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Milé naše čtenářky a vážení čtenáři,
letošní zimu už máme za sebou, 
tedy zatím jen podle kalendáře. 
Ale až budete tyto řádky číst, bude 
to již v jaru legitimním, a dokonce 
si nastavíme v posledním dni 
března letní čas. Jen to teplo ne 
a ne přijít a hodina světla navíc 
v jednom dni nás neohřeje. 
Můžeme jen všichni kvitovat, že 
se už zase mluví o zrušení dvou 
ročních časů a že bude jen jeden. 
Ale ta diskuze vždy vypuká právě 

jen v dobách časových změn, pak se jaksi samovolně vytrácí, 
neboť aktivita politiků se nemůže zabývat neaktuálními zále-
žitostmi. Koho zajímá třeba v červenci efekt či defekt zimního 
času? Nejlepší na zviditelnění je průšvih, a ne výsledek a při-
pusťme všichni, že pouhá změna času je jen taková bublinka 
ve změti událostí, že zabývat se jí je jednoznačnou ztrátou 
času. I když sama o sobě nic nikomu nepřináší a jen lenoch 
je naštvaný, že bude muset 31. března ráno posouvat hodiny 
o jedno otočení velké rafi ky dopředu. A ten pekař, co chtěl být 
kdysi prezidentem a měl opřenu svoji kampaň právě o zru-
šení letního času, tak ten už dal asi pokoj. Najde-li se jiný, 
pravděpodobné moc není, oni mají totiž pekaři úplně jiné 
starosti, třeba to, že se už dneska rohlík fakt nedá vyrobit za 
kačku, i když se za tuto cenu velmi často prodává. A jestli na 
něj zadělá ve dvě ráno a bude na hodinách dvě anebo tři, tak 
to jeho ekonomiku neovlivní ani trochu. Takže si užívejme 
teplejší a vlídnější část roku a přejme si, ať je léto teplé, ale 
ne zas tak moc jako vloni a nechť i kapky deště nemusíme 
vyhlížet bez naděje. 

Nejen z příslibů počasí můžeme mít radost, ale i z péče 
výživových poradců. Uznávaná newyorská odbornice Chelsey 
Amerová už konečně přišla na to, že lepší než snídat cereálie, 
tedy müsli zalité mlékem, je pizza. Argumentuje, že požitím 
cereálií prochází člověk sacharidovým šokem, což pizza vylu-
čuje, nicméně podle ní zas tak zdravou potravinou pizza není. 
Mám v této souvislosti radu pro Vás i sebe. Nesnídejme vůbec 
a dožijeme se vysokého věku. Anebo čtěme novinová výži-
vová doporučení se stejnou mírou závaznosti jako sliby poli-
tika, jehož jsme v té nejlepší víře volili. Taky nám pak vůbec 
nepřijde, že jsme sáhli tužkou před urnou úplně vedle.

Ve výživě je možné doporučovat cokoliv a jen náš rozum 
by měl být filtrem blbostí a „zaručených“ směrů. Snad 
jediným heslem, které podle mne platí a kterým se můžeme 
při volbě směrů naší výživy řídit, je pestrost stravy a nic 
nepřehánět. A jíst co nám chutná a občas taky trochu hýb-
nout kostrou. Dost bylo nezbytnosti třech litrů tekutin za den, 
jedovatého sádla a másla, zavržení červeného masa, škodli-
vosti bílého pečiva a dalších červených hadrů upozorňujících 
na blízkost naší smrti způsobené jídlem. Hlavně však vědět, 
že jsme každý jiný a že obecná doporučení nikdy nemohou 
platit pro všechny. Snad až na jedno – kuchyňská sůl je fakt 
prevít. A podle mne je větší rizikem než cukr. Ten se totiž 
lékařsky změřit dá. Pochutnávejme si tedy podle vlastního 
gusta a dětem se nebojme podstrojovat stejné. A buďme si 
stále vědomi štěstí, že nežijeme v pásmu hladu. Náš trh nám 
denně nabízí tak skvělý výběr hotových potravin a surovin, 
že bychom se měli i my ateisté po křesťansku, či po židovsku, 
vždy k plně nakoupenému košíku v Bille pomodlit a vřele 
děkovat. 

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

�
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Podporujeme 
české potravináře

Ing. MARTIN ŠEBESTYÁN, MBA,
generální ředitel SZIF

„Pomáháme českému zemědělství“ – to je motto Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), 

které jednoduše a výstižně charakterizuje poslání platební 
agentury. Fond pomáhá českým zemědělcům, ale i lesníkům 
a potravinářům získat fi nanční podporu z Evropské unie 
a národního rozpočtu na základě programů, které stanovu-
je Ministerstvo zemědělství. Stojí také za školními projek-
ty zdravého stravování, podporuje kvalitní potraviny a jejich 
prostřednictvím cílí na všechny spotřebitele. Administruje, 
kontroluje, vyplácí, vzdělává...

Potravinářská Revue je především o potravinách a potra-
vinářích. Aktivitami, které v této oblasti Fond vykonává, nás 
provede generální ředitel SZIF Ing. Martin Šebestyán, MBA. 
Jak si svoji roli plnil SZIF v loňském roce a jaké novinky 
chystá? O tom se můžete právě teď dočíst.

Potravinářům přes 800 milionů korun 

Téměř 860 milionů korun! To je částka, kterou vloni 
vyplatil SZIF potravinářům na dotacích z Programu rozvoje 
venkova. 61 procent z těchto peněz šlo na investiční výdaje 
mikro, malým nebo středním podnikům (operace Zpracování 
a uvádění na trh zemědělských produktů). Žadatelé si díky 
této fi nanční podpoře pořizovali stroje a zařízení pro zpraco-
vání zemědělských produktů, fi nální úpravu, balení nebo zna-
čení výrobků, dále stavěli, modernizovali či rekonstruovali 
budovy, investovali do skladování, do zvyšování a monito-
rování kvality produktů, ale také do uvádění vlastních pro-
duktů na trh. Jednalo se o projekty v řádu desítek tisíc korun 
až po několikamilionové investice. Svým zaměřením cílily 
zejména na modernizaci jatek, mlékáren, mrazíren, pořízení 
linek na výrobu moštů nebo zvýšení kapacity výroby šunek 
a špekáčků. Netypickým požadavkem byla například moder-
nizace pražírny kávy, kdy původní, už nevyhovující, prostory 
nahradil zcela nový provoz včetně vybavení a prodejny.

A jaký byl zájem o uvedenou operaci v uplynulém roce? 
V podzimním 7. kole příjmu žádostí jich SZIF doporučil 
k další administraci 313 za téměř 686 milionů korun. Nejvíce 
žadatelů bylo jako již tradičně v brněnském regionu. Nejčas-
těji se jednalo o projekty na modernizaci mlékáren, pekáren, 
vinařství nebo výroben masa, pojízdné prodejny pro masné 
výrobky, nákup technologie pro uzení sýrů, zařízení na stá-
čení moštů nebo zefektivnění výroby zmrzliny. Spotřebitelé 
se mají určitě na co těšit.

Zatímco operace Zpracování a uvádění na trh zeměděl-
ských produktů je určena pro mikro, malé nebo střední pod-
niky, u další operace pro potravináře nehraje velikost podniku 
roli. Jedná se o rozvoj inovací při zpracování zemědělských 
produktů a jejich uvádění na trh (operace Podpora vývoje 
nových produktů, postupů a technologií při zpracování země-
dělských produktů a jejich uvádění na trh). Žadatelé v rámci 
těchto projektů zaváděli nové nebo významně zlepšené pro-
dukty, postupy či technologie.

V roce 2018 na ně bylo vyplaceno přes 335 milionů 
korun. Projekty byly zaměřené na inovace masných výrobků, 
a to v oblasti zlepšení kvality a bezpečnosti, dále mléčných 
nápojů, zajímavými projekty byly například Spolupráce při 
vývoji tence krájených šunek a uzených mas bez přídavku 
zahušťovadel nebo Vývoj a produkce nízkoalkoholických 
šumivých vín. 

V loňském roce se na tuto operaci žádosti nepřijímaly. 
Letošní rok přinese na poli Programu rozvoje venkova určité 
změny. V uplynulých letech se na základě rozhodnutí Minis-
terstva zemědělství i po dohodě s nevládními organizacemi 
alokace čerpaly rychleji. Abychom zcela nevyčerpali fi nanční 
zdroj na PRV, nebudeme letos na jaře vypisovat další kolo 
příjmu žádostí, všechny programy, které se budou vyhla-
šovat, se přesunou do podzimního kola. Situace v příštím 
roce se bude odvíjet od zůstatku, což závisí na realizaci opat-
ření a zároveň i na aktuálním kurzu. Další otázkou je, zda se 
vyhlásí přechodné období nebo až standardní od roku 2021. 
Dá se však předpokládat, že dostaneme proporcionální částku 
rozpočtu a bude se pokračovat ve „starém“ programu PRV. 
Je tu tedy možnost, že bychom v roce 2020 měli další peníze 
na realizaci projektů.

Podáním projektu vše teprve začíná. Přejeme žadatelům, 
aby se jim podařilo projekty zrealizovat k jejich a nakonec 
i naší spokojenosti. Zároveň bychom chtěli navnadit další 
zájemce o přínosný projekt. Také letos budou moci podat 
žádost, na podzim bude vyhlášeno osmé kolo příjmu žádostí.

Školní projekty slaví 

Školní projekty mají v letošním roce svá výročí. Ovoce 
a zelenina do škol běží v České republice desátým rokem, 
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Mléko do škol má dokonce dvacáté výročí. Jejich cílem je 
zlepšit stravovací návyky dětí, snížit dětskou obezitu a zajistit 
odbyt ovoce, zeleniny a mléka pro tuzemské zemědělce. 
U Mléka do škol je pak dalším bonusem zvýšený přísun váp-
níku. Ze studií totiž vyplývá, že jeho konzumace patří ke 
slabým místům výživy obyvatel. 

Velkých změn se v loňském školním roce dočkaly oba 
projekty. Pro mléčné „svačiny“ začalo platit, že konzumní 
mléko a neochucené mléčné výrobky dostávají žáci zcela 
zdarma. Do té doby si na všechny ochucené či neochucené 
mléčné produkty museli připlácet. Díky této „revoluci“ se 
počet zapojených školáků ztrojnásobil, v současné době 
jich je přibližně 800 tisíc. Pro zachování pestrosti a atrakti-
vity v nabídce zůstaly i výrobky ochucené, na ty si ale školáci 
(respektive jejich rodiče) už musí přispívat. 

Škála výrobků, které jsou určeny dětem v rámci projektu, 
je opravdu široká, pestrá a často v biokvalitě. K dispozici je 
přes 130 výrobků: od mléka, kysaných mléčných výrobků 
přes jogurty, skyry, tvarohy až po sýry. Nejčastěji žáci v loň-
ském školním roce dostávali konzumní mléko (80 %) a ne-
ochucené mléčné výrobky (17 %). Ochucené mléčné výrobky 
s doplatkem rodičů se podílely na celkových dodávkách 3 %.

Děti mají také nárok na doprovodné vzdělávací aktivity 
zdarma. Jedná se například o ochutnávky, exkurze do země-
dělských podniků a farem, vzdělávací akce nebo školní sou-
těže propagující produkty nebo zdravé stravovací návyky 
a ochranu životního prostředí. Od letošního školního roku 
platí další změna, do projektu už nejsou zapojeni středoško-
láci, budování zdravých návyků se totiž ukazuje jako smyslu-
plnější u dětí ze základních škol. 

Co se změn týká, ani projekt Ovoce a zelenina do škol 
nezůstal stranou. Zatímco dříve byl zaměřen na žáky 1. stupně, 
od školního roku 2017/2018 zamířily vitaminové svačiny také 
na druhý stupeň. Produkty jsou včetně doprovodných vzdělá-
vacích opatření pro žáky zdarma. V současné době je do pro-
jektu zapojeno 920 tisíc dětí z téměř 4 tisíc škol. Školákům je 
určeno především čerstvé ovoce a zelenina, které musí tvořit 
minimálně 75 % z celkového množství dodaných produktů, 
šťávy a protlaky se pak mohou podílet maximálně 25 %. Nej-
častěji žáci dostávají jablka, ovocné nebo zeleninové šťávy, 
hrušky a mandarinky. Exotické ovoce v nabídce může být 
také, podíl porcí produktů ovoce a zeleniny pocházejících ze 
zemí mimo Evropskou unii může být nejvýše 10 % z celkového 
počtu porcí dodávaných do škol. Ve skutečnosti je však poměr 
exotického ovoce mnohem nižší. Ovoce a zeleninu dostávají 
žáci zpravidla o přestávce, někdy dokonce i při hodině, kdy 
zároveň slouží k rozvinutí tématu o produktech při výuce. 

Na projekt Mléko do škol se v loňském školním roce 
vynaložilo přes 281 milionů korun, na Ovoce a zeleninu do 
škol pak téměř 325 milionů. 

Kozel Ovozel

Abychom děti motivovali ke konzumaci ovoce a zele-
niny, vznikla v roce 2016 virtuální hra pojmenovaná po 
svém průvodci. Kozel Ovozel se snaží dětem netradiční 
cestou představit svět ovoce a zeleniny a směrovat je k jejich 
vyšší konzumaci. Mobilní aplikace je praktická, edukativní 
i zábavná a u našich školáků brzo zdomácněla. Její podstatou 
je odpovídání na kvízové otázky a plnění úkolů, jako je 
vysazování stromů, péče o ně nebo odvoz zralého ovoce 
do škol. Čím více správně zodpovězených otázek, tím více 
vysazených stromů a zároveň i více nově nabytých vědomostí. 
Hra je určena především školákům prvního stupně, ale 
ukázalo se, že si ji oblíbili také starší žáci a rodiče. Od svého 

spuštění hra doznala několik změn, úkoly a otázky průběžně 
aktualizujeme, aby dětem přinášela stále něco nového. 

Zpětná vazba je alfou a omegou

V průběhu loňského léta a podzimu jsme u projektu Mléko 
do škol zjišťovali názory škol a rodičů. Připravili jsme pro ně dvě 
ankety. Oslovili jsme všechny zapojené školy, kterých bylo v loň-
ském školním roce téměř 3 300. Počet vyplněných dotazníků nás 
příjemně překvapil. Vrátilo se jich 2 890, což představuje 88% 
návratnost. Anketu ze strany rodičů vyplnilo 3 650 osob, žáků 
zapojených do projektu je necelých 800 tisíc. Ověřit návrat-
nost lze těžko, dá se totiž předpokládat, že někteří rodiče mají 
doma více školáků a odpovídají souhrnně. Přesto je evidentní, 
že ve srovnání se školami je odezva v tomto případě podstatně 
nižší.

Zpětná vazba je pro dobré fungování projektu důle-
žitá. Podněty jsou ale mnohdy rozporuplné. Občas slyšíme 
výtku, že žáci dostávají mléko a neochucené mléčné výrobky, 
které jim nechutnají, a tudíž je nekonzumují. Na druhé straně 
jsou kritické připomínky k dodávkám ochucených mléčných 
výrobků, které obsahují přidaný cukr.

Ochucené versus neochucené

Prioritou projektu je zvýšit konzumaci mléka, ne 
všechny děti však holdují neochuceným výrobkům. Rodičů 
jsme se proto zeptali, jak často jejich dítě pije mléko. Poměrně 
dobrým výsledkem je, že 42 % uvedlo „každý den“, 49 % „pří-
ležitostně“ a jen 9 % „vůbec“. A jaký je zájem o odebírání 
ochucených mléčných výrobků? Téměř 69 % škol odpovědělo, 
že zájem má. Zde je tedy prostor pro případnou informační 
kampaň cílenou na školy, aby více motivovaly děti ke spo-
třebě především mléka a neochucených mléčných výrobků. 
Zajímavé je, že rodiče ochuceným výrobkům straní ještě více: 
75 % si přeje, aby jejich dítě mělo možnost konzumovat ochu-
cené mléčné výrobky, a jen 17 % je vyloženě proti.

Obal navnadí

Hezký obal dokáže chuťové buňky nastartovat a u dětí 
to platí obzvlášť. Myslí si to 68 % základních škol. 26 % se 
naopak domnívá, že obal výrobku tolik důležitý není, za nedů-
ležitý jej považuje 5 %. Ze strany rodičů je 56 % přesvědčeno, 
že líbivý obal je pro konzumaci důležitý, 33 % odpovědělo ne 
a 11 % neví. 

Mléko + ovoce = dobrá volba

84 % škol a 86 % rodičů si myslí, že by bylo dobré pro-
pojit Mléko do škol s druhou částí školního projektu Ovoce 
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a zelenina do škol. Výsledkem by mohly být různé kombinace, 
např. ovoce/jogurt, sýr/zelenina a další. Zejména neochucené 
mléčné produkty by se takto daly zatraktivnit, např. ve spojení 
s ovocem by dětem chutnaly více než samotné. Nicméně cesta 
k takovým svačinám není zcela jednoduchá z důvodu odděle-
ného rozpočtu pro každý projekt a také z hlediska jejich pří-
pravy a skladování. 

Ochutnávky jsou v kurzu

Školáci dostávají nejenom mléčné produkty, ale mají 
nárok také na doprovodné aktivity zdarma. Největší zájem 
projevily školy o ochutnávky (68 %) a exkurze (19 %). O tiš-
těné vzdělávací materiály mělo zájem pouze necelých 9 % 
respondentů, ale pokud už takový materiál škola obdržela, 
byla s ním spokojena. Zjišťovali jsme také, zda by školy uvítaly 
nějakou formu soutěže. Ano uvedlo 21 % škol, spíše ano 
37 %. Třetina škol byla toho názoru, že spíše ne. Kdo však 
projevil o soutěže v letošním školním roce zvýšený zájem, 
byli schválení dodavatelé, a tak se budeme těšit na výsledky 
a případnou zpětnou vazbu škol, do jaké míry byly soutěže 
atraktivní a úspěšné.

Spokojenost s dodávanými 
produkty a dodavateli

Dobrá zpráva! 96 % škol je s dodávanými produkty spo-
kojeno a spolupráci s dodavateli hodnotí 97 % škol kladně. 

Na dotaz, kde probíhá rozdělování mléčných výrobků 
ve škole, odpovědělo 64 % škol, že ve třídách, 20 % ve společ-
ných prostorách školy, 11 % v jídelně a 5 % „jinde“. 

Zájem rodičů

Rodiče se o projekt zajímají. Na otázku, zda se dítěte 
ptají, jestli mléčné produkty ve škole skutečně zkonzumuje, 
79 % odpovědělo ano a 17 % uvedlo, že se občas zeptá. 

55 % rodičů se domnívá, že jejich dítě mléčné svačiny ve 
škole skutečně sní, 6 % si naopak myslí, že ne, a 37 % vybralo 
odpověď, že záleží na druhu výrobku. Pouze 1 % rodičů neví.

A odkud se rodiče o projektu dověděli? 45 % od školy, 
38 % od dítěte a jen malé procento z internetu, tisku, propa-
gačních materiálů apod. Z toho vyplývá, jak je velice důle-
žitá i komunikace mezi školami a rodiči. Zaznamenali jsme 
už připomínky rodičů, že nevědí, kdy jejich dítě dostane ve 
škole produkty, a tak „zbytečně“ připravují svačinu a dochází 
k plýtvání. I my bychom byli rádi, aby rodiče ocenili výhody 
školního projektu pro jejich dítě. Třeba kvůli tomu, že jim 
několikrát měsíčně ušetříme práci s přípravou zdravé sva-
činy!

Elektronická podpora

Školám i dodavatelům se snažíme administrativu 
spojenou se školními projekty zjednodušit. Od letošního 
školního roku mají obě strany přístup do Portálu farmáře, což 
je moderní komunikační nástroj pro registrované uživatele, 
kteří zde mohou své žádosti i komunikaci k nim vyřizovat 
elektronicky, což jim práci urychlí a usnadní. Dodavatelé na 
Portálu farmáře žádosti včetně příloh podají a školy potvrdí 
jejich správnost. Pokud byly dodávky do škol v pořádku a není 
potřeba nic opravovat ani komentovat, stačí jedno kliknutí 

a potvrzení se odešle. Případně se škola může vyjádřit, jest-
liže například dostala jiný počet či druh produktů, nebo 
pokud jejich kvalita nebyla vyhovující. Elektronická varianta 
neznamená konec té „papírové“. Pokud dodavatel nebo škola 
nebudou chtít v rámci školních projektů využívat Portál far-
máře, nic se nemění, mohou zůstat u původní verze formulářů.

Kvalitní potraviny

Dříve hrála u potravin hlavní roli cena. Dnešní spotře-
bitel se hodně zaměřuje na kvalitu a čerstvost. Velký vliv na 
této změně má šíření osvěty. Lidé se více zajímají o to, co jedí 
a jaký vliv má strava na jejich zdraví. Naučit kvalitu u potravin 
rozpoznat a motivovat zákazníky, aby ji upřednostňovali, patří 
také mezi aktivity Fondu. SZIF administruje značky KLASA, 
Regionální potravina a BIO, které se udělují mimořádně kva-
litním potravinářským a zemědělským výrobkům. V krátkosti 
vám nyní představíme, co se na poli těchto potravin odehrálo 
v loňském roce a co chystáme letos.

Kvalita je v módě

Značka Klasa si za 16 let své existence získala velké 
renomé i popularitu u spotřebitelů a obchodních řetězců. 
Sklízí také prestižní ocenění od odborníků. V loňském roce 
kampaň „KLASA: Jak Češi opět začali kupovat kvalitní  
potraviny“ obsadila dvě stříbrné příčky v soutěži Effi e Awards 
Czech Republic 2017 o nejefektivnější reklamu v kategorii 
Potraviny a Veřejná správa a obdržela dokonce 5 ocenění 
v mezinárodní evropské soutěži IMC European Awards. 

Od roku 2016 je Klasa součástí propagační kampaně 
na podporu kvalitních potravin. Jejím cílem je zejména zvýšit 
zájem o kvalitu potravin a edukaci veřejnosti v této oblasti. 
A jaké jsou výsledky za období 2016–2018 z průzkumu 
výzkumné agentury STEM/MARK a GfK? Komunikační 
kampaň zasáhla minimálně 96 % spotřebitelů z cílové sku-
piny od 25 do 50 let, což je 5,2 milionu spotřebitelů. Pomohla 
zvýšit nejenom spontánní znalost značky Klasa (ze 49 % na
55 %), ale také její spojitost s kvalitou (z 38 % na 51 %). Spotře-
bitelé začali kvalitu potravin preferovat při nákupech. Obrat 
prodeje kvalitních potravin v roce 2017 narostl o významných 
9,2 miliardy korun. Každá koruna investovaná do kampaně 
vygenerovala v roce 2017 přes 62 Kč zvýšení obratu. 

Podporu těmto potravinám zajišťuje kampaň Akademie 
kvality, která běží už čtvrtým rokem. Její platformou jsou 
webové stránky www.akademiekvality.cz. Letos jsme zde 
jako novinku představili dětskou sekci. Ta obsahuje nejen 
edukativní články, rady a tipy, ale také originální a chutné 
recepty, kterými mohou rodiče překvapit své ratolesti, nebo 
je dokonce i zapojit do procesu jejich přípravy. Děti tu najdou 
také hry a kvízy.

Pokud by vás zajímaly aktuální výsledky ankety o nej-
oblíbenější oceněný výrobek, pak zvítězil Lipánek (Madeta 
a. s.), druhá příčka patří Jihočeskému máslu (Madeta a. s.)
a na třetím místě se umístila Magnesia Karlovarských 
minerálních vod. V současné době má Klasu 964 výrobků 
od 226 výrobců.

BIO

V letošním roce zacílíme také na značky BIO v ČR: „Bio 
produkt ekologického zemědělství“ (tzv. biozebra) a „Eko-
logická produkce“(tzv. biolist). Většina lidí sice ví, že se 
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tyto potraviny prodávají, přibližně polovina zná i logo a více 
než třetina je nakupuje, přesto je zapotřebí zvýšit povědomí 
o nich a vysvětlit, co značky znamenají, v čem spočívá rozdíl 
mezi BIO a neBIO z environmentálního pohledu a přístupu 
k chovaným zvířatům. Biopotravinám bude věnovaný celý 
měsíc září.

10 let s Regionální potravinou 

Soutěž Regionální potravina má letos své první kula-
tiny, na obzoru je totiž její desátý ročník. O značku, která 
propůjčuje oceněným potravinám punc kvality, výjimečnosti 
a původu surovin, se právě teď uchází potravináři v jednot-
livých krajích. Od května začnou hodnotitelské komise ve
13 krajích ČR vybírat vítěze za každou z devíti kategorií. Aby 
byli letošní kandidáti dobře připraveni, pořádali jsme pro ně 
zdarma od března do poloviny dubna s Ministerstvem země-
dělství a dozorovými orgány semináře „Jak správně značit 
potraviny?“. V loňském roce se do soutěže přihlásilo celkem 
416 výrobců s 1 495 výrobky, z nichž 112 bylo oceněno. 

Čas prověřil, že se značce daří a že už na našem 
trhu zdomácněla. Získat ji mohou pouze malí a střední 
producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 
250 zaměstnanců. Produkty, které se utkají o ocenění, jsou 
vyrobeny v daném kraji, a to z místních surovin, jejich podíl je 
stanoven nejméně na 70 %; hlavní surovina přitom musí být 
100% tuzemského původu. Aktuálně má značku 413 výrobků 
od 327 výrobců. 

Webové stránky v novém

Vloni jsme spotřebitelům představili nové stránky 
www.eklasa.cz, které jsou uživatelsky jednodušší, přehled-
nější a věříme i hezčí. Také stránky www.regionalnipotra-
vina.cz prošly zásadní „rekonstrukci“. Novým vylepšením 

jsou tipy na výlet v okolí oceněných výrobců a také zajímavé 
recepty. Návštěvu nejrůznějších míst naší země tak lze spojit 
s gastronomií, ta jde totiž s turistikou ruku v ruce. 

Výleťák

Regionální potraviny propaguje také projekt Výleťák. 
SZIF v roce 2018 navázal spolupráci s oblíbeným pořadem na 
Streamu. Formou medailonků s výrobci oceněných potravin 
jsme představili jejich příběhy a postřehy, co jim značka při-
nesla. Za každý kraj jsme divákům přiblížili jednoho výrobce. 
Výleťák je ideální řešení pro ty, kteří chtějí nasát atmosféru 
regionu v několika minutách. Během krátké chvíle se dozvědí 
zajímavosti o pamětihodnostech a přírodních krásách dané 
oblasti, zároveň je nalákáme na nějakou typicky regionální 
dobrotu. 

Herbář

Od října do 16. prosince loňského roku mohli diváci 
na České televizi sledovat speciální řadu oblíbeného pořadu 
Herbář, který vedle zajímavých informací představil také 
10 výrobců Regionální potraviny. Tyto díly se zaměřily na spo-
třebitele, kteří chtějí žít zdravě, být fi t a zajímají se o kvalitu 
potravin, tradice, ekologii a v neposlední řadě o vaření. Diváci 
mohli zároveň každou neděli na facebooku soutěžit o jeden díl 
knihy „Vaříme podle Herbáře“.

Červená – modrá – bílá

Jsme soutěživý národ. Dokazují to výsledky poslední 
spotřebitelské soutěže „Střihněte si kvalitu!“, která probí-
hala od 5. listopadu 2018 do 3. února 2019. Třináct herních 
týdnů přineslo 6,7 milionu log! Téměř polovina (více než 

Výherce prvního vozu, Petr B. z Velkého Beranova (vlevo), si přebírá svoji cenu od ředitele Sekce ekonomické SZIF 
Petra Milase



8
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
1

9
s p o l e č n o s t

3 miliony) patřila značce KLASA, druhé nejčastěji vystři-
hované logo byl Český výrobek – garantováno Potravinář-
skou komorou  (1,2 milionu) následované značkou Česká 
potravina (842,6 tisíce). Soutěž, jejímž cílem bylo podpořit 
osvětu a konzumaci kvalitních potravin, byla postavena na 
jednoduchém principu. Stačilo vyplnit a zaslat hrací kartu 
se 30 logy kvalitních potravin, které reprezentovaly násle-
dující značky: Klasa, Regionální potravina, BIO „zebra“, 
BIO „list“, Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP), Český 
výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR, Česká 
potravina nebo Česká cechovní norma. 

Kdo nakupoval kvalitní potraviny, odměna ho neminula. 
Hlavní výhrou byly tři automobily Škoda KAROQ Ambi-
tion v barvách naší trikolory. Preference českých potravin 
má i vlastenecký podtext a věříme, že nesílil jen v době, 
kdy jsme slavili 100. výročí založení republiky. Automobily 
získali tři soutěžící, ale ani ostatní nepřišli zkrátka. Drobná 
cena čekala na prvních sto tisíc nejrychlejších, dále se 
každý týden losovalo o kuchyňské spotřebiče a doplňky 
a 10 nejaktivnějších účastníků obdrželo zajímavé výhry podle 
dosaženého pořadí. Letošní soutěž byla nejúspěšnější, kterou 
jsme ke kvalitním potravinám organizovali. Uvidíme, jak si 
povede ta následující, kterou chystáme na podzim.

Pospolu u stolu

Osvětu cílíme na spotřebitele všech věkových skupin, 
nemůžeme tedy opominout ani nejmladší zákazníky – děti. 
Pro ně jsme vloni přichystali edukativní program POSPOLU 
U STOLU, který je zaměřen na děti od roku a půl až po ško-
láky na prvním stupni ZŠ. Jednoduchou a hravou formou 
jsme jim přiblížili tradiční zemědělství i potravinářství. Díky 
projektu získají širší znalosti v oblasti kvalitních potravin a je 
velká šance, že je v budoucnu budou preferovat.

Projekt nese název po stejnojmenném CD s krásnými 
moderními písničkami. Zaručeně si na své přijdou i dospělí. 
Součástí projektu jsou edukační kufřík a dvě mobilní hry: 
Život na statku a Statkář. Díky hrám děti poznají, jak vypadá 
život na statku, jaký užitek nám dávají hospodářská zvířata 
a jak se například vyrábí chléb nebo mléčný výrobek.

Edukační kufřík obsahuje pomůcky a materiály, které 
vedou děti k řešení problémů, k učení, získávání pracovních 
návyků, ke komunikaci a kreativitě, procvičení motoriky, 
lákají k experimentování. 

Veletrhy

Proč usilovat o značky Klasa, Regionální potravina 
nebo BIO? Přispívají k propagaci výrobku a důvěryhodnosti 
u spotřebitelů. Oceněné výrobky a jejich producenti získají 
kromě značky také další podporu, jsou například prezento-
vány v televizi a rádiích, na sociálních sítích, v tisku, propa-
gačních materiálech nebo při nejrůznějších ochutnávkách. 
Jedinečnou příležitostí bývá také účast na veletrzích a výsta-
vách. Některé propagují naše výrobky i v zahraničí: Letos to 
bude například Grüne Woche v Berlíně a Anuga v Kolíně nad 
Rýnem. Z nejvýznamnějších tuzemských veletrhů nás čekají: 
Wine Prague, Země živitelka a podzimní Flora Olomouc.

Závěrem bych chtěl popřát všem, jejichž aktivity jsou 
se zemědělstvím spjaty, příznivé počasí a štědrou úrodu, 
žadatelům hodně štěstí při realizaci zajímavých projektů, 
kvalitním potravinám dlouhou kariéru a školákům, aby jim 
zdravé svačiny prospívaly.  �

Bezpečnost potravin 
pouze na prvním místě

Poslední aféra týkající se zdravotně závadného 
masa dodaného z  Polska jasně ukázala, jak důležitá je 
připravenost tuzemských dozorových orgánů, ať už se 
jedná o Státní veterinární správu nebo Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekci. Kvůli hovězímu masu pochá-
zejícímu z podezřelých porážek či hovězímu a drůbežímu 
masu obsahujícímu bakterie salmonely zavedla Česká 
republika z rozhodnutí ministerstva zemědělství mimo-
řádná opatření týkající se kontrol dovozu právě této polské 
komodity, s čímž nelze než souhlasit. 

Přirozeným důsledkem těchto kauz je zmatek v hla-
vách spotřebitelů ruku v ruce se ztrátou důvěry, pokud jde 
o bezpečnost a kvalitu nabízených potravin. Je skutečně 
smutné, že se většina závadného masa našla, či dokonce 
zkonzumovala v jídelnách školek, škol či v nemocnici. Velké 
obchodní řetězce mají nastavený systém kontrolních pro-
cesů, které riziko snižují na minimum, ne-li zcela vylučují. 
Navíc soustavná kontrola kvality zboží umožňuje prů-
běžné zlepšování, což se mimo jiné odráží i v co nejpest-
řejší nabídce. Tyhle možnosti ale nemají všichni.

Co by pomohlo? Určitě zvýšení podílu masa tuzem-
ského původu v obchodní síti. Nemějme však ambici sta-
novit číslo, jaký tento podíl má být. Tohle nám regulace 
nevyřeší. Realita je taková, že naše soběstačnost ve vep-
řovém masu není ani poloviční a v případě hovězího sice 
máme dostatečné množství skotu, ale ten pak vyvážíme za 
hranice a tuzemský trh zásobujeme masem z dovozu. Fakt, 
že právě maso představuje produkt s vyšší přidanou hod-
notou, je jen smutným dovětkem. 

Jako jedna z možných cest se nabízí současné zavá-
dění systému Českých cechovních norem na jednotlivé 
druhy potravin, a  tedy i masných výrobků. Obchod ros-
toucí poptávku po českých výrobcích registruje a jakou-
koli aktivitu v  této oblasti bude jen podporovat a  takto 
značené výrobky přednostně nabízet. Ostatně důkazem 
jsou i mnohé potraviny s privátními značkami obchodních 
řetězců, které splňují podmínky Českých cechovních norem. 

Už samotné nastavení nákupní politiky výrazným 
způsobem eliminuje možná rizika. Obchodníci se totiž 
snaží zákazníkům nabízet výrobky v  nejvyšší kvalitě 
a za co nejlepší cenu. Tento závazek naplňují na základě 
dlouhodobých vztahů s  prověřenými dodavateli a  pro-
pracovaného systému logistiky. Jen díky intenzivní spo-
lupráci výrobců, dodavatelů a oddělení nákupu lze zajistit 
potřebnou kvalitu. S tím pochopitelně souvisí i otevřená 
a jasná komunikace mezi zainteresovanými stranami.

Nikdo z nás přece nechce konzumovat zdravotně 
závadné maso a další potraviny, ať už pokrmy z nich budou 
připravovány v domácnostech, v restauracích, ve školních 
jídelnách nebo kdekoli jinde.

Z nedávné kauzy závadného polského masa, která 
nemusí být a patrně ani nebude poslední, vyplývá jedna 
zásadní skutečnost. A tou je snaha nakupovat potraviny 
nebo suroviny k jejich výrobě za  co nejnižší cenu, mnohdy 
na úkor kvality. Pro zlepšení tohoto stavu by se měl stát 
v prvé řadě pokusit systematicky snížit byrokracii svazující 
zemědělce i výrobce potravin nadbytečnými regulacemi 
a povinnostmi, které jdou nad rámec stanovený Evrop-
skou unií. To by následně mohlo zlepšit tolik diskutovanou 
potravinovou soběstačnost. A v neposlední řadě by měl 
být cíleně a efektivně přesvědčován tuzemský zákazník 
o  tom, že nakupování českých potravin se mu z  vícero 
důvodů opravdu vyplatí. V regálech jednotlivých obchod-
ních řetězců jich najde skutečně dost.   

Tomáš Prouza, 
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

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
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Výroba mléka 
v ČR po r oce 1990

Ing. JOSEF KUBIŠ,
viceprezident AK ČR a předseda představenstva 

AGRO Jesenice u Prahy a. s.

Chov krav s produkcí mléka patří k vyvážené zemědělské 
soustavě a úroveň výroby mléka vypovídá o úrovni celého 

zemědělství v daném státě. Mléko a mléčné výrobky jsou vý-
znamnou a nenahraditelnou součástí lidské výživy. Tomu od-
povídá i spotřeba mléka a mléčných výrobků, která je v prů-
měru 116 litrů za rok na obyvatele ve světě. U nás je roční 
spotřeba 245 litrů a největší spotřeba 350–400 litrů je v zá-
padní Evropě a v USA. Dle odhadu FAO se spotřeba ve světě 
zvýší do r. 2030 na 135 litrů na 1 obyvatele a při nárůstu po-
pulace to znamená zvýšení výroby mléka do r. 2030 o 35 %. 

Chov skotu u nás prodělal za posledních 30 let pod-
statnou změnu. Vlivem špatně nastavených dotací, kdy 
se dotace na výrobu, tak jako to měla EU, daly u nás jen na 
plochu bez ohledu na výrobu, se stala produkce mléka bez 
dotací silně ztrátová. Stavy skotu se po r. 1990 prudce snížily, 
z 3,5 mil. ks na současných 1,4 mil. Počet dojených krav se 
snížil z 1,2 mil. ks na 365 tis. ks v současné době. Protože po 
vstupu do EU se zavedla podpora masných krav bez produkce 
mléka, tak se jejich stavy zvyšují. Chov masných krav je orga-
nizačně jednoduchý, při výši dotací i ekonomicky zajímavý, 
a proto se stavy masných krav na úkor dojených neustále zvy-
šují na současných 220 tis. ks. 

Tabulka č. 1  Porovnání nízké intenzity výroby v ČR
s některými zeměmi 

Ztrátová výroba, velké nároky na investice a vysoký 
podíl lidské práce vedly k tomu, že soukromě hospodařící 
zemědělci a menší podniky výrobu mléka rušili a přešli na 
chov masných krav. Výrobu mléka dnes zajišťují převážně 
jen střední a větší podniky, které udržely ztrátovou výrobu 
a mohly si dovolit velké investice na zlepšení produktivity, 
a tím i ekonomiky chovu. 

Po otevření trhu a hlavně po nástupu obchodních řetězců 
ze západní Evropy se nastolil neúměrný tlak na ceny. Aby se za 
stávajících podmínek udržel chov dojených krav, museli cho-
vatelé provést celkovou restrukturalizaci ke zlepšení ekono-
miky chovů. Změnilo se ustájení. Provedla se rekonstrukce, 
zrušily se vazné stáje, krávy mají volný pohyb, stáje se otevřely, 
aby bylo dostatek čerstvého vzduchu a snížila se vlhkost. Neu-
stále je k dispozici čistá voda, v zimě často temperovaná na 
15 °C, k dispozici je každé krávě vhodné lože k odpočinku. 
V létě se používají ventilátory k výměně vzduchu, v době letních 
veder nad 28 °C se sprchováním vodní clonou snižuje teplota. 

Změnila se technika krmení a celková výživa. Krávy se 
krmí směsnou krmnou dávkou, aby nemohly přebírat krmení 
na žlabu, krmivo je neustále čerstvé, protože se krmí vícekrát 
denně a je k dispozici po celých 24 hodin. Velký důraz se klade 
na výrobu krmiv, začátek je na poli. Krmné plodiny musí 
být kvalitní, bez plevelů, které jsou často i jedovaté, a musí 
se sklízet včas v době, kdy mají největší kvalitu. Dodržují se 
technologické postupy při uskladnění a konzervaci objem-
ných krmiv, o konečném výsledku ve výrobě mléka rozhodují 
z 50 % pracovníci v rostlinné výrobě. Vysokoužitkové dojnice 
musí dostat krmiva nejvyšší kvality. 

K dokonalosti se blíží péče o krávy v zajištění výživy 
a zdravotního stavu. Na základě rozboru krve, který pro-
vádíme 2x ročně již 8 let, bachorových šťáv a pH moče se 
upravuje složení krmné dávky – bílkoviny, energie, makro 
a mikroprvky, vitaminy. Věnuje se péče nohám, paznehty se 
2x ročně upravují, v případě potřeby častěji, 1x týdně pro-
chází dezinfekčním roztokem a 1x měsíčně stojí půl hodiny 
v dezinfekčním roztoku, aby měly zdravé paznehty. Sleduje 
se tělesná kondice krav před otelením, nesmí být tlusté ani 
hubené, podle toho se upravuje složení krmné dávky. Tlustá 
dojnice má problémy při porodu a hlavně po porodu, kdy 
při nástupu laktace se u ní prohlubuje záporná energetická 
bilance a dochází ke ketóze.

Dva měsíce před otelením se krávy přesunou do venkov-
ního výběhu, aby byly na slunci, doplnily si zásobu vitaminu 
D a celkově aby si zlepšily zdravotní stav a tělesnou odolnost. 
Těsně před otelením se upraví krmná dávka, aby byly připra-
veny na porod. Po porodu dostanou 30–40 l teplého energetic-
kého nápoje, aby se jim roztáhl bachor na vyšší příjem krmiva. 
Celý týden po porodu se měří teplota, která ukáže, zda porod 
proběhl dobře. Zhruba měsíc jsou v rozdojovací skupině, kde 
jsou pod stálým dohledem zootechnika a veterináře, a když 
je vše v pořádku, tak jdou do produkční stáje. Každá kráva 
má čip a denně se sleduje nádoj a kvalita mléka, kolik udělala 
kroků, kolik hodin leží a dost často se i denně váží. Výpočetní 
technika umožňuje sledovat každou krávu individuálně, mít 
denní přehled o její užitkovosti a zdravotním stavu a údaje se 
používají při stanovení doby inseminace. Telata dostávají do
4 hodin po narození (i v noci) dostatek kvalitního mleziva, čím 
dřív a více ho dostanou, tak tím líp se nastartuje jejich imunita. 
Odchovu telat se věnuje velká pozornost, protože jenom ze 
zdravého telete bude zdravá kráva s vysokou užitkovostí. 
Od raného věku se uzpůsobuje krmení k tomu, aby se dobře 
vyvinuly papily v bachoru a tím se v budoucnu nejlépe využily 
živiny z objemných krmiv. K inseminaci se používají insemi-
nační dávky od nejlepších býků z celého světa. Holštýnské ple-
meno je vyšlechtěno na produkci mléka a nehodí se k výrobě 

  ČR Polsko SRN Holandsko

Stavy skotu celkem – tis. 1 366 6 035 12 281 4 030

    – ks/100 ha z. p. 39 44 74 244

Výroba mléka 
celkem (mil. l)

3 065 13 702 32 688 14 294

Výroba na 100 ha z. p. (l) 88 95 196 796

Výroba na 1 obyvatele (l) 290 360 395 841
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masa. Proto se dnes 80 % jalovic a 20 % nejlepších krav při-
pouští sexovaným semenem, aby se narodily jen jalovičky, 
a zbytek stáda se připouští masným býkem, aby se rodila 
telata kříženci, kteří se hodí i pro výkrm na maso. Hovězí 
maso je z hlediska výživové hodnoty nejlepší a je jen škoda, že 
jeho spotřeba klesla z 28 kg v roce 1990 na současných 7 kg.

S růstem koncentrací stád a růstem užitkovosti se 
zvýšila i produktivita práce. AGRO Jesenice dnes chová 
1140 krav, vyrábí 13 mil. litrů mléka při užitkovosti nece-
lých 12 tis. litrů mléka na 1 dojnici za rok. Celý chov zajišťuje 
27 pracovníků ve 2 stájích. V roce 1990 toto množství mléka 
vyráběla 4 středně velká zemědělská družstva ve 35 stájích 
s 350 pracovníky a stádem krav v počtu 3700 ks a užitkovostí 
pod 4 tis. litrů. Produktivita práce se zvýšila v tomto odvětví 
více než desetinásobně. Česká republika za posledních 25 let 
prošla nebývalým pokrokem ve výrobě mléka. Ti, co zůstali 
u výroby mléka, se úrovní chovu a užitkovostí dostali mezi 
TOP 10 nejlepších států na světě. Užitkovost v r. 2018 jsme 
měli v ČR 9047 litrů. U červených strak, kterých je zhruba 
1/3, byla užitkovost 7596 litrů a u holštýnek, kterých jsou 2/3, 
byla užitkovost 10 040 litrů mléka od jedné dojnice za rok. 
Takovýto pokrok neudělala žádná země, a přesto je výroba 
mléka za stávajících cen kolem 8 Kč za 1 l mléka na hranici 
rentability. Ne všechny země udělaly takové změny v chovu, 
v Bavorsku a Rakousku je dodnes 1/3 krav ve vazných stájích. 

Odvětví výroby mléka je na vysoké odborné úrovni 
s důrazem na dobrý zdravotní stav a pohodu (welfare) zvířat. 
Krávy by neměly takovou užitkovost, kdyby tomu neodpo-
vídala výživa, zdravotní stav a celková péče o jejich pohodu. 
Dnešní péče o vysokoužitkové dojnice je na lepší úrovni než 
péče lékařů o zdraví lidí. Tyto skutečnosti ale veřejnost nezná, 

a proto nám zemědělcům vyčítá, hlavně tzv. ochránci zvířat, 
že se o krávy řádně nestaráme, že je týráme tím, že je nutíme 
k vysoké dojivosti. Panuje mylná představa, že v minulosti 
na malých farmách se měly krávy lépe. Staré stáje byly malé, 
temné, v zimě se zateplily okna a dveře, byla tam tma, vysoká 
vlhkost a ze stropu kapala voda. Krávy byly po celý život při-
vázané u žlabu. Také je mylná představa, že dříve se všechny 
krávy pásly. V oblastech s polní výrobou se krávy převážně 
nepásly, zelené krmení se naváželo denně do stáje, protože 
z orné půdy je větší sklizeň než z louky. Louky byly jen v močá-
lovitých místech, kde byla vysoká hladina spodní vody. 

Páslo se jen v podhorách, kde jsou vyšší srážky a je 
nedostatek orné půdy. Všichni máme zafi xováno pasení krav 
v severním Německu a v Holandsku. Tam je to ale z toho 
důvodu, že jsou blízko moře, hodně prší, hladina spodní 
vody vystupuje na povrch, a z toho důvodu nelze tamní 
louky převést na ornou půdu. Není také pravda, že hlavně 
krávy způsobují zvyšování koncentrace skleníkových plynů, 
a tím změnu klimatu. Dnes máme jen 45 % stavu skotu před 
30 roky a je prokázáno, že krávy z intenzivních chovů vypou-
štějí o 1/3 méně metanu než krávy z extenzivního, tzv. ekolo-
gického chovu. Metan vzniká v bachoru při trávení nekvalitní 
píce s vysokým podílem hrubé vlákniny a té je v krmné dávce 
u intenzivních chovů podstatně méně. Při přepočtu na užit-
kovost je produkce metanu u intenzivní krávy ještě nižší. 
Bojovníci za čistou planetu létají po celém světě z jedné kon-
ference na druhou, kde bojují proti chovu krav, a přitom let 
jednoho letadla přes půlku zeměkoule znečistí ovzduší více 
než všechny naše krávy dohromady za celý rok. 

Chov dojných krav a výrobu mléka nelze v našich pod-
mínkách nahradit. Skot potřebujeme, abychom měli vyvá-
ženou zemědělskou soustavu, k doplňování organické hmoty 
do půdy, aby se udržela úrodnost a abychom měli širší zastou-
pení plodin v osevním postupu o zlepšující jeteloviny. Chov 
krav potřebujeme i z hlediska zabezpečení řádné výživy oby-
vatel, mléko a hovězí maso nelze plnohodnotně nahradit. 
Snaha o náhradu kravského mléka sojovým vedla akorát 
k tomu, že mužům začala růst prsa. Máslo, po dlouhou dobu 
zatracované, se dočkalo rehabilitace a zjistili jsme, že ho ve 
výživě potřebujeme, jde jen o to, v jakém množství. Že chov 
krav je z hlediska výživy národa nenahraditelný, vidíme i ve 
světě. Je podstatný rozdíl ve vzrůstu lidí v zemích, kde je chov 
krav na vysoké úrovni, a v zemích, kde krávy chybí anebo je 
chov na nízké úrovni.

Je mylná představa, že budoucnost našeho zemědělství 
je jen v malých rodinných farmách. Ať se nám to líbí nebo ne, 
celý svět jde, i v zemědělství, cestou koncentrace a speciali-
zace, aby se snížily výrobní náklady. Ekonomický tlak na pro-
duktivitu výroby mléka zvládli jen větší chovatelé, ti menší 
už to většinou vzdali a výrobu zrušili. Dnes je dostatek kva-
litních a levných potravin a většina společnosti si myslí, že to 
bude už napořád. V roce 1990 náklady na potraviny předsta-
vovaly 29 % v nákupním koši, dnes je to kolem 16 % a blíží se 
to úrovni nejvyspělejších zemí. A to ještě naše potraviny zdra-
žuje vyšší DPH, které je u nás 15 %, v SRN 10 % a v Polsku 
jen 5 %. Od roku 2000 se zvýšily platy o 250 %, potraviny jen 
o 40 %, dle údajů ČSÚ. O tlaku na odbytové ceny zemědělců 
nejlépe vypovídá cena prasat. V roce 1990 jsme dostali na jat-
kách za 1 kg v živé váze 24 Kč, současná cena na jatkách je 
celých 26,50 Kč. Zemědělci svými nízkými cenami udržují 
sociální smír ve společnosti, která si toho neváží a bere to jako 
samozřejmost. 

Úkolem zemědělců ale není jen zabezpečení výživy 
národa, druhým hlavním úkolem je péče o krajinu a zdravé 
životní prostředí. A v tom má chov skotu a výroba mléka neza-
stupitelnou úlohu.  �

 Země kg/kráva/rok

Izrael 13 182

USA 10 457

Jižní Korea 10 033

Dánsko 9 749

Estonsko 9 176 

Česká republika 9 040

Tabulka č. 2  Přehled o pořadí států světa podle dojivosti 
krav
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BRNO · ČESKÉ BUDĚJOVICE · HRADEC KRÁLOVÉ · LIBEREC 
LITOVEL · OLOMOUC · OSTRAVA · PRAHA · ZLÍN

Nechte se
   inspirovat.

#laformaggeriagranmoravia | www.laformaggeria.com

Ochutnejte čerstvé výrobky z naší litovelské sýrárny v jedné z podnikových prodejen:

Sýry, 
máslo
a italské 
speciality.
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

ROBERTO BRAZZALE,
prezident Skupiny Brazzale, 

majitel sýrárny 
Brazzale Moravia a. s. v Litovli 

1. Na území České republiky mnoho nových mlékárenských 
kapacit v posledních letech nevzniklo. Natož nová mlékárna. 
V Litovli na severní Moravě však ano, a to velkokapacitní 
výrobna sýrů s nynějším názvem Brazzale Moravia a. s., 
vlastněná Vaší italskou sýrařskou rodinou Brazzale. Jak to 
vlastně začalo?

Hned od otevření hranic po pádu komunismu jsme hle-
dali ideální místo, kde bychom mohli v úžasném zeměděl-
ském regionu střední Evropy rozvinout naši tradiční činnost. 
Moravu a Českou republiku jsme objevili díky Marii Martinů, 
která spolu s pány Augustinem Gecem, Vladimírem Truhlářem 
a Petrem Lakomým vedla malou sýrárnu na výrobu tvrdých sýrů. 
Neměli dostatečnou technologii ani rozhled na trhu, a tak jsme 
v roce 2000 do podniku vstoupili, abychom rozvinuli malou 
sýrárnu, která byla v té době před zavřením. Vytvořili jsme
sýr Gran Moravia a od těch dob jsme se z 6000 litrů mléka 
zpracovaného denně dostali na aktuálních 550 000 litrů.
Maruška vybudovala onu první sýrárnu s velkou podnikatel-
skou odvahou a s romantickým zanícením. Dnes je čestnou 
předsedkyní společnosti. 

2.  Vedle Vaší sýrárny je další potravinářský podnik Adriana 
na výrobu těstovin. A to také započalo italskou aktivitou. Je 
to jen náhoda?

Nemáme s Adrianou žádnou spojitost, jen vynikající 
sousedské vztahy. Samozřejmě jim fandíme: čím víc těs-
tovin prodají oni, tím víc strouhaného sýru prodáme my. 
Nikdy jsme v našich myslích neměli nastavené žádné limity, 
co se množství týká, a ani teď nemáme. Mezinárodní trh je 
obrovský a my stále, už dvacet let, rosteme. 

3.  Mohl byste tedy charakterizovat sýrařskou aktivitu 
rodinné fi rmy Brazzale? Jak je to v Itálii, jak jinde ve světě?

Jsme rodinná firma, která existovala už v polovině 
17. století na náhorní rovině Altopiano di Asiago, nejkrásnější 
a nejvýznamnější oblasti se salašemi v celé Evropě, a nikdy 
svou činnost nepřerušila. Náš podnik je podnik-klan. Sídlo je 
v Itálii, kde máme oddělení pro zrání sýrů, balení, máslárnu 
a také sýrárnu na pařené sýry. Vedení, marketing, logistika 
a obchodní oddělení jsou v Itálii. V Číně provozujeme malou 
sýrárnu a dovozní společnost. V Brazílii máme „fazendu“, 
kde chováme masný skot revolučním systémem znovu zales-
ňování pastvin.

4. Kapacita v Litovli už není jenom sýrárnou, ale vyrábí 
i řadu dalších mlékárenských výrobků. Mohl byste je před-
stavit? 

Sýr grana Gran Moravia je hlavním výrobkem, který 
absorbuje více než dvě třetiny sváženého mléka. Pak zde 
máme také oddělení na výrobu pařených sýrů, provolone, sca-
morzy, sýru Verena; a pak jsme také v Litovli vytvořili malou 
ruční sýrárnu, kde vyrábíme čerstvé mléčné výrobky výhradně 
pro náš podnikový řetězec prodejen La Formaggeria Gran 
Moravia.

5.  Ano, Vaší nejsilnější obchodní zbraní jsou tvrdé sýry, a pře-
devším úžasný sýr GRAN MORAVIA. Co je příčinou jeho 
úspěchu?

Gran Moravia je klasický sýr grana vyrobený ručně 
v kotlích s dvojitým dnem a s objemem 1000 litrů. Výroba je tra-
diční s několika inovacemi, jako je například použití rostlinného 
syřidla. Pro výrobu hodnotného produktu je nezbytná přísná 
kontrola celého výrobního řetězce, od stáje až po zrací sklady.

 
6. Můžete prozradit tajemství Vaší fi rmy, že se dostala do tak 
vysokých výrobních objemů a umí je prodat? A na který trh je 
právě sýr GRAN MORAVIA nejvíce dodáván?
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Možná je naším „tajemstvím“ jednoduše to, že do centra 
všeho klademe spotřebitele, abychom mu mohli nabídnout 
výrobek té nejvyšší kvality a co nejpříznivější cenu. Ve způ-
sobu výroby sýru grana jsme udělali revoluci tím, že jsme 
odešli z typických italských oblastí, protože věříme v mož-
nost dělat dobré věci všude tam, kde k tomu jsou podmínky. 
Nejsme zvyklí přemýšlet konvenčním způsobem, nemáme 

zájem na tom být členy konsorcií či trustů, které jsou v Itálii 
tak rozšířené. Věříme, že svoboda a konkurence jsou ty nej-
lepší záruky pro spotřebitele. Děláme věci tam, kde to jde 
nejlépe, i když se tam hovoří jiným jazykem než tím naším 
a předtím tam tato tradice nebyla. Gran Moravia se prodává 
do 54 různých zemí světa, samozřejmě tím nejdůležitějším 
trhem je trh italský.

7. Podnikové prodejny mají v naší zemi dlouholetou tradici. 
Jak je to u fi rmy Brazzale?

Všiml jsem si, že po pádu komunismu se tu uchytily 
velké řetězce a nikdo se nesnažil v Česku nabídnout tradiční 
obchody s pultovým prodejem s obsluhou. Úplně jednoduše 
jsem se snažil nabídnout takový druh obchodu, jaký jsem 
viděl vést mého dědečka. Je jasné, že to není jednoduché, 
potřebujete připravený a schopný tým a také výborně fungu-
jící kancelář nákupu přímo v Itálii. Kromě toho bylo potřeba 
vybudovat v Litovli speciální sýrárnu na čerstvé mléčné 
výrobky a propracovaný systém logistiky. V budoucnu budeme 
pokračovat v otvírání dalších prodejen tak dlouho, dokud po 
nich bude poptávka. Jsme s touto iniciativou moc spokojení, 
umožňuje nám hovořit s více než 5000 spotřebiteli každý den.

8.  Vysoká jakost syrového kravského mléka je nezbytnou pod-
mínkou úspěchu sýrařské výroby. Jak je na tom moravské 
a české mléko na výrobu Vašich sýrů? 

Morava a Čechy mají zootechniku a zemědělství na velmi 
vysoké úrovni. Mléko je také excelentní, a to díky chovaným 
plemenům skotu, kvalitě krmiva a profesionalitě pracovníků. 
Dostatek půdy a velké rozlohy zemědělských podniků napo-
máhají kvalitě a spolehlivosti výsledku. My žijeme s chovateli 
v symbióze. Osobně mám vztahy s nimi na starosti a snažíme se 
podílet na kvalitativním a kvantitativním růstu jejich podniků.

9. A když jsme u toho hodnocení, můžete pokračovat? Jak se 
Vám jeví celý náš mlékárenský průmysl?

Považuji Českou republiku v jejím celku za nejlepší evrop-
skou zemi pro podnikání. Milujeme vaši historii, kulturu, 
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Roberto Brazzale
–  narozen 1962
–   vystudoval práva na univerzitě v Padově „Università 

di Padova“ s diplomovou prací zabývající se Právem 
Evropských společenství, je členem Advokátní komory 
provincie Vicenza, Itálie

–   prezident společnosti stojící v čele Skupiny Brazzale
–   člen představenstva litovelské sýrárny Brazzale 

Moravia a. s., patřící do Skupiny Brazzale
–   člen představenstva společnosti Martina s.r.l., vedoucí 

skupiny brazilské zemědělské společnosti „Agropecu-
aria Ouro Branco lt.da“.

–   člen Výkonného výboru Italské mlékárensko-sýrařské 
asociace – Assolatte, od roku 2011

–   člen Řídicího sboru Italské mlékárensko-sýrařské aso-
ciace – Assolatte, od roku 1996

–   předseda mezinárodního hudebního festivalu „Asiago-
festival“ ve městě Asiago, Itálie

–   navrhl a zasadil se o realizaci projektů a nových 
výrobků: „La Formaggeria Gran Moravia“, „Ekoudr-
žitelný řetězec Gran Moravia“, „Silvopastoril – Ouro 
Branco“, „Gran Moravia Waterfootprint“, „Nutriclip“

–   je ženatý, má tři syny
–   vystudoval hru na varhany a varhanní skladbu na Kon-

zervatoři A. Pedrollo ve Vicenze, Itálie 
–   spolu s bratry Gian Battistou a Piercristianem získal 

prestižní cenu EY Podnikatel roku 2018 Olomouckého 
kraje �

mentalitu. Mezi mlékárenskými podniky vidíme zdravou 
a intenzivní konkurenci, která není pokroucená státem, jak se to 
děje v Itálii. Samozřejmě zemědělské odvětví je silně ovlivněno 
Evropskou unií a to představuje vážný problém, protože Spo-
lečná zemědělská politika poškozuje zemědělce a společnost. 
Měly by být zakázány intervence EU a subvence. Způsobují 
vážné škody a realizují přímou ekonomiku, která je v některých 
ohledech dokonce i horší než komunismus, to byl třeba případ 
mléčných kvót. Kromě toho je společná měna euro, díky které 
mají Německo a Holandsko slabou měnu, zničující pro české 
chovatele, kteří už dvacet let trpí nekalou konkurencí těch zemí, 
které vyvážejí defl aci. Ale nepotrvá to navěky. Euro není v dlou-
hodobém horizontu realizovatelný projekt.

10. Co přivedlo Vás k mlékařině, jaký k ní máte citový vztah 
a jaké krédo vyznáváte v této naší ušlechtilé profesi?

Narodil jsem se a vyrostl v nejstarší sýrařské rodině 
v Itálii, a i když jsem advokát a varhaník, nikdy jsem nepo-
chyboval o tom, že budu po mnoha generacích i já pokračovat 
v této tradici. Vůbec nebyl jednoduchý generační přechod po 
smrti našeho patriarchy Giovanniho v roce 1992: tehdy bylo 
ve společnosti dobře pět generací a všechny v ní chtěly zůstat, 
ale to bylo nemožné. Dnes jsme pouze tři bratři s jasnými 
představami. Souhlasím s Vámi: je to nejkrásnější povolání 
na světě, a naše doba je pro podnikání tou nejlepší ze všech, 
protože žádná jiná generace se nemohla těšit z tolika svo-
body a možnosti pracovat po celém světě. A oblíbené motto? 
„Freedom will feed the planet.“  

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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Tři důvody, 
proč jsou mléčné 

výrobky 
základní částí 

udržitelné stravy
Dr. JUDITH BRYANS, 

prezidentka Mezinárodní mlékařské federace (IDF)

Shromáždění OSN pro životní prostředí, které se brzy 
sejde v Nairobi, má na programu diskuzi o té matu „Ino-

vativní řešení ekologických výzev a udržitelné spotřeby a výro-
by“. V centru těchto diskuzí budou tedy zejména otázky 
o tom, jak budeme moci v budoucnu budovat udržitelné 
potravinářské systémy.

Jako prezidentka Mezinárodní mlékárenské federace 
(IDF) si každý den uvědomuji důležitou roli, kterou sehrává 
mlékárenství při řešení těchto výzev. Nasycení světa zdra-
vými a udržitelnými potravinami je cílem, který dozajisté 
všichni sdílíme, ale musíme se ujistit, že lidstvem spotřebo-
vané kalorie pocházejí ze zdrojů bohatých na živiny, pokud 
skutečně chceme, aby lidé byli zdraví. Právě v tomto případě 
poskytují mléčné výrobky jedinečné řešení.

Před tímto důležitým shromážděním OSN proto chce 
Mezinárodní mlékařská federace ozřejmit tři jednoduché 
důvody, proč tvrdíme, že jsou mléko a mléčné výrobky 
nezbytnou součástí udržitelné stravy.

Mléčné výrobky živí svět

Mléčné výrobky poskytují „balíček“ bohatý na živiny, 
obsahující zejména vysoce kvalitní bílkoviny a další významné 
esenciální nutrienty, jako jsou vápník, fosfor, draslík, jód 
a vitamíny B2 a B12. Bílkoviny obsažené v mléčných výrobcích 

jsou v mnoha ohledech lepší než rostlinné bílkoviny, protože 
jsou komplexním zdrojem vysoce kvalitních proteinů a mají 
také lepší stravitelnost1.

Navíc je potřeba poznamenat, že živiny obsažené v mléce 
a mléčných výrobcích se ve svých výživových a metabolických 
funkcích vzájemně doplňují jako součást tzv. mléčné matrice. 
Jednoduše řečeno, naše těla absorbují živiny z mléka lépe 
nežli přidané živiny z fortifi kovaných výrobků a z výrobků 
na rostlinné bázi, protože tyto potraviny obsahují sloučeniny 
inhibující absorpci některých živin, jako je například vápník.

Mezi výzkumnými pracovníky dnes převládá jakýsi 
trend zaměřovat se spíše na kalorie, aniž by však byla vzata 
do úvahy kvalita těchto kalorií při dodávání životně důleži-
tých živin, které potřebujeme v naší stravě. Uvědomme si ale, 
že každý desátý člověk na světě trpí hlady, a že tudíž podvý-
živa představuje závažný problém v oblasti veřejného zdraví. 
Proto bychom měli mít na paměti úlohu potravin bohatých na 
živiny, které mohou tuto situaci řešit. A takovýmito potravi-
nami jsou jednoznačně mléčné výrobky.

Mléčné výrobky jako mléko, sýry a jogurty mohou mít 
prostřednictvím jedinečné kombinace obsažených interaktiv-
ních živin celkově pozitivní vliv na lidské zdraví2. Systematické 
přehledy a metaanalýzy prokazují, že vysoká spotřeba mléka 
a mléčných výrobků nás může chránit před růstem hmotnosti 
a obezitou. Mléčné výrobky, jako například jogurty, mohou 
rovněž snižovat riziko diabetu 2. typu a související kardiovas-
kulární onemocnění.

Získání správných živin z potravin je zásadní, zejména 
pro vývoj, růst a kognitivní výkonnost dětí, a je zvláště důle-
žité pro zranitelné skupiny obyvatelstva a starší dospělé.

Mlékárenství je hlavním přispěvatelem 
k cílům udržitelného rozvoje 
(SDG = Sustainable Development Goals)

Jsem velmi hrdá na to, že náš mlékárenský sektor pode-
psal v roce 2016 společně s FAO (Organizace pro výživu 
a zemědělství) tzv. Rotterdamskou mlékařskou deklaraci 
(Dairy Declaration of Rotterdam), ve které uznal úlohu mléka 
při naplňování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Při zajišťování celosvětové výživy je právě mlékárenský 
sektor hlavním přispěvatelem pro naplnění cílů SDG v boji proti 
hladu a zajištění dobré pohody. Dojnice přeměňují mnohdy 
i nejedlé nebo méně výživné potraviny na produkty, které posky-
tují lidem základní živiny, a tak jim pomáhají. Na nedávném Svě-
tovém mlékárenském summitu IDF v roce 2018 uvedl bývalý 
generální tajemník OSN Ban Ki Moon, že „mléko je dokona-
lost“ a je „důležitým výživným jídlem“, které může být „jedním 
z řešení, jak bojovat proti nedostatku potravin.“ 3 Kromě výživy 
jako takové přispívá mlékárenství k naplnění cílů „SDG“ také 
tím, že poskytuje lidem živobytí, pomáhá jim zvedat se z chudoby, 
posiluje ženy, pečuje o půdu a ještě mnohem více. Skutečnost je 
taková, že s mlékárenstvím je dnes z pohledu zajištění živobytí 
spojena více než jedna miliarda osob na planetě a celkem 133 mi-
lionů mléčných farem (a ve 37 milionech z nich mají vedoucí 
postavení ženy). Mlékárenství vytváří celosvětově dále také 
250 milionů přímých a nepřímých pracovních míst.4

1   Grace, D et al, “The infl uence of livestock-derived foods on nutrition during the fi rst 1,000 days of life,” CGIAR, 2018, https://cgspace.cgiar.
org/handle/10568/92907

2   Kongerslev Thorning T et al, “Whole dairy matrix or single nutrients in assessment of health effects: current evidence and knowledge gaps,” 
American Journal of Clinical Nutrition, 2017, https://academic.oup.com/ajcn/article/105/5/1033/4569873

3   Australian Dairy Farmer, “Milk critical food source: Ban Ki Moon,” 24 Oct, 2018, http://adf.farmonline.com.au/news/magazine/industry-
-news/general/milk-critical-food-source-ban-ki-moon/2758102.aspx

4  Dairy Declaration, http://www.dairydeclaration.org/Facts-and-Resources
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Mléko pomáhá udržovat 
v rovnováze náš ekosystém

Mlékárenský průmysl upoutal postupně na celém světě 
zvýšenou pozornost, co se týče jeho vlivu na životní prostředí. 
S každým soustem jídla, které jíme, jsou spojené vlastní 
náklady na životní prostředí, ale to, co si mnozí lidé ani neu-
vědomují, je skutečnost, že mléčná zvířata přinášejí celému 
našemu ekosystému mnoho výhod. Jejich hnůj přispívá 
k úrodnosti půdy, přidává jí organickou hmotu a obohacuje 
o živiny. Toto přírodní hnojivo samozřejmě poskytuje kva-
litnější půdu, která zemědělcům pomáhá produkovat vysoce 
kvalitní potraviny.

Chovaná mléčná zvířata v mnoha zemích obhospoda-
řují často i takové pozemky, na kterých se nenechá nic pěs-
tovat a kde zvířata spásají porosty nevhodné jinak pro lidskou 
výživu a které tak přeměňují na mléko vhodné pro výrobu 
chutných a zdravých potravin.

Samozřejmě, že jako průmysl uznáváme náš dopad 
na životní prostředí a bereme vážně naši povinnost zlepšit 
naši výkonnost. Proto jsme se společně zavázali k tomu, že 
budeme nepřetržitě snižovat ekologickou stopu mlékáren-
ství, a i v této oblasti jsme již významně pokročili. V poslední 
zprávě Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) 
se uvádí, že v letech 2005–2015 došlo ke snížení emisí 

skleníkových plynů z produkce mléka o téměř 11 %, zatímco 
se v tomto období produkce mléka naopak o 30 % navýšila.5 

Za posledních 50 let také došlo v průmyslových zemích ke 
snížení objemu vznikajícího metanu souvisejícího s mléčnou 
produkcí, a to nejenom ve vyjádření jeho snížení na kg produ-
kovaného mléka, ale i v jeho celkovém objemu.

V případě mléka je uhlíková stopa jednou z nejnižších 
ze všech potravin živočišného původu. Celkový příspěvek 
výroby a přepravy mléka představuje pouze 2,7 % celosvěto-
vých emisí skleníkových plynů.6 I nadále budeme pokračovat 
v úsilí o snižování dopadů mlékárenství na životní prostředí, 
ale přitom je důležité si uvědomit, jakou roli sehrává chov 
dobytka v globálním ekosystému.

Závěr

Stručně řečeno, příběh o vytváření udržitelné stravy 
by nebyl kompletní bez zařazení mléčných výrobků. Jelikož 
pokračujeme v důležitých a nezbytných rozhovorech o udrži-
telných potravinářských systémech, je zásadní, aby bylo také 
mlékárenství plně uznáno za svou významnou roli, kterou 
sehrává při podpoře naplňování cílů udržitelného rozvoje, jež 
všichni sdílíme.

Překlad: J. Kopáček

�

5   Food and Agriculture Organisation of the United Nations and Global Dairy Platform, “Climate Change and the Global Dairy Sector,” 2019, 
https://dairysustainabilityframework.org/wp-content/uploads/2019/01/Climate-Change-and-the-Global-Dairy-Cattle-Sector.pdf

6   Food and Agriculture Organisation of the United Nations, “ Greenhouse Gas Emissions from the Dairy Sector A Life Cycle Assessment,” 

2010, http://www.fao.org/3/k7930e/k7930e00.pdf 

Pořadatelé: 
Ministerstvo zemědělství 

Českomoravský svaz mlékárenský z. s.
Ústav technologie mléka,

tuků a kosmetiky VŠCHT, Praha

VYHLAŠUJÍ 17. ROČNÍK SOUTĚŽE

„Mlékárenský výrobek
roku 2019“

I. Podmínky pro přihlášení výrobku
Do hodnocení Mlékárenský výrobek roku 2019 
mohou výrobní společnosti přihlásit jaké-
koliv výrobky, které jsou vyráběny v České 
republice a zde rovněž uváděny na trh.

Výrobky mohou být přihlášeny v těchto kate-
goriích:
− tekuté výrobky (mléka, smetanové výrobky)
−  jogurty a zakysané výrobky včetně mléčných 

nápojů
− másla a mléčné pomazánky
− tvarohy a tvarohové výrobky
− sýry přírodní
− sýry tavené
− speciality (např. pudingy aj.)

Samostatnou kategorií je „Novinka roku“, 
do které mohou být přihlášeny zcela nové 
mlékárenské výrobky uvedené na trh v ob-
dobí od 1. dubna 2018 do 31. března 2019.

Za nový výrobek je považován mlékárenský 
produkt, který byl nově vyvinut nebo u  něj 
byla zásadním způsobem změněna receptura 
nebo technologie výroby, vzhled, anebo je 
prodáván ve výrazně změněném obalu, který 
rovněž přináší určitý inovační náboj. 

Každá společnost může přihlásit více výrobků. 
Přihlášky budou zasílány na adresu: 

ČESKOMORAVSKÝ SVAZ
MLÉKÁRENSKÝ

V Olšinách 75
100 00 Praha 10

Přihlášku je možné zaslat
také elektronicky na adresu: 

projekty@cmsm.cz

V  přihlášce a  doprovodném „rodném listu“ 
přihlášeného výrobku bude uveden název 
výrobku, kategorie, do které je přihlašován, 
popis a  charakteristika výrobku, rozšířenost 
v  obchodní síti, případně prodaný objem 
a podíl na trhu.

V případě kategorie „Novinka roku“ je nutné 
také vyznačit datum uvedení na trh a popsat 
inovační přínos.

II. Hodnocení
Výrobky budou hodnoceny komisí nezávislých 
odborníků a zástupců pořadatelů. Odborným 
garantem je VŠCHT, Ústav technologie mléka, 
tuků a kosmetiky. Organizátor akce sdělí při-
hlášeným fi rmám data a podmínky pro pře-
dání vzorků k  hodnocení. Za každý výrobek 
uhradí výrobce správní poplatek ve výši
1 500 Kč.

Titul „Mlékárenský výrobek roku 2019”, resp. 
„Novinka roku 2019“ bude udělen v katego-
riích, kde budou hodnoceny minimálně tři při-
hlášené výrobky. Pořadatelé si vyhrazují právo 
podle počtu přihlášených výrobků některé 
kategorie sloučit, upravit, případně zrušit.

POZOR!
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

NEJPOZDĚJI

DO 18. 4. 2019
Hodnocení výrobků se uskuteční na VŠCHT 
ve čtvrtek 25. 4. 2019

III. Vyhlášení výsledků
Mlékárenské výrobky roku budou vyhlášeny na 
akci „Oslava mléka” v Národním zemědělském 
muzeu v Praze 7 na Letné dne 29. května 2019 
od 14 do 18 hodin. Oceněným výrobcům 
předá diplomy ministr zemědělství ČR.

Ing. Jiří Kopáček, CSc., v. r.

Českomoravský svaz mlékárenský
mobil: 602 271 315

e-mail: projekty@cmsm.cz

Mediální partneři:

Potravinářský
zpravodaj

Revue
POTRAVINÁŘSKÁ
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Hydrokoloidy 
a jejich využití 

v potravinářství  
– 3. část

Ing. JIŘÍ HOTZKÝ

Zřejmě nejznámější z běžně využívaných hydrokoloidů 
hned po škrobech je želatina. Tu využíváme ať již čistou 

nebo například při zabijačkách vývarem z kůží, nožiček i kos-
tí k přípravě tlačenky, sulce nebo hustých polévek.

Průmyslově se želatina vyrábí – ta nejlepší z telecích 
vršků, kvalitní také z prasečích kůží a méně kvalitní z rybích 
kůží. Ročně se na světě vyrobí přes 320 000 tun želatiny.

Ačkoliv výroba želatiny se liší dle použité suroviny, 
běžně se dělí na typ A, která se vyrábí s použitím minerál-
ních kyselin, a typ B, který se vyrábí s použitím alkálií – vět-
šinou vápna. Izoelektrické body želatin typu A bývají mezi pH 
7–9,4. U želatin typu B mezi pH 4,8–5,5.

Pro potravinářské účely je nejzajímavější vlastností, 
dle které se želatiny defi nují, síla vzniklého gelu, respektive 
síla potřebná pro jeho proražení. Tato síla se měří za přesně 
defi novaných podmínek včetně koncentrace, teploty a doby 
a vyjadřuje se ve stupních Bloom. Běžné obchodní želatiny 
mívají rozsah 80–350 stupňů Bloom. Pro výrobu kvalitního 
želé je požadováno 250 a více Bloom.

Želatina degraduje a síla gelu slábne při pH pod 5 a pH 
nad 9. Se zvyšující se teplotou se degradace zrychluje.

Proto také při výrobě sulce se ocet musí dávat až po čás-
tečném ochlazení díla, jinak místo pevného sulce vyrobíme 
polévku.

Mimo sílu gelu je pro hodnocení kvality želatiny udávána 
barva, zákal gelu roztoku, čistota a dle potřeby další údaje.

Želatina vytváří gel, který se rozpouští teplem těla a dává 
vjem plné chuti s příjemnou hustotou – viskozitou. Také je 
velmi účinným pěnotvorným činidlem a emulgátorem. Pou-
žívá se také k čištění roztoků fl okulací.

Ve farmaceutickém průmyslu se často využívá k výrobě 
lékových kapsulí, které se v žaludku rozpustí, a k výrobě 
tablet, které postupně uvolňují léčivé látky.

Využití v potravinářství je velmi rozšířