Café Charlotte při práci ve výrobně

Ing. Monika Nechvátalová, MBA, představuje soutěžní výrobky 
na slavnostním vyhlášení České chuťovky 2018
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trendům, které se nevyhýbají ani potravinářskému průmyslu. 
Obzvláště v posledních letech se poměrně rychle zvyšuje 
povědomí zákazníků o složení výrobků, více dbají na použití 
zdravějších variant některých ingrediencí nebo na úplnou 
absenci lepku, laktózy, cukru. 

Náš sortiment má opravdu široký záběr – klasické 
zákusky, zmrzlina vlastní výroby a zmrzlinové poháry, nejrůz-
nější dorty. K tomu nabízíme kvalitní kávu, čaje, alkoholické 
i nealko koktejly. Další kategorii našich výrobků tvoří sezonní 
cukroví – vánoční, velikonoční, svatební. 

Samozřejmostí je pro nás pečení na objednávku – vždy 
se snažíme vyjít zákazníkovi vstříc a jsme schopni připravit 
dorty na objednávku zcela podle vkusu a preferencí zákazníka. 

V nabídce Café Charlotte je vždy možné nalézt bezlep-
kové zákusky, popřípadě lze objednat dort, v němž je bílý cukr 
nahrazen třtinovým, medem nebo jiným přírodním sladidlem 
a bílá pšeničná mouka zdravějšími bezlepkovými alternati-
vami. Vždy jsou ale použity prvotřídní ingredience, jejichž 
výsledkem je chuť, kvůli které se sem zákazníci rádi vracejí.

Jak už jsem řekl, i cukrařina je odvětví, v němž se střídají 
módní trendy. U nás se snažíme balancovat tradiční postupy 
s těmi moderními tak, abychom neztratili kvalitu výrobků 

a zároveň abychom každý rok nabídli zajímavou novinku, 
která zaujme nejen chutí, ale třeba také designem. 

8. Jaké máte plány do budoucna? A chystáte v tomto roce 
nějaké novinky, na které se mohou Vaši zákazníci těšit? A čím 
překvapíte zase nás v České chuťovce 2019 letos na podzim?

Zřejmě už uzrála doba na zvětšení prostor i portfolia 
výroby Café Charlotte. Do roka bychom chtěli naše pro-
story ještě zvětšit (chystáme i několik menších překvapení). 
Především bychom však chtěli nabídnout zákazníkům 
kompletní gastronomický servis, proto se připravujeme na 
vstup do segmentu teplých jídel. V rámci rozšiřování prostor 
počítáme i s místem pro teplou kuchyni, plánujeme zmoder-
nizovat a rozšířit toalety a vybudovat salonek pro uzavřené 
skupiny. 

Na letošní ročník České chuťovky se samozřejmě 
poctivě připravujeme a určitě nebudou chybět nové soutěžní 
výrobky, ty si ale nechám jako překvapení pro porotu i naše 
zákazníky. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�

Změna programu vyhrazena. www.zofin.cz

226. Žofínské fórum

„Současnost a perspektiva
českého zemědělství“

V čem jsou hlavní příčiny snižující se míry soběstačnosti v produkci potravin? Proč 
dovážíme produkty, které jsme schopni sami vypěstovat a vyrobit? Co se skrývá za 
změnou produkce? Jsme schopni stabilizovat situaci v našem zemědělství? Kdy 
vyrovnáme podmínky pro naše zemědělce s těmi, které mají ve vyspělých zemích? 
Podaří se nám udělat pořádek na našem trhu?

Diskutovat bude ministr zemědělství Miroslav Toman, přizvaní jsou zástupci Agrární komory 
ČR, Zemědělského svazu ČR, SZIF, PGRLF a další hosté.

Konané pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Velký sál paláce Žofín, 26. března 2019 od 13:00 hod.
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Praha (red) – Ve dnech 4.–6. února 2019 se usku-
tečnil v pražském Clarion Congress Hotelu 25. ročník 
setkání zástupců obchodu Retail Summit 2019. Vrcholem 
této významné obchodní události bylo vyhlášení prestiž-
ních ocenění Mastercard Obchodník roku 2018.

Retail Summitu se zúčastnila řada špičkových osob-
ností v čele s Martou Novákovou, ministryní průmyslu 
a obchodu ČR, a Tomášem Prouzou, prezidentem Svazu 
obchodu a cestovního ruchu ČR.

RETAIL SUMMIT 2019
Absolutním vítězem ocenění 

Mastercard obchodník roku se stala IKEA
�    Absolutním vítězem a držitelem titulu Mastercard 

Obchodník roku 2018 se již pošesté stala IKEA Česká 
republika. Ta byla zároveň oceněna v rámci oborových 
kategorií jako Mastercard Obchodník s nábytkem a byto-
vými doplňky 2018.

�    Dalšími vítězi oborových kategorií jsou Lidl, Pepco, Deich- 
mann, dm drogerie markt, Decathlon, Alza.cz, Horn-
bach, Benzina.

�    Titul SOCR ČR Nejlepší zaměstnavatel v obchodě získala 
společnost MAKRO Cash & Carry ČR.

�    Vítěze v kategorii Mastercard Obchodník roku 2018 – 
MONETA Money Bank Cena veřejnosti vybrali zákazníci 
hlasováním na internetu. Nejvíc hlasů získal Lidl. 

Vítězové jednotlivých kategorií byli určeni na základě 
výsledků reprezentativního internetového průzkumu spo-
lečnosti GfK Czech, uskutečněného na vzorku 2000 respon-
dentů z celé České republiky. Hodnocenými parametry jsou 
spontánní jmenování prodejny („top of mind“), míra loajality 
zákazníků k prodejně a důvěra v ni.

„Absolutním vítězem šestnáctého ročníku ocenění Mas-
tercard Obchodník roku 2018 se stala společnost IKEA Česká 
republika, která tak obhájila titul z předchozích pěti ročníků 
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soutěže. Prodejna zvítězila především díky vysoké míře loaja-
lity a důvěry zákazníků,“ řekl Martin Dolejš, vedoucí rozvoje 
obchodu Mastercard Česká republika a Slovensko. „O tom, že 
se obchodníci kvalitou svých služeb a produktů stále posouvají, 
svědčí i několik nováčků v čele oborových kategorií. Poprvé letos 
zvítězil například Decathlon v kategorii Obchodník se sportov-
ními oděvy a potřebami, Benzina v kategorii Čerpací stanice 
s prodejnou nebo Pepco, které stojí v čele obchodníků s oděvy.“

Oborové kategorie

1.   Cenu Mastercard Obchodník s potravinami 2018 (hyper-
markety, supermarkety, potraviny) letos především díky 
vysoké spontánní znalosti mezi zákazníky a jejich důvěře 
v prodejnu získal Lidl Česká republika. Druhé místo při-
padlo Globusu a na třetím místě je Kaufland.

2.   Vítězem kategorie Mastercard Obchodník s drogerií a par-
fumerií 2018 se stala společnost dm drogerie markt. Na 
druhém místě se umístila TETA drogerie, na třetím Ross-
mann.

3.   V kategorii Mastercard Obchodník s oděvy 2018 zvítě-
zila díky vysoké důvěře mezi zákazníky společnost Pepco. 
Druhé místo obsadilo C&A a třetí New Yorker.

4.   Ocenění v kategorii Mastercard Obchodník s obuví 2018 
získala společnost Deichmann. Na druhém místě se umís-
tila společnost Baťa a na třetím Rieker.

5.   Vítězem kategorie Mastercard Obchodník se sportov-
ními oděvy a potřebami 2018 (obuv, oblečení, sportovní 
potřeby) je Decathlon – především díky vysoké míře 
důvěry a loajality mezi zákazníky. Sportisimo, které bylo 
vítězem této kategorie osm let, se umístilo na 2. místě. 
Třetí místo patří společnosti HUDYsport.

Vystoupení Marty Novákové, ministryně průmyslu a obchodu 
ČR

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš  
Prouza

Martin Barry, zakladatel Manifesto Market, přebírá cenu od 
Miroslava Lukeše, generálního ředitele Mastercard
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6.   V kategorii Mastercard Obchodník pro dům, zahradu 
a chovatele 2018 zvítězil Hornbach. Na druhém místě je 
OBI a na třetím místě eva.cz. 

7.   V kategorii Mastercard Obchodník s nábytkem a bytovými 
doplňky 2018 zvítězila IKEA Česká republika, která byla 
ve své kategorii hodnocena nejlépe ve všech ohledech. Na 
druhém místě se umístil JYSK a na třetím je Möbelix.

8.   Cenu Mastercard Obchodník s elektrem a elektronikou 
2018 získala Alza.cz. Druhé se umístilo CZC.cz, na třetím 
místě je T.S.Bohemia.

9.   Vítězem kategorie Mastercard Čerpací stanice s pro-
dejnou 2018 se stala Benzina. Loňský vítěz Shell skončil 
na druhém místě a na třetím je Tank ONO. 

Zvláštní ceny

1. Cena veřejnosti
V kategorii Mastercard Obchodník roku 2018 – 

MONETA Money Bank Cena veřejnosti zvítězil Lidl Česká 
republika, a obhájil tak loňský titul. O jeho prvenství rozhodli 
zákazníci 49 540 hlasy. Na druhé příčce se umístila IKEA 
s 40 133 hlasy a na třetím TETA drogerie s 39 980 hlasy.

Veřejné hlasování probíhalo prostřednictvím interne-
tových stránek www.obchodnik-roku.cz od 1. října 2018 
do 6. ledna 2019. Celkem hlasovalo 81 516 osob a hlasu-
jící rozdělili mezi nejrůznější obchodníky 671 323 platných 
hlasů. Každý hlasující se mohl zodpovězením tipovací otázky 
zúčastnit soutěže o 50 000 Kč vložených na účet u MONETA 
Money Bank a platební kartu Mastercard s věrnostním pro-
gramem bene+.

2. Zákaznický zážitek 
Princip výběru vítěze kategorie Mastercard Obchodník 

roku 2018 – Zákaznický zážitek je tříkolový a je kombinací 
expertního názoru a volby profesionály z odvětví obchodu. 
V prvním kole proběhla individuální nominace kandidátů 
ze strany členů expertního týmu a na základě hlasování byly 
vybrány tři nominace s největším počtem hlasů. O vítězi 
kategorie rozhodli hlasováním účastníci konference Retail 
Summit 2019 a stala se jím společnost Manifesto Market. 

3. Nejlepší zaměstnavatel v obchodě
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR jako druhý nej-

větší zaměstnavatelský Svaz vyhlásil v rámci soutěže Mas-
tercard Obchodník roku 2018 speciální kategorii „SOCR 
ČR – Zaměstnavatel v obchodě“. Obchodníci se mohli do 
soutěže o ocenění zapojit vyplněním dotazníku sestaveného 
odborníky z oblasti HR, odborným garantem vyhodnocení 
této kategorie se stala nezávislá společnost Hays. Do soutěže 
se zapojili zaměstnavatelé z oblasti obchodu food i non-food, 
nadnárodní řetězce i zástupci tradičního obchodu, osloveny 
byly jak členské firmy SOCR ČR, tak i jeho nečlenové. Hod-
notící kritéria byla nastavena spíše pro větší zaměstnava-
tele s více než 250 pracovníky, při celkovém hodnocení bylo 
přihlédnuto i ke stanovisku oborů, konkrétně Unie zaměst-
nanců obchodu, logistiky a služeb, se kterou SOCR ČR uza-
vírá kolektivní smlouvu vyššího stupně. Vítězem kategorie 
se stala společnost MAKRO Cash & Carry ČR. Na druhém 
místě se s velmi malým odstupem umístila společnost Albert 
a na třetím společnost Kaufland.

Přehled vítězů ocenění Mastercard Obchodník roku 2018

Absolutní vítěz IKEA
Česká republika

Mastercard Obchodník 
s potravinami 2018

Lidl 
Česká republika

Mastercard Obchodník 
s drogerií a parfumerií 2018 dm drogerie markt

Mastercard 
Obchodník s obuví 2018 Deichmann

Mastercard 
Obchodník s oděvy 2018 Pepco

Mastercard Obchodník 
se sportovními oděvy a potřebami 2018 Decathlon

Mastercard Obchodník 
s elektrem a elektronikou 2018 Alza.cz

Mastercard Obchodník pro dům, 
zahradu a chovatele 2018 Hornbach

Mastercard Obchodník s nábytkem 
a bytovými doplňky 2018

IKEA 
Česká republika

Mastercard Čerpací stanice 
s prodejnou 2018 Benzina

Mastercard Obchodník roku 
2018 – Zákaznický zážitek Manifesto Market

Mastercard Obchodník roku 2018 – 
MONETA Money Bank Cena veřejnosti 

Lidl 
Česká republika

Mastercard Obchodník roku 
2018 – SOCR ČR Nejlepší 
zaměstnavatel v obchodě

MAKRO 
Cash & Carry ČR

Všem vítězům blahopřejeme a přejeme dobré ob- 
chodní vztahy zejména s jejich dodavateli. A hlavně ať se 
jim daří dále úspěšně usilovat o spokojeného zákazníka.
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Nekomplikujme 
zbytečně podnikání 

v obchodu
Ing. TOMÁŠ PROUZA, MBA,  

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Situace v evropském i tuzemském maloobchodu. To je 
téma, o kterém jsme si povídali s Tomášem Prouzou, 

prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a čle-
nem představenstva evropského sdružení obchodníků 
EuroCommerce. 

Jak byste charakterizoval společný trh v rámci EU, pokud jde 
o maloobchod?

Společný trh v rámci Evropské unie je z pohledu maloob-
chodu v současné době „společný“ pouze v možnosti bezcelní 
distribuce zboží. Regulace pro nákup, a především prodej 
zboží spotřebitelům prostřednictvím retailu má 28 národ-
ních modifikací. Ty jsou značně rozdílné a v rovině úvah jed-
notlivých států přibývají postupně další. Tato situace směřuje 
ve svém důsledku proti myšlence vytvoření jednotného před-
vídatelného spotřebitelského prostředí, a tedy spokojeného 
spotřebitele nezávisle na tom, v jaké zemi EU se nachází.

Na druhou stranu je chvályhodné, že v rámci EU lze 
vysledovat snahy o regulaci ve prospěch ochrany zdraví, 
životního prostředí či spotřebitele. Nelze zapomenout ani na 
ochranu hospodářsky slabších subjektů před těmi silnějšími, 
což obsahuje například i směrnice o nekalých obchodních 
praktikách. Zde je nicméně nutné odlišit ochranu spotřebi-
tele od ochrany partikulárních politických a národně-hospo-
dářských zájmů v jednotlivých zemích.

Zlepšila se podle vás kvalita zboží pro spotřebitele v ČR?
Rozhodně. Je nezpochybnitelné, že kvalita a šíře sorti-

mentu je v zemích bývalého východního bloku v takovém roz-
sahu, který předchozí generace neznaly. Nabídka potravin 
v tuzemských obchodech je rok od roku pestřejší a kvalitnější 
a díky tvrdé konkurenci obchodů zůstávají ceny ve srovnání 
s jinými evropskými zeměmi nízké. Před deseti lety se začaly 
sporadicky objevovat malé koutky pro diabetiky, dnes jsou 
standardem specializovaná oddělení pro vegetariány, racio 
či dia koutky a spousta dalších. Aktivní nabídkou zdravých 
a racionálních potravin přispívají obchodníci ke změně stra-
vovacích návyků české populace. Začínáme také mnohem 

aktivněji nabízet regionální potraviny a jsem velmi rád, že se 
obchodu daří probouzet zájem o potraviny vyrobené blízko 
svých spotřebitelů. Dobrou zprávou pro všechny pak je, že 
konzumenti jsou ochotni si za kvalitu připlatit a v nabídce 
očekávají aktuální trendy. Na druhou stranu je zapotřebí 
uspokojit stále velkou část zákazníků, u nichž je cena velmi 
důležitý faktor pro rozhodování o nákupu.

Považujete slovo „sleva“ za něco „neslušného“? 
Rozhodně ne. Ve slevách se nakupuje v rámci celé Evropy. 

To platí i o České republice, i když je pravdou, že u nás si lidé 
na tento druh nákupu navykli více než jinde. Téměř celý sorti-
ment obchodu, počínaje automobily přes zájezdy, elektroniku 
až po potraviny, je prodáván dominantně tímto způsobem. Na 
druhou stranu je zapotřebí zmínit, že v současné době český 
maloobchod zažívá příznivé období. Těží z pozitivního stavu 
celé české ekonomiky a z aktuálního vývoje nákupního a spo-
třebního chování. Rostoucí příjmy i pozitivně naladěné spo-
třebitelské klima přispívají k růstu maloobchodních výdajů 
populace. Stále větší počet lidí již neupřednostňuje jen nejlev-
nější zboží, ale vyhledává kvalitu a příběh. Napomáhá tomu 
i nižší inflace a minimální nezaměstnanost, které se odrážejí 
v očekáváních vyššího příjmu a vyšší kupní síly. 

Neodpustím si poznámku. Pouze maloobchod je v souvis-
losti se slevovými akcemi obviňován, že je záměrně vytváří kvůli 
zvýhodnění zahraničního zboží na úkor tuzemských výrobků. 
Statistická data a cenová šetření státních orgánů tyto spekulace 
jednoznačně vyvracejí, přesto se tento vybájený příběh opa-
kovaně objevuje i u lidí, kteří by měli znát a respektovat fakta.

Jak vidíte situaci ohledně potravinové soběstačnosti a produk-
tivity ČR?

Považuji za velmi smutné, že naše země ve většině základ-
ních potravin soběstačnosti nedosahuje. Podle Českého sta- 
tistického úřadu jsme soběstační vlastně jen v produkci hově-
zího masa, mléka a piva. Ostatní potraviny musíme dovážet. 
Z toho vyplývá, že je značně obtížné hledat legislativní řešení, 
jak vytvořit povinnost nákupu od tuzemských producentů 
v určitém definovaném objemu, když v řadě základních potravin 
český zemědělec nedokáže uspokojit ani polovinu poptávky. 

Dalším evergreenem je debata o zákazu prodeje pod 
nákupními, resp. nákladovými cenami. A tedy stanovení mini-
málních prodejních cen. Ve své podstatě se jedná o protekcio-
nistické opatření, které jen potvrzuje nízkou produktivitu práce 
a neschopnost některých producentů obstát v konkurenčním 
prostředí. Producenti potravin sice opakují tvrzení, že zahra-
niční výrobci díky dotacím dosahují produkčních cen, na které 
se ti čeští nikdy nemohou dostat, ale obávám se, že „zakopaný 
pes“ bude někde jinde. Asi není v této souvislosti zapotřebí 
připomínat, že rolí státu by mělo být podnikání zjednodušovat, 
nikoli ho čím dál víc svazovat jednotlivými nařízeními. Pokud 
by se ale prokázalo, že zahraniční konkurence má nějaké nefé-
rové výhody, jsem rozhodně pro to, aby český stát rychle konal. 

A co samotné české potraviny, mají o ně Češi zájem?
Zájem mají čím dál větší, mimo jiné proto, že obchodníci 

tento trend aktivně podporují. Máme navíc řadu potravinářů, 
kteří nejen, že umí vyrobit kvalitní potraviny pro český trh, ale 
také nemají problém uspět na zahraničních trzích. Jsem na 
tyto potravináře pyšný a jsem rád, že k jejich úspěchu často 
přispějeme i my – objem přímého exportu a exportu výrobců 
uskutečněného díky spolupráci s řetězci dosahuje zhruba  
18 miliard korun ročně a pevně doufám, že bude růst. I toto 
je pro mne důkaz, že konkurenceschopnost českých potravin 
zvýšíme společnou prací a společnými investicemi, ne 
voláním po zákazu dovozu z jiných zemí.  Redakce   �
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Trendy 
v cereální chemii 

a technologii
Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc., 

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

Cereální chemie a technologie prochází podle našeho ná-
zoru poměrně zásadní vývojovou etapou. Na jedné stra-

ně je to ona, která většině lidské populace stále, tak jak tomu 
bylo po dlouhá staletí všude ve světě, přináší zdroj rychle do-
stupné a relativně dlouhodobě uchovatelné energie, na druhé 
straně pohled na její produkty se v menšinové, vyspělé a bo-
haté části populace mění. 

Cereální chemie se zabývá složením obilného zrna 
(obilky), strukturou a vlastnostmi jeho základních i dalších 
významných složek, významných z hlediska technologie 
zpracování obilovin i z hlediska výživového. A dále se stále 
větší měrou zabývá proměnami a interakcemi, do kterých tyto 
složky vstupují v průběhu technologických procesů i jejich 
biologickou aktivitou.

Technologie, postupy zpracování obilovin, jdou 
s výzkumem v oblasti cereální chemie ruku v ruce. A právě 
multidisciplinární základní i aplikovaný výzkum, výzkum 
v oblasti biochemie a fyziologie rostlin, v oblasti agrobio-
logie, fyziologie výživy, technologických postupů hydroter-
mické úpravy, dezintegrace zrna a fermentačních postupů 
se na nových perspektivách našeho oboru významně podílí. 
V našem kulturně civilizačním okruhu, se cereální techno-
logie zaměřovala zejména na mlýnské zpracování chlebových 
obilovin – pšenice a žita, na pekárenskou a pečivárenskou 
technologii a na výrobu těstovin. A hned v úvodu je třeba také 
říci, že tomu tak bude nejspíš i nadále.

Přesto existují důvody, které nás vedou k tomu, abychom 
se na náš obor začali dívat z nových úhlů a v nových perspekti-
vách, i když setrváme těžištěm v rámci středoevropských zvyk-
lostí a tradic. Ty důvody spočívají v obecně novém pohledu na 
obiloviny a jejich význam v lidské výživě. V novém pohledu, 
který si vynucují, jak již bylo naznačeno výše, okolnosti ve 
dvou základních rovinách: v rovině globálního významu 
a v rovině významu v naší evropské/středoevropské tradici.

Okolnosti respektive důvody, které je třeba nazvat glo-
bálními, spočívají v demografickém vývoji a výzvou, před 
kterou lidstvo na počátku nového milénia stojí: jakým způ-
sobem zajistit vedle vody také dostatek potravy pro populaci, 

která se ve střednědobém horizontu blíží deseti miliardám. 
Cereálie v tomto ohledu budou jistě mít zásadní význam, 
který se poněkud komplikuje stavem tradičních pěstebních 
ploch a současnou obtížně oddiskutovatelnou změnou kli-
matu, která může pěstování obilovin komplikovat. Cereální 
chemie a technologie zde nehraje nejdůležitější roli, mnohem 
větší význam při řešení tohoto komplexu problémů má a bude 
mít agrobiologie.

V našem evropském/středoevropském prostoru a vní-
mání jsou důvody pro nový pohled na obiloviny, jejich význam 
v lidské výživě a postupy jejich zpracování téměř ve všem 
odlišné. Zatímco z výše uvedeného globálního hlediska tkví 
problém v tom, nakolik je a bude vůbec možné dostatek obi-
lovin pro obživu lidské populace a krmení hospodářských 
zvířat zajistit, v našem regionu a celém euroamerickém civi-
lizačním prostoru vyvstala před několika lety otázka, zda 
obiloviny (a zejména pšenice) mají být i nadále základní, 
nebo alespoň významnou součástí naší stravy. Připomeňme 
přitom, že pšenice je po kukuřici a těsně před rýží druhou nej-
více pěstovanou obilovinou na světě (produkce cca 750 mil. t 
ročně) a z hlediska zpracování pro potravinářské účely je na 
prvním místě. A také připomeňme, že podobná diskuse – zpo-
chybnění role obilovin ve výživě – by ještě před několika dese-
tiletími nebyla vůbec reálná a srozumitelná. Přesto k ní došlo 
a stále není u konce. Proč tomu tak je?

Na rozdíl od většiny světové populace a také na rozdíl od 
desítek a desítek generací našich vlastních předků se pro nás 
v průběhu 20. století zásadně změnila situace. Zaprvé drtivá 
většina našich obyvatel žije z hlediska zajištění stravy a její 
energetické hodnoty v přebytku a zadruhé, což s tím souvisí, 
radikálně klesla potřeba fyzické práce a tělesného pohybu, 
což prohlubuje zásadním způsobem přebytkovou energe-
tickou bilanci v naší výživě. Tato situace nejenže trvá i nadále, 
ale prohlubuje se. Možná je namístě otázka, jak dlouho ještě 
může tato výživová situace a disproporce ve vztahu ke zbytku 
světa trvat, ale to není otázka na nás. Pro nás je podstatné, že 
obiloviny po celou dobu svého pěstování, od počátku neolitu, 
představovaly především zdroj energie pro výživu. Jejich jedi-
nečnost, která jim poskytla naprosto výlučné postavení v naší 
historii i kultuře, spočívá v tom, že obiloviny jsou dobře skla-
dovatelné (relativně snadno údržné) a energie, kterou v sobě 
skrývají, je lehce dostupná.

Tyto vlastnosti obilovin jsou nejreálnějším a obecně nej-
závažnějším problémem, který k debatě o jejich významu v naší 
výživě přispěl. Jestliže problémy s přebytkovou energetickou 
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bilancí naší stravy evidentně vedou k nesmírně závažným 
zdravotním problémům, závažným jak svým dopadem na 
lidské zdraví, tak obrovskou četností výskytu – obezita, dia-
betes II. typu, dyslipidemie a z nich vyplývající kardiovas-
kulární a další problémy, pak to i obiloviny a jejich produkty 
staví do nepříznivého světla. Bez ohledu na to, že zásadním 
problémem, který k výše zmíněné situaci vede zejména, je 
nedostatek pohybu, my, kteří se zpracováním obilovin pro lid-
skou výživu zabýváme, musíme tyto výhrady brát zcela vážně.

Druhým reálně existujícím problémem je obsah lepku 
v některých obilovinách (pšenici, žitu, ječmeni a v menší míře 
i ovsu). Termín lepek zde používáme v jeho dietologickém 
slova smyslu. Takto označujeme bílkovinnou frakci prola-
minů, která u jedinců trpících celiakií vyvolává její projevy. 
(V původním, technologickém slova smyslu je lepek speci-
fická struktura, která se tvoří výhradně v pšeničném těstě 
během jeho tvorby a hnětení a má zcela zásadní technologický 
význam při výrobě pšeničného pečiva a chleba.) Problematice 
jistého zmatení pojmů, které vedlo a vede k obavám zejména 
z pšenice, jsme se již věnovali mnohokrát, stejně jako mýtům 
a omylům, které se v souvislosti s pšenicí a lepkem vyskytly. 
Pro náš dnešní příspěvek se soustředíme na základní konsta-
tování: celiakií v našem regionu trpí pravděpodobně 0,5–1 % 
populace, což v ČR představuje potenciálně 50–100 tisíc oby-
vatel. To není ani v nejmenším zanedbatelný počet.

Třetím okruhem problémů je možná kontaminace obi-
lovin mykotoxiny a rezidui pesticidů. Obě skupiny uvede-
ných kontaminantů jsou z hlediska zdravotních dopadů velmi 
závažné a jejich eliminace je naprosto zásadní. K nim přistu-
pují také procesní kontaminanty – látky, které vznikají nebo 
mohou vznikat při zpracování obilovin.

Pokud shrneme uvedené okruhy problémů, pak z nich 
rezultují jasné úkoly pro cereální chemii a technologii, které 
nejsou ničím novým a již vůbec ne překvapivým: hledat cesty 
k novým celozrnným výrobkům nebo výrobkům s vyšším 
obsahem vlákniny a sníženým glykemickým indexem i ener-
getickou hodnotou, hledat cesty k návratu žita a dalších 
minoritních obilovin. Dále hledat nové cesty k výrobkům bez 
obsahu lepku, které by vhodně a plnohodnotně rozšiřovaly 
sortiment cereálních výrobků vhodných pro celiaky, jedince 
trpící jinými formami nesnášenlivosti lepku i ty, kteří si vylou-
čení lepku ze stravy bez evidentních zdravotních důvodů 
zvolí, a zároveň i v souvislosti s celozrnnými výrobky hledat 

cesty k účinnější eliminaci kontaminantů, ať již vyskytujících 
se v obilovinách nebo kontaminantů procesních.

Až potud by nebyl důvod k nějakému zásadně novému 
pohledu na trendy v mlýnské a pekárenské technologii, 
protože konstatování uvedená v předchozím odstavci jsou 
dostatečně známa. Problém je ale v tom, že jakkoli samo-
zřejmě znějí uvedené formulace úkolů (výzev) pro cereální 
chemii a technologii, pokud se pokusíme podívat objektivně 
na jejich realizaci, zjistíme, že dosavadní přístupy poněkud  
selhávají.

Celozrnné výrobky, kterých je na trhu i u nás jistě více než 
dříve, stejně jako výrobky s vyšším obsahem vlákniny, výrobky 
s vyšším podílem žita, ječmene nebo například pohanky zda-
leka, nedosahují takové míry produkce a konzumace, jak by 
bylo záhodno. Důvod je prostý. Nejsou dostatečně atraktivní. 
Ti, kdo tyto výrobky vyhledávají a konzumují, tak činí často 
více z přesvědčení než pro jejich zajímavé senzorické vlast-
nosti. A zejména dospívající mládež, u níž by konzumace 
těchto výrobků byla velmi přínosná, je příliš nevyhledává.

Sortiment bezlepkového pečiva se významně rozšířil, 
o tom není pochyb. Nicméně tyto výrobky jsou stále pod-
statně dražší než běžné pečivo, a navíc ne vždy jsou s ním sen-
zoricky srovnatelné. Přestože víme, že zejména pšeničné těsto 
a pečivo má zcela jedinečné a obtížně napodobitelné vlast-
nosti (právě díky obsahu lepku v původním, technologickém, 
slova smyslu), kvalita bezlepkového pečiva se někdy až příliš 
vzdaluje.

Přes nesporný vývoj v oblasti dekontaminace (čištění) 
obilí před skladováním a před vlastním zpracováním vždy 
nejsme schopni v provozních podmínkách zajistit zcela jed-
noznačnou eliminaci kontaminantů. Při dodržování pra-
videl správné výrobní praxe jsme schopni vyloučit masivní 
nebo dlouhodobou kontaminaci meliva, ale nikoli občasný, 
náhodný výskyt. Z tohoto pohledu jsou (a zejména se to týká 
celozrnných produktů nebo produktů s vyšším obsahem 
obalových vrstev) naše provozně analytické i technologické 
dekontaminační postupy ne zcela dostačující. A je třeba při-
pravit se i na fakt, že vedle diskutovaných akrylamidu a furanu 
bude přibývat i dalších identifikovaných procesních kontami-
nantů.

Vedle tohoto všeho je tu ještě další rozsáhlé téma, které 
se týká jak celozrnných výrobků, tak cereálních výrobků 
z běžných mouk. Obecně řečeno, využíváme vždy veškerého 
nutričního potenciálu obilovin? Jinými slovy – víme o všech 
biologicky aktivních látkách, které jsou primárně obsaženy 
v obilovinách (pseudoobilovinách) nebo které mohou v prů-
běhu technologických procesů vznikat a představovat možný 
zdravotní benefit? A pokud o nich víme, jsme si jisti, že se 
jejich očekávaná biologická aktivita uplatňuje nejen v „in 
vitro“ v laboratoři, ale také skutečně „in vivo“? Jsou tyto látky 
naším organismem v předkládané formě využitelné a nee-
xistují cesty, jak jejich dostupnost a využitelnost zvýšit? Toto 
jsou velmi zásadní otázky, které před moderní cereální chemií 
a technologií stojí.

Bylo by obtížné pokusit se popsat všechny možnosti, 
které máme nebo můžeme mít při zpracování obilovin k dis-
pozici, abychom k řešení výše popsaných problémů a otázek 
našli cestu. Ale hledat ji musíme. Zkusme jen naznačit, na co se 
podle našeho názoru musíme zaměřit. Zaprvé na celý proces 
přípravy zrna k jakémukoli zpracování včetně rozšiřování 
možností provozní analýzy zaměřené na detekci a stanovení 
případných kontaminantů. Technologicky se v této fázi jedná 
o dvě základní operace – dekontaminaci a hydrotermickou 
úpravu. Optimalizujme dekontaminační procesy a hledejme 
modifikované postupy hydrotermické úpravy. Mohou nejen 
napomoci čistírenskému procesu, ale zejména představovat 
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první krok ke zvýšení využitelnosti bioaktivních složek  
zrna.

Zadruhé se zaměřme na nové přístupy k postupům dez-
integrace zrna (povrchová úprava, nové postupy šrotování, 
drcení, mletí). Modifikované a netradiční postupy dezinte-
grace zrna mohou mít zásadní dopady do struktury mouk, 
krupic a šrotů. Různá granulace jak částic endospermu, tak 
obalových vrstev může opět významně ovlivnit dostupnost 
a využitelnost bioaktivních, nutričně významných látek, 
dopady dezintegrace do míry mechanického a tepelného 
poškození škrobových zrn se odrážejí nejen v technologic-
kých vlastnostech produktů (mouk), ale mají jistý dopad i do 
stravitelnosti škrobu, a tím i hodnoty glykemického indexu. 
Ale modifikované a inovované dezintegrační postupy ovliv-
ňují také potenciální senzorické vlastnosti, kterých se nám 
u celozrnných výrobků nedostává tak, jak bychom si přáli. 
A co je velmi významné, že mohou vést k podstatnému roz-
šíření sortimentu zpracovávaných surovin, včetně těch bez-
lepkových. 

Dalším naprosto zásadním okruhem technologických 
procesů při zpracování celého zrna i produktů dezintegrace 
(mouk atd.) jsou fermentační procesy. Často k nim přistupu-
jeme jako k procesům vedoucím ke kypření těsta v pekárnách, 
což také je jejich původní smysl. Pracujeme se spontánními 
i řízenými kvasy, vracejí se technologie kvasných stupňů, 
pracujeme s tradičními i novými postupy zrání a kynutí těst. 
Postupně si více a hlouběji uvědomujeme, že jejich význam je 
podstatně širší, než jsme se domnívali, že fermentační pro-
cesy nejen významně ovlivňují senzorické vlastnosti, ale že 
vedou ke stabilizaci těst a výrobků, že mají zásadní vliv na 
dostupnost a využitelnost bioaktivních složek zrna, že vedou 
i k produkci nových, často velmi významných (např. prebio-
tika). Ale nejen to, rozšiřujeme možnosti fermentačních pro-
cesů na vedení celozrnných kvasů, kvasů z netradičních, často 
bezlepkových surovin. Zaměřujeme se i na nové či staronové 
postupy kombinace hydrotermické úpravy i fermentačních 
procesů u celých zrn nebo šrotů.

Tím jsme se dotkli jednoho významného fenoménu. 
Často se skutečně vracíme ke starým, často již pozapome-
nutým postupům. Ale činíme tak se současnými znalostmi 
jejich fyzikálně chemické a biochemické podstaty. Můžeme 
je tak optimalizovat, modifikovat na základě exaktních 
poznatků, nikoli pouze empiricky, jak tomu bylo u našich 
předků.

Nastínili jsme si v předchozím výčtu jen některé z roz-
sáhlého spektra možností. A právě proto, abychom si uvě-
domili nový potenciál cereální chemie a technologie, jehož 
cílem by nemělo být nic menšího než možnost účinného řízení 
nutričních a senzorických parametrů cereálních produktů 
a maximálně efektivní využití všech zdravotních benefitů, 
které obiloviny a pseudoobiloviny mohou představovat, trou-
fáme si skutečně hovořit o novém pohledu v našem vnímání 
tohoto oboru.

I v našich nově vystavěných osnovách cereální chemie 
a technologie se snažíme studenty vést k tomu, aby na tak tra-
diční a zdánlivě neměnný obor, který navíc mnohým dnešním 
obyvatelům Evropy a USA připadá překonaný, protože mnozí 
v současné době na cereální produkty pohlížejí jako na cosi 
téměř nežádoucího pro lidskou výživu, dokázali pohlížet nově. 
Cereální chemie a technologie, jak bylo uvedeno v samotném 
úvodu, prochází dynamickým vývojem, a pokud ji budeme 
pěstovat a rozvíjet s odvahou k novým postupům tvořeným 
na základech současných poznatků vědy a výzkumu, bude 
v blízké i vzdálenější budoucnosti přinášet lidem kvalitní 
a nutričně hodnotné produkty.

�

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

Obchod jako významný 
a perspektivní 
zaměstnavatel

První příčky v soutěži „Mastercard obchodník 
roku 2018“obsadily společnosti: 

Makro Cash & Carry, Albert a Kaufland

Stejně jako loni byla i  letos součástí šestnác-
tého ročníku soutěže „Mastercard obchodník roku 
2018“ kategorie „Zaměstnavatel v obchodě“. Výsledky 
soutěže byly vyhlášeny na slavnostním večeru 
v rámci mezinárodní konference Retail Summit 2019. 
Garantem této kategorie byl stejně jako loni Svaz 
obchodu a cestovního ruchu ČR. Cílem bylo upozornit 
na to, že obchod je jedním z největších a nejvýznam-
nějších zaměstnavatelů v ČR, a to napříč všemi regiony. 
Vytváří pracovní místa i v oblastech, kde je jinak velmi 
málo pracovních příležitostí.

Je velmi pozitivní, že v posledním období došlo 
v tomto odvětví k velmi razantnímu nárůstu mezd a že 
se obchodníci řadí mezi perspektivní zaměstnavatele. 
Z výsledků soutěže vyplynulo, že drží krok s měnícím se 
prostředím na trhu práce a snaží se v maximální míře 
naslouchat a  vycházet vstříc svým zaměstnancům, 
kladou velký důraz na vzdělávání a případný kariérní 
růst. Kromě příznivého �nančního ohodnocení nabí-
zejí i velmi širokou škálu dalších bene�tů.

Do soutěže se mohl zapojit jakýkoliv zaměst-
navatel z  oblasti obchodu, pokud vyplnil a  odeslal 
rozsáhlý dotazník sestavený odborníky z oblasti HR 
a zaměřený především na �rmy zaměstnávající více 
než 250 zaměstnanců. Vyhodnocením a zpracováním 
výsledků byla pověřena nezávislá společnost Hays. 
Hodnocení osahovalo i  pohled odborů, konkrétně 
Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb. S tímto 
odborovým svazem má Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR dlouhodobě uzavřenou Kolektivní smlouvu 
vyššího stupně, jejíž dodatek pro rok 2019 byl na této 
konferenci slavnostně podepsán.

Své prvenství z loňského roku opět obhájila spo-
lečnost Makro Cash & Carry, na druhém místě se umís-
tila společnost Albert a třetí příčku obsadila společnost 
Kau�and. 

Gratulujeme!

Cenu za Makro Cash & Carry přebíral generální ředitel 
Guillaume Chêne
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Olejniny  
v naší stravě  

– 2. část
Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Vminulém čísle jsme se zevrubně věnovali olejnatým se-
menům a podrobněji pak olejninám slunečnici roční, lnu 

setému a tykvi obecné. Následující text doplňuje informace 
o dalších druzích dostupných a v potravinářství, gastronomii 
a obecně ve výživě používaných semínek, jako jsou mák, se-
zam, chia a konopí.

Mák setý

Kdo by si v naší kotlině na sklonku jara nevšiml lánů 
s překrásnými bílými květy máku, jež mají nafialovělé lemo-
vání a žíhání. Jejich zralá semínka, naše „modré zlato“, jsou 
důležitým exportním artiklem našich zemědělců a potravi-
nářů. Rostliny se rozprostírají na desítkách tisíc hektarů po 
celé zemi, zejména na střední Moravě, na Vysočině a ve střed-
ních Čechách. 

„Jako máku“ odrůd, barev a využití
Možná málokdo ví, že zcela převažující mák modrý, 

jehož semínka mají charakteristickou vůni a lehce sladce- 
nahořklou chuť, není jedinou pěstovanou barevnou odrůdou. 
Cyklámově červenou barvu květů má zejména v Rakousku 
pěstovaný mák šedý s jemnější a sladší chutí, který patří 
mezi tzv. hleďák, který vytváří pod korunkou otvory, z nichž 
semena vypadávají (jako u máku vlčího). Pro velkovýrobní 
pěstování se proto hleďák nehodí a sklízí se ručně. Hnědý mák 
s bílými květy velmi podobně zbarvenými jako jeho známější 
modrá odrůda, patřící mezi tzv. slepáky bez otvůrků pod 
korunkou, připomíná svojí chutí slunečnicová semena. Nej-
specifičtější jemně oříškovou příchuť pak mají máslově zbar-
vená semínka máku bílého, který kvete s narůžovělou barvou 
svých květů.

Na stránkách spolku Český modrý mák se však uvádí 
mnohem větší škála barevných odstínů makového semene: 
„Máky potravinářské v rámci skupiny máků olejných mají 
barvu semen bílou, žlutou, okrovou, růžovou, červenou, 
hnědou, stříbrošedou či šedou, nejčastěji však modrou, která 
nejvíce garantuje typickou makovou vůni a chuť“. Spotřebi-
telé však v obchodní síti naleznou pouze mák modrý a bílý. 

Podle genetického základu ozimosti se pěstované máky 
dělí na převažující jarní máky a méně časté ozimé máky, pro 

něž jsou charakteristické ochlupené mladé listy se světlými 
skvrnkami. Probíhají i pokusy s pěstováním vytrvalého máku 
listnatého. 

Potravinářské odrůdy se pěstují pro olejnatá semena, 
jež se využívají jako pochutina nebo okrajově k výrobě mako-
vého oleje. Obsahují jen velmi nízké množství alkaloidů 
a v zemích EU jsou zejména pěstovány u nás, pak také na 
Slovensku, v Maďarsku, Rakousku a Německu, mimo spole-
čenství je velkým pěstitelem Turecko. Pro ČR platí Vyhláška 
č. 399/2013 Sb., jež pro použití olejnatých semen v potra-
vinářství doplňuje podmínky jejich kvality, jako je kvantifi-
kace vlhkosti, příměsí a nečistot, a pro mák zpracovávaný pro 
potravinářské účely definuje fyzikální a chemické vlastnosti 
makového semene včetně maximálních limitů pro obsažené 
těžké kovy. Dále se v ní uvádí, že v potravinářství lze použít 
pouze semeno máku setého (Papaver somniferum L.) semen-
ného, olejného typu pocházející z odrůd, které obsahují max. 
0,8 % morfinových alkaloidů v sušině tobolky (makovici) a na 
povrchu makového semene není obsah morfinových alka-
loidů vyšší než 25 mg/kg. 

Farmaceutické neboli technické odrůdy jsou kontrolo-
vaně pěstovány v teplejších oblastech v podstatě po celém 
světě (zejména v Austrálii), včetně zemí Evropského spole-
čenství (Španělsko), z důvodu získávání rostlinných alka-
loidů, jako je morfin, narkotin, kodein, papaverin a další. 
Technický mák je tedy plodinou, z jejíž makoviny (makovina 
je výraz pro suché makovice po vyklepání semene s krátkým 
zbytkem stonku) se extrakcí získávají alkaloidy, zejména 
morfin, pro farmaceutické účely. Pro účely získávání opia se 
pak legálně mák pěstuje v Indii.

Ilegálním pěstováním máku jsou pak známé oblasti Zla-
tého půlměsíce (zejména Afghánistán), Zlatého trojúhelníku 
(Myanmar, Laos) a Latinské Ameriky (Mexiko, Kolumbie).

Bohatá historie
Názory na původ máku setého se různí, ovšem pravdě-

podobně se využíval již v 6. tisíciletí př. n. l. v oblasti Středo-
moří. Antické Řecko a jeho mytologie je ve vztahu k máku 
velmi zajímavá: Hypnos, bůh spánku, má v symbolu mako-
vice, stejně tak je s makovicemi zobrazován bůh snů Morfeus. 
Protibolestivé účinky opia z makovic popsal Hippokrates 
a někteří starověcí lékaři dokonce kvantifikovali dávky opia 
podle druhů nemocí. 

I ve střední Evropě se mák používal hluboko před 
našim letopočtem a stal se typickou pochutinou zejména 
pro slovanské kuchyně, ale oblíben je i v německy hovořících 

Koláče s náplněmi z modrého a bílého máku
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zemích. Názvy českých a moravských vsí i rodových jmen 
nás mnohdy odkazují k tradici pěstování máku v našich 
zemích. Máme několik Makovců (který je i na Slovensku 
a v Maďarsku), ve Středočeském kraji jsou Makolusky 
i Makotřasy a další odvozené názvy obcí najdeme napříč  
zemí. 

Vincenc Makovský, rodák z Nového Města na Moravě, 
který byl významným českým akademickým sochařem a pro-
fesorem Akademie výtvarných umění v Praze, je asi nejzná-
mějším nositelem „makového příjmení“. Spotřebitelé jistě 
znají uzeniny prostějovské firmy Makovec, pan Drahoslav 
Makovička z Třebíčska byl zase známým scénáristou (např. 
napsal několik dílů Četnických humoresek) a docentem 
brněnské JAMU. To jsou jen tři vybraná jména z celé škály pří-
jmení odvozených od máku, shodou okolností všichni tři zmi-
ňovaní pánové pocházejí z tradičních pěstitelských oblastí 
českého máku. 

Olej, vápník, vláknina…
Makové semeno obsahuje kolem 50 % tuku, přesto se 

mák jako zdroj oleje obvykle nepěstuje. Pokud však ano, tak 
má makový olej světle žlutou až oranžovou barvu, a zbylé 
výlisky se pak melou na bezlepkovou mouku. Složení mako-
vého oleje je však podobně jako u ostatních olejnin velmi 
dieteticky vhodné s významným podílem polynenasycených 
mastných kyselin, zejména esenciální kyseliny linolové pat-
řící do skupiny n-6 mastných kyselin. Poměrně vysoký je také 
obsah vlákniny, podle literatury je to až 23 g vlákniny ve 100 g 
semen. Mák je také stále v povědomí spotřebitelů ceněn pro 
neobvykle vysoký obsah vápníku – až 1400 mg ve 100 g, 
přičemž jeho referenční hodnota příjmu je 800 mg denně. 
Vápník je obsažen také v makovém oleji, a zejména pak ve 
výrobku zvaném „makové mléko“, které slouží jako náhrada 
kravského mléka pro ty, kdo mají problém s trávením laktózy. 
Lze ho snadno vyrobit i doma rozmixováním a přecezením 
máku namočeného a odstátého ve vodě. 

Sezam indický

Sezam je označován jako jedno z nejstarších koření na 
světě. Pochází z úrodné oblasti Eufratu, pravlasti naší civi-
lizace, která se stala zdrojem mnoha dodnes pěstovaných 
zemědělských plodin. Obyvatelé Asie znají a využívají jeho 
léčivé účinky již po staletí. Z pohledu tradiční čínské medicíny 
se váže ke zdraví ledvin, jater, slinivky a k plicím. 

Původ a tradiční zpracování
Nejčastější použití sezamového semínka nalezneme 

pochopitelně v zemích jeho původu a pěstování. Dnes se jako 
zemědělská komodita pěstuje v teplejších oblastech s příz-
nivým klimatem téměř po celém světě. Jeho produkci zajišťuje 
zejména Indie, Čína, Súdán, Barma a Mexiko.

Tahini (někdy se uvádí tahina) je pasta z rozemle-
tých loupaných, neloupaných či opražených sezamových 
semen. K mazání na chleba jako „sezamové máslo“ je tahini 
v úpravě na slano. Nejčastěji bývá spolu s cizrnou, citronem, 
česnekem, chilli a dalšími ingrediencemi součástí pokrmu 
hummus anebo jako omáčka do tureckého národního jídla 
falafelu. Ve sladké variantě s cukrem nebo s medem je 
tahini základem pro výrobu oblíbeného a pro arabský svět 
typického pamlsku chalvy. Dalším výrobkem obsahujícím 
sezam je makrobiotická solicí směs gomasio, která se při-
pravuje rozdrcením nebo rozemletím semínek sezamu 
s troškou soli. Sezam je také nepostradatelnou ingrediencí 
k výrobě kvalitních asijských omáček, dresinků a polévek. 
V moderní evropské kuchyni se sezamová semínka stále 
častěji přidávají do salátů a mnoha dalších pokrmů zdravé 
a pestré stravy. Sezamová semínka nejen zdobí povrch 
pokrmů, ale jsou také jejich důležitou chuťovou složkou. 
Jejich chuť vynikne především na kuřeti a rybách. Pro zvý-
raznění oříškové chuti se také sezamová semínka praží. 
Jsou výtečná do zeleninových a okurkových salátů, dresinků  
a omelet. 

Co víme o sezamových semínkách 
Sezamová semena mohou mít různou barvu, nejčastěji 

od krémově bílé, nažloutlé, šedé až po černou. Z přírodních 
látek obsažených v těchto semíncích je dobré zmínit beta-
karoten (provitamin A), hořčík, vápník a zinek. K nejdůleži-
tějším látkám z nutričního hlediska, kromě oleje, patří cca  
20 % obsažených bílkovin a 9 % vlákniny.

O tom, že sezam patří do olejnin, svědčí to, že obsahuje 
50 % oleje (některé zdroje uvádí až 60 %). Jeho kvalita je vyni-
kající nejen z chuťového hlediska, ale i díky složení s vysokým 
podílem nenasycených mastných kyselin. Je charakteris-
tickou součástí například indické, čínské či korejské kuchyně, 
kde se používá právě pro zlepšení chuti pokrmů. Není bez zají-
mavosti, že již staří Asyřané (kolem roku 600 před naším leto-
počtem) používali sezamový olej nejen do potravin, ale i jako 
lék. Olej má rovněž antioxidační účinky díky obsažené látce 
sezamol, která se řadí mezi antioxidanty. Tento olej se neu-
žívá jen vnitřně, ale je také součástí řady přípravků z oblasti 

Semínka sezamu bílého, neloupaného a černého

Sladké bulky sypané modrým a bílým mákem
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Celozrnné rautové  drobné pečivo sypané sezamovými semínky 
různých barev

Ovocný dezert s chia pudinkem

přírodní kosmetiky. Je vhodný při péči o suchou pokožku, 
dále pomáhá při péči o vlasy, po jehož použití dochází k při-
rozenému ztmavnutí vlasů, a pokud ho zahřejeme, je vhodný 
i k masážím.

Pekařské výrobky se sezamem
Bohužel v naší české kuchyni si sezamové semínko 

zatím nezískalo takové postavení, jaké by si díky svým ze 
zdravotního hlediska vynikajícím vlastnostem zaslou-
žilo, i když v moderní gastronomii se blýská na lepší časy. 
Zejména v kuchařkách současných autorů je často použí-
váno jako chuťové doplnění a vizuální ozdoba salátů a mas-
ných pokrmů. Lze ho také přidávat do směsí s vločkami 
a s ostatními semínky. Tradičně je sezam využíván v pekař-
ských výrobcích. Různé druhy vícezrnného pečiva a chleba 
velmi často obsahují i sezamová semínka (vedle semen lnu 
a slunečnice). A to jak ve střídě, tak i na povrchu výrobků jako 
součást dekorativních posypů. Některé cukrářské výrobky, 
jako jsou sladké celozrnné placičky, florentinky a vícezrnné 
moučníky, jsou také často sezamem obohaceny. Stejně tak 
ho najdeme na povrchu dezertů, pohárů apod. Dnes však 
sledujeme bohužel omezování sezamu jako součásti posypů 
chleba a pečiva z důvodu jeho zařazení na seznam aler-
genů a snadné křížové kontaminaci pro ostatní pekařské  
výrobky.

Sezam – velmi silný alergen
Podle platné legislativy Evropské unie musí být sezam 

uveden na všech výrobcích, resp. potravinách a pokrmech 
prodávaných v České republice jako alergen s číselným kódem 
11 – Sezamová semena – sezam a výrobky z nich. Nebezpečí 
sezamu spočívá ve velmi nízké prahové dávce, která již může 
vyvolat alergenní reakci. U sezamového semínka (dle portálu 
proalergiky.cz) je udáváno množství 30 mg, sezamového oleje 
pak k anafylaktickému šoku postačí pouhý 1 až 5 ml. Alerge-
nicita pravděpodobně v součinnosti se zvýšeným obsahem 
lipidů stoupá, proto je nebezpečnější olej oproti semenům. 
A neklesá bohužel ani s vysokou teplotou, jako tomu u někte-
rých termolabilních alergenů bývá. Alergické reakce na sezam 
byly prokázány již před více než 60 lety, tudíž je dnes již potvr-
zena řada informací týkajících se jeho konkrétních bílko-
vinných alergenů. Dokonce je na tomto portálu zveřejněna 
i informace o obezřetnosti pro matky kojenců, neboť sezam 
bývá díky vysokému obsahu bílkovin a železa součástí růz-
ných výživ a příkrmů.

Šalvěj hispánská

Šalvěj hispánská (nebo španělská) je název byliny pěs-
tované ve Střední a Jižní Americe pro svá semena, které se 
jmenují chia. Název rostliny zní podobně jako u nás dobře 
známá léčivá bylinka šalvěj lékařská, využívaná v léčitelství, 
kosmetice a gastronomii jako koření. Obě dvě rostliny mají 
však společné pouze to, že patří do stejné čeledi hluchavko-
vitých. 

Nová potravina
Poté, co byla chia semena „objevena pro svět“ a roz-

nesla se zpráva o jejich pozitivních nutričních vlastnostech, 
byla velmi detailně prozkoumána a posléze i zařazena na 
seznam tzv. potravin nového typu (novel foods). Z prastaré 
plodiny od nepaměti využívané jihoamerickými indiány se 
tak paradoxně pro Evropany stala tato malá šedá semínka 
něčím novým, a poměrně brzy si našla své příznivce. Díky 
rozhodnutí Komise 2009/827/ES k povolení uvádění chia 
semínek na trh jako nové složky potravin s omezením pro 
použití v pečivu, a to v maximálním obsahu 5 % chia semen, 
začala se tato složka objevovat v inovativních druzích pekař-
ských výrobků. V roce 2013 následovalo prováděcí rozhod-
nutí Komise 2013/50/EU, kterým bylo schváleno rozšíření 
používání chia semen z pekařských výrobků také na snída-
ňové cereálie a ovocné a ořechové směsi, a to v maximálním 
množství do 10 %. Zároveň bylo povoleno uvádět na trh chia 
semena balená samostatně, přičemž na každém takovém 
balení musí být pro spotřebitele uvedena informace, že dopo-
ručený denní příjem je nejvýše 15 g. Takto si je mnozí z nás 
kupují domů pro své potřeby a zařazují je zejména do svých 
domácích směsí pro přípravu snídaní, svačin, pudinků, 
dezertů nebo jako posyp na saláty či do smoothie. Mají zcela 
neutrální chuť a silné hydrofilní vlastnosti umožňující vytvořit 
jemný a lehce stravitelný gel. V současné době má potravi-
nářství další možnosti, jak chia semena využít, protože je 
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Chia semínka

jejich použití rozšířeno prováděcím nařízením Komise (EU) 
2017/2470 ještě na další potraviny, zejména ovocné a zeleni-
nové šťávy a jogurty, ovocné pomazánky a sterilovaná hotová 
jídla na základě zrn obilovin, pseudoobilovin nebo luštěnin.

Výživové údaje
Šalvěj hispánská je poměrně náročná na klimatické 

podmínky, a proto ji není možné pěstovat všude na světě. 
Vyžaduje poměrně teplé podnebí, dostatek vláhy, bohatou 
půdu a ráda má zejména horské podnebí. Chia se pro své 
složení právem řadí mezi tzv. superpotraviny. Jsou přiro-
zeně bezlepková a kromě vitaminů B komplexu a minerál-
ních látek – železa, hořčíku, draslíku, fosforu a zinku – jsou 
vynikajícím zdrojem hned několika základních nutričních  
složek:
–  Vlákniny, které obsahují až 34 g na 100 g semínek. Denní 

doporučená dávka chia semínek, která by se neměla překra-
čovat, i když se nikde neuvádí možnost negativních účinků 
a předávkování, je 15 g (2 polévkové lžíce). V této dávce se 
nachází přibližně 5 g vlákniny, což je téměř 20 % její dopo-
ručené denní dávky. 

–  Z obalu semínek prodávaných v maloobchodní síti lze také 
vyčíst velmi vysoký obsah tuku, a to až 32 %. Právem tedy 
chia semínka patří mezi olejnatá semena. Lieratura dále 
uvádí, že jejich olej je převážně tvořen nenasycenými mast-
nými kyselinami s převahou n-3 kyselin, což je řadí k velmi 
žádaným a doporučovaným složkám stravy (některé zdroje 
tvrdí, že jich mají více něž vyhlášený zdroj n-3 mastných 
kyselin – losos). Za studena lisovaný chia olej najdeme 
i v sortimentu kosmetických firem mezi nabídkou přírod-
ních produktů založených na tradici a zkušenostech použí-
vání čistých surovin z původních destinací jejich pěstování. 
Jeho vhodné složení ho předurčuje k využití nejen při kaž-
dodenním ošetření pleti, ale i k řešení různých kožních pro-
blémů, hojení jizev apod. Jako optimální výživa pokožky 
podporuje totiž zdravé buněčné funkce. 

–  K vláknině a hodnotnému tuku je také kladně přiřazen 
významný obsah vápníku (udává se až 5x více než v mléku) 
a další celé škály minerálních látek i stopových prvků. 

Chia semena neobsahují lepkové bílkoviny, a proto jsou 
vhodná pro všechny druhy diet vyžadujících bezlepkovou 
stravu. Vhodná jsou i pro diabetiky pro poměrně nízký obsah 
sacharidů a velmi vysoký obsah vlákniny, která snižuje jejich 

glykemický index. Hodí se i do redukčních diet, pro rekonva-
lescenty, samozřejmě jsou vítaným zdrojem vhodných tuků 
pro vegetariány a vegany. Pro svoji schopnost nasávat vodu 
a změknout do formy měkkého gelu jsou velmi vhodné pro 
seniory s problémy s chrupem i pro děti. 

Chia (čti čija) pochází od Aztéků i Mayů
Aztécké slovo chia v překladu znamená olejnatý. Chia 

semínka byla totiž po celá staletí jedním z hlavních sytících 
zdrojů pro středoamerické a jihoamerické domorodce 
(spolu s fazolemi, amarantem, quinoou a kukuřicí). Použí-
vali je nejen k zahnání hladu, ale také pro léčení mnohých 
nemocí a neduhů, byly a jsou nedílnou součástí jejich domo-
rodého léčitelství. I na svých válečných výpravách je využí-
vali, zejména při dlouhém putování. „Chia“ by měl být také 
mayský výraz pro „sílu“, ale také je možné, že název byl 
odvozen od „chian“, což znamená „mastný“ nebo „olejnatý“. 
Někdy jsou též nazývána jako „pokrm běžců“, a to pro svou 
již zmíněnou hydrofilní schopnost. Díky ní je následně hyd-
ratován i lidský organismus, který je pak i při dlouhodobé 
fyzické zátěži schopen udržet potřebnou hladinu vody. 

Tyto malé nenápadné kuličky se dokonce pro Aztéky staly 
i hodnotným platidlem. Mexický stát Chiapas dostal jméno 
právě proto, že se tu chia velmi hojně pěstovala, a vůbec celá 
Latinská Amerika je poseta lidskými sídly, jejichž názvy slovo 
chia obsahují. I to svědčí o jejich rozšířenosti a bohaté minu-
losti jejich využívání v dané oblasti. 

Konopná semena  
z technického konopí

Pojem technické (někdy se uvádí průmyslové) konopí 
vznikl v 80. letech 20. století, kdy po letech zákazu pěstování 
konopí setého byly vyšlechtěny odrůdy se sníženým obsahem 
THC pod 0,2 %. Zkratka THC znamená látku tetrahydroka-
nabinol, což je psychoaktivní látka ze skupiny kanabinoidů, 
které se nachází v květenství této rostliny. V ČR umožňuje 
pěstování konopí (THC max. 0,3 %) zákon č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách, který současně pěstitelům určuje 
i ohlašovací povinnost při osetí plochy nad 100 m2.

Všestrannost konopí
O konopí ve formě konopného semene a oleje získa-

ného jeho lisováním toho jako spotřebitelé víme poměrně 
málo, protože to byla bylina léta zakázaná, kterou podle prof. 
Lumíra Hanuše, působícího v Izraeli, znovuobjevujeme, 
zejména k lékařským účelům: „Mějme na mysli, že konopí 
je desítky let zakázaná rostlina, a tak její výzkum v podstatě 
nešel po lékařské stránce kupředu, jak by si zasluhovala. To 
vše je třeba nyní napravit.“ Zapomněli jsme, že konopí patří 
mezi první domestikované rostliny. Pro svou všestrannost 
využití bývá označováno jako nejběžnější víceúčelová plo-
dina na světě. Až do 40. let 20. století to byla velmi významná 
přadná rostlina nejen pro evropský, ale i pro americký textilní 
průmysl. O jeho rozšířenosti jistým způsobem svědčí i velmi 
podobné výrazy ve slovanských jazycích, a dokonce nalez-
neme i lidská sídla po konopí pojmenovaná: naše Konopiště, 
v Polsku jsou obce Konopki, Konopnica a Konopiska, v Bul-
harsku pak Konop a Konopa nebo v Estonsku Kanepi. Stejná 
situace je lingvisticky k dohledání také v anglosasky hovoří-
cích zemích. 

Konopná vláknina je dnes využívána především v tech-
nických oborech, jako je automobilový průmysl (termoplasty 
a termosety z konopné vlákniny), stavebnictví (izolační 
materiály) a výroba celulózy, ale i v potravinářství. Semena 
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Perníčky s posypem ze sekaných loupaných konopných semínek

Konopná loupaná semínka

jsou dnes kromě potravinářského průmyslu využívána jako 
krmivo, zejména pro ptactvo, sláma pak jako podestýlka pro 
skot. Olej vylisovaný ze semen a extrakty ze zelené listové 
části rostliny mají uplatnění v kosmetickém průmyslu, kde se 
zdůrazňují zejména jejich údajné protizánětlivé a antibakteri-
ální účinky. Konopí je dále jmenováno mezi těmi rostlinami, 
které dokáží efektivně absorbovat těžké kovy z půdy. Využívá 
se v procesu zvaném fytoremediace půd neboli její dekontami-
nace zelenými rostlinami po zamoření nevhodnými látkami, 
zejména těžkými kovy, pesticidními rezidui či radioaktivními 
materiály. O této schopnosti konopí se hovoří i ve spojitosti 
s povodněmi, kdy je zemědělská orná půda kontaminována 
splašky z kanalizací a čistíren odpadních vod či uhynulými 
zvířaty. 

Výživový význam konopných semen
Na stránkách National Center for Biotechnology Infor-

mation, Národním centru pro biotechnologické informace 
o vědě a zdraví ve městě Bethesda v USA poskytujícím pří-
stup k biomedicínským a genomickým informacím, je k nale-
zení článek pod názvem „Hledání zdraví prospěšných n-3 
a n-6 mastných kyselin v semenech rostlin“ z roku 2012. 
Uvádí přesný popis složení konopného oleje ze semen tech-
nického konopí – 18,6 %. Z toho je velmi vysoký obsah 
PUFA neboli polynenasycených mastných kyselin, které 
jsou pro naše zdraví nepostradatelné a jejichž obsah je 
v naší stravě nízký. Tak, jak se postupně snižují stavy ryb 
v mořích a lze v budoucnu předpokládat snížené možnosti 
získávání zejména n-3 nenasycených mastných kyselin 
z tučných mořských ryb, hledají výzkumníci jejich rost-
linné zdroje. Konopná semínka jsou tedy velmi vhodnou 
součástí stravy, která tyto doporučované součásti tuků 
obsahují. Konopný olej je díky vysokému obsahu nena-
sycených mastných kyselin poměrně náchylný k oxidaci, 
a proto je třeba používat ho tak, aby nedošlo k záhřevu 
nad 45 °C, a uchovávat ho, podobně jako lněný a dýňový,  
v chladu.

Z hlediska kvality proteinů je vysoce kladně hodnocena 
také konopná bílkovina, protože obsahuje všechny esenciální 
aminokyseliny. Tato bílkovina je tedy plnohodnotná, což 
je důležitá informace zejména pro vegetariány a vegany. 
Konopný protein je velmi často součástí bílkovinových 
koncentrátů pro sportovce, ale i lidi v rekonvalescenci či 
s velkou fyzickou zátěží. 

V neposlední řadě je v literatuře pozitivně zmiňován 
i obsah vlákniny, který dosahuje v konopném semínku až  
20 %.

Využití v kuchyni i v potravinářství
Využití konopného semene je pro jeho lahodnost a jistou 

chuťovou podobnost s oříšky docela široké, i když potravi-
náři se ho zřejmě ještě stále tak trošku „bojí“. Spíš tedy najde 
uplatnění v domácí kulinářské přípravě pokrmů jako součást 
salátů, snídaňových kaší, müsli, dezertů apod. Prostě všude 
tam, kde nahrazuje nebo doplňuje použití ořechů a jiných 
olejnatých semínek. Konopná semínka lze buď celá a olou-
paná, drcená nebo pomletá na mouku přidávat do těst cukrář-
ských výrobků nebo i do pečiva či chleba. Neloupaná semínka 
s poměrně tvrdou slupkou je nejvhodnější nechat naklíčit. 
Další možností je neoloupaná semínka upražit a slupka touto 
přípravou změkne a praskne. Pražená konopná semínka 
ochucená solí či kořeněná lze konzumovat jako zdravější 
alternativu chipsů. Výborně chutnají také obalená v karamelu 
nebo v čokoládě.

Závěrem k olejninám ve výživě

Negativní názor ke konzumaci olejnatých semínek snad 
ani nelze nalézt. Mají tak bohaté složení na zdraví prospěšné 
tuky, stále chybějící vlákninu, hodnotné bílkoviny a množ-
ství minerálních látek, že jsou součástí většiny diet, včetně 
bezlepkových, a mnoha stravovacích způsobů (vegani, vege-
tariáni). Jediné malé varovné pozor je uváděno vzhledem 
k jejich kalorické hodnotě tam, kde se jedná o redukční diety 
s omezeným příjmem energie. Jinak obecně v literatuře 
najdete informace o kladném vlivu jejich pravidelné kon-
zumace na zdravotní stav. Zdůrazňuje se hlavně vliv na sni-
žování krevního cukru, tedy prevence diabetu, na redukci 
cholesterolu a také posílení imunity díky kladnému vlivu 
vlákniny i protizánětlivých složek. Nemalý je i přínos obsa-
žených minerálních látek a vitaminů, u některých pak také 
obsah plnohodnotných bílkovin. Olejnatá semena by měla být 
součástí naší pestré a vyvážené stravy. Stačí málo, ale pravi- 
delně!

�
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Hydrokoloidy 
a jejich využití 

v potravinářství  
– 2. část 

Ing. JIŘÍ HOTZKÝ

Karagenany

Karagenany se podobně jako algináty vyrábí z mořských 
řas. Z různých řas a za různých podmínek se získávají 

rozdílné typy karagenanů. Ty se dělí alespoň zhruba na kapa, 
iota a lambda. Všechny karagenany jsou rozpustné v horké 
vodě, ale jen lambda a sodné soli kapa a iota jsou rozpustné ve 
studené vodě. Lambda karagenan poskytuje viskózní rozto-
ky, které se chovají pseudoplasticky (ne-newtonovské kapa-
liny), jsou-li čerpány nebo míchány. A tak je tento karagenan 
používán hlavně v mlékárenských výrobcích, kde jim dává 
plné tělo bez gumovitosti a přitom hladký smetanový vjem. 
Ač jsou tedy některé karagenany rozpustné i ve studené vodě, 
jejich plná hydratace nastává až za vyšší teploty. Po ochlazení 
na 70 °C až 40 °C vytváří gel.

Roztoky karagenanů ztrácí viskozitu a gelovou pevnost 
při zahřívání v prostředí s pH pod cca 4,3. Tento jev je pod-
statně rychlejší při vyšší teplotě a ve zředěných roztocích solí. 
Proto je třeba při využití karagenanů ve výrobě zajistit oky-
selování až v poslední části výroby, což může znamenat také 
přidávání karagenanů až naposled. Jakmile se vytvoří gel, již 
hydrolýza neprobíhá, zvláště jsou-li v dostatečné míře pří-
tomny potřebné ionty (K+ pro kapa).

Vlastnosti gelů

Horké roztoky kapa a iota karagenanů vytváří gel při 
ochlazení na určitou teplotu mezi 40–70 °C. Tato teplota 
závisí na přítomnosti některých kationtů. Kapa karagenan 
k tvorbě gelu potřebuje draselné ionty, pak vytváří pevný 
křehký gel. Iota karagenan k tvorbě gelu požaduje ionty 
vápenaté a vytváří měkký elastický gel. Karagenan lambda 
sám gely netvoří, ale zahušťuje. Karagenanové gely jsou 
teplotně reversibilní a je zde podstatný rozdíl mezi teplotou 
potřebnou k vytvoření gelu a teplotou potřebnou k jeho 

rozpuštění (tzv. hystereze). Při pokojové teplotě jsou tyto gely  
stálé.

Mísením těchto druhů karagenanů, především kapa 
a iota, lze upravit vlastnosti gelu dle potřeby.

Karagenany jsou velmi citlivé na obsah solí a dalších 
rozpuštěných látek v roztoku. Tak například při obsahu NaCl 
nad 4 % se gel nevytvoří, pokud pak takový roztok naředíme, 
gel vznikne. To se dá v některých aplikacích zajímavě využít. 
Již nižší obsahy soli zvyšují teplotu potřebnou k hydrataci 
karagenanu.

Soli nemají vliv na vlastnosti lambda karagenanu. Ten 
nevytváří gel, ale viskózní pseudoplastický roztok používaný 
pro zahuštění. Má příjemný krémový vjem.

Levnější varianta než čistý kapa karagenan je tzv. PES 
(Processed Euchema Seeweed) jindy také nazývaný PNG 
(Philippines Natural Grade), což je nedočištěný karagenan. 
Ten vytváří křehký opalizující gel. Je velmi vhodný pro využití 
v mase.

Široce využívána je interakce mezi kapa karagenanem 
a kaseinem, zejména u mléčných výrobků.

Jak čisté karagenany, tak i PES jsou široce používány 
jako zahušťovadla, stabilizátory, želírující látky a emulgá-
tory. Kombinací s dalšími hydrokoloidy lze docílit zajímavých 
vlastností a také úspor.

Pro mražené výrobky je vhodnější iota karagenan, který 
po rozmražení mnohem lépe zachovává původní strukturu, 
která se naopak u kapa karagenanu rozpadá. Ovšem pro mra-
žené krémy je malý přídavek kapa karagenanu do směsi dal-
ších gum vhodný.

Využití karagenanů  
v potravinářství

Zajímavější je využívání směsí gum, než je využití 
karagenanů samotných. Jak je výše zmíněno, již jen kombi-
nací různých karagenanů se dosáhne různé křehkosti a elasti-
city gelu. Kombinací kapa karagenanu nebo PES s karubinem 
a/nebo s xanthanem nebo s konžakem získáme řadu vhod-
ných kombinací s odlišnými vlastnostmi. Častá využití jsou 
v nástřiku mas, mléčných dezertech, náhradě želatiny v cuk-
rářských polevách, v cukrovinkářství jako náhrada za pektin 
nebo želatinu, ve stabilizaci kakaových nápojů, v sladkých 
i slaných topinzích. Při náhradě želatiny, kdy se využívá směsi 
kapa a iota karagenanů, je výhodou rychlé tuhnutí, a to při 
vyšších teplotách, a zároveň stabilita gelů při běžných tep-
lotách.

V masných výrobcích určených ke krájení je využitím 
karagenanů zvýšena výtěžnost, zadržování vody, příjemnější 
skus, chuť je obecně vnímána jako příjemnější, krájení je 
snazší. K nástřikům mas se používá karagenan, případně směs 
s dalšími hydrokoloidy jako karubinem či xanthanem, která 
se rozmíchá v solném roztoku NaCl a fosforečnanů (případně 
dalšími látkami jako glukóza, bílkoviny) s přídavkem KCl pro 
vyšší pevnost gelu. V této vyšší koncentraci solí karagenan 
nehydratuje a roztok zůstává řídký pro injektáž nebo vmíchání 
do masa. V závislosti na koncentraci solí karagenan v mase 
hydratuje při teplotě cca 50–60 °C. Z úsporných důvodů je 
častěji používán PES, kde vytvořený gel po zchlazení je lehce 
zakalený a spíše se v mase ztrácí. Dalšího zlevnění lze dosáh-
nout ve směsi s karubinem. Tak také je snížená synereze.

Při použití karagenanů tam, kde se účastní mléčné bíl-
koviny, dochází k zajímavým inerakcím využívaným ke sta-
bilizaci mléčných dezertů, nápojů a mražených krémů. Tam 
jsou pak potřebné dávky karagenanů velmi nízké. Tak u mléč-
ných dezertů je potřeba jen cca 0,03 %. A to platí i u zmrzlin. 
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U čerstvých sýrů a obdobných mlékařských výrobků stačí pro 
zabránění synerezi cca 0,02 %.

Iota karagenany vykazují zajímavý synergismus ve 
zvyšování viskozity s mnohými škroby, což je využíváno 
u dezertů a podobných výrobků, jako například rýžových 
pokrmů.

Pro výrobu „masových kousků“ v konzervách pro 
psy a kočky se však většinou používá tzv. alkalicky modi-
fikovaná mouka (AMF), která je podstatně levnější a při 
jejíž výrobě se až tak nedbá na mikrobiologickou čistotu, 
neboť se počítá s tepelným opracováním. I zde se většinou 
pro další zlevnění přidává karubin. Velmi zajímavé se jeví 
zejména, ale nejen pro tyto výrobky, využití konžaku, který 
s karagenanem projevuje vysoký synergismus. Menší 
přídavek xanthanu ke směsi přináší ještě lepší výsled- 
ky.

Agar

Agar je hydrokoloid původem z mořských řas se silnou 
schopností tvořit gely již v nízké koncentraci. Byl již před  
300 lety používán v jihovýchodní Asii. Má široké využití, 
velmi oblíbené je jako kultivační médium v mikrobiologii, asi 
80 % agarů však nachází využití v potravinách.

Agar je třeba rozpustit v horké vodě, vytváří gel (v běžně 
používaných koncentracích 0,5–2,0 %) při cca 38 °C a gel se 
rozpouští cca při 85 °C. Proces tavení a gelovatění lze neustále 
opakovat. Ke tvorbě gelu není potřeba žádných dalších látek 
jako solí u karagenanů nebo u alginátů. Vyrábí se také agar, 
z něhož vyrobený gel se taví až při vysokých teplotách, a tak 
snese i sterilaci.

Podrobíme-li gel vyššímu tlaku, můžeme z něj větší část 
(až 95 %) vody uvolnit. Ponoříme-li pak tento „výlisek“ do 
vody, nabere zpět stejné množství vody, kolik jsme vytlačili. 
Navíc získá původní tvar.

Agarů je více druhů závisle na druhu řasy, doby sklizně 
a způsobu zpracování. Některé agary jsou schopny syner-
gismu zejména s karubinem. V této kombinaci získáme gely, 
které mají menší synerezi, menší křehkost, větší pružnost 
a pevnost.

V přítomnosti větší koncentrace taninů, například 
z některého ovoce, se schopnost tvořit gely silně sníží. Dá se 
to napravit malým přídavkem glycerolu. Přídavek glycerolu 
také pomáhá zamezit vysychání gelu. Agar je nepříliš citlivý 
na kyselou hydrolýzu, to až při pH pod 5,5 při silném a delším 
zahřívání.

Naše tělo dokáže agar strávit jen asi z 10 %. Je tak 
výhodnou rozpustnou vlákninou a s výhodou se využívá jako 
laxativum.

Výhodou agaru při přípravě potravin je to, že není 
potřeba žádných solí jako u jiných hydrokoloidů. Tak s vodou 
vzniká gel bez chuti. Je třeba malé procento od 0,3 % do 2 % 
k tvorbě gelu. Příprava je snadná – agar se rozpustí v horké 
vodě a běžně povaří pár minut. Po zchlazení se gel vytvoří 
během krátké doby (záleží na koncentraci a složení gelu, 
běžně 20 minut až 2 hodiny).

Běžné využití je na dortové polevy a zpevněné cukrářské 
krémy, ve slaných výrobcích například masové pěny, paštiky, 
rosoly a kulinářské výrobky.

Pokračování příště.

�
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České pivo v roce 
2018: Tuzemsku 

vládnou plechovky, 
v exportu se 

daří i menším 
producentům 

Ing. FRANTIŠEK ŠÁMAL,  
předseda Českého svazu pivovarů a sladoven

Do roku 2018 vstoupily české pivovary ve výborné kondici, 
odhodlány čelit některým negativním trendům posledních 

let. Mám tím na mysli mírný propad celkového výstavu v roce 
2017, k jehož příčinám jsme se jako Český svaz pivovarů 
a sladoven už mnohokrát vyjadřovali, či změny spotřebitel-
ského chování, které nám potvrzuje také dlouhodobá studie 
zpracovávaná Centrem pro výzkum veřejného mínění Socio-
logického ústavu Akademie věd ČR (CVVM). V tuto chvíli ješ-
tě neznáme výsledky za druhou nejvýznamnější pivovarskou 
sezonu – Vánoce,  ale kdybychom se za rokem 2018 měli ohléd-
nout na základě výsledků za období leden až srpen, patřil by 
k těm úspěšnějším.

To je dobrá zpráva především pro českou ekonomiku. 
Podle zjištění studie poradenské společnosti Ernst & Young 
generuje pivovarský obor v České republice 61 500 pracov-
ních míst (údaj za rok 2017). V tomto počtu je zahrnuta 
i zaměstnanost v navazujících oborech, např. v pohostinství 
či maloobchodě. Navzdory tomu, že generovaná zaměstna-
nost oproti roku 2013 poklesla o 3500 míst, odvody pivovarů 
do státního rozpočtu v loňském roce překročily 12,3 miliardy 
korun. Multiplikační efekt pivovarství, který lze vyložit jako 
hodnotu, která je generována dále v ekonomice při vložení 1 Kč 
do pivovarství, vzrostl mezi roky 2013 a 2017 z 1,98 na 2,7. 

Pivovarství má perspektivu

Rok 2018 byl pro české pivovarnictví a sladovnictví, stejně 
jako pro další ekonomická odvětví, jejichž úspěch se opírá 
o lidský um a pracovitost, dalším rokem, kdy se velcí, ale i ti úplně 
nejmenší producenti piva potýkali s nedostatkem pracovních 
sil. Koncem září si jedna z nejvýznamnějších pivovarských škol 

v Česku – a troufám si říci, že i ve střední Evropě – připomněla 
150 let své existence. Každý, kdo tuto školu absolvoval, jistě 
potvrdí, že studium na ní není z nejlehčích. Její absolventi ale 
nacházejí skvělé uplatnění, a to nejen díky tomu, že na trhu při-
bývají další pivovary. Pro náš obor je nesmírně důležité, aby si 
udržel vysokou odbornou úroveň svých lidí. Jedině tak si české 
pivo udrží vysokou kvalitu a mezinárodní prestiž. Ta pivovary 
nejen těší, ale pomáhá jim také ekonomicky. 

Export je pro české pivo stále důležitější

Prakticky během celého roku 2018 jsme mohli sledovat 
pozitivní výsledky českého pivního exportu. V této oblasti 
se dařilo nejen největším pivovarským skupinám, ale často 
také menším producentům. Z meziročního srovnání hlavní 

V roce 2017 vzrostl také export do zemí mimo EU

Největší zájem o české pivo ze zemí mimo EU projevily v roce 
2017 Rusko a Korea

Export piva celkem včetně N/A v tis. hl

Export piva do zemí EU – top 10
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pivovarské sezony, za niž považujeme období leden až srpen, 
plyne, že exportní výstav se proti roku 2017 zvýšil o 16 %. 
Z hlediska druhů balení registrujeme nejvyšší meziroční 
nárůst výstavu u piva v plechovkách (+ 47 %), následuje pro-
dukce piva v PET lahvích (+ 37 %), minisoudcích (+ 31 %) 
a lahvích (+ 11 %). Potěšující zprávou je také růst exportního 
výstavu piva z cisteren (+ 9 %) a sudů (+ 3 %). To je dokladem 
toho, že se spolu se špičkovým produktem daří částečně 
exportovat také českou pivní kulturu. 

Češi se znovu vrátili k ležákům,  
pijí je ale hlavně z plechovek

Výstav piva pro Česko se v průběhu loňské hlavní pivo-
varské sezony zvedl o 2 % a zajímavý obrat nastal u ležáků, 
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které po několika desetiletích opět převládly nad výčepními 
pivy. Tento výsledek mne osobně těší o to víc, že jsem před 
dvěma lety právě na tomto místě vyjádřil naději, že by se tak 
mohlo stát. A dodal jsem, že mnohem více bych si ale přál, aby 
si lidé opět našli cestu zpět do restaurací a hospod. Budu tedy 
doufat, že i toto přání se mi nakonec splní. 

Z hlediska druhů obalů je také v tuzemské spotřebě 
patrný příklon k pivům baleným do plechovek − produkce 
piva v tomto typu obalu meziročně vzrostla o 24 %. Pivovary 
byly na tento trend dobře připraveny – řada z nich do rozšíření 
výrobních kapacit investovala již v roce 2017 a další následo-
valy i v loňském roce. Zajímavostí je devítiprocentní nárůst 
produkce piva v minisoudcích, které byly loni díky dobrému 
počasí hojně vyhledávané například ke grilování či na různé 
oslavy. Výstav piva v lahvích a PET lahvích se meziročně 
nezměnil.

Jak zastavit pokles on-trade spotřeby?  
Recept stále neznáme

Pomyslné nůžky mezi tzv. on-trade spotřebou, tedy 
konzumací čepovaného piva v hospodách a restauracích, 
a spotřebou off-trade, tedy baleného piva zakoupeného 
v maloobchodě, se neustále rozevírají. V roce 2017 činil tento 
poměr 38 : 62 v neprospěch hospod. Češi na jednu stranu 
považují pivo za „národní klenot“, jsou na jeho věhlas a kva-
litu hrdí, v jejich každodenním životě ale již setkání s přáteli 
u piva nehraje takovou roli, jako tomu bylo v minulosti.

Česká pivní kultura je ale odedávna postavená právě 
na setkávání lidí, čepované pivo provázelo taky všechny 
významné události české historie. V roce 2018, kdy Česká 
republika slavila 100 let své samostatnosti, jsme si tuto jedi-
nečnost, kterou zároveň vnímáme i jako závazek do budouc-
nosti, všichni uvědomovali ještě intenzivněji. Hrdost na 
skvělou českou pivovarskou tradici se odráží nejen v akti-
vitách jednotlivých pivovarů, ale i Českého svazu pivovarů 
a sladoven, který se podpoře české hospody a čepovaného 
piva věnuje dlouhodobě. 

Sv. Václav hrdinou Dnů českého piva 2018

V loňském roce již pošesté velice úspěšně proběhly Dny 
českého piva. Ve dnech 26.–30. 9. 2018 nabídly desítky pivo-
varů a tisíce dobrých hospod po celé ČR svým zákazníkům 
nejrůznější speciální akce, mezi nimiž nechyběly netradiční 

Chuť zajít si na čepované pivo dostal během Dnů českého piva 
i samotný sv. Václav 

prohlídky, hudební produkce, pivní slavnosti nebo jen spe-
ciální pivní menu. K těm poprvé patřily také Svatováclavské 
speciály – pod tímto označením uvařily zapojené pivovary 
speciální piva určená právě jen pro tento největší pivovarský 
svátek v ČR. 

Dny českého piva každoročně provází také rozsáhlá 
komunikační kampaň. Loni byl jejím hlavním aktérem sv. 
Václav, o němž je všeobecně známo, že je patronem českých 
zemí, mnohem méně se ale ví, že je také patronem českých pivo-
varníků. Abychom na tuto skutečnost upozornili, využili jsme 
netradičního nástroje, tzv. fake news. Nechali jsme virtuálně 
zmizet sv. Václava z jezdecké sochy na pražském Václavském 
náměstí. Zpráva, která se primárně šířila sociálními sítěmi, se 
nakonec dostala i do klasických médií. Výsledkem je, že jen na 
Facebooku naši komunikaci ke Dnům českého piva zazname-
nalo 2 126 209 uživatelů a prostřednictvím zhruba 450 článků 
v klasických médiích jsme oslovili další miliony čtenářů. 

Piva plná a silná

V prosinci loňského roku začala platit novelizovaná 
vyhláška ministerstva zemědělství o požadavcích pro nápoje, 
kvasný ocet a droždí. Přinesla také změny ve značení jednot-
livých druhů piv. Jako ležáky budou moci být označována 
pouze piva vyráběná spodním kvašením s podílem extraktu, 
tzv. původní mladiny (stupňovitosti) mezi 11 a 12 procenty. 
Svrchně kvašená piva se stejnou stupňovitostí budou nově 
plná piva, pivní speciály o 13 a více stupních budou nově 
značeny jako piva silná. Pivovary budou mít na změnu etiket 
celých dvanáct měsíců přechodného období, což je doba 
dostatečná i s ohledem na to, že tuto změnu před časem pivo-
vary samy iniciovaly. 

Dej Bůh štěstí!  �

V rámci EU se české pivo v roce 2017 těšilo největší oblibě 
u našich sousedů na Slovensku a v Německu. Velký meziroční 
nárůst si připsaly Rakousko a Chorvatsko

Export piva do zemí mimo EU – top 10
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Vietnam
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Ing. PAVLA NOVOTNÁ,  
Ing. MILAN HOUŠKA, CSc., 

KAREL KÝHOS

Len setý a jeho semena

Len setý olejný (Linum usitatissimum L.), viz Wikipedia, je 
přadná rostlina, která se využívá k přípravě lněného vlák-

na, juty, koudele a dalších výrobků. Její semena mají léči-
vé účinky. Lněná semínka 
jsou charakteristická svou 
hnědou či žlutou (zlatou) 
barvou a vejcovitým plo-
chým tvarem, viz obr. 1 
a 2. Nejlepší známé účin-
ky poskytují látky obsaže-
né v semenech lnu zlatého. 
Jde jednak o lněný olej, ale 
zejména o lněnou vlákni-
nu.

Karel Kýhos

Ing. Pavla Novotná Ing. Milan Houška

Využití lněné 
vlákniny 

v potravinářství

Obr. 2  Semeno lnu  
zlatého

Obr. 1 Semeno lnu hnědého

Zdravotní tvrzení

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydává  
tzv. seznam zdravotních a výživových nezakázaných tvrzení 
„on-hold“. Výtah z tohoto seznamu pro len setý je uveden 
v tabulce č. 1. Je zřejmé, že jde o 7 závažných zdravotních 
výhod při dostatečné konzumaci produktů připravených ze 
lnu setého včetně oleje a vlákniny připravené z vylisovaných 
semen. 

Výhody využití lněné vlákniny v potravinářství

Švec a Hrušková (2017 a 2018) získali experimentálně 
zajímavé prakticky využitelné informace. Aplikovali tři druhy 
lněné vlákniny získané ze dvou druhů zlatých a jednoho hně-
dého druhu semene. Šlo o odrůdy Amon, Raciol a Recital. 
Vláknina byla přidána do pšeničné mouky, z níž byly připra-
veny různé druhy housek a chleba, které byly dobře akcepto-
vány v konzumentském testu. 

Budwig (2008) ve své knize uvádí řadu receptur vyu-
žívajících lněného oleje jako účinné složky stravy proti arte-
rioskleróze, infarktu a rakovině. Následně Budwig (2016) 
podává receptury využívající lněný olej jako složku mnoha 
pokrmů. Lněný olej i vláknina obsahují kvalitní mastné kyse-
liny typu omega-3. O těchto tucích podrobně pojednává kniha 
Felixe (2013). 

Chishty a Bissu (2016) uvádí nutriční složení lněných 
semínek, viz tabulka č. 2, a v závěru své přehledové práce kon-
statují, že lněné semínko má mnoho zdravotních přínosů, 
stejně jako bohatství živin. Obsah vlákniny, bílkoviny, ami-
nokyseliny, vitamin E a lignany přítomné ve lněném semínku 
uspokojují základní potřeby v lidské stravě. Lněné semínko má 
také vliv na zdraví. Látky v něm obsažené zabraňují vzniku kar-
diovaskulárních onemocnění, souvisejících problémů s meno-
pauzou a mají příznivý vliv i na mnoho dalších onemocnění.

Rabetafika a kol. (2011) se zaměřili na vliv bílkovin 
ve lněném semínku a konstatovali, že bílkoviny z lněného 

Číslo tvrzení Tvrzení
1 Normální trávení
2 Kontrola tělesné hmotnosti
3 Normální funkce střevního traktu (pravidelnost)
4 Komfort při menopauze
5 Kontrola tělesné hmotnosti – chuť k jídlu
6 Normální funkce prsou
7 Normální funkce prostaty

Tabulka č. 1 Seznam zdravotních tvrzení pro len setý
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semena jsou silnými multifunkčními složkami pro přípravu 
potravin v důsledku techno-funkčnosti, konzervační schop-
nosti a přínosů pro zdraví. Možný synergický efekt se slizem 
na jejich funkčnost by mohl být cenný, i když tato vedlejší 
složka ve lněném semínku může omezit výtěžek bílkovin 
během výrobních procesů. Jejich techno-funkční vlastnosti 
by mohly být také zvažovány ve směsi s jinými lněnými bioak-
tivními složkami, jako jsou lignany a vlákniny, aby se zvýšila 
hodnota lněného semínka. Rovněž jsou navrženy nové per-
spektivy v závislosti na poptávce spotřebitelů po výrobcích 
s bioaktivními složkami podporujícími zdraví.

Kýhos (2018) připravil nedávno recepturu zajíma-
vého výrobku, který spojuje výhody syrovátky a zlaté lněné 
vlákniny.

Závěry

Lněná vláknina obsahuje omega-3 nenasycené mastné 
kyseliny, které jsou vhodné svým nutričním složením jako 
složka stravy. Velmi vysoký obsah vlákniny (38 %) má 
i lněné semínko. Obsahuje rozpustnou i nerozpustnou 
vlákninu. Rozpustná vláknina ovlivňuje hladinu cukru v krvi 
a některé druhy, například beta-glukany, i hladinu krevního 

Složka Obsah v dávce 100 gramů
Energie (kJ) 1635

Protein (g) 32

Celkový obsah tuku (g) 10

Saturované tuky (g) 0,4

Mononenasycené tuky (g) 1,5

Omega 3 (ALA) (g) 5

Celkové sacharidy (g) 43,6

Cukry (g) 1,4

Dietní vláknina (g) 39

Rozpustná vláknina (g) 8

Nerozpustná vláknina (g) 31

Lignany (mg) 500–1000

cholesterolu. V žaludku vytváří rozpustná vláknina viskózní 
roztok, který prodlužuje pocit nasycení. Nerozpustná 
vláknina zajišťuje dokonalou střevní peristaltiku a urychluje 
průchod potravy zažívacím traktem. Denní příjem vlákniny 
by měl dosahovat 20 až 30 g. V ČR je konzumace vlákniny 
stále nízká, odhaduje se na cca 10 až 15 g. To je hlavní důvod, 
proč by se měla kvalitní lněná vláknina přidávat do co největ-
šího množství potravin v rámci jejich reformulace.
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Tabulka č. 2 Nutriční hodnoty lněného semínka

 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny
BIGBOXY  
PEVNÉ

PALETY PLASTOVÉ 

TBA

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné

TBA inz PotravinarRevue 180x84 1-19.qxp_Sestava 1  14.01.19  13:10  Stránka 1
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budujeme efektivní podniky  
v potravinářství
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PRO NEJLEPŠÍ KVALITU MLÉKA

Spojte se s nejlepšími

VINAŘ SADAŘ 4/201876

INZERCE

Víte, proč je celosvětově 80% vína
kontrolováno na těchto přístrojích?

WineScan™ SO2

Během minuty změří 
všechny potřebné 
parametry u moštu, 
dále v průběhu kvašení 
i u vína včetně SO2. 

OenoFoss™ 
Přenosný a rychlý 
analyzátor bez 
potřeby chemikálií.

www.milcomservis.cz

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR 
FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: +420 734 396 356
promo@milcom.cz

Spojte se s nejlepšími

Nejmenší FTIR 
analyzátor 
pro mléko, 
smetanu 
a syrovátku

MilkoScan™Mars 

BacSomatic™ 
Rychlá analýza 
mikrobiologických 
parametrů mléka – 
bakterie + somatické 
buňky
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BacSomaticTM 
Síla centrální 

laboratoře 
v jednom přístroji

BacSomatic je novým přístrojem dánské firmy FOSS, před-
ního výrobce laboratorních přístrojů pro jednotlivá odvět-

ví celého agrokomplexu. BacSomatic je prvním přístrojem na 
trhu, který integruje zároveň testování bakterií a somatických 
buněk. Zároveň nabízí plnou automatizaci s minimální mani-
pulací s chemikáliemi. Přístroj využívá ověřených metod, na je-
jichž principu pracují velkokapacitní přístroje, kterými jsou vy-
baveny centrální laboratoře řady BactoScanTM a FossomaticTM. 
Přístroj byl vyvinut na základě požadavků klientů z řad mléká-
renského průmyslu a je ideálním řešením pro mlékárny, které 
testují 10–100 vzorků na mikrobiologické rozbory denně. Vý-
sledky tradičních metod jsou k dispozici za dva dny, s přístro-
jem BacSomatic máte informace k dispozici během několika 
minut, můžete se tudíž rozhodnout lépe pro využití suroviny.

Proč testovat somatické buňky a bakterie?

�    Výsledky počtu bakterií a somatických buněk jsou k dis-
pozici za 8,5 minuty (2,5 minuty pro somatické buňky 
samostatně)

�    Plně automatizovaný průběh zabraňuje riziku lidské 
chyby

�    Senzor ve vaku s chemikálií indikuje počet zbývajících 
stanovení

�    Chemikálie připravené k okamžitému použití s přesně 
stejným dávkováním pro každé měření

�    On-line vzdálený přístup

MILCOM servis a. s., 
Hostivařská 538/56, Praha 10,

tel.: +420 734 172 669, 
e-mail: promo@milcom.cz

www.milcomservis.cz
�

Bezpečný a ihned k použití

K čemu informace využít?

Pro koho je BacSomatic určený?

Dopad

Snížení 
produkce mléka

Špatná kvalita 
mléka ovlivňuje 
výrobu mléka 
a sýrů

Nepravidelné 
dodávky 
do mlékáren

Somatické buňky

Krevní buňky, 
které bojují 
s infekcí mastitidy

Legislativní 
limity
US ˂ 750,000                 
EU ˂ 400,000

Dopad

Pachuť

Nižší 
trvanlivost

Vady produktů 
– zbytečné 
náklady

Bakterie

Kontaminace 
baktriemi 
nevhodným 
prostředím 
a zacházením 
se surovinou
Legislativní 
limity
US ˂ 150,000                  
EU ˂ 30,000

BacSomaticTM 

Uzavřený systém chemikálií

Senzor vaku

Mlékárny:

Platby farmářům
Kontrola  
kvality na příjmu
Vysoká kvalita 
koncových výrobků

Menší analytické 
laboratoře:

Kontrola užitkovosti 
(DHI) a zpeněžování

Větší farmy:

Kontrola hygieny

Zdraví krav (mastitis)

Doprava a manipulace 
s mlékem

Ověření kvality syrového 
mléka na příjmu
Lepší skladovatelnost
Snížení rizika přenosu nemocí z jídla
Snížení nutnosti stahování z trhu
Trvalý screening umožňuje 
odmítnutí mléka špatné kvality

Zajistí, že budete schopni:
Být pod regulačními limity  
pro max povolený počet bakterií
Vybírat mléko od dodavatelů 
na základě kvality
Poskytne základ  
pro systém odměn/sankcí
Pomůže výrobci zajistit zlepšení 
kvality mléka dodávané z farem

Nižší počet SCC v mléce  
má vliv na složení sušiny

Vede ke zvýšení obsahu kaseinu 
– vyšší výtěžnost sýra

Vyšší obsah tuku zajistí 
vyšší výtěžnost másla

Lepší fermentace jak u sýra,  
tak fermentovaných výrobků

Zlepšení senzorických 
vlastností – méně problémů 
se slanou chutí a žluknutím

Zvýšení  
skladovatelnosti/trvanlivosti

Společnost MILCOM 
servis a. s., která výše uve-
dené laboratorní přístroje 
FOSS pro český a slovenský 
trh výhradně dodává, zajiš-
ťuje svým zákazníkům k pří-
strojům i nezbytný servis. 
Spolupracuje v rámci své čin-
nosti na projektech celostát-
ního významu, pravidelně se 
účastní odborných seminářů 
a provádí školení. 

Pokud máte  zájem 
dozvědět se o našich aktivi-
tách více, neváhejte navštívit 
naše webové stránky www.
milcomservis.cz nebo kon-
taktujte přímo naše obchodní 
zástupce na promo@milcom.
cz.

Ing. Ondřej Borský, 
MILCOM servis a. s.
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Společnost  
Chr. Hansen byla 

oceněna jako 
nejlepší společnost 

na světě v trvalé 
udržitelnosti

Během Světového ekonomického fóra ve švýcarském Da-
vosu bylo oznámeno, že společnost Chr. Hansen je v čele 

seznamu 100 nejlepších společností na světě dbajících o trva-
lou udržitelnost za rok 2019.

Měsíc před svým oficiálním 145. výročím byla globální 
biotechnologická společnost Chr. Hansen vyhodnocena 
torontskou společností Corporate Knights, specializující se 
na média a výzkum investic, jako nejlepší společnost na světě 
v oblasti udržitelnosti.

Výsledky byly oznámeny 22. ledna 2019 na Světovém 
ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu, u příležitosti 
zveřejnění žebříčku Corporate Knights’ 15th annual Global  
100 Most Sustainable Corporations in the World (15. ročník 
žebříčku 100 nejlepších společností na světě v trvalé udrži-
telnosti podle Corporate Knights). Na základě klíčových 
ukazatelů bylo analyzováno více než 7500 průmyslových spo-
lečností na světě. Chr. Hansen získal 100% výsledek v ukaza-
teli „čistého výnosu“, což znamená, že produkty Chr. Hansen 
nabízejí zřejmé benefity pro životní prostředí a určité soci-
ální výhody, jak je uvedeno v definici společnosti Corporate  
Knights.

Síla dobrých bakterií

„Tuto poctu přijímáme s hrdostí a pokorou. Podle mě jeden 
z důvodů, proč byla společnost Chr. Hansen označena jako nej-
lepší, je fakt, že si svět začíná uvědomovat sílu dobrých bakterií 
a dopad, jaký mohou mít na některé z hlavních problémů, se 
kterými se svět potýká. Jde například o plýtvání potravinami, 
nadměrné užívání antibiotik a potřebu více udržitelného země-
dělského sektoru, který bude schopen nabídnout potravu ros-
toucí světové populaci a zároveň zachovat naši planetu pro 
budoucí generace,“ říká CEO společnosti Mauricio Graber.

„Společnost Chr. Hansen podporuje zavedení přírodních 
řešení v širším měřítku a na naše produkty, které konzumuje 
více než miliarda lidí denně, jsme opravdu hrdí. To, že máme 
celosvětový vliv, je opravdu velká zodpovědnost, ale zároveň 
také příležitost, jak pozitivně působit na lidi, zvířata a rostliny. 
Máme štěstí, že po celém světě máme zákazníky, kteří nás na 
této cestě doprovázejí a kteří udržitelné a přírodní produkty 
doporučují koncovým spotřebitelům,“ vysvětluje.
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50 % všech jogurtů spotřebitelé vyhodí 
ještě neotevřené, a to kvůli příliš krátké 
době trvanlivosti a v důsledku zkažení. 
Díky kulturám FreshQ® mohou zůstat vaše 
produkty déle čerstvé, což vám pomůže 
ušetřit peníze a snížit negativní dopad 
na životní prostředí v důsledku plýtvání 
potravinami.

Více na www.chr-hansen.com

50 % všech jogurtů spotřebitelé vyhodí 
ještě neotevřené, a to kvůli příliš krátké 
době trvanlivosti a v důsledku zkažení. 
Díky kulturám FreshQ® mohou zůstat vaše 
produkty déle čerstvé, což vám pomůže 
ušetřit peníze a snížit negativní dopad 
na životní prostředí v důsledku plýtvání 
potravinami.

Více na www.chr-hansen.com

Aby každá lžička 
byla potěšením
Keep it great !

„Mimo jiné jsme byli oceněni za snahu přispět k řešení 
Globálních cílů OSN. 82 % našich výnosů tyto cíle přímo pod-
poruje a auditorská firma PWC, která posoudila naši metodo-
logii, tento fakt potvrdila.“

Udržitelnost – nedílná součást podnikání

Společnost Chr. Hansen dodává přírodní přísady pro 
potravinářský průmysl již od roku 1874. Pochopení a respekt 
k omezeným přírodním zdrojům byl vždy nedílnou součástí 
filozofie společnosti.

Udržitelnost dnes zůstává v jádru společnosti Chr. 
Hansen, což odráží název korporátní strategie 2022:  
„Nature´s No. 1 – Udržitelně“.  Tato strategie se zaměřuje 
na rozvoj přírodních řešení pro celosvětový potravinářský, 
zdravotnický a zemědělský průmysl, a to udržitelným způ-
sobem. Globální cíle udržitelného rozvoje OSN slouží jako 
rámec pro propojení korporátní strategie a udržitelného 
rozvoje a výkon v této oblasti se měří a zaznamenává každý  
rok. 

„Dělat svět lepším je hluboce zakořeněno v portfoliu 
našich produktů a v kultuře naší organizace. Naší společnosti 
to dává opravdový smysl, který je úzce spojen s udržitelností, 
a naši zaměstnanci se s ním plně ztotožňují. Jsou hrdí na to, že 
jejich práce má smysl a že každý den přispívají k vyššímu cíli,“ 
zdůrazňuje Mauricio Graber.

„Zdaleka však ještě nejsme hotoví. K udržitelnosti nás 
čeká ještě dlouhá cesta, ale upřímně doufáme, že této pocty vyu-
žijeme k tomu, abychom zvýšili povědomí o síle a potenciálu 
dobrých bakterií jako součásti udržitelného řešení k vyřešení 
problémů, kterým naše planeta čelí,“ říká na závěr.

Věděli jste, že...?

–    Společnost Chr. Hansen poprvé zveřejnila svůj závazek 
udržitelného rozvoje v roce 1949. 

–    Dobré bakterie mohou snížit plýtvání potravinami tím, že 
dokáží udržet produkty déle čerstvé – a to přírodním způ-
sobem.

–    Dobré bakterie jsou pro ochranu některých plodin stejně 
efektivní jako pesticidy.

–    Dobré bakterie přidávané do krmiv mohou snížit míru uží-
vání antibiotik v potravinovém řetězci.

–    Probiotický znamená „pro život“. Studie dokazují, že pro-
biotika mohou mít příznivý vliv na gastrointestinální a imu-
nitní funkce u lidí.

–    Dnes ráno jste pravděpodobně „ochutnali“ Chr. Hansen. 
Jsme v každém druhém sýru a jogurtu na světě!

O společnosti Corporate Knights

Společnost Corporate Knights Inc. vydává časopis o udr-
žitelnosti Corporate Knights a součástí je i výzkumné oddělení, 
které vytváří žebříčky a finanční hodnocení produktů založené 
na výkonu společností z hlediska udržitelného rozvoje. 

O Seznamu 100 nejlepších společností na světě v udrži-
telném rozvoji: „Global 100“ je každoroční projekt iniciovaný 
společností pro čistý kapitalismus, Corporate Knights. Byl 
zahájen v roce 2005 a každý rok je vyhlašován u příležitosti 
Světového ekonomického fóra v Davosu.

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.  �
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Trpíte intolerancí lepku a laktózy nebo se snažíte vyhýbat 
přidaným cukrům v potravinách? Pak určitě víte, že se 

běžný nákup dokáže velmi zkomplikovat a prodražit. BILLA 
se proto rozhodla vyjít vstříc zákazníkům se speciálním jídel-
níčkem a připravila pro ně novou privátní značku FREE. Ta 
nabídne produkty na míru vašim individuálním přáním a po-
třebám.

Pod hlavičkou nové privátní značky FREE najdete pro-
dukty vyráběné z kvalitních surovin, které splňují požadavky 
na zařazení do kategorie bez lepku. Při jejich výrobě se nepo-
užívají žádné zvýrazňovače, a přesto se nejedná o produkty, 
u kterých byste museli mít obavy z nevýrazné chuti.

Produkty FREE pocházejí od prověřených dodavatelů 
BILLY (např. řada těstovin se vyrábí přímo v Itálii) a při jejich 
výrobě se dbá na dodržování velmi přísných pravidel. Stejně 
jako u ostatních privátních značek BILLY máte jistotu, že 
kupujete výrobky, které jsou svou kvalitou srovnatelné s těmi 
značkovými.

Ve vybraných prodejnách BILLA je nově najdete čitelně 
označené logem FREE. V sortimentu nabízíme různé druhy 
těstovin, sušenky, kukuřičné chlebíčky nebo muffiny značky 

Jednodušší život 
s novou řadou výrobků FREE

FREE vyrobené s ohledem na vaše specifické stravování. 
Nenechte si už komplikovat život složitým studováním etiket.

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

�
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Snoubení sýrů 
s pivem

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

Pivo a sýry – dva výrobky, které se od sebe tolik liší a sou-
časně které toho mají i hodně společného. Pivo je kvaše-

ný alkoholický nápoj hořké chuti vyráběný v pivovaru z obil-
ného sladu, vody a většinou také přídavku chmele pomocí 
pivovarských kvasinek, který se těší značné oblibě snad po ce-
lém světě. Sýr je mléčný výrobek vyráběný srážením mléka sy-
řidlem nebo kyselinou mléčnou. Po výrobě, která je většinou 
zakončena zráním, jsou sýry koncentrátem bílkovin a tuku, ale 
také dalších složek mléka, zejména minerálních látek, např. 
vápníku.

Pivo se vaří po staletí a jako pravděpodobná země původu 
bývá uváděna Mezopotámie v období okolo 7. tisíciletí před 
naším letopočtem. Tehdy staří Sumerové pivo jako takové 
ještě nevyráběli, jednalo se spíše o kvas, ale u starých Slovanů 
bylo pivo již známým nápojem. Ostatně samotné slovo „pivo“ 
pochází ze staroslověnštiny a znamenalo něco jako „nejoby-
čejnější“ nápoj.

Také sýry pocházejí přibližně z podobného území a při-
bližně ze stejné doby, kdy je náhodou „objevili“ kočovníci 
jižní Asie a Středního východu. Známá je pověst o arabském 
kupci Kananovi, kterému se ve vaku z oslí kůže mléko srazilo 
v nakysle lahodnou hmotu, která byla už krůčkem k pozdější 
výrobě tvarohu a následně i sýra. Možná to byli právě ti samí 
Sumerové, kteří vařili pivo a připravovali první jednoduché 
sýry. Takže první podobnost, tedy společný původ, je takto 
prokázána.

Velký rozvoj vaření piva a výroby sýrů pochází ze stře-
dověku, kdy se obě tyto potraviny připravovaly zejména 
v klášterech. Právě z doby středověku se dochovalo mnoho 
receptů a výrobních postupů pro sýry a piva. Při jejich výro-
bách využívali mniši své skvělé znalosti a dovednosti. A to, že 
byli mniši povětšinou břichatí, souvisí právě s jejich dobrým 

bydlem spojeným s častým hodováním piva a tučných sýrů 
v klášterech a téměř žádným pohybem.

Oba produkty, pivo i sýry, mají tedy „společné kořeny“, 
což je pravděpodobně i důvodem, že se k sobě také dobře hodí.

My si ale toto povídání rozdělíme na dvě samostatné 
kapitoly. Nejprve si něco povíme o pivních sýrech jako 
takových, tedy sýrech, které se hodí výlučně k pivu, popř. 
při jejichž výrobě bylo pivo dokonce i použito. Druhá část 
dnešního vyprávění se zaměří na párování piv, nebo lépe 
řečeno jednotlivých pivních speciálů a celé řady přírodních  
sýrů.

Pivní sýry

Pivní sýry nejsou žádnou samostatnou výrobkovou sku-
pinou, většinou se jedná o kategorii měkkých a polotvrdých 
sýrů zrajících pod kulturou speciálních bakterií tvořících na 
povrchu sýra mazový povlak. 

Asi nejstarším a nejpůvodnějším „pivním“ sýrem je 
Weißlacker. Tento sýr pochází z jižního Bavorska (z oblasti 
Oberallgäu), a je proto také někdy nazýván jako Bavorský pivní 

sýr. Dnes už není sice tolik běžný a upadl téměř v zapomnění, 
nicméně se jedná o opravdovou specialitu.

Sýr Weißlacker je tvarován do malých kostek o roz-
měru cca 12,5 cm a hmotnosti 1,7–2 kg. Tento měkký sýr je 
prakticky bez kůry, ale na jeho povrchu se vytváří charakte-
ristický roztékavý bílý maz připomínající bílý lakový nátěr. 
Proto také „Weißlacker“ (přeloženo jako „bílý lakovaný“). 
V Bavorsku sýr také nazývali jako „Weißschmierer“ (přelo-
ženo doslova jako bílý „šmírák“). Těsto sýra je bělavé, lehce 
drobivé až špekovité, ale není lepkavé. Chuť je velmi pikantní 
a silně šťavnatá a sýr má také výraznou intenzivní, až proni-
kavou vůni.

Weißlacker se původně vyráběl na statcích sedláků v nad-
mořské výšce od 800 metrů a výše. Sýry se ve formách něko-
likrát obracely a poté solily dva dny v solné lázni. Průmyslově 
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sýr poprvé vyrobili v roce 1874 bratři Josef a Anton Kramerovi, 
kteří získali za svou lahůdku v roce 1876 dokonce patnáctiletý 
královský patent pro jeho výrobu. Zrání probíhalo nejprve  
6 týdnů v teplé místnosti s téměř pokojovou teplotou, přičemž 
se jednou týdně povrchy sýrů ošetřovaly solným roztokem. 
Teprve potom byly sýry přeneseny do chladného sklepa k dal-
šímu, až devítiměsíčnímu zrání. Celý výrobní proces byl velice 
choulostivý a nikdy nebyl bez rizika. Nedodržení hygienic-
kých zásad mohlo způsobit fatální chyby. Dnešní výroba sýra 
doznala zjednodušení a proces zrání je pod přísnou mikrobio-
logickou kontrolou zajišťující především zdravotní bezpeč-
nost, sýr ale přesto neztratil svůj osobitý charakter a chutná 
stále stejně.

Po uzrání se Weißlacker servíruje s kousky chleba nama-
zaného čerstvým máslem, obzvláště chutné je obložení nakrá-
jenými ředkvičkami nebo i posypání trochou pepře. Vhodným 
pečivem mohou být také křupavé a slané preclíky. Weißlacker 
podněcuje žízeň a obzvláště pak chuť na pivo, a proto je dobré 
mít v zásobě dostatek dobře vychlazeného, nejlépe světlého 
piva.

A jak to bylo, nebo ještě je s pivními sýry v Čechách a na 
Moravě? Také u nás se v minulosti vyráběly na statcích rozma-
nité syrečky, jejichž povrch za čas zklihovatěl nebo se pokryl 
mazem, který po určité době dodal výrobku pikantní, někdy 
až ostrou a osobitou chuť. A když si chtěli sedláci tento svůj 
pokrm vychutnat a spláchnout výraznou chuťovou stopu, 
bylo pak vychlazené světlé pivo tou nejlepší volbou. 

O jejich výrobě u nás se poprvé zmiňuje profesor Laxa 
ve své sýrařské učebnici z roku 1924, když píše: „Sýr pivní 
(pikantní) jest kořeněný sladký sýr tvarohovitý. Na 1 kg tuč-
ného sladkého tvarohu, vyrobeného způsobem při imperialu 
obvyklým, béře se 30 g soli, 2,5 g růžové papriky a lžička kmínu, 
načež se na mlýnku tvarohovém dvakrát až třikrát přemele, 
ručně promíchá, a tak propracuje, až na lomu neviděti bílých 
kousků tvarohovitých. Hmota se formuje buď ručně neb vytla-
čovacím strojem na válečky neb hranolky, asi 7 cm dlouhé, jež 
balí se do tenkého pergamenu a staniolu, opatří se vinětou.“

V případě tohoto tehdejšího sýra měl prof. Laxa ale spíše 
na mysli čerstvý solený sýr typu „petit carré“, ve kterém silné 
prosolení a ochucení paprikou vytvořily pikantní chuť, a sýr se 
pak spíše hodilo podávat s pivem.

Českým ekvivalentem bavorského Weißlackeru byl 
s určitostí Krkonošský pivní sýr, jehož výrobu u nás zavedl 
v roce 1953 v Horní Branné významný sýrař Zdeněk Havlíček. 
Jednalo se o sýr s vysokou tučností (53–55 % t. v suš.) a sušině 
okolo 47–49 %. Sýr se tehdy vyráběl ze syrového mléka. 
Večerní plnotučné mléko bylo nejprve lehce předkysáno sme-
tanovým zákysem, ráno pak smícháno pro úpravu tučnosti 
s čerstvým odstředěným ranním mlékem. Srážení syřidlem 
bylo velmi pomalé, až 90 minut, a poté se sýřenina šetrně 
pokrájela na zrno velikosti holubího vejce a přenášela na 
sýrařský stůl, na kterém byl umístěn sýrařský rám s přísluš-
nými tvořítky. Po zformování se sýry v průběhu asi 2,5 hodin 

odkapání syrovátky šestkrát ve formách otočily. Zformované 
sýry se solily 24 hodin a po vyjmutí z lázně ještě dosolovaly 
na sucho. Konečný produkt měl proto také 7 % obsahu soli. 
Zrání probíhalo při teplotě 10 až 12 °C po dobu čtyř měsíců, 
přičemž se dvakrát týdně sýry ošetřovaly solným roztokem. 
Sýr musel mít na povrchu stále bílý maz, jakmile byl zjištěn 
sebeméně narůžovělý povrch, ihned se toto místo lehce 
potřelo solí.

Je skutečně velká škoda, že výroba tohoto sýra po same-
tové revoluci zanikla a žádná sýrárna tento jedinečný a speci-
fický sýr více nezařadila do svého sortimentu. Určitě by to ale 
stálo za to, aby někteří novodobí farmářští sýraři v Podkrko-
noší zase tuto zajímavou výrobu obnovili.

V současné době vyrábí 
sýr s názvem Pivní sýr zra-
jící mlékárna RMD v Oleš-
nici ze skupiny InterLacto. 
Její „pivní sýr“ je jednou 
z variant portfolia měk-
kých sýrů této moravské 
sýrárny. Při jeho výrobě zde 
vycházejí ze základu sýra 
Akawi. Tento polotvrdý sýr 
poté dozrává pod červeným 
mazem, kterým se dociluje 

po uzrání charakteristické pikantní chuti. Výrobek mající  
42 % tuku a 48 % sušiny se svými parametry blíží k tradičním 
pivním sýrům. Pivní sýr z olešnické mlékárny je balen do pod-
lepené hliníkové fólie s atraktivní etiketou vybízející k ochut-
nání a zapití sklenicí piva. Na etiketě je zobrazen známý 
putimský strážmistr Flanderka v podání herce Jaroslava 
Marvana ze slavné adaptace filmového zpracování Haškova 
románu Dobrý voják Švejk.

Trochu jiný způsob výroby vyvinula Sýrárna bratří 
Brunnerů v Jarošově nad Nežárkou. Smyslem nově uzpů-
sobené technologie je výroba sýra pikantní chuti, něco mezi 
typem Romadur, který se však příliš roztéká, a Olomouckými 

tvarůžky, jež zase mají příliš sklovitou konzistenci. Tedy jakýsi 
jejich kříženec, ale s charakteristickým pikantním buketem.

Surovinovým základem pro výrobu Jarošovského piv-
ního sýru jsou sýrové bloky nezralého polotvrdého sýra. Ty 
jsou nejprve rozporcovány na malé 90g hranolky, jež se doso-
lují ve speciální solné lázni obsahující též výluh bakteriální 
mazové mikroflóry, zodpovědné posléze za charakteristické 
zrání sýra od povrchu dovnitř. Po uzrání jsou sýry se sýrovým 
povrchovým rouge baleny do obalů opět doprovázených tra-
dičním symbolem orosené pivní sklenice.

V naší sýrařské historii bychom našli ještě další sýry, 
které se dobře snoubily s pivem, ale to už je povídání z jiného 
soudku, které se týká párování sýrů s pivem a různými piv-
ními speciály. Společná konzumace sýrů s pivem může být 
pro někoho méně obvyklá, pro jiného naopak běžná kombi-
nace. Mnozí z vás namítnou, že se k sýrům lépe hodí čerstvé 
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mléko, nebo naopak sklenka vína. V minulosti, když vznikaly 
vlastně první „pivní sýry“, však bylo víno pro sedláky, ale i pro 
další konzumenty spíše luxusnějším nápojem, a tak když se 
k sýru či tvarohu, který ze svého mléka vyrobili, zrovna mléko 
nehodilo, protože sýry byly hodně přezrálé a pikantní, sáhli 
raději po pivu. 

Dnes už víme, že se pivo překvapivě dobře snoubí se sýry, 
a pro mnohé sýrové druhy je pivo dokonce lepší kombinací 
než víno. Jak správně uvedl při posledních Kroměřížských 
mlékařských dnech Ing. Vladimír Čejna ze skupiny Savencia 
Fromage & Dairy: „Dnešní moderní spotřebitel hledá rovněž 
nové zážitky, ať už v oblasti netradičních chutí, tak v oblasti 
párování potravin. Jedním z nových trendů je právě spojení piva 
a sýrů. Pivo není tak kyselé jako víno a dává více vyniknout chuti 
– kyselosti sýrů. Bohužel pivo je více náročné na teplotu ser-
vírování, stabilitu a výdrž pěny. Vzhledem k rozmachu pivní 
řemeslné výroby je nyní možnost propojení pivní rozmanitosti 
(dáno především oblastí svrchně kvašených piv) s tradiční roz-
manitostí sýrovou.“ 

Navíc čerstvost piva, přítomnost oxidu uhličitého 
a velmi komplexní chuť činí z jednotlivých typů piv dokonalé 
„společníky“ pro celou řadu sýrů a sýrových specialit. V pivu 
jsou skryty často složité chutě a obzvlášť již zmíněný oxid uhli-
čitý. Ten zejména sýr harmonicky sladí, protože kompenzuje 
těžkost a plnost sýra. 

Některé druhy piv mají také sladké, lehké karamelové 
příchutě, které se zase dobře mísí s těžšími, více prozrálými 
sýry.

Několik pravidel pro kombinování piv se sýry
–         Jemnější sýry se dobře snoubí s jemnými pivy. Pivo by 

nikdy nemělo potlačit chuť sýra, například kvůli vyso-
kému obsahu alkoholu, intenzivní chuti nebo příliš vyso-
kému obsahu chmele.

–         Výrazně prozrálé sýry dokáží zvládnout silnější typy piv 
i s vyšším obsahem alkoholu. Chuťově velmi plný sýr se 
spojí velmi dobře s těžšími pivy, jako jsou světlé ležáky, 
tmavá piva (Brown Ale) nebo silná černá piva typu Stout. 
Dokonce lze k některým silně aromatickým sýrům podat 
tak silné ječné pivo, jako je tzv. Barley Wine.

–         K modrým plísňovým sýrům se hodí tmavá piva, ale také 
těžká piva s ovocným podtónem.

–         Silně chmelená piva mají tendenci „změkčit“ ostrost 
modrých sýrů a zdůraznit květinové a kyselé příchutě.

–         Piva s ovocným chuťovým podtónem se rovněž dobře 
hodí k sýrům, např. belgické třešňové pivo (Kriek beer) 
a podobně.

–        Pšeničná piva se dobře snoubí s čerstvými sýry.

Ještě je nutné si uvědomit skutečnost, že většina vyráběných 
piv je chmelená. Chmel propůjčuje pivu hořké a ovocné tóny, 
které podporují, ale někdy také mění chutě sýrů. Z toho tedy 
vyplývají ještě další rady a doporučení:
–         Servírujete-li dobře chmelený ležák nebo pivo typu IPA 

(India Pale Ale) s modrými plísňovými sýry, zažijete 
doslova „květinové chutě“, jako je například chuť bezo- 
vého květu.

–         Když zvolíte pikantní, velmi vyzrálý cheddar a spláchnete 
ho dobře chmeleným ležákem, podtrhnete, resp. zvýraz-
níte mléčně nakyslou chuť sýra.

–         K dobře chmelenému pivu se také hodí uleželá gouda se 
svou lehkou nasládlostí a karamelovým podtónem. Sýr 
bude najednou chutnat po jaru a vykazovat spíše nety-
pickou lehkou nakyslost. 

Na webových serverech se to dnes hemží různými návrhy 
a doporučeními. Jedním takovým je například kanadský cer-
tifikační program CICERONE nabízející zajímavé párování 
sýrů s pivem:

K sýrům typu Camembert se doporučuje belgický 
Strong Golden Ale, k sýrům s omývanou kůrou flanderský 
Red Ale nebo ovocné pivo Fruit Lambic, k dobře prozrálému 
cheddaru doporučují American Porter a k uzenému cheddaru 
Belgian Dubbel, klasicky zrající cheddar v bandáži se podle 
tohoto programu dobře snoubí s pivem IPA amerického 
stylu, k polotvrdým sýrům typu Gouda, Eidam a k americkým 
sýrům Jack se hodí Witbier, což je belgická varianta svrchně 
kvašeného piva často ochuceného koriandrem. Pokud jsou 
tyto polotvrdé sýry ochucené, doporučuje program pivní styl 
černého piva Imperial Stout. Pro extratvrdé sýry typu grana 
a parmezán doporučují American Pale Ale a pro kategorii sýrů 
s modrou plísní německé pivo temně zlaté barvy a s vyšším 
obsahem alkoholu Doppelbock. 
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Ve výčtu doporučení bych takto mohl pokračovat, ale vše 
je o tom, aby si jednotlivé kombinace gurmánský spotřebitel 
sám odzkoušel, nebál se experimentovat, a nakonec si sám 
vybral kombinaci, která se dobře snoubí a vyhovuje jeho chu-
ťovým představám a očekáváním.

Kombinace neobvyklých piv a unikátních pivních spe-
ciálů z minipivovarů (tzv. Craft Beer – neboli „řemeslných 
piv“) se sýry může přinést zajímavé výsledky. Světlé ležáky 
z nabídky minipivovarů mohou dobře ladit s celou řadou sýrů, 
dokonce i s měkkými sýry s bílou plísní na povrchu, u kterých 
vyvolávají karamelové chutě sýra. A stejně tak dobře se tato 
piva hodí k velmi prozrálým polotvrdým a tvrdým sýrům, pro 
které je typická pikantní a někdy až ostrá chuť.

Ale nepropadejte panice, když zrovna nebudete mít 
k dispozici „pivní speciál“, protože dobrý světlý ležák, který 
koupíte v každé samoobsluze, vám poskytne stejnou službu.

A jak bychom správně měli ochutnávat sýry v kombinaci 
s pivem? Bez ohledu na to, zda chcete k sýrům pít nějaký pivní 
speciál nebo běžné pivo ze supermarketu, mělo by být cílem 
vaší ochutnávky, aby vám přivodila chuťový zážitek. 

Začněte tím, že ochutnáte pivo a sýr zvlášť. Udělejte 
si čas a zjistěte rozdíly v chutích. Zkuste zjistit, zda jsou tu 
hořké nebo sladké chuťové tóny, nebo například karamelová, 
ovocná či květinová příchuť. 

Teprve potom vyzkoušejte sýr a pivo společně. Vezměte 
si kousíček sýra a přivoňte. Dávejte pozor na všechny chu-
ťové vjemy. A pak si přivoňte k pivu, ještě než se napijete. Jak 
se vám zdá kombinace vůní sýra a piva? Harmonizují spolu, 
nebo se překrývají? Zdá se vám, že jsou tu nové příchutě, 
které tu dříve nebyly?

Pak si vyzkoušejte různé kombinace, pokud máte 
k dispozici více než jeden druh piva. Které pivo vám chutná 
k vašemu sýru nejlépe? A co si o kombinacích myslí vaši 
hosté? Toto experimentování je vždy dobré pro živou 
a zábavnou diskuzi.

Při degustaci klidně seďte, bavte se a užívejte si ochut-
návkovou party sýrů s pivem. Jen o to jde. Tyto dvě potraviny 
mohou snadno vytvořit uvolněnou atmosféru – a samozřejmě 
fantastické chuťové pocity.

Malá sýrovo-pivní party

Abych vám toto vše při-
blížil více prakticky, tak vás 
nyní pozvu na malou, tak 
trochu virtuální ochutnávku 
sýrů s pivem, kterou prakti-
kuji při svých sýrových veče-
rech pro veřejnost.

Zde většinou začínám 
kvasnicovým pivem a velmi 
rád přitom servíruji bavorský 
pivní speciál Unertl ze stej-
nojmenného soukromého 
rodinného pivovaru, které se 
již vaří po mnoho generací. 
Toto pivo vybírám zejména proto, že v Čechách nejsou pše-
ničná piva příliš rozšířená a tato značka skutečně v kategorii 
pivního stylu German Hefeweizen patří mezi absolutní špičku. 
Jedná se o svrchně kvašené pivo s extrémně vysokým podílem 
pšeničného sladu vytvářejícího chutnou sladovou chuť. Pivo 
má tmavě měděnou barvu a hezkou světlou pěnu s okrovým 
nádechem, která dobře drží. Vůně je sušenková, karamelová, 
s chuťovým podtónem chlebové kůrky, může být i lehce baná-
nová nebo trochu kořeněná. Také chuť je sušenková, lehce 

ovocná a nasládlá. Pivo má střední až vyšší říz a střední plnost. 
Dochuť je lehce kyselá, doznívání středně dlouhé, sušenkové 
s nádechem karamelu a chlebové kůrky, kořeněné, lehce baná-
nové a trochu jablečné. Pivo je velmi dobře pitelné.

Do páru se k této „pše-
nici“ dobře hodí čerstvé 
smetanové sýry, já osobně 
vždy preferuji italskou 
Robiolu z oblasti Piemontu, 
která je zjemněná bylin-
kami. Jedná se o čerstvý sýr 
z kravského mléka s velmi 
krémovitou nadýchanou 
konzistencí a s lahodnou 
mléčnou čerstvostí. Tento 
sýr má 82 % tuku v sušině 
mléčného podílu. Z českých 
sýrů by se k tomuto pšenič-
nému pivu hodila i naše tra-
diční Lučina. 

Dalším sýrem, který 
zde nabízím, je bavorský 
měkký sýr Kaiser Nr.1 vyro-
bený z kravského mléka 

v malé sýrárně Reißler u Augsburgu, založené v roce 1922. 
Pojmenování sýr dostal podle mistra sýraře, pana Stephana 
Kaisera. Sýr s 50 % tuku v sušině zraje pod mazem po dobu 
14 dnů, poté se povrch omyje a afinuje směsí divokých květin, 
které mu propůjčují výrazně kořeněné aroma s jemnou chu-
ťovou stopou sušených květů.

S pšeničnými pivy se dobře párují také nepříliš prozrálé 
polotvrdé ochucené sýry s bylinkami, kterých je na našem 
trhu dostatek jak ze zahraničí, tak z našich domácích sýráren. 
Mohou to být např. různé goudy s bylinkami, provensálským 
kořením, ale nikoliv sýry ochucené pálivými ingrediencemi. Ze 
sýrů zahraniční provenience, které k pšeničným pivům často 
vybírám, je například i tyrolský kyselý sýr Graukäse, který 
má pouhých 10 % tuku v sušině, zraje nejméně 2 týdny a má 
tenkou, svraštělou kůrku, bělavě-žluté suché až špekovité těsto 
a zajímavě pikantně kyselou chuť, která se zvýrazňuje s postu-
pujícím zráním.

Dalším mým doporučením je specialita Ammergauer 
Bierkäse z vesnické sýrárny Ettal v jižním Bavorsku v pod-
hůří Alp. Jedná se o sýr z kravského mléka s jemným mazem 
na povrchu. Povrch sýra se v průběhu zrání pravidelně omývá 
pivem. V pružném těstě jsou jemně rozptýleny kousky pažitky 
a cibulky. Chuť je příjemně pikantní, kořenitá.

Neznámý německý mnich při svém kázaní kdysi pro-
hlásil: „Ten, kdo pije pivo, dobře spí. Ten, kdo dobře spí, 
nehřeší. Ten, kdo nehřeší, se dostane do nebe. Amen.“ Pojďme 
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tedy nehřešit a ochutnejme při naší degustaci další pivo, 
které je v našich končinách zřejmě skutečně nejrozšíře-
nější – světlý ležák. Světlý ležák byl poprvé uvařen v Plzni 
roku 1842 německým sládkem Grollem. Je to pivo krásně 
čiré, světle zlaté barvy, s vyšší pěnivostí. Ležáky mají střední 
plnost a vyšší hořkost. Ve vůni našich světlých ležáků je 
typické aroma žateckého chmele, kterou doplňují pomeran-
čové a bylinně-pryskyřičné tóny. Doznívání je středně dlouhé 
s pozvolna ustupující hořkostí, lehce kořenité, bylinné.

Ke světlému ležáku se nejlépe hodí měkké sýry s mazem 
na povrchu. U nás to v minulosti byly například Maršovský sýr 
či Sýr rytíře Žumbery, při jehož výrobě se vycházelo z techno-
logie francouzského sýra Port Salut. Z dnešních sýrů se pak 
ke světlým ležákům hodí české „pivní sýry“, o kterých jsme si 
povídali na začátku tohoto článku, tedy Moravia – Pivní sýr 
zrající z Mlékárny Olešnice či Jarošovský pivní dezertní sýr. 
Samozřejmě dobrým do páru jsou také Olomoucké tvarůžky 
a tyčinky z Loštic.

Já servíruji na svých „pivních večerech“ ke světlým 
ležákům často italské Taleggio, sýr z měkké sýřeniny 

vyrobený z kravského mléka a pocházející ze stejnojmenného 
severoitalského údolí Val Taleggio v oblasti Bargamo. Sýr 
se původně vyráběl ze syrového mléka, dnes je už většinou 
spíše z pasterované suroviny, ale ruční výroba je stále zacho-
vána. Sýřenina se formuje do tvaru čtvercového carré o hmot-
nosti 2,2 kg. Ručně se nasoluje a zraje přírodně v jeskyních, 
kde se jednou týdně kůrka kartáčuje, aby se předešlo vzniku 
plísní. Tím získává sýr na povrchu typickou červenou barvu. 
Kůrka je afinována aromatickou mazovou kulturou, která se 
podílí na utváření pikantní, jemně aromatické a lehce oříš-
kové chutě. Vůně Taleggia připomíná vlhké sklepní prostory, 
někdy i houby a lanýže, ale i čerstvě posečenou horskou 
trávu s mnoha květinami a bylinami. Sýr má charakteristicky 
měkké, dokonce až špekovité těsto s barevným odstínem slo-
nové kosti.

Z dalších sýrů, které dobře ke světlému ležáckému 
pivu ladí, je i zajímavý sýr Der Blaue, který se vyrábí výlučně 
v Lipsku. Jedná se o kyselý beztučný sýr (méně než 1 % tuku 
v sušině) s šedomodrou ušlechtilou plísní na povrchu. Sýr 
se vyrábí obdobně jako např. naše olomoucké tvarůžky 
z průmyslového tvarohu, který se nasolí, přidá se něco málo 
kmínu, a z této směsi se zformují malé válečky, které se afi-
nují ušlechtilou camembertskou plísní. Ta je nejprve bílá, ale 
později začne sporulovat šedomodře; právě po této „myší“ 
barvě získal sýr svoje jméno Der Blaue, tedy („Modrý“ 
neboli „Modrák“). Sýr zraje od povrchu dovnitř, takže 
u mladších sýrů je patrné uprostřed ještě jasné tvarohové  
jádro. 

Výrobek je velmi zdravý, obsahuje vysoké množství bíl-
kovin a dobře se snoubí s pivem.

Zajímavých sýrů ke 
světlým ležákům bych 
našel ještě daleko více, 
ale nakonec vám před-
stavím skutečnou lahůdku, 
která nedávno, v roce 
2015, získala evropský 
jakostní certifikát „Tradiční 
garantovaná specialita“ 
(TSG). Jedná se o bavor-
skou sýrovou pomazánku 

Obazda, která se připravuje smísením dvou třetin starého, 
prozrálého měkkého sýra, obvykle Camembertu, ale může být 
použit i Romadur nebo podobné sýry, a jedné třetiny másla. 
K této směsi se přidá sladká nebo i pálivá paprika, sůl a pepř 
a také malé množství piva. Přidat se může i libovolné množ-
ství cibule, česneku, křenu, hřebíčku a mletého kmínu, popř. 
i malé kousky čerstvého sýra. Sýry a ingredience jsou smí-
chány do hladké hmoty. Obazda se obvykle podává s chlebem, 
nebo ještě častěji s preclíky. Je to vlastně tradiční součást 
nabídky všech bavorských „Biergarten“, neboli pivovarských 
zahrad.

Podobná Obazdě je u nás Rozhuda, Liptovská, popř. 
Budapešťská pomazánka s tím rozdílem, že v nich je místo 
měkkých sýrů použit tvaroh nebo čerstvý sýr.
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„Chléb je základ života, pivo je život sám,“ praví staré 
anglické přísloví. Pojďme tedy společně ochutnat další 
pivo, kterým bude tentokrát India Pale Ale, nebo chcete-li 
ve zkratce IPA. Jde o svrchně kvašené pivo s vyšší stupňovi-
tostí (obvykle 14–15°), při jehož výrobě se využívá studeného 
chmelení. Barva IPA je tmavě měděná až jantarová, s dobrým 
vyčeřením, pěna je stabilní. Vůně je bylinná, citrusová, jemně 
grepová. Jemný říz doplňuje střední plnost a sladovou, lehce 
karamelovou chuť často střídají chuťové podtóny tropického 
ovoce, které tvoří v ústech nezapomenutelnou explozi chutí. 
Cítit můžete například citrusové a bylinné tóny, grep, citro-
novou kůru. Hořkost tohoto piva bývá vysoká. Doznívání je 
sladové, jemně citrusové, trochu bylinné.

A jaké sýry k tomuto typu piva nabídnout? Z naší a slo-
venské provenience bych volil pařené jemně uzené sýry, napří-
klad oštěpky a parenicu. Také populární korbáčky se mohou 
dobře snoubit s tímto pivním speciálem. 

Ze zahraničních sýrů v každém případě doporučuji ital-
skou scamorzu. Její uzená varianta, tedy Scamorza affumi-
cata, je vynikajícím společníkem piv IPA. Tento pařený uzený 
sýr typu „pasta filata“ pochází z Lombardie, kde ji vyrábějí 
z kravského mléka a sýrovou hmotu tvarují do obvykle „hruš-
kovitého“ tvaru. Pojmenování sýra může pocházet z italských 
frází capa mozza nebo testa mozzata , což znamená „odříz-
nutá hlava“. To by také vysvětlovalo použití slova „scamorza“ 
v italštině, znamenající něco jako „blázen“ nebo „idiot“. Sýr 
se po výrobě šetrně udí na bukových štěpkách, jejichž kouř 
dodává sýru jemně aromatickou chuť a příjemné kouřové 
aroma. Těsto scamorzy je velmi vláčné a elastické.

S pivním stylem IPA se dobře párují i výrazněji pro-
zrálé horské sýry. Mě například oslovil Wäldergold Bierkäse, 
polotvrdý pivní sýr z rakouské spolkové země Voralbersko, 
z oblasti Bregenzwaldu. Na venkovských sýrárnách ho vyrá-
bějí z kravského mléka a poté sýr přírodně zraje pod červeným 
mazem po dobu 3 měsíců. V sýrové hmotě jsou patrné drobné 
kaverny, takže sýr tak trochu připomíná Tilsiter. Jeho chuť 
je příjemně aromatická, pikantní, slabounce oříšková. Chuť 
sýra vynikne ještě více v kombinaci s dobrým silným pivem.

Naši ochutnávku nyní zakončíme tmavým pivem, 
a abych byl přesnější tmavým ležákem. Tmavá piva mají vše-
obecně praženou, kávovou a lehce karamelovou vůni, o něco 
nižší říz a střední plnost, v chuti převládá sladová sladkost, 
pražené, kávové a jemně karamelové tóny. Tuto kombinaci 
doprovází nenápadná chmelová hořkost jemnějšího cha-
rakteru. Doznívání tmavých ležáků je spíše delší, pražené, 
kávové, lehce karamelové.

K této specifické chuti proto zvolíme i zcela specifickou 
a svým způsobem podobnou chuť sýra. Tu nabízí výrobek 
označený jako Cahill´s Farm Original Irish Porter Cheese. 
Tato sýrová specialita připravená v zásadě z irského ched-
daru pochází z oblasti Limericku. Doba zrání pod tmavě 

hnědým voskem dosahuje nejméně 3 měsíců. Na řezu je pří-
značné světle žluté těsto s tmavohnědým mramorováním. 
Chuť výrobku je jemně máslová s karamelově sladovou 
nasládlostí, stejně tak jako pivo, ke kterému tento sýr podá-
váme.

K  t m a v ý m  s ý r ů m 
dobře ladí také modré sýry, 
tedy sýry s ušlechtilou plísní 
uvnitř těsta. Z nich bych já 
ale obzvláště doporučil spe-
ciální formu italské gorgon-
zoly, tzv. milánský typ, které 
zde říkají La Dolce Crema 
di Gorgonzola, a německy 

mluvící země ji vtipně přejmenovaly jako Löffelgorgonzola, 
protože se tento měkký plísňový sýr velmi krémovité kon-
zistence nekrájí, ale nabírá z formy a servíruje přímo lžící. 
Vynikající lahodná chuť této lombardské speciality a tmavé 
pivečko je skutečně nezapomenutelným gurmánským 
zážitkem.

Věřím, vážený čtenáři, že jste si tuto malou virtu-
ální sýrovo-pivní ochutnávku užili, a trochu se inspirovali, 
jak byste sami se svými přáteli, až si budete chtít posedět 
a pobavit se, mohli sami gurmánsky experimentovat. Co říci 
na závěr? To, že jsou sýry zdravé, nemusím vám mlékařům 
určitě připomínat, a stejně tak to platí i o pivu. Český stře-
dověký přírodovědec, astronom a matematik Tadeáš Hájek 
z Hájku, který byl osobním lékařem císaře Rudolfa II., o něm 
prohlásil: „Tento nápoj jest velice zdravý a velmi výživný, ducha 
našeho upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje.“ Známý český 
génius Jára Zimmerman k tomu dodává: „Lepší pivo v žaludku 
nežli voda na plicích.“ A do třetice zakončím výrokem českého 
spisovatele Jana Procházky: „Po pivu se teprve člověk cítí, jak 
by se měl cítit před pivem.“ Takže na zdraví pivu a dobrým  
sýrům! 

�
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Egypt, kde svět se 
točí kolem Nilu

Ing. JAROSLAV VALENTA

Co člověk, to názor, co turista nebo cestovatel, to vlastní zku-
šenost. Nechť tento článek je pouze reportáží některých 

zajímavých momentů, zkušeností a poznání cesty Egyptem. 
Bylo mi krásným a obohacujícím zážitkem procestovat tuto 
severoafrickou zemi s místními lidmi po silnici, vodě, železni-
ci a letadlem. O mnohých zemích často slýcháváme, že se jed-
ná o zemi mnoha tváří. Nepochybně se takové tvrzení ujme 
pro většinu destinací, osobně bych ovšem tuto rozporuplnost 
viděl zejména v tom, co od dané cesty očekáváme, kde pře-
býváme, koho potkáme a co navštívíme. Někdy k pouhému 
kontrastu stačí vyrazit mimo turistický areál a ocitneme se 
jakoby v jiném světě. Často ta pravá tvář dané země se nám 
ukáže daleko od hotelových komplexů a mimo hlavní turis-
tické cíle. Egypt je právě takovým typem země, kde si tu naši 
zážitkovou rozporuplnost můžeme dávkovat přímo úměrně 
k naší odvaze, touze po dobrodružství a případného omezení 
osobního komfortu. 

V Egyptě vznikla civilizace, která zanechala trvalou 
kulturu a nesmírné množství památek, jež přetrvaly 

tisíciletí. O velkoleposti, dějinách a historii starých Egypťanů 
se dozvíme již v učebnicích na základních školách. Základní 
povědomí o Egyptu má snad každý člověk, navíc je tato země 
velmi oblíbenou turistickou destinací nejen pro lidi, kteří 
rádi poznávají historii, ale zejména pro ty, kteří se vydávají 
za vodním dobrodružstvím v poměrně stabilních klimatic-
kých podmínkách. V Egyptě panují příznivé klimatické pod-
mínky, které tak lákají turisty celoročně. Typické je suché 
a horké podnebí, výjimku však tvoří středomořské pobřeží na 
severu země, kde v zimních měsících pozorujeme pravidelné 
deště. Tento mediteránní pás zajímavě kontrastuje zbytku  
Egypta. 

Ačkoliv v nedávné historii (roky 2015 a 2016) zazna-
menaly cestovní kanceláře spíše pokles zájmu, zejména díky 
politicko-bezpečnostní situaci, v posledních dvou letech 
můžeme sledovat opětovný návrat turistů. Egypt, který 
je významně závislý na turismu, každá nepříjemná situace 
vždy velmi citelně zasáhne. Přitom tato země může nabíd-
nout a nabízí nesčetné množství vyžití za poměrně dostupné 
ceny. Přejme tedy Egyptu stabilní a příznivé turistické  
podmínky.

Rudé moře je vlastně nádherně modré

Již z letadla během příletu do nějakého z pobřežních 
letovisek se nám nabízí pohled na moře, jemuž nemůžeme 
upřít výjimečnost. Nádherný různě široký světle modrý 
pobřežní lem přechází v sytě modrou barvu. Tento barvitý 
kontrast vytváří pás lemových korálových útesů, které se roz-
prostírají v různé šíři a někdy mezi nimi a břehem vznikají 
mělké laguny. Proč tedy vlastně Rudé moře? Název je odvo-
zený od jevu, který se někde objevuje dodnes, při němž dojde 
k velkému nárůstu sinice s červenooranžovými pigmenty (Tri-
chodesmium erythraeum). Moře pak v takové oblasti získává 
oranžovou až hnědou barvu. 

Podařilo se mi opakovaně navštívit oblast Marsa Alam, 
která leží jižně od dalších dvou velmi oblíbených letovisek, 
tedy severněji položené Hurghady a oblasti Sharm El Sheikh 
(Šarm aš-Šajch), který leží na jihu Sinajského poloostrova. 
Oblast kolem města Marsa Alam jsem si vybral kvůli snadné 

Obr. 1 Rudé moře, součást národního parku Wadi El Gemal
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Obr. 2–7:  2 – Klaun dvoupruhý, 3 – Klipka černohřbetá,  
4 – Klipka pološkrabošková, 5 – Nebezpečný 
perutýn, , 6 – Havýš žlutohnědý, 7 – Kareta pravá  

2

4

6

3

5

7

Obr. 8  Mangrove v pobřežní části národního parku Wadi El 
Gemal 

dostupnosti národního parku Wadi El Gemal, relativně blíz-
kému Asuánu, a zejména pro bohatost korálových útesů 
kolem pobřeží.

Svět korálových útesů extrémně kontrastuje s nehos-
tinnou pouští kolem Rudého moře. Jedná se o doslovnou 
explozi života, kde na poměrně malé ploše bojuje o životní pro-
stor velké množství živočichů a rostlin. Nenechme se ovšem 
snadno zmást, obecně tropická moře, kam můžeme díky pří-
hodným okolnostem zařadit i Rudé moře, nebývají zase tak 
bohatá na život, co opět kontrastuje s překypujícím životem 
na korálech. Ve skutečnosti jsou teplé vody poměrně chudé 
na život, je to dáno tím, že v teplejších vodách je rozpuštěno 
daleko méně kyslíku než v těch chladnějších. Rudé moře má 
však mnohá další specifika, která ho činí jedinečným. Pokud 
jste měli tu možnost se koupat v různých mořích včetně 
Rudého moře, možná byste si všimli, že je Rudé moře pod-
statně slanější. Jeho vysoká salinita je dána absencí dešťových 
srážek a ústí řek, malou výměnou vody s Indickým oceánem 
a vysokým výparem vody. Bezmračná pouštní obloha pro-
hřívá vodu do teplot, díky nimž se setkáváme se souvislými 
korálovými formacemi daleko za severní hranicí, kde běžné 
klimatické podmínky jinde na světě rozvoj korálů nedovolují. 
Obrovská porce slunných dní umožnila úctyhodný rozvoj 
lemových korálů podél pobřeží Rudého moře, které sahají od 
břehu někde jen několik málo metrů, jinde až kilometr (obr. 1). 
Památkou po korytech starých řek jsou dnes úzkými průrvami 
příčně přerušované korály, které se označují jako marsa nebo 
sharm. 

Korálové útesy, velmi průzračná a teplá voda lákají potá-
pěče z různých koutů naší planety. Však i běžní turisté mohou 
díky pobřežním korálům pouhým šnorchlováním objevovat 
taje a krásy podvodního světa. Co vše je k vidění na korálových 
útesech, v mělčinách i hloubkách různě daleko od břehu, to by 
bylo pro samostatnou knihu. Je však nutné podotknout, že se 
setkáme v Rudém moři s živočichy, kteří jsou typické pro tro-
pické vody Indického oceánu, ale také díky podstatné izolova-
nosti moře zde můžeme narazit na mnohé endemické druhy. 

Pokud se podíváme pod vodu v blízkosti korálového 
útesu, odhalí se nám zcela odlišný svět. Velmi zjednodušeně 
řečeno jsou korálové formace zvápenatělé schránky budova-
telů korálů, tedy polypů a řas, které žijí v symbióze. Celkem 
bez větší námahy však spatříme obrovské množství různě 
velkých a všelijak barevných rybek a ryb. Barevná pestrost je 
dechberoucí záležitostí. Nelze si nevšimnout všudypřítom-
ného a ve skupinách se vyskytujícího komorníka příčnopru-
hého (Abudefduf vaigensis). Další z čeledi sapínů, který je 
vždy velmi zajímavým objektem našeho pozorování, bývá se 
sasankou spřízněný klaun (Amphiprion bicinctus) (obr. 2). 
Klaun dvoupruhý žije v sasance minimálně ve dvou jedincích. 
Velmi pohlednou čeledí ryb jsou klipkovité, kam můžeme 
zařadit klipku černohřbetou (Chaetodon melannotus) (obr. 3) 
obvykle samostatně se vyskytující nebo klipku pološkraboš-
kovou (Chaetodon semilarvatus) (obr. 4). Pokud budete mít 
štěstí, nebo se zkrátka budete jen více dívat, můžete s jistou 
dávkou obezřetnosti narazit na perutýny, jejichž prodloužené 
ploutve vějířovitého tvaru nesou nebezpečné ostny (obr. 5). 
Zajímavé ryby přestavují havýšovití, příkladem mladý 
jedinec havýše žlutohnědého (Ostracion cubicus) ukazuje  
obr. 6. Potkat se ve vodě při relaxačním šnorchlování s karetou 
pravou (Eretmochelys imbricata), která si vodou pluje velmi 
elegantně, je vždy krásným zážitkem (obr. 7). 

Národní park Wadi El Gemal

Pokud byste si chtěli dopřát trochu odpočinku od vod-
ních aktivit, a poznat tak část pouštní tváře Egypta, dopo-
ručoval bych národní park Wadi El Gemal. Nachází se ve 
východní části Sahary, tedy mezi Nilem a Rudým mořem, 
je to asi hodina jízdy jižně od letovisek ležících blízko města 
Marsa Alam. Národní park se rozkládá na cca 4770 km2 pev-
niny a dále zahrnuje 2000 km2 mořské plochy. Vodní plocha 
zahrnuje mnoho ostrůvků, kolem kterých lze šnorchlovat, ale 
výstup na ně je zakázaný (obr. 1). Pobřeží lemují mangrovové 
porosty a četné laguny, je to velmi osvěžující pohled (obr. 8). 
Prohlédli jsme si pobřežní mangrove, kde lze spatřit velké 
množství zástupců ptactva, a vydáváme se terénním vozem 
přímo do pouště. Většina Sahary je zejména kamenitá, tedy 
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Obr. 9 Pouštní část národního parku Wadi El Gemal Obr. 11 Chrám v Abú Simbelu 

Obr. 10  Divocí velbloudi v národním parku Wadi El Gemal 

skály, štěrk a samozřejmě nějaká ta příměs písku. Typické 
z filmů známé písečné duny jsou jen v některých oblastech 
Sahary. Čím více se vzdalujeme pobřeží a míříme do nitra 
skalnatých hor, tím více se mění krajina. Nejprve se začínají 
roztroušeně a solitérně vyskytovat keře a stromy, posléze 
vytváří komplexnější okrsky zeleně, často zde vidíme akácie 
a datlové palmy. Projíždíme údolími, kde teplota dosahuje 
nepochybně 50 ˚C (obr. 9). Nejnavštěvovanější pevninská 
část parku se mnohdy označuje jako „Údolí velbloudů“, po 
několika kilometrech jsme začali potkávat pod stromy odpo-
čívající skupiny divoce žijících velbloudů (obr. 10). Pokud se 
vydáte do tohoto parku, určitě nebudete zklamaní. Pouštní 
příroda je zde překvapivě bohatá. S pokrývkou hlavy, sluneč-
ními brýlemi a pevnou obuví jsou zde i tak vysoké teploty (díky 
suchému klima) velmi dobře snesitelné. Mnoho stromů pak 
nabízí žádaný stín, a pokud se zaposloucháme, a především 
rozhlédneme kolem sebe, budeme se cítit jako v jiném světě.

Od Násirova jezera až po Káhiru

Násirovo jezero (vlastně obrovská přehradní nádrž), 
ležící na samém jihu země, je výsledkem dvou zásadních 
zásahů do toku Nilu. Jednalo se o vybudování dvou přehrad. 
Ta nejnovější, Asuánská přehrada, ležící několik málo kilo-
metrů jižně od té staré, vznikala v 60. letech minulého století 
a byla dokončena v roce 1971. Vznikla tak obrovská vodní 
plocha sahající od Asuánu v Egyptě až do Súdánu. Zvyšu-
jící se hladina jezera hrozila zatopením jedné z nejúžasněj-
ších egyptských památek, velkého chrámu v Abú Simbelu, 
a malého Hathořina chrámu. Oba do skály vyhloubené 
chrámy z 13. století př. n. l. byly v 60. letech 20. století za 
pomoci UNESCO odříznuty z původního místa a přesunuty 

k umělému útesu (obr. 11). Cesta do Abú Simbelu z Asuánu 
pouští sice zabrala několik hodin, ale samotné památky na 
břehu jezera téměř v nejjižnější části Egypta nebylo zkrátka 
možné vynechat. 

Od této chvíle budeme postupovat na sever po směru 
toku Nilu až do hlavního města Káhiry. Zvolil jsem pro 
takovou cestu způsob velmi zajímavý. Mohu tak všem dopo-
ručit noční spací vlak z Asuánu do Káhiry, po vzoru orien-
tálních a dobrodružných cest. Vybavení spacího kupé, které 
zahrnuje i umyvadlo s tekoucí vodou, bylo nad očekávání. Ste-
vard se stará o občerstvení a další nutnosti, které byste pří-
padně potřebovali. Noční přejezd z Asuánu do Káhiry trval 
více než 12 hodin za přibližnou cenu 100 USD. Než jsem se 
ovšem vydal z Asuánu do hlavního města, respektive nejprve 
do Gízy, musel jsem navštívit téměř 4 hodiny autem vzdálený 
Luxor. V tuto chvíli se zastavím u jednoho postřehu, který 
je zde velmi typický. Pokud se vydáte někam autem, musíte 
počítat s častými kontrolami na policejních check pointech. 
Mimo tato kontrolní stanoviště jsou silnice, zejména v těch 
obydlených oblastech, vybaveny neuvěřitelným množstvím 
retardérů. Je to jedna z věcí, která mi rozhodně nevadila, auto 
jelo pomalu a zvídavý turista má možnost sledovat život a ruch 
zemědělského venkova. Mimo to si i může detailně všimnout 
obrovské zásoby odpadků všude kolem cest a kanálů. 

Když dorazíte do Luxoru, nelze si nevšimnout toho, 
jak moc turisticky oblíbený a atraktivní je. Velké, možná až 
obrovské množství turistů a zájezdových autobusů pomalu 
ale jistě naznačují, že se bude jednat o velmi náročnou zále-
žitost. Svůj den začínám v Údolí králů, kde je zakázáno 
fotografovat, ale pro malý počet turistů, ještě v těchto brz-
kých hodinách, si člověk interiéry hrobek užívá. Postupně 
navštívím nedaleký Hatšepsutin chrám, Memmonovy kolosy, 
přeplujeme řeku a už nás čeká úctyhodný chrámový komplex 
Karnak (Amonův chrám). Jeho detailnější prohlídka může 
zabrat několik hodin, ale jen krátká procházka vás nenechá 
klidnými. Jedná se o dílo zcela impozantní a je snad hříchem 
ho nenavštívit. Ve zbylém čase se má pozornost upnula na 
rychlou prohlídku Luxorského chrámu a ulice samotného 
města Luxoru upadajícího do večerního osvětlení. Luxor je 
impozantní místo, kde si snad každý obdivovatel starově-
kých památek přijde na své, může si vybrat z opravdu velké 
nabídky. Na mě ovšem udělaly největší dojem Memmonovy 
kolosy, které si tak v silné konkurenci stojí samy, přesto však 
hrdě a majestátně (obr. 12). Jedná se o 18 metrů vysoké 
sochy Amenhotepa III., které jakoby hlídají vstup k théb-
ským památkám nekropole na západním břehu Nilu. Podél 
Nilu mezi Asuánem a Káhirou nalezneme nesčetné množ-
ství dokladů starověké civilizace, ovšem na takové poznání 
bychom potřebovali mnoho času. 



52
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
1

9
r e p o r t á ž

Obr. 12 Memmonovy kolosy Obr. 14 Káhirský bazar Chán al-Chalílí 

Obr. 13 Plující felúka v malebné krajině Asuánu Obr. 15 Pohled na starou Káhiru z minaretu mešity Ibn Túlúna 

Jako lázeň pro tělo a balzám pro duši po náročných 
sluncem spalujících egyptských dnech jsem si vybral jed-
nodenní relaxační zastávku asi v jednom z nejkouzelněj-
ších egyptských lokalit, v Asuánu. Na tomto místě jsem se 
v Egyptě cítil asi nejlépe, je to snad velmi zvláštní atmosférou, 
která zde působí. Pro samotné Egypťany je Asuán něčím výji-
mečným, však mohu doporučit všem návštěvníkům, ať zaví-
tají do nejjižnějšího města v Egyptě. Asuán byl podstatnou 
křižovatkou starověkých cest mezi Egyptem, Afrikou jako 
takovou a Indií. Prosperující tržiště, jež protíná hlavní tepna 
Šária as-Súk, nabízí velmi lákavé zboží, vyhledávané jsou 
obchůdky s kořením, které je zde velmi kvalitní a levné. Při 
procházce a nakupování na tomto místě vás dokonale pohltí 
atmosféra orientu, nakupování zde není pouhým obchodem. 
Asuán není malým městem, ale jeho poloha na velmi zají-
mavém úseku Nilu mu dává velmi exotickou tvář. Poušť na 
obou stranách řeky sahá až ke břehům Nilu, samotná řeka 
je pak rozčleněna mnohými zelenými ostrůvky a zákoutími, 
z vody vystupují uhlazené kameny, kolem je mnoho ptáků 
a v poklidné a bezstarostné atmosféře brouzdají vody známé 
felúky (obr. 13). Ideálním zážitkem je pronájem lodi a nechat 
se vozit po Nilu všemi těmi zákoutími, pozorovat dění na 
západním břehu, kde má svou osadu núbijská komunita. 
Další příjemná zastávka byla v botanické zahradě, která leží 
na jednom z ostrůvků. Jedná se o oázu klidu, barev a vůní 
stromů a keřů z celého světa. Krásně a klidně strávený den 
a večer v Asuánu ve mně zanechal celoživotní vzpomínku. 
Jednalo se o nejpoklidnější významnější lokalitu v Egyptě. 

Nastupuji do lůžkového nočního vlaku směr Gíza, jsem 
mile překvapený čistotou, servisem, klimatizací i dalším vyba-
vením soukromého kupé. Pro dobrodružnější povahy mohu 
jen tento typ cestování doporučit. Než jsme ráno zastavili 
v Gíze, odkud vedla má další cesta k velkým pyramidám, mohl 
jsem z okna pozorovat noční, a zejména pak dopolední ruch 

oblastí, kterými jsme projížděli. Je asi 10 hodin dopoledne 
a vystupuji na jižním okraji Káhiry, v Gíze. Když vzpomenu na 
Asuán, tak jsem ve zcela odlišném světě. Vydávám se autem 
asi k nejznámějším památkám Egypta. Sfinga a tři velké pyra-
midy jsou velkým zážitkem, ovšem je potřeba si trochu odmy-
slet tisíce turistů kolem a v podstatě dalších lidí, kteří vás snad 
nenechají udělat jedinou fotografii v klidu. Návštěvu pyramid 
jsem vzal formou přijet, vidět, vyfotit a odjet, větší rozepiso-
vání snad postrádá smysl. 

Nyní přichází na řadu Káhira, o které samotné by se dal 
napsat jeden velmi dlouhý cestopis. Káhira je velké město 
s velmi okázalým a typickým ruchem, mnohými nejen islám-
skými památkami. Jelikož jsem v islámské zemi, rozhodl jsem 
se v Káhiře navštívit staré mešity a poznat ducha opravdu staré 
a původní Káhiry, tedy známý středověký bazar Chán al-Chalílí 
(obr. 14). Už Zikmund s Hanzelkou napsali ve své knize Afrika 
snů a skutečností, že stověžatá Praha má na africkém konti-
nentě vážného soupeře. Nejedná se o věže kostelů, ale o štíhlé 
minarety, kterých je po městě nesčetně. Z minaretů některých 
mešit se nám otvírá velmi zajímavý pohled na káhirskou archi-
tekturu (obr. 15). Káhiře se nedá upřít architektonické ani kul-
turní charisma, byl to opravdu zajímavý a obohacující zážitek. 
Samotné město vedle modernějších částí nabízí opravdu 
bohatou škálu památek, kdy v některých uličkách se můžeme 
jakoby vrátit o stovky let zpět. Tak, jak to v takových zemích 
bývá, stačí jen dodržovat určité zásady a zvyky pro danou zemi 
typické a nemusíte mít strach se vydat i do těch turisticky odleh-
lejších míst, které vás naopak překvapí svou přirozeností.

Zemědělství a gastronomie

Základem všeho byl a je bezesporu Nil. Řeka od 
Asuánské přehrady až po svou deltu na severu Egypta je páteří 
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egyptského jetele, kukuřice, 
bavlny, brambor, citrusů, cuk-
rové třtiny a mnohého dalšího. 
Cukrové třtiny jsem si cestou 
všímal asi nejvíce, alespoň tedy 
v oblastech, ve kterých jsem se 
pohyboval. Jedná se několik 
m e t r ů  v y s o k o u  r o s t l i n u 
(obr. 17), která je všudypří-
tomná (obr. 19). Doporučuji 
ochutnat z ní čerstvě vymač-
kaný velmi osvěžující nápoj 
(obr. 18 a 20). Ochutnat toho 
v Egyptě je zapotřebí více, 
neboť snad každý cestovatel 
netrpělivě očekává gastrono-

mické zážitky. Pokud jsme již u těch nápojů, jsou další dva, 
se kterými se často setkáte. Jedním z nich je fantastický 
nápoj jménem sobia (obr. 21), 
který má mléčně sladkou, 
rýžovou a kokosovou chuť. 
Byl skvělým osvěžením při 
toulkách ulicemi Káhiry. Jako 
nejčastější welcome drink je 
vám k dispozici velmi chutný 
a často slazený ibiškový čaj 
nazývaný karkade (obr. 22). 
Co nám vlastně ta egyptská 
gastronomie nabízí? Je zde 
třeba odlišit jídlo, které nám je 
předváděno v hotelových kom-
plexech známých letovisek 
pobřeží Rudého moře. Kla-
sickým příkladem jsou sladké 
dezerty (např. konafa), jež 

egyptského fungování a života. 
Než byla postavena přehrada, 
nesl s sebou Nil velké množství 
sedimentů, které v záplavových 
oblastech znamenaly nárůst 
úrodné půdy. V současné době 
jsou zemědělci závislí na hnojení 
a používání marockých fosfátů, 
které půdu postupem času díky 
příměsi těžkých kovů znehod-
nocují. Nil je sice mohutná řeka, 
místy i poměrně široká, ale ve 
své podstatě mělká. Dá se jedno-
duše říci, že veškerá obdělávaná 
plocha Egypta se soustřeďuje 
podél toku Nilu a do její delty na 
severu. Delta Nilu se pak často popisuje jako nejintenzivněji 
zemědělsky obdělávanou půdou světa s rozlohou 20 000 km2. 
Podél obou stran toku Nilu v Egyptě se tak setkáváme se 

zemědělskou krajinou 
a obyvatelným pásem 
širokým nanejvýš 20 km. 
Ve š k e r á  z e m ě d ě l s k á 
půda je tak závislá na 
intenzivním zavlažování 
formou kanálů a hrází. 
Obdělávání je na mnohých 
místech ještě velmi tra-
diční (obr. 16). V Egyptě 
se pěstuje mnoho zají-
mavých plodin, podél 
cest kopírujících řeku 
Nil si všímáme čiroku, 
b a n á n o v n í k ů ,  r ý ž e , 
šáchoru papírodárného, 

Obr. 16 Tradiční zemědělství v úrodné oblasti kolem Nilu 

Obr. 17 Cukrová třtina 

Obr. 19   Často viděný převoz 
cukrové třtiny 

Obr. 18   Čerstvý nápoj  
z cukrové třtiny

Obr. 20 Zpracování cukrové třtiny

Obr. 21  Osvěžující nápoj 
sobia 

Obr. 22  Ibiškový čaj zvaný 
karkade 
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ochutnáte v nějaké cuk-
rárně mimo turistická 
střediska, dostanete se 
chuťově na zcela jiný 
level (obr. 23). Egyptská 
kuchyně nabízí velmi 
pestré pokrmy z různých 
druhů masa včetně ryb, 
dále zeleniny, luštěnin, 
rýže a chleba. Základem 
většiny jídel je rýže, která 
se často podává s malými 
a jemnými nudlemi  
(obr. 25). Další neodmyslitelnou součástí pokrmů je chleba, 
mají zde mnoho druhů. Tradiční způsob přípravy ukazuje 
obr. 26, v restauračních zařízeních se pak podává tento 
plochý chléb již nakrájený (obr. 27). Mnoho egyptských jídel 
doprovází různé omáčky, méně či více pikantní, do kterých 
si můžeme chléb máčet (obr. 28). Jednu z typických egypt-
ských tabulí můžeme zhlédnout na obr. 29. Egyptská jídla 
jsou plná bohatých chutí a vůní, často velmi exotických, je 
tedy skvělým zážitkem vyrazit mimo hotelové stravovny do 
tradičních restaurací a dopřát si velmi zajímavý gastrono-
mický zážitek.

Obr. 26 Tradiční příprava chleba 

Obr. 25  Rýže s jemnými nudlemi 

Obr. 23  Typické egyptské sladkosti Obr. 27 Chléb s omáčkou jako častá součást pokrmů 

Obr. 29 Typická egyptská tabule plná chutí a vůní 

Poděkování

Děkuji touto cestou 
Pa v l e  C h a r o u s k o v é 
( w w w. r e d s e a d i v i n g .
cz) za poskytnuté foto-
grafie a spolupráci, čímž 
mohl vzniknout článek 
v požadovaném rozsahu. 
Velkou zásluhu na orga-
nizaci cesty má můj prů-
vodce a přítel Mahmoud 

Salah (www.travelishtours.com), kterému bych také rád 
poděkoval.

Použitá literatura

Literatura dostupná u autora. 

Foto 1, 8–29: Jaroslav Valenta
Foto 2–7: Pavla Charousková, 
RedSeaDiving.cz �

Obr. 28 Omáčka k chlebu 
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Zatmění 
Měsíce

Ing. LIBOR HAŠPL, 
fotograf a cestovatel

Zatmění Měsíce je událostí, která se velmi popularizuje 
všemi směry. Nebývá tak časté a vzhledem k tomu, že jde 

o celkem dynamický děj na obloze, který lze sledovat pouhým 
okem, budí velký zájem. A tak nám vcelku nudná hvězdná ob-
loha připraví nezapomenutelné divadlo. Nad naší hlavou se 
střídají roční období, konstelace hvězd více či méně známé, 
tu a tam na nás jasně září planety či se objeví jiná tělesa a my 
zvolníme tempo, zastavíme se, zvedneme své oči k obloze. 
Náš souputník střídá své fáze s pravidelnou přesností a ob-
čas projde stínem naší matičky Země. Na hodinu téměř zmi-
zí z oblohy a jeho barvy se odlišují od toho, na co jsme zvyklí.

Příběh začíná a já jsem nemohl tušit, jak toto zatmění 
bude pro mě osobně natolik významné. Vrátím se trochu do 
minulosti, do léta minulého roku. Byl červencový večer a mělo 
dojít k úplnému zatmění Měsíce. Předpověď však nebyla pří-
znivá. Nad naší republikou přecházela mračna, a tak souboj 
s jasnou oblohou převážně vyhrávala. Zažil jsem drobné zkla-
mání při hledání vhodného místa a přejezdech po republice 
za stálého sledování meteorologického radaru. Ale což, bude 
další. Budoucí termín bude v roce 2019 v lednu. Třeba počasí 
vyjde. A když to bude dobře vypadat, člověk si ráno přivstane.

Jsou Vánoce a já po očku sleduji dlouhodobé předpo-
vědi počasí. No nic moc. Letošní zima je stále zamračená 
a sněhově deštivá, pravděpodobnost, že se to povede, se mi 
zdála velmi nízká. První přesnější předpovědi přicházejí tak 
týden před dnem D. Každou zimu bývá týden, kdy více mrzne 
a obloha se vyjasní. Už to bylo o kousek veselejší. Pátek 18. 1., 
večer byla obloha jasná, tak jsem otestoval techniku. Vše 
fungovalo tak, jak mělo, a sestava skládající se ze zrcad-
lovky Canon 5Div, astronomického dalekohledu Newton 
200/1000 mm sloužícího jako objektiv, astromontáž sledu-
jící pohyb oblohy a kabelová spoušť k fotoaparátu, vše fungo-
valo na 100 %. Teď nezbývalo nic, jen čekat. V plánu jsem měl 
ještě drobnou třešničku na dortu. Nad naší zahradou přelé-
tala v neděli ráno (1:15) mezinárodní stanice IIS, a to přesně 
přes Měsíční kotouč. Tuto fotografii už mám v archivu, ale co 
kdyby… Nakonec bylo zataženo.

Poslední předpověď z nedělního večera – ráno bude 
jasno a zima. Vstával jsem v 3:30 a skutečně, bylo jasno a tep-
lota -8,5 stupně. Celá show začínala ve 4:33, takže jsem musel 
vše opět nastavit a odzkoušet. V první části úplného zatmění 
Měsíc vstupuje do polostínu. Není to tak zajímavé, Měsíc 
postupně snižuje jas, ale i toto je patrné okem. Pár fotografií 
jsem pořídil. Pak nastal, jak říkají astronomové, druhý kon-
takt, Měsíc začal být postupně ukusován tmavým stínem naší 
planety. Já jsem postupoval dle svého plánu, pravidelně jsem 
fotil sérii snímků s různými expozičními časy. Důvodem bylo 
mít naexponované obě části Měsíce, jak tu nasvícenou, tak i tu 
zatemnělou. Je mezi nimi velký světelný rozdíl a tohle prostě 
snímač fotoaparátu nezvládá na jeden snímek nasnímat. Více 
obrázků se pak dá složit dohromady v počítači.

Čas 4:24. Měsíc těsně před vstupem do plného stínu Země,  
na kotouči je již patrný zemský polostín

Čas 5:00. Téměř polovina Měsíce je již ve stínu Země
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Měsíc zmizel téměř z oblohy, stala se z něho koule hrající 
všemi odstíny červené, hnědé a oranžové. Za vše může naše 
atmosféra, kdy paprsky s delší vlnovou délkou se více lomí, 
a tak dopadají na povrch Měsíce. Úžasné divadlo. Snímky 
přibývaly. Už to nebylo v daných intervalech, ale jen jsem si 
pohrával s různými kombinacemi času a citlivosti snímače. 
Úplné zatmění končilo a já jsem nemohl čekat na závěr. 
Odjížděl jsem autem směrem na západ, a tak jsem měl celou 
dobu Měsíc ještě před sebou. On si tak majestátně vystupoval 
ze zemského stínu. S sebou jsem měl paměťovou kartu plnou 
snímků. Dopoledne bude prostor připravit pár fotek a dát je 
na web a FB.

Den poté, večer, sleduji konverzaci na FB a objevil se 
tam výkřik s odkazem na zahraniční web. „Podívejte se na 
fotky, jestli to tam nemáte!“ Při úplném zatmění zároveň 
dopadl meteoroid na povrch Měsíce, byl to kratičký záblesk 
v čase 5:41:33. Začal jsem listovat 260 snímky, které jsem 
toho rána pořídil a fotografie s pořadovým číslem 6A1A0447 
v čase 5:41:36 měla cosi světlého na kraji měsíčního kotouče. 
Zvětšil jsem ji a nevěřil jsem svým očím. To je ono, žádné 
vadné pixely, prostě je tam ten dopad. Ještě jsem provedl 
kontrolu na zahraničním webu, kde byl záznam z kamery, 
která tento záblesk nahrála. MÍSTO SOUHLASÍ. TO JE 
PECKA. Ihned jsem začal upravovat snímek, a hned s ním 
do skupiny astronomických snímků na FB. Píše mi správce, 
že je to super a že je tam vidět i rozstřik hmoty po nárazu. 
Zkontroluji ještě s nejbližší vyfocenou hvězdou, jestli to není 
optická vada. Není. Je to OK. Strhává se lavina laiků na soci-
álních sítích, gratulace a lidé mi píší emaily. Komunikuji na 
všech frontách, a to i s profesionálními astronomy, dokonce 
mám telefonát z USA. Všichni se ptají, jak se mi to podařilo. 
Snímek oblétává svět, na serverech se občas objevuje i moje 
jméno. ČEŠTÍ ASTRONOMOVÉ ZACHYTILI DOPAD 
METEOROIDU NA POVRCH PŘI ZATMĚNÍ MĚSÍCE. 
Úžasné. Expozice snímku o délce 0,5 sekundy zachytila celý 
drobný světelný záblesk. Jak jsem se dozvěděl, není tak časté, 
že by meteoroidy dopadaly při zatmění, v tomto období ani 
Země neprolétá žádným rojem, byl to sporadický meteoroid. 
Nyní se odhady pohybují okolo 10 kg hmotnosti a kráter, 
který vznikl, by měl mít velikost okolo 70 m. Pár kamer po 

světě tento dopad natočilo. Unikátnost tohoto snímku je 
v tom, že byl pořízen digitální zrcadlovkou. Obrovská klika, 
obrovské štěstí. Dva lidé mi napsali: „Štěstí přeje připra-
veným“.

Občas je dobré se zastavit a občas se nám může poštěstit 
prožít něco neopakovatelného a výjimečného. Važme si 
těchto chvilek a važme si lidí, kteří nás obklopují, a važme si 
drobných maličkostí a radostí. Třeba to může být jedna malá 
tečka na fotografii.

�

Čas 5:31. Snímek zpracovaný z více fotografií Čas 5:41. Unikátní snímek včetně světelného záblesku při 
dopadu meteoroidu včetně zvětšeného detailu

Detail místa záblesku přímo ze zdrojových dat fotografie bez 
úprav
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Pivnice U Pinkasů
IVAN JEMELKA

Od dvou věder spodně kvašeného piva k dvěma domům. 
Od hromady sudů v goticko-renesančním sklepě k pěti 

desetihektolitrovým pivním tankům. Od prostého lokálu 
k Horní a Dolní sněmovně.

Dar z Plzně

V Českých Budějovicích se vyučil krejčím Jan Pinkas. 
Když tam po nějaký čas provozoval své řemeslo, přestěhoval 
se do Prahy. Po čase vyženil dům s výčepem v Perlové ulici, 
pár kroků od Koňského trhu, dnes Václavského náměstí. 
Nicméně Pinkas dál provozoval své řemeslo, šil i řeholnická 
roucha pro nedaleký františkánský klášter, a kromě toho vedl 
společně se svou ženou Kateřinou v přízemí domu pivnici 
U Pinkasů. 

Pinkas měl přítele v Plzni. Jmenoval se Martin Salz-
mann. Ten se živil jako špeditér čili povozník či forman, dnes 
by se možná řeklo, že měl logistickou firmu. Vozil povozem 
do Prahy různé zboží na Františkánský plácek či Kurný trh, 
dnes Jungmanovo náměstí, kde se sjížděli špeditéři z celých 
Čech. Protože Salzmann byl Pinkasův kamarád, přespával 

u něj a jednou, bylo to v dubnu roku 1843, Salzmann přivezl 
Pinkasovi za nocleh dvě vědra piva. Jak se říká v pohád-
kách, nebylo to ovšem jen tak obyčejné pivo. Bylo to pivo 
z nového plzeňského Měšťanského pivovaru, vařené podle 
tehdy neznámé technologie spodního kvašení, tedy zjedno-
dušeně pivo relativně čiré, hořké a alkoholické. V té době tra-
diční svrchně kvašená piva byla hustá, sladká, kalná, teplá 
tekutina, která se konzumovala spíše pro svou kalorickou 
(joulouvou) hodnotu než jako chutný nápoj. 

Dvojčata: U Pinkasů, U Salzmannů 

Kateřině a Janu Pinkasovým, Salzmannnovi i hostům 
pivnice U Pinkasů plzeňský ležák přirozeně náramně 
zachutnal, a proto si od Salzmanna hned objednali jeho další 
a větší dodávku. Salzmann tedy pivo vozil, ale zanedlouho 
mu došlo, že než se trmácet s plzeňským pivem do pražské 
hospody, bude pro něj lepší mít odbytiště přímo v Plzni, a tak 
si tam otevřel svou vlastní pivnici U Salzmannů, která se pak 
stala jakýmsi zrcadlovým podnikem hostince U Pinkasů.

Spodně kvašené pivo z plzeňského Měšťanského pivo-
varu se údajně nepodávalo poprvé v Praze U Pinkasů, nýbrž 
v hostinci U modré štiky, na rohu pražských ulic Liliová 
a Karlova, jehož hostinský Karel Knobloch získal na pivo 
z Plzně jakýsi monopol. Neudržel jej však dlouho a Pinkas se 
asi ukázal být lepší obchodník.

Skrz podlahu chrámu do sklepa

Kromě toho, že Pinkas dovezl do Prahy nové pivo, zavedl 
také podávání tohoto nápoje v půllitrových nádobách, zatímco 
ostatní hostinští používali malé odměrky. Pivo se tehdy nosilo 
ze džberů ze sklepa, žádná jiná dopravní metoda neexistovala. 
Zájem Pražanů o plzeňské rostl, ale výčep v Perlové už tak 
vysoké návštěvnosti nevyhovoval, proto Pinkasovi hostinec 
přestěhovali do větších a lépe situovaných prostor, na 
Františkánský plácek, do klasicistního domu čp. 755, který byl 
tehdy známý jako dům U sv. Vavřince. Pinkas pochopitelně 
krejčovské řemeslo opustil a věnoval se pouze provozu své 
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pivnice. Pojmenoval ji U švingulanta, tedy u vykuka, ale neu-
jalo se to, tak se vrátil k původnímu názvu U Pinkasů. Neutu-
chající příliv hostů donutil Pinkase hledat způsob, jak pivnici 
rozšířit a najít nové prostory pro uskladnění potřebného množ-
ství sudů. Otvorem v podlaze nikdy nedostavěné severní lodi 
chrámu Panny Marie Sněžné, která s domem čp. 755 přímo 
sousedí, se Pinkas proboural do svého podzemního klenutého 
sklepa, který byl právě pro uložení pivních sudů ideální. Drob-
nými stavebními úpravami tak v roce 1851 propojil rozsáhlé 
podzemní prostory, které dnes slouží jako jeden z výčepů.

Brabcova plzeňská restaurace U Pinkasů

Na kvalitní plzeňské pivo se ale Pražané slétali jako vosy 
na med a po nějakém čase hospoda opět praskala ve švech. 
V roce 1876 tudíž Otto Pinkas, syn Jana Pinkase a pokračo-
vatel rodinné hostinské tradice, přikoupil sousední dům čp. 
756, sice rovněž s klasicistní fasádou, která však kryje pod-
statně starší stavbu. Rozlehlé gotické sklepy tohoto domu 
sahají až po areál někdejšího karmelitánského konventu 
a nad nimi stojí zdivo z barokní přestavby s dochovaným rene-
sančním portálem do ulice.

Po smrti Otty Pinkase se v roce 1882 stal novým maji-
telem pivnice František Brabec. Až do znárodnění v roce 1948 
se pak tato hospoda jmenovala „Brabcova plzeňská restau-
race U Pinkasů“. Brabec nechal oba domy v roce 1901 pře-
stavět. Tato přestavba přinesla, kromě potřebného propojení 
obou objektů ve všech třech patrech, především společné 
tříramenné schodiště na místě původních nevyhovujících 
schodů v domě čp. 755. 

Původní projekt stavby sousedícího chrámu Panny Marie 
Sněžné zahrnoval kromě vlastního kostela ještě dostavbu 
severní lodi a výstavbu korunovační katedrály vedle chrámu, 
které však padly za oběť požáru na počátku husitských bouří. 
Dodnes zde zůstala pouze část obvodového zdiva a volné pro-
stranství mezi chrámem a dnešní restaurací U Pinkasů. 

Brabec byl uznávaným hostinským. Dlouhá léta byl 
jedním z nejstarších členů Ústřední jednoty českosloven-
ského hostinství „Hostimil“, kde působil více než 50 let. 
V restauraci vařívala paní Brabcová a podle některých jejích 
receptů se U Pinkasů prý vaří stále.

Masaryk, Werich ale i Bican a další

Hospoda U Pinkasů se stala významným místem spo-
lečenského i politického dění. V dobách národního obrození 

od revolučního roku 1848 až po vznik samostatného Česko-
slovenska v roce 1918 se v tomto hostinci pravidelně scházeli 
pánové Palacký, Rieger, Jungmann, později i T. G. Masaryk 
a řada dalších. V červnu roku 1902 byl U Pinkasů založen nej-
starší český šermířský klub – ČŠK Riegel. I v dalších letech 
se U Pinkasů objevovaly známé osobnosti. V návštěvnických 
knihách najdete jména ze života politického – T. G. Masaryk 
i Jan Masaryk, ze života uměleckého podpisy Šamberka, Gru-
sseho, Rašilova, Štěpánka, Voskovce, Wericha, Ježka, Peška 
a Nedbala či sportovního Pšeničky, Skobly, Malečka, Peky, 
Bicana a stovky dalších jmen. Restaurace U Pinkasů zůstala 
klíčovým neoficiálním bodem kulturního a společenského 
života i v dobách normalizace. Například Bohumil Hrabal zde 
rozdával svá samizdatová díla.

Nejdřív Brabcovi dědicové,  
pak Adria-Neptun

Po roce 1989 uplatnili dědicové posledního majitele 
Františka Brabce své restituční nároky. Ti koncem roku 
1991 restauraci U Pinkasů po úpravách opět otevřeli a pro-
vozovali ji až do poloviny roku 2001, kdy celý objekt odkou-
pila společnost Adria-Neptun, vlastnící Hotel Adria, secesní 
Triton restaurant na Václavském náměstí a renesanční hotel 
Zlatá hvězda v Třeboni. Firma provedla v roce 2002 roz-
sáhlou rekonstrukci objektu, která dala podniku současnou 
podobu. Část gotických a renesančních sklepů – „ledárna“  
– tak nyní poskytuje služby klasické pivnice. Gastronomii 
kromě pochutin k pivu určuje zdejší udírna. V přízemí nalevo 
návštěvník najde běžný výčep. V pravé části přízemí, v tak-
zvané Dolní sněmovně, je zřejmá snaha vzbudit iluzi, že vše 
zůstalo při starém, jako kdysi, když se tu poprvé v Praze podá-
valo plzeňské pivo. V přízemí je také Vavřincova kuchyně, 
marketingově „zasvěcená“ patronovi kuchařů a cukrářů, 
kde se i podává zvýhodněné polední menu. Takzvaná „Horní 
sněmovna“ v prvním patře slouží k pořádání rautů a hostin 
pro uzavřenou společnost. Ta sousedí s Krejčovnou, ačkoli 
Pinkas tu nikdy nic nešil, a Brabcovým salonkem. Na témže 
poschodí se ještě nalézá staročeská restaurace. Jmenuje se 
Doma, protože Brabcovi tu původně měli byt. Pinkasův sklep 
s goticko-renesančními základy byl zachován bez výrazněj-
ších stavebních úprav, pouze tam Adria-Neptun nainsta-
lovala 5 desetihektolitrových pivních tanků. Pivo se v nich 
skladuje při stabilní teplotě 7 stupňů a je nepasterizované.

V letních měsících mohou hosté posedět i na „zahrádce“, 
na volném prostranství mezi chrámem Panny Marie Sněžné 
a dnešní restaurací U Pinkasů.

30 sklenic

Hned u výčepu, v přízemí, je umístěna skleněná vit-
rína s půllitry štamgastů, jakože „věrných příznivců Pilsner 
Urquell“. Svou sklenici tu má Václav Havel, Václav Klaus, 
Miloš Forman, Hana Hegerová, Bára Špotáková, členové 
kapely Tři sestry nebo „naganský“ hokejista František Kučera 
a další. Celkem třicet půllitrů.

Co na to říct? „Skanzen“? Ano, bohužel. I tato histo-
rická pivnice dnes slouží především jako turistická atrakce 
a tomu odpovídají i ceny, přesto ale její atmosféra a vzhled 
si přeci jen něco zachovaly z toho, co bylo charakteristické 
pro tradiční pražské hospody. To je svým způsobem ten nej-
větší luxus, s nímž se můžete u tohoto typu podniků v Praze  
setkat.

�Zdroj: www.upinkasu.cz 
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Tulipánem  
na buben

LADISLAV STEINHAUSER

Třicetiletá válka trvala v Evropě jak jinak než třicet let, ale 
v Nizozemsku si ji protáhli na celých osmdesát. Začali to-

tiž o padesát let dříve a skončili stejně jako ostatní až Vestfál-
ským mírem. Holandští stavové proti španělskému kralová-
ní, protestanté proti katolíkům. V roce 1574 Španělé obléhali 
Leiden, ale jejich armáda byla vyplavena záměrným prolome-
ním hrází. Nizozemci využili svých staletých zkušeností se 
stavbou hrází i ve válečné vřavě a město za hrdinství obdrželo 
od Viléma I. Oranžského privilegium zřídit univerzitu. Na-
stala prosperita označovaná jako holandský zlatý věk a Lei-
den se brzy stal po Amsterodamu druhým největším městem 
a univerzita jednou z nejlepších v Evropě. Zde například spat-
řila světlo světa nám všemi ze školy známá leidenská láhev, 
první zdroj elektřiny, kondenzátor. Základ svého podnikání 
zde v roce 1580 položila rodina Elzevierů, kteří začali budo-
vat svoje vydavatelské, dnes celosvětové vědecké informační 
středisko Elsevier. V roce 1593 na leidenskou univerzitu na-
stoupil profesor Charles l´Ecluse, ve Vídni známý jako Caro-
lus Clusius. Přivezl s sebou nejen znalosti, ale i pár vzácných 
cibulek, které získal od svého přítele, velvyslance Habsburské 
monarchie v Konstantinopoli Ogiera Ghislein de Busbecqa. 

Osmané si je léta žárlivě střežili, byly to tulipány. Kdo by teh-
dy řekl, že se stanou holandskou národní rostlinou a že je zde 
bude nakupovat i dvůr tureckého sultána? 

Tulipány pobláznily tisíce obyvatel, trh žádal stále 
nové barvy a tvary, a plochy pro jejich pěstování především 
v okolí Haarlemu rostly s nebývalou intenzitou. Vypukla 
tulpenmanie – tulipánové bláznovství. Pár cibulek právě 
ceněného kultivaru Semper Augustus stálo neuvěřitelných  
5500 guldenů, mělo tedy hodnotu rodinného domku. S cibul-
kami se začalo obchodovat ještě dříve, než se ocitly na trhu, 
platilo se dopředu, jejich cena neustále rostla a lidé v nich 
viděli výbornou investici. Když chyběly peníze, vystavovaly 
se první směnky a trh s tulipány ovládli spekulanté, obcho-
dovalo se s neexistujícím zbožím. Dlužil a věřil už snad každý 
každému. Strádal i stát, a než by šel sám na buben, poslal 
raději pod drn všechny spekulanty jednoduchou preambulí 
– povinností naplnit všechny uzavřené smlouvy. Bublina 
praskla. Toho se řada dlužníků zalekla a ceny cibulek tuli-
pánů se rázem řítily dolů. Lidé přicházeli nejen o peníze, ale 
i o své majetky. Poprvé poznali, co znamená v praxi pád cen na 
„komoditní burze“, psal se rok 1637.

Dalo by se předpokládat, že Holanďané poté na tulipány 
zanevřeli, ale nestalo se tak. Tulpenmanie je jako správné 
obchodníky vyučila v opatrnosti. Stále šlechtí nové a nové 
odrůdy a snaží se dosáhnout vysněného grálu – černého 

Holansko nejsou jen tulipány a větrné mlýny

Kdepak je černý tulipán?
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Jarní Keukenhof není jen přehlídkou tulipánů

Zváženo, můžeme prodávat Už se to nese!

tulipánu. Říkáte, že jste ho už viděli? Kdepak, to byl jen tmavě 
fialový či hnědý. Přesvědčit se o tom můžete v muzeu tulipánů 
Keukenhof v Lisse, kde probíhá každé jaro největší výstava 
tulipánů na světě. 

Jestliže je ale pátek, tak musíme do Alkmaar.
Co si dát po cestě křížovkářskou otázku – populární 

holandský sýr na pět. 
Říkáte eidam? A co gouda? V křížovce to vyřešíme kří-

žovým dotazem, ale my počkáme na směrovku – Gouda! 
Máme jasno. Město dalo sýru jméno, ale hlavní trhy probíhaly 
v cíli naší cesty – v Alkmaar. Trhy zde probíhají od roku 1593 
a mají skvělou atmosféru. Zdejší cech nosičů sýra sdružuje 
třicet mužů, kteří jsou jediní oprávněni přinášet sýr na trh 
a sloužit i těm, kteří si jich koupili víc, než sami unesou. Vše 
začíná ve vážnici, kde od roku 1668 musí být každý sýr zvá-
žený, a odsud muži s nosítky naloženými sýry vyráží. Určitě 

se zde seznámíte s úslovím, které Holanďané rádi používají: 
„Svitnul nám Alkmaar!“ Anebo: „V Alkmaaru začalo vítěz-
ství!“ Jestli myslíte na obchod s goudou, tak máte pravdu jen 
malou, ta větší je, že zde začalo vítězné tažení proti Španělům. 
V Alkmaaru se Holanďané naučili, jak cizí armádu vyplavit, 
a u Leidenu to už zvládli mistrovsky. 

Jste smutní, že není pátek, ale středa?
Takže hurá do Edamu! Tam probíhají trhy se sýrem 

také. Říká se jim dělové koule a jsou zabalené ve vosku růz-
ných barev. U nás sýru říkáme sýr eidam a byl to čtyři sta 
let nejpopulárnější sýr na světě. Právo obchodovat se sýrem 
udělil městu roku 1526 císař Karel V. a současný Kaasmarkt 
na Jan Nieuwenhuizenplein byl otevřen roku 1680. Prodá-
valo se zde okolo čtvrt milionu koulí sýra, jenže v roce 1922 
už sýraři usoudili, že obchod touto cestou pro ně skončil. 
Měli pravdu, dnes se v Nizozemsku vyrábí okolo 27 milionů 
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Plujeme správně, před námi je vážnice sýrů v Alkmaaru

Holandský margarín po celém světě

Nedáme si maatjes raději s příborem?

eidamských sýrů, tedy stokrát více než předtím, a ty už by se 
na náměstí rozhodně nevešly. Současné trhy jsou už jen diva-
dlem pro turisty. Mají krásné kulisy starého města s domi-
nantou zdobené vážnice Kaaswaag, svůj scénář, klapku, režii 
i obsazení. Pouze kamera a střih jsou na vás. Až si budete 
vybírat sýr domů, kupte si nevoskovaný, ten je určený pro 
domácí odběratele, ale trváte-li na barevnosti, tak červený 
vosk je typický exportní eidam, černý avizuje stáří minimálně 
17 týdnů, zelený příchutě bylin, hnědý dochucení pepřem 
a oranžový kmínem.

Edam je dnes ospalým městem žijícím z turistického 
ruchu a těžko si lze představit, že odsud vyplouvali na moře 
především velrybáři, kteří po pár měsících přiváželi lodě plné 
sudů s velrybím tukem. Tato sláva postupně zašla, ale po 
čase se objevila nová, která však byla při svém zrodu málem 
fiaskem. V roce 1610 ze zdejšího přístavu vyplul Henry 
Hudson, aby našel severní cestu do Asie. Nenašel ji, zamotal 
se na severu Ameriky v jakémsi zálivu, zmapoval ho a pojme-
noval Hudsonův. Místo v Indii se vylodil na Manhattanu na 
řece, kterou námořníci nazvali po svém kapitánovi – Hudson 
River. Holanďané tam v roce 1625 postavili maličkou pev-
nost a kolem vesničku Nieuw Amsterodam, a víte, proč se dnes 
jmenuje New York?

Holanďané ovládali mezinárodní trh s hřebíčkem, a to 
byl opravdu poklad. Plantáže byly na ostrově Run, na indo-
néských Molukách. Angličané o ostrov bojovali, ale prohráli, 
a když s Holanďany podepisovali v Bredě mírovou smlouvu, 
bylo třeba, aby byla vyvážená pro obě strany. A tak když už 
dostali Moluky, nabídli Angličanům „tu bažinu kolem Hudson 
River, New Amsterodam“. Ti osadu přejmenovali na počest 
vévody z Yorku, pozdějšího krále Jakuba II., na New York 
a budovali a budovali. Mezitím Francouzi ukradli z Moluk 
sazenice hřebíčkovce a vysadili plantáže na Réunionu. A když 
bylo hřebíčku na trhu tolik, že bylo umění ho prodat, objevil se 

i na burze v New Yorku, kde stanovili jeho cenu. Není to někdy 
k vzteku? O tom ale s Holanďany nemluvte, byli a jsou vyni-
kajícími obchodníky. Raději obraťte list ke kakau. Holandsko 
je dodnes kakaovou velmocí a v tomto byznysu se vyšvihlo do 
čela konstrukcí lisu, který oddělil kakaové máslo od kakaa. 
V roce 1828 tento krok realizoval Conrad van Houten, který 
postavil čokoládovnu, a hned následovala výstavba obrov-
ských zpracoven bobů na kakaové máslo a práškovou čoko-
ládu v blízkosti velkých holandských přístavů. Odsud se 
kakao vydává na svoji čokoládovou pouť do Belgie, Švýcarska 
a kdo ví kam ještě.

Když už jsme u těch potravinářských obrů, u Oss vás 
možná upoutá pohled na velikou fabriku nebo hojné reklamy 
Unilever. Přijeli jsme do království margarínu, dnes už zahr-
nující mnohem více výrobků postavených na nápadu fran-
couzského lékárníka Hippolyte Mège-Mouriès. Ten chtěl 
Napoleonovi III. prodat patent na výrobu umělého másla. 
Jenže panovník neměl čas, právě se pouštěl do Prusko-fran-
couzské války, a než se stačil nadechnout k dalším rozkazům, 
už byl zajatý. Margarínový patent tedy putoval do holand-
ského Oss a tam byl realizován hned ve dvou fabrikách. Firmy 
Jurgens a konkurenční Van der Burgh spolu dlouho válčily, až 
je nakonec obě koupili bratři James a Wiliam Lever a vytvořili 
společnost Unilever.

Věříte, že už mám chuť na něco menšího, pikantnějšího, 
k posezení, na pivo…

Co takhle slanečky? Maatjes! Jsou k mání snad v každé 
hospodě a jsou místní delikatesou. Jestli byste ale chtěli něco 
víc, a je červnová sobota, tak vyrazte do Scheveningenu, kde 
každoročně probíhá Vlaggetjesdag – den vlajky, na které je 
vymalován znak města – tři korunovaní herinci. Stejně jako 
milovníci čajů, kteří čekají na firtst flush z Darjeelingu, nebo 
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Takto se jí herinek

vinaři na Svatomartinské či Beaujolais, milovníci herinků 
se setkávají v polovině června na ochutnání prvního výlovu 
zralých ryb. Ve slavnostně vyzdobeném přístavu prožijete 
skvělou atmosféru a ochutnáte zaručeně ty nejlepší první 
letošní matjesy. 

Historicky to byl den, kdy se v sobotu před letnicemi pro-
váděly zkoušky rybářských lodí před vyplutím na lov sleďů, 
nyní je gurmánským festivalem a testem nové úrody. 

A víte, jak se holandská delikatesa, marinovaný sleď, 
správně podává? 

S kostičkami nakrájené syrové cibule a s několika plátky 
okurky na malém talířku. Chystáte se příborem kus ryby 
odkrojit? Chyba! Chcete-li být opravdovým světákem, chyťte 
matjese za ocásek a spusťte si ho do úst a odkusujte. Nebojte 
se, v nabídce jsou ale i porcované a různě umně zatočené sle-
ďové „jednohubky“ s párátkem. Nemusíte cestovat pouze 
do Scheveningenu, slaví se i v Zoutkampu anebo Urku. 
A pokud pojedete kolem Biervlietu, zastavte se u zajímavé 
sochy, v žule je vytesán rybář vyvrhující sledě. Je to pocta 
Willemu Beukelszoonovi, který na rybářské lodi zavedl do 
té doby neslýchanou věc – sledě zbavoval hlavy, vnitřností 
a nechal jim v těle jen pod páteří pankreas. Při marinování 
se tak prodloužila údržnost a enzymy ze slinivky natrávily 
maso tak akorát, aby mu daly výbornou chuť. Dost historie, 
nechte si chutnat!

A čím si připijeme?
Ke slanečkovi se rozhodně hodí pivo, a když v Holandsku 

pivo, tak belgické – zajímavé, jedinečné, z nějakého malého 
pivovaru. Jestli ale chcete držet holandskou basu, tak si 
dejte Heineken. Jenže proč? Vždyť se prodává ve sto dvaceti 
zemích světa, dokonce se vyrábí i u nás v Brně a v Čechách 
jakbysmet.  �
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Tradice – kvalita 
– perspektiva

Ing. ZDENĚK ŠLAICH,
ředitel školy

Historie školy

Střední škola gastronomie a služeb v Liberci je státní 
školou, která pokračuje v dlouholeté tradici výchovy učňů 

a žáků ve veřejném stravování. Již v roce 1898 byla liberec-
kým Společenstvím hostinských a pohostinských živností 

zřízena první třída pro číšníky a kuchaře. Od té doby i po ce-
lou první Československou republiku připravovala kvalit-
ní pracovníky pro liberecké hotely, restaurace a kavárny. Po 
osvobození v roce 1945 pokračovala příprava číšníků a ku-
chařů, řezníků a cukrářů v učňovských školách a později ve 
středním odborném učilišti Restaurací Liberec, které v roce 
1990 získalo právní subjektivitu. Odborný výcvik byl zajiš-
ťován v učňovských střediscích hotelů a restaurací v Liberci 
i Jablonci nad Nisou.

Výuka oborů pánský a dámský krejčí a kadeřník nava-
zuje na tradici České průmyslové školy pokračovací, zalo-
žené roku 1887 obětavou činností průkopníka českého 
školství v Liberci MUDr. Václava Šamánka v budově teh-
dejší české Matiční školy v Liberci, Na Svahu 8, kde bylo 
dlouhá léta ředitelství naší školy a učebny oborů veřejného 
stravování.

Dnešní název školy se postupně vyvíjel organizačními 
změnami přes učňovskou školu, střední odborné učiliště, 
integrovanou střední školu gastronomie a služeb, střední 
odbornou školu gastronomie a služeb a střední odborné uči-
liště až po dnešní název.

K výrazné organizační změně došlo v roce 2004, kdy 
nastala centralizace výuky spočívající v sestěhování ze 
sedmi objektů v různých částech Liberce do areálu bývalé 
základní školy na Králově Háji v těsné blízkosti dlouhodobě 
budovaného pracoviště praktické výuky. Toto uspořádání 
zlepšilo psychohygienické podmínky žáků a učitelů, přiblí-
žilo kontakt učitelů teorie s praxí a vytvořilo dobré zázemí 
pro výuku tělesné výchovy a možnost k vybudování školní  
jídelny.
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Charakteristika a koncepce školy

Škola je dlouhodobě zamě-
řena na výuku gastronomic-
kých a službových oborů. Jsou 
to obory zakončené maturitní 
zkouškou – hotelnictví, gastro-
nomie, kosmetické služby, dále 
obory zakončené výučním listem 
– kuchař, číšník, cukrář, krejčí, 
kadeřník.

Vedle školy je areál prak-
tické výuky Centrum, kde jsou 
vybudovány školní provozy 
praktické výuky, které posky-
tují služby pro zákazníky (školní 
restaurace, kavárna, kosme-
tický salon, kadeřnictví a zakázkové krejčovství). K zajiš-
tění odbytu výrobků praktické výuky slouží školní prodejna 
zásobená výrobky studené kuchyně a cukrářskými výrobky. 
Všechny školní provozy jsou veřejností využívány, což umož-
ňuje kvalitní praktickou výuku v reálném prostředí podnikání.

Praxe žáků, spolupráce s firmami  
a uplatnění absolventů na trhu práce

Díky dobře vybaveným prostorám praktické výuky může 
škola zabezpečit základní výuku praxe ve svých provozech. Pro 
výuku zbývajících žáků má škola uzavřeny smlouvy o zajiš-
tění odborného výcviku a odborné praxe s 50 firmami (hotely, 
restauracemi, cukrářskými provozy) v Libereckém kraji a okolí.

V současné době je mimořádný zájem firem o vyučené 
kuchaře, ale i číšníky. Značný zájem o žáky i vyučence má 
i zahraničí.

V posledních letech bohužel poklesl zájem žáků zejména 
o učební obory kuchař, číšník i cukrář.

Organizace studia umožňuje nadstandardní přípravu 
žáků pro praxi takto:
�         Cílená snaha školy připravit žáky, kteří respektují pra-

vidla slušného chování, příjemného vystupování a osob-
ního dojmu.

�         Příprava žáků v podmínkách obdobných po vyučení – 
zajištění kvalitních pracovišť odborného výcviku a praxe 
umožňující snadnější adaptaci na budoucí povolání.

�         Nadstandardní příprava na všech pracovištích školy, 
zejména ve školním areálu Dvorská.

�         Úspěšná účast v republikových odborných soutěžích.
�         Možnost prohloubení kvalifikace žáků:

 –   kurzy studené kuchyně,
 –   barmanské kurzy,
 –   kurzy vykrajování ovoce a zeleniny,
 –   speciální kurzy pro cukráře,
 –   restaurační moučníky,
 –   baristické kurzy.

Aktivity školy nad rámec běžné výuky
�         Účast na zahraniční spolupráci, exkurzích a stážích.
�         Aktivní účast na projektech zaměřených ke zkvalitnění 

výuky a výchovy.
�         Prezentace kvalitních gastronomických, kadeřnických, 

kosmetických a krejčovských služeb na veřejnosti.
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�         Úspěšná účast na republikových odborných soutěžích 
(cukrář, kuchař, číšník, kadeřník, kosmetické služby, 
krejčí).

�         Úspěšná účast na vyhlašovaných sportovních a jazyko-
vých soutěžích.

�         Zařazení školy mezi Fakultní školy Univerzity Liberec.
�         Spolupráce s kvalitními firmami, kde žáci vykonávají 

odborné praxe a odborný výcvik.
�         Zajištění doplňkové činnosti zaměřené na prohlou-

bení kvality výuky a získávání dalších finančních zdrojů 
zejména v oblasti vzdělávání dospělých a hostinské čin-
nosti.

Škola byla průběžně zapojena do projektů s obdobně 
zaměřenými institucemi v Belgii, Německu, Polsku, Švý-
carsku. Žáci mají možnost individuálních výjezdů do zahra-
niční s odborným zaměřením na gastronomii.

Prezentace školy na veřejnosti

Škola se prezentuje na regionálních výstavách EDUCA 
v Liberci, AMOS v Jablonci nad Nisou. V roce 2018 získala 
ocenění „TOP škola“ za nejlepší prezentaci. 

Pořádá dny otevřených dveří a ukázky etikety stolování 
pro žáky základních škol.

Školní pracoviště kuchařů, číšníků a cukrářů nad rámec 
běžné výuky připravují mimořádné gastronomické akce 
(vepřové, zvěřinové hody, vinobraní, vánoční a velikonoční 
menu, valašská kuchyně, japonská kuchyně, valentýnské 
menu, husí a kachní hody apod.). Velkou tradici předsta-
vují GASTRODNY (letos 17. května bude již 34. ročník). 

Zde se v prostorách školy prezentují jednotlivé obory vzdě-
lávání. Například u gastronomických oborů jsou to slav-
nostní tabule číšníků, výrobky studené kuchyně, cukrářské 
výrobky. Akci provází slavnostní raut, prodej kuchařských, 
barmanských a cukrářských výrobků. Akce je esteticky dopl-
něna módními a účesovými přehlídkami s ukázkami kosme-
tických trendů.

Škola průběžně zajišťuje gastronomické akce pro veřej-
nost (rauty, bankety, svatební, smuteční hostiny, firemní 
večírky).

Účast žáků na gastronomických republikových a meziná-
rodních soutěžích

GASTRO JUNIOR 2017, Brno
 4. místo v oboru kuchař
 7. místo v oboru číšník-servírka
GASTRO JUNIOR 2018, Brno
 2. místo v oboru kuchař
ČESKÝ KAPR 2016
 2. místo v oboru kuchař
ČESKÝ KAPR 2017
 2. místo v oboru kuchař
ČESKÝ KAPR 2018
 2. místo v oboru kuchař
OLIMA OLOMOUC 2017
 1. místo v oboru kuchař
GASTRO LABE 2017
 1. místo v oboru cukrář
 2. místo v oboru kuchař
 2. a 3. místo v oboru číšník-servírka
GASTRO LABE 2018
 1. místo v oboru cukrář
 3. místo v oboru číšník-servírka

Závěrem

Škola cíleně průběžně sleduje a vyhodnocuje výsledky 
vzdělávání žáků. Klade důraz na materiálně technické vyba-
vení pro realizaci odborného výcviku žáků. Podporuje prů-
běžné inovativní odborné vzdělávání učitelů teorie i praxe. 
Nadstandardně podporuje odborné jazykové vzdělávání 
žáků se zaměřením na profil absolventa jednotlivých oborů 
vzdělávání. Vytváří promyšlený systém s vysokým podílem 
produktivní činnosti v podmínkách školních reálných pro-
vozů otevřených veřejnosti.

 �
Gastro Junior 2017 – Daniel Polák, 4. místo v oboru 
kuchař, a Barbora Danitová, 7. místo v oboru servírka

Gastro Junior 2018 – Jan Žídek, 2. místo v oboru kuchař,  
s učitelkou odborného výcviku Marií Guričanovou
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Dlouholetý sládek 
Budvaru  

Josef Tolar:  
„Bez notýsku jsem 
neudělal ani ránu“

Pro šedé vlky, jak se headhunterům, tedy česky lovcům hlav 
nebo mozků říká, musel být Budějovický Budvar černou 

můrou. A jak se zdá, aniž bychom to chtěli zakřiknout, pšen-
ka jim nepokvete ani v budoucnu. Dovede si totiž dnes někdo 
představit, že tam za posledních šedesát let na pozici sládka 
působily jen tři osoby? V době, kdy je běžné měnit místo co 
tři nebo čtyři roky? Umí si dnes ještě někdo představit, že byl 
sládek, který působil celý profesní život v jedné firmě a po od-
chodu do důchodu je stále zván do své bývalé firmy na profes-
ní nebo společenské akce? A přitom si drží pozici jedné z nej-
významnějších firem v odvětví, jejíž produkce neustále roste 
a má dlouhodobé plány do budoucna?

Nabízí se otázka – v čem to tkví, že sládek působí v Bud-
varu tak dlouho? Miloš Heide byl sládkem 25 let, po něm Ing. 
Josef Tolar 24 let a první dekádu má za sebou současný sládek. 
Jistě, asi svoji práci dělali nebo dělají dobře. A jejich produkt, 
ať to slovo zní sebe odcizeněji, tedy přesněji pivečko, chutná 
stále stejně a stále širšímu okruhu ctitelů. 

O Ing. Josefu Tolarovi víme s jistotou, že se narodil  
30. srpna 1942 v Počátcích jako jedno ze čtyř dětí. Co ale 
nevíme, a můžeme jen hádat, je, zdali mu některá ze sudiček, 
a předpokládáme, že bývají u kolébky tři, předpověděla 
kariéru spojenou s pivem. Nikdo totiž v jeho rodině neměl 
s pivovarstvím nic společného. Lze však předpokládat, že mu 

do vínku daly nejen chytrost, pracovitost, houževnatost, ale 
i schopnost jít za svým cílem a pojmenovat věci přesně. A to 
jsou na první pohled pozitivní vlastnosti, které někdy mohou 
být na obtíž. I když u Josefa Tolara s happy endem. A možná 
mu do kolébky přidaly i notýsek, aby z něj na poradách citoval. 
Ale to už je spekulace. A ještě něco. Ačkoliv je hlavní postavou 
našeho článku, nebude to jen o něm. Jako i u jiných osobností 
v našem pivovarství, prošlo kolem něj mnoho vynikajících 
odborníků a alespoň na některé, neboť všechny připomenout 
nelze, bude vzpomenuto. 

Životní osudy Josefa Tolara odrážejí dobu, ve které žije. 
Jak jinak. Nepocházel z rodiny, jak víme, kde by bylo pivo nebo 
pivovarství tradicí. Otec pracoval na stavbách. A jak to bylo 
s pivem? Nebylo to o tom, že by chodil po práci na pivo nebo si 
kupoval pivo domů. „Jsem totiž válečné dítě a pamatuji doby, 
kdy vlastně i to pivo bylo bráno jako něco, na čem se dalo uše-
třit. Takoví byli moji rodiče a naše rodina patřila spíše k těm, 
které tehdejším pivovarům nedaly příliš utržit. Zkrátka pivo 
bylo zbytné,“ vzpomíná na své dětství Josef Tolar. „A neza-
pomeňte, že po válce se vařila především sedmička, a když se 
začala prodávat desítka, o hodně dražší, byla chápána jako 

S dcerami Kateřinou a Marií (rok 1982) 

J. Tolar s respektem hovoří o pivu, které v Budějovickém Budvaru vaří jeho nástupci Foto: PORT/jv
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Kontrola jakosti piva byla pro J. Tolara prioritou i koníčkem již 
od začátku práce v laboratoři Budvaru (rok 1990) 

Miloš Heide a Josef Tolar, dlouholetí sládci Budvaru (rok 1992) 

silnější a lepší pivo,“ dodává s úsměvem. A kdy si dal první 
pivo? A chutnalo mu? Přesně si nepamatuje. Asi možná jej 
někdy s tátou ochutnal…

Později na vysoké škole to bylo něco jiného. „Ale i tam 
jsme byli spíše chudé myši. Při celkové měsíční apanáži 400 až 
500 korun jsem si uvědomoval, jaká je to částka v rodinném 
rozpočtu. Navíc jsem měl ještě další tři sourozence,“ komen-
tuje tehdejší dobu a dodává: „Nebyla to žádná rajská doba, 
i když pivo bylo cenově jinde než dnes. Prostě jsme bydleli na 
jedné koleji, jedli v jedné menze, zašli jsme občas na pivo do 
malostranské hospody U Tomáše, ke Flekům nebo do hospody 
u koleje zvané Studentská, která byla známá tím, že tam stu-
denti chodili na pivo s koulí lustru. Pan hospodský se již tehdy 
vyznal v tom, že do ní uměl pivo natočit bez odměřování půl-
litrů. Pivo se nepilo ze sklenic, ale přímo z koule, a to byl zážitek. 
A mělo to ještě jednu výhodu. Při postupném upíjení z koule se 
vlastně nikdy nepoznalo, kolik kdo upil, a nikdo jsme si nezá-
viděli.“ Když se obsah odšroubované koule vypil, po vymytí 
se vrátila zpět na své původní místo. Aby posloužila i příště. 
Když tento, svým způsobem „inovativní“ způsob konzumace 
piva dává k lepšímu, nejvíce byli šokovaní britští novináři, 
kteří to nemohli pochopit. Ptali se opět a opět na podrobnosti. 
Byli prostě překvapeni českou tvořivostí.

Josef Tolar připomíná ale ještě jeden fakt. Tehdy se 
o značce piva vůbec nedalo mluvit, i když v Praze si stu-
denti z dejvické VŠCHT již tehdy někdy pivo vybírali, 

a poznamenává: „Kdo pil pivo od Fleků, tak to bylo dvakrát 
dražší než jiná piva. S několika málo výjimkami tehdy všechny 
pivovary vařily skoro stejná piva.“

A nezapomene, v souvislosti s nejstarším fungujícím 
pivovarem, legendou U Fleků, poznamenat, že se o jeho 
záchranu zasloužil tehdejší ředitel Pražských pivovarů Ing. 
Stanislav Procházka. Jak říkaly prý tehdy zlé jazyky, pivovar 
zachránil, aby tam měl „zašívárnu“ pro své kamarády. Těžko 
to dnes dokazovat.

Životní osudy Josefa Tolara přímočaře k pivu a pivo-
varství tedy nevedly. Nevyučil se řemeslu, ale šel na tehdejší 
jedenáctiletku (dnešní gymnázium). A tam zřejmě vznikal 
zájem o chemii. Ale nemůže říci, že by to byl již tehdy zájem 
o pivovarství. To, co jej zaujalo, byla chemie pro svou trochu 
tajemnou, magickou atmosféru s nádechem středověké 
alchymie. A právě baňky, křivule, zkumavky z tehdejších 
laboratoří trochu tajemně vypadaly. Potom, když si mohl po 
maturitě kvůli vynikajícímu prospěchu volit, kde pokračovat 
ve studiu, vybral si i poněkud náhodně, a pro některé i pře-
kvapivě, studium na Vysoké škole chemicko-technologické 
v Praze. Když tam nastupoval, šel tam kvůli chemii spíše jako 
vědní disciplíně. Zájem o potravinářskou chemii se však začal 
projevovat postupně, až v okamžiku, kdy se vysokoškolské 
studium začalo dělit na specializace. Teprve tam se k ní na 
potravinářské fakultě dostal. A protože mezi potravinářskými 
obory byla právě pivovarská specializace nejprestižnější, 
Josefa Tolara to významně ovlivnilo při rozhodování o zamě-
ření na pivovarství.

S odstupem času ví, že měl velké štěstí na velmi dobré 
pedagogy na škole a že i to jej nasměrovalo k pivovarské tech-
nologii. Již v té době tam byla katedra kvasné chemie a tech-
nologie, jejímž vedoucím byl dodnes legendární profesor 
Josef Dyr. Byl to však Josef Moštek z odborných lektorů, 
který byl nejvýraznější postavou. „Právě docent Moštek s námi 
v laboratořích pracoval a dovedl nás motivovat,“ připomíná 
vysokoškolská studia Josef Tolar. „Potom byl jmenován profe-
sorem a vedoucím katedry. A za zmínku stojí i další dvě jména. 
Například docent Vladimír Krumphanzl, který nás učil, na 
tehdejší dobu, moderní směry technologie. Velmi zajímavou 
osobností byl i docent Jan Škoda, který nám přednášel základy 
genetiky. Škoda tam docházel jako externista a působil na nás 
jako posel z budoucnosti. Byly to úplně první zmínky z tohoto 
oboru a koukali jsme na něj jako na zjevení. Dnes bych řekl dáv-
nověk,“ dodává J. Tolar.

Po promoci v roce 1965 nastoupil do Jihočeských pivo-
varů a po úvodním zaučování, kdy procházel celý provoz, 
dostal příležitost pracovat v podnikové kontrolní labora-
toři. A ing. Tolar vzpomíná: „V gumovkách jsem myl sudy, 
často jsem musel vlézt do tanku a na rozdíl od těch, co prošli 
řemeslem, to bylo pro mne novum. Ale bylo to velmi užitečné, 
proto se nedivte, že jsem potom totéž prosazoval u všech kolegů, 
kteří u mne nastupovali.“

Od roku 1970 laboratoře vedl. Specializoval se na ana-
lytickou činnost. Pracovalo tam i dalších dvanáct lidí a kromě 
toho měl na starosti dalších pět laboratoří v okolních pivova-
rech, které nejen objížděl, ale tehdy je i řídil.

Po návratu z vojenské základní služby pokračoval v deví-
timěsíčním nástupním „kolečku“. A ve vzpomínání pokra-
čuje: „Musím říci, že mne práce velmi bavila, odpovídalo to 
zaměření ze školy, prostě mně to pasovalo. Asi to bylo ovlivněno 
i tím, že v celém podniku se třinácti pivovary fungovali pouze tři 
vysokoškoláci. Jeden byl ‚schwarzenberák‘, jeden právník a třetí 
byl Ing. Antonín Kratochvíle, jenž byl technickým náměstkem. 
To byl opravdu jediný vysokoškolák ve výrobě a technice a já byl 
jediný vysokoškolák v laboratoři. Vlastně jsem tak svým způ-
sobem zahájil éru nástupu vysokoškoláků do pivovarů.“ 
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Jiří Boček o Josefu Tolarovi
Ing. Josefa Tolara jsem 

poznal v roce 1972. On jako 
vystudovaný inženýr a vedoucí 
podnikové laboratoře a já jako 
nastupující učedník v oboru sla-
dovník. Že budeme ještě v roce 
2019 spolu chodit do Mas-
ných krámů na Budvar, jsem si 
opravdu nemyslel.

K jeho působení v Budě-
jovickém Budvaru, n. p., jsem 

se připojil až v roce 1983 a společně to táhli až do roku 
2009.  Za tak dlouhou dobu jsem měl možnost jej poznat 
po stránce odborné i charakterové. Z pozice podřízeného 
i nadřízeného. A pokud existuje stupnice hodnocení spolu-
pracovníků, tak jemu patří nejvyšší příčka.

Odborně vysoce erudovaný, s celosvětovým přehledem 
o pivovarnictví, jazykově vybavený na vysoké úrovni, schopný 
nejenom strategie připravit, ale je dlouhodobě realizovat.

J. Tolar je odvážný dělat rozhodnutí a nést za ně odpo-
vědnost, citlivé otázky diskutovat věčně, konstruktivně, 

rozvážně a bez emocí. Stejně tak jako přiznat vlastní chybu 
a poučit se z ní.

Jeho odborné znalosti jsou však silně umocněny jeho 
charakterovými vlastnostmi.

Férový, pečlivý, přemýšlivý, otevřený, klidný, roz-
vážný, důsledný, náročný, zdvořilý a se sklony k anglic-
kému humoru a kanadským žertíkům. No prostě elegantně 
tvrdohlavý Budvarák tělem a duší.

Co více jsem si mohl přát než mít takového kolegu. 
Odborně zdatného s  ryzím charakterem, což dokázal v oka-
mžiku, kdy jsem jej střídal na pozici ředitele Budějovického 
Budvaru, n. p. Mohl mi z pozice staršího a zkušenějšího 
házet klacky pod nohy a těšit se z mých neúspěchů. Ale 
Josef Tolar ne. Přesně naopak. Poskytl mi nezištně nejenom 
odbornou a jazykovou podporu, ale předával mi i své životní 
zkušenosti a nadhled. A v neposlední řadě mne ovlivnil 
i svým charakterem. Táhli jsme to spolu hodně dlouho 
a s dalšími Budvaráky jsme z Budějovického Budvaru udě-
lali světoznámý pivovar s prémiovou značkou a skvělým 
pivem.

Pane starý, děkuji Vám za to.
S pivovarským „Dej Bůh štěstí“.

J. Tolar s respektovanými oceněními Monde Selection

Slibně nastoupená profesní kariéra však neměla dlou-
hého trvání. Stranické prověrky zahájené v roce 1970, které 
starší generace dodnes velmi citlivě vnímají, ovlivnily životy 
statisíců lidí v tehdejším Československu. „V politických pro-
věrkách po roce 1970 jsme byli vyhozeni z funkcí a museli na 
místa, kde jsme nesměli vést lidi. Jen někteří jsme měli to štěstí, 
že jsme alespoň mohli zůstat, ale jiní byli z pivovarů vyhozeni,“ 
vzpomíná na velmi složité období v životě Ing. Josef Tolar 
a pokračuje: „Měl jsem na řadu let zavřenou profesní cestu 
za vystoupení na mítincích, nástěnkami a dalšími aktivitami 
v osmašedesátém a zadělal si na to, že dalších deset let jsem 
se stal občanem druhé kategorie. Ti starší vědí, o čem mluvím. 
Znamenalo to mimo jiné i ‚zaracha‘ ve zvyšování platu. Měli 
jsme prostě smůlu.“

V letech 1970 až do roku 1981 slyšel nejednou floskuli 
o tom, že „doposud se neoprostil od protisocialistických 
nálad“, a opakovaně, po dobu několika let, si nepolepšil. 
Kádrové pohovory byly nutnou součástí tehdejší doby a pro 
profesní růst klíčové. Mnohdy s jednoznačně negativním 
dopadem.

V osmdesátých letech, po určitém politickém uvolnění, 
dostal nakonec ing. Tolar jistou šanci. V té době měl odejít 
do důchodu jeden z nejdéle, dnes neuvěřitelných 25 let, slou-
žících sládků Budvaru Miloš Heide. Tehdejší ředitel závodu 
Budvar Jaroslav Flosman za ing. Tolarem přišel s nabídkou, 
neměl-li by zájem z podnikové struktury přejít do budějovic-
kého závodu. Tam byly platy sice horší, ale přece jen byla šance 
na mnohem zajímavější práci. Viděl šanci vymanit se z pozice 
osoby s cejchem, neboť na závodě Budvar nebyl tolik na očích. 
Ale věc měla háček. I když po velkém přemýšlení o novou 
funkci nakonec projevil zájem, zároveň si uvědomoval, že 
dost možná „kádrově neprojde“, jak se tehdy slangem říkalo. 
I když se to zprvu zdálo jako nepravděpodobné, příležitost 
dostal. Ředitel Flosman, který si určitě nevybral ing. Tolara 
náhodou a věděl o jeho kvalitách, nakonec na tehdejších insti-
tucích získal pro ze strany vyloučeného odborníka výjimku. 
A tak v roce 1981 do Budvaru nastoupil jako technolog. Přešel 
sice z podnikového technologa na nižší pozici technologa na 
závodě, ale byl to Budějovický Budvar, exportní závod. Byla 
to přece jen mnohem prestižnější pozice. Navíc ani tech-
nolog, ani sládek Budvaru nebyl v tzv. nomenklatuře, tedy 

nebyl v systému stranické kontroly nebo získávání souhlasu 
pro jmenování do vybraných vedoucích funkcí. V roce 1983 
se stal podsládkem a mistrem varny a od ledna 1985 nastoupil 
po Miloši Heidem na pozici sládka. „Nezapomeňte, že jsem 
byl v té době jediný vysokoškolský sládek v jihočeských pivo-
varech. Někteří sládci v jiných pivovarech byli jen absolventi 
podnikových doškolovacích kurzů. A tak jsem dodnes Jaro-
slavu Flosmanovi vděčný. Ani pro něj to nebylo jednoduché,“ 
říká se zasmušilou tváří ing. Tolar. „Ale přece jen jsem v těch 
složitých letech, kdy jsem měl téměř všude zavřené dveře, něco 
mohl. Udělal jsem si totiž státní zkoušky z angličtiny a něm-
činy a uměl jsem i slušně rusky. A to se mně, jak se ukázalo, 
v budoucnosti hodilo,“ dodává již s mírným úsměvem.

A protože Budějovický Budvar byl výrazně vývozně ori-
entovaný, pro závod bylo výhodné mít „někoho s jazyky“. 
Vždyť na podnikovém ředitelství i v Budvaru byli pouze dva 
lidé, kteří měli kombinaci angličtiny a němčiny.
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S moderátorkou při interview při vyhlášení Josefa Tolara 
Sládkem roku 2008 Sdružením přátel piva 

Dopadlo to tak, že časem mu volával vrátný, že na vrát-
nici je někdo, komu nerozumí. A Josefu Tolarovi jen sdělil: 
„Pojte s tím něco udělat!“

Atmosféře tehdejší doby také vládl ředitelský výnos 
platný v celém podniku, a tedy i Budvaru, že žádný cizinec 
nesmí být do Budvaru vpuštěn. Bralo se to jako nebezpečí 
výzvědné činnosti amerického Anheuser-Busch. „Když třeba 
přijel zástupce americké firmy do naší laboratoře nabízet 
preparáty, chemikálie, které se tenkrát používaly, a my 
jsme je nakupovali, tak jsme s ním nesměli mluvit na území 
našeho pivovaru, ale mohli jsme si s ním na vrátnici v návštěv-
nickém koutku sednout u stolku,“ popisuje situaci té doby 
ing. Tolar. „Tam jsme projednávali, co nám přišel nabídnout, 
a následně jsme museli napsat hlášení, že jsme se nebavili 
o ničem týkajícím se Budějovického Budvaru, a odevzdali jej 
na tehdejší útvar pro zvláštní úkoly. A dovolte mně zmínit i pří-
hodu, která dobře charakterizuje tehdejší dobu. Vzpomínám 
si, že se opět ozvala vrátnice, že je tam někdo, kdo mluví cizím 
jazykem, ať přijdu. Čekal tam asi šedesátiletý pán s mladou 
dámou, jeho dcerou. Představil se, že pracuje v pivovaru 
Anheuser-Busch v St. Louis a cestuje po Evropě a rád by viděl 
mytický pivovar, o kterém se u nich ve firmě nesmělo mluvit.  
Zeptal jsem se tehdejšího ředitele Václava Bartoše, mohu-li 
jej Budvarem provést. A jeho odpověď byla strohá: ‚Josef, ty asi 
neznáš naše předpisy?‘“ Tehdy Josefa Tolara vůbec nenapadlo 
zákon obelstít, a tak to Američanovi vysvětlil. „Nakonec jsem 
je oba před branami pivovaru alespoň vyfotil. Byla jiná doba. 
Ale, jak je vidět, stejná paranoia tehdy existovala i v Anheuser-
-Busch.“

Po nástupu do funkce sládka začaly postupné kroky 
k modernizaci pivovaru. Uvedla se do provozu nová varna 
a mluvilo se o dalších záměrech v rozšíření a modernizaci 
podniku. Pro Josefa Tolara se tak naskytla velká šance se plně 
realizovat. Zdaleka vše ale nešlo tak, jak by si přál a před-
stavoval. „Podnik totiž neměl preferovanou pozici, patřil do 
potravinářského průmyslu. Když se varna moc dlouho dokon-
čovala, tak nakonec krajský tajemník KSČ musel zedníky z při-
družené výroby jednoho JZD poslat Budvaru na pomoc, aby se 
stavba varny konečně dokončila,“ připomíná tehdejší z dneš-
ního pohledu až neuvěřitelné peripetie budování Budvaru. 
„Prostě se stavěla pětiletkovým způsobem,“ uzavírá s mírným 
úsměvem vzpomínky na doby socialismu Josef Tolar.

Po roce 1990 se najednou vše dalo do pohybu. „Staré 
pořádky skončily“, abychom použili žargon tehdejší doby. 
A zatímco se varna stavěla neuvěřitelných pět let, vybavování 
novou technologií už potom pouhých 18 měsíců. A Josef Tolar 
měl to štěstí, že byl u tvorby technologie a zadávání zakázek 
pro zahraniční i naše firmy. 

Tehdy se mu velice hodilo, že nemusel používat tlu-
močníky, komunikační proces se velmi zrychlil. Tlumočníci 
často ani neuměli technologické termíny. Současně začala 
v roce 1990 v Budvaru další velká stavba, zavedení prvních 
CK tanků. To se odbylo za rok a čtvrt a ing. Tolar a jeho tým 
se naučili pracovat s externími poradenskými firmami, které 
znaly inženýring. „Měli jsme štěstí, že jsme se jednak nespletli 
v našem výběru, ale také jsme nepodlehli takové tehdejší euforii 
‚když jiní investují, tak my budeme také‘. Stáli jsme na zemi 
a věděli jsme, co jsme si mohli dovolit.“ A pokračuje s neskrý-
vanou radostí až nadšením v hlase při komentování tehdejších 
manažerských akcí: „Všechny ohromné kroky jsme podřídili 
tomu, abychom pivovar a nás nepřivedli do ekonomických 
potíží, a naopak mohli jsme postupovat v obnovování zastaralé 
technologické části a pokračovat v rozvoji.“ Následně obnovili 
filtrační stanici, stáčírnu sudů, zavedli využívání, podobně 
stejně jako tehdy Plzeňský Prazdroj, první v republice, keg 
sudů.

Dalším zlomovým momentem rovněž bylo, že v roce 
1990 Budějovický Budvar vystoupil ze svazku Jihočeských 
pivovarů a v roce 1991 se stal jeho ředitelem Ing. Jiří Boček.

A výčet aktivit pokračuje. Inovovaly se chladové stroje, 
kompresorová stanice i pivovarská strojovna. Stavěly se nové 
přetlačené tanky (pro filtraci), modernizovala se lahvovna. To 
všechno přispělo k tomu, že výrobní kapacita pivovaru se ze 
475 000 hl za rok zvýšila na více než milion hektolitrů.

Nechme Josefa Tolara dále vzpomínat, co se v Budvaru 
dělo: „A protože nárůsty prodejů pokrývaly postupně realizo-
vané investice, tak jsme nejenom v krátké době a úspěšně inves-
tiční úvěry splatili, ale od roku 2003 pořizovali další investice 
z vlastních prostředků. Byli jsme možná jediná firma v repub-
lice bez dluhů.“ Za klíčové považuje ing. Tolar i to, že přestali 
využívat podnik zahraničního obchodu Koospol pro realizaci 
exportu piva a navázali přímé styky se zahraničními odběra-
teli. Postupně, kolem roku 2000, vybudovali 8 tuzemských 
distribučních středisek pro posílení tuzemských prodejů.

„V podstatě, po technické a investiční stránce, jsem byl 
u všech významných rozhodnutí. Bylo to pro mne nejúspěšnější 
a nejplodnější pracovní období. Měli jsme tehdy pěkné prostředí 
a všichni jsme se chovali, jako by byla firma naše, i když se jed-
nalo o státní firmu. Zní to možná nadneseně, ale to, co jsme ten-
krát zažívali, kolektivní práci, to na nás působilo jako droga,“ 
mluví klidně, ale současně s neskrývaným nadšením Josef 
Tolar. „Absolutně jsme si nepřipouštěli, že pivovar může být 
prodaný americkému zájemci, že to vše může rázem skončit pro 
nás bez jakýchkoli nároků a perspektiv budoucnosti,“ dodává.

To, že se vše povedlo dobře zargumentovat a vysvětlit 
tehdejší vládní garnituře, včetně ministerstev financí 

Vždy elegantní J. Tolar je zasvěcený a nadšený průvodce Bud-
varem  Foto: PORT/jv
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Korbel připomínající překonání milionové hranice výstavu piva 
v Budvaru  Foto: PORT/jv

V roce 2009 byl J. Tolar uveden do síně slávy českého pivovar-
ství a sladařství 

i zemědělství, podle ing. Tolara snad přispělo k tomu, že Budě-
jovický Budvar, přes řadu pokusů jej privatizovat, prodat atd., 
zůstal samostatným českým pivovarem, který nakonec nebyl 
zahrnutý do žádné nadnárodní skupiny výroby piva.

Ing. Tolar k tomu řekl: „Vzpomenu-li si na sliby a záruky 
americké strany, musím připomenout, že jsme měli být prote-
žovaný člen jejich skupiny. Vzápětí, po převzetí firmy Anheuser-
-Busch brazilskou firmou InBev, by z toho neplatila ani čárka. 
Dívám-li se nazpátek na epizodu jednání s americkou firmou, 
bylo dobře, že rozhodnutí vlády, kterému jsme dělali konzul-
tanty, znělo, aby Budvar zůstal v českých rukou.“

Ing. Josef Tolar je sice již řadu let v penzi, ale v Bud-
varu má stále svou kancelář, která je plná mnoha ocenění, 
jež za svůj život získal. Nepřekvapuje, že o nich Josef Tolar se 
skromností mu vlastní moc nemluví. Ale každý diplom, každé 
ocenění představuje nejen kus jeho práce, ale je i historií pivo-
varu Budějovický Budvar. A možná nikoho nepřekvapuje, 
že mnoho zajímavých památek i zmíněných ocenění nadále 
zůstávají v pivovaru a v jeho současné kanceláři. Nelze je od 
sebe oddělit. Patří k sobě.

A máte-li štěstí, může se stát, že vás Josef Tolar provede 
pivovarem jako nedávno skupinu kanadských pivovarníků. Je 
to právě on, který o pivovaru mnohé ví, a vedení jej k občasné 
spolupráci rádo vyzve. A je tomu rád. Jistá změna je však 
patrná. Již ho však nepotkáte s jeho pověstným notýskem, 
který se při jakékoliv příležitosti plnil poznámkami, jak a co 
v pivovaru změnit, zlepšit. Při prohlídce pivovaru nevzpo-
míná jen na historii, nemluví jen o technologii výroby, ale při-
pomíná, co je nového, a ví o celé řadě dalších plánů, kterých 
má Budějovický Budvar před sebou.

Setkání s ním však pochopitelně vybízí k tomu se zeptat, 
jaké pivo má podle něj budoucnost. „V době, kdy jsem v pivo-
varství začínal, bylo naše pivovarství izolované od světového 
dění. Víte, tehdy jsem považoval našeho konzumenta spíše za 
tradicionalistu, který bude pít, co se mu nabídne a v našich teh-
dejších pivovarech uvaří. Tenkrát, když jsme byli v roce 1993 
poprvé na poznávací cestě v USA, mně jiné pivní styly přišly 
zajímavé. Pravda, nikdy jsem se jim nezavíral, ale nevěřil jsem, 
že by někdy v budoucnu našly cestu k našemu konzumentovi. 
V tom jsem se naprosto mýlil. Dnes vidím, že nové styly se pro-
sazují i v tradičních pivovarských zemích, a z mého pohledu je 
to velmi zajímavé obohacení nabídky piva.“ A očekává nějaké 
nové trendy, nebo dokonce nějakou revoluci v pití piva u nás? 
„Nutno říci, že poslední doba přinesla významné zvýšení kul-
tury prodeje a konzumace piva u nás a také kvality piv. Na poli 
jakosti jsme ušli jako české pivovarství obrovský kus cesty a roz-
šíření palety piv přispívá ke kultuře podávání a spotřeby. Dnes 
vůbec není otázka, jestli takový trend bude pokračovat. Denně 

vidíme vznik nových pivovarů, a určitě to tak půjde dále. Na 
druhé straně si myslím, že rozvoj řemeslných pivovarů nepři-
nese ústup nebo likvidaci průmyslových pivovarů, protože konec 
konců ani dnes nejsou na cestě ke krachu. Spíše ale existují oba 
systémy v jakési symbióze. Tedy ty velké i malé koexistují vedle 
sebe. Průmyslové pivovary budou mít do budoucna výhodu lep-
šího technického zázemí, lepší kontroly výrobního procesu, 
avšak někdy jim chybí větší flexibilita v reakci na trh. Řeme-
slné pivovary naopak velmi často neví, co je to laboratoř, a tedy 
mohou postrádat kontrolu kvality piva, což je velmi důležité. 
Budou však mít naopak výhodu možnosti rychlé reakce na nové 
trendy a budou přinášet nové obohacení, co se týče typů piva, 
různými příchutěmi, vůněmi, využíváním nových surovin, pro-
tože to všechno je na straně malých pivovarů úspěšně nastar-
tované. Nedovedli jsme si v mládí představit svrchně kvašená 
piva, belgická nebo silná piva, jako jsou IPA nebo APA a která 
jsou etablovaná a představují ozvláštnění trhu a reagují na 
novou poptávku, směry na trhu.“

V úvodu jsme zmínili, že v Budějovickém Budvaru věří 
v dlouhodobou spolupráci s odbornými manažery. Dříve 
i nyní. Jak dnes Ing. Josef Tolar vidí problémy související 
s velkým nedostatkem odborníků v oboru? „Je velmi důležité 
soustavně řešit otázky personální přípravy personálu. V době 
mého mládí jsme měli, na rozdíl od západního světa, fungující 
systém učňovských škol, které produkovaly kvalifikované řeme-
slníky. To je věc například v Americe naprosto neznámá. Po 
roce 1989, v důsledku organizačních změn, došlo u nás k roz-
bourání fungujícího systému odborného vzdělávání. A to, co 
dnes chybí průmyslovým a řemeslným pivovarům, jsou řemeslní 
odborníci. Nikdo jistě nepochybuje, že kvalita piva záleží na 
člověku, který ho vyrábí. Je-li to krátkodobě zaučený nadšenec, 
nemůže se vyrovnat člověku, který prošel odborným vzděláním. 
S tím souvisí i jedna významná změna. Se vstupem nadnárod-
ních společností je totiž patrná častá obměna lidí na manažer-
ských postech, počítaje v to i pozici technologa. Dřívější způsob 
dlouholetých sládků nadnárodní společnosti nahrazují rotací 
vedoucích pracovníků, a ti jsou potom docela jistě vedením smě-
rováni k tomu, aby plnili především krátkodobé cíle. Takové 
zadání se ale může lišit od dlouhodobého prospěchu nebo snahy 
o udržení dlouhodobého prospěchu firmy. V našem případě se 
díky ovládání státem podařilo, že v Budějovickém Budvaru platí 
princip angažovanosti dlouholetých sládků, protože můj před-
chůdce pan Heide pracoval na své pozici zmíněné čtvrtstoletí, 
já téměř stejně dlouho a dnešní sládek zde pracuje již 10 let. 
Což znamená, že technologické směřování pivovaru po dobu 
60 let ovlivňovali v podstatě tři lidé, kteří navíc po určité období 
působili vedle sebe, aby si předávali po určitou dobu rozhodující 
technologické zásady. A ještě jeden moment. Vidím jako velkou 
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S manželkou Hanou při šedesátinách s kapelou Steamboat 
(rok 2002) 

Josef Tolar při degustaci sladiny ve varně Budvaru  Foto: PORT/jv  �

chybu, že se dělá jedno centrum pro prodej, technologii, nákup 
surovin. Také to vlastně osobnost sládka podkopává. Já mohl 
usměrňovat, co a od koho nakupujeme. Měl jsem, jak jsem 
již zmínil, z dnešního hlediska velkou samostatnost i důvěru 
a pravomoc zároveň.“

O odbornosti a mnoha málo známých skutečnostech 
ze života Ing. Josefa Tolara jsme slyšeli mnohé. Příliš toho 
o své rodině neřekl. Tvrdí však, že k tomu, aby se mohl své 
velké lásce, pivovarství, věnovat s takovou vervou a mnohdy 
nehledět na svůj čas, mu umožnila podpora, kterou má od 
manželky Hany, se kterou má dvě dcery. A jaké má dnes Josef 
Tolar koníčky, když přece jen má více volného času? Má více 
času poslouchat třeba tradiční jazz a jeho dlouhodobě oblí-
benou kapelou je skupina Steamboat. To ale není vše. Po tátovi 
se více věnuje zahrádkářství, především ovocnářství. Na své 
zahradě má hlavně jabloně a hrušky, především odrůdy, které 
se dají uložit. A po tchánovi podědil část jeho včelína se 12 úly. 
A jak říká s úsměvem, včelařství je pro něj nervové sanatorium.

Ohlíží-li se Josef Tolar za svou profesní kariérou, najdeme 
v ní jméno, které se v jeho vzpomínkách objevuje nejčastěji. Je 
jím bývalý dlouholetý ředitel Budějovického Budvaru Ing. Jiří 
Boček. „Měl jsem velké štěstí, že jsem s ním mohl tolik let spo-
lupracovat. Kdysi jako jeho šéf, neboť u mne dělal technologa 

a podsládka, a později, po mnohem delší dobu, jako člen jeho 
manažerského týmu. Vždy mezi námi existovala velká myšlen-
ková provázanost. Nikdy jsme si nemuseli nic vysvětlovat, byli 
jsme na jedné myšlenkové vlně. Právě on patří k těm lidem, kteří 
mne nejvíce ovlivnili. Mohu-li říci, že se mně snad něco v pivo-
varu povedlo, bylo to právě za období spolupráce s ing. Bočkem. 
Byl to on, který uměl vyhmátnout budoucí strategii, a já dělal 
prováděcí práce. V každém případě jsme si ohromně rozuměli. 
A to je vlastně i velké profesní štěstí, setkáte-li se s někým, jako 
byl a vlastně je pro mne právě on.“

Profesní život Ing. Josefa Tolara nebyl přímočarý. 
Naopak, musel překonat mnoho překážek. Na druhé straně 
se mu naskytlo i mnoho příležitostí, jak něco dokázat, jak rea-
lizovat mnohdy velké, složité, vždy však zajímavé projekty. 
České pivovarství mělo a má štěstí na významné osobnosti, 
odborníky, kteří jej ovlivňovali a dostali tam, kam nesporně 
patří. Ke světové špičce. Josef Tolar patří k těm, kteří se 
na cestě k těmto metám podíleli.

Snímky, není-li uvedeno jinak, jsou z osobního archivu 
J. Tolara. Ing. Josef Vacl, CSc.,

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

Josef Tolar s dlouholetým ředitelem Budvaru Ing. Jiřím 
Bočkem 
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Grand
šunkaz Uherského �odu

www.vomaub.cz

Podlehněte nezaměnitelné chuti
 a neodolatelné vůni vepřové

 kýty, pyšnící�e značkou
 kvality  asa. Grand šunka

 obsahuje minimálně 96 %
 vepřového masa a její

 výjimečnost je znát v každém
 plátku,�tejně tak jako její

 poctivá výroba.

Grand šunka 
patří k nejlépe 

hodnoceným 
šunkám 

vyráběným 
u nás – získala 

vysoké 
hodnocení 
v CZ Testu 

Světu potravin
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celosvětový lídr v oblasti distribuce potravinářských aditiv a ingrediencí, 
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Brenntag a Givaudan Vám společně pomohou 
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ZRAJÍCÍ

JOGURT

V OBALU

je hustý a jemný
zraje přímo v obalu
plný kvalitních proteinů

JOGUG RUU TRR

Jogurt řeckého typu – recepty:




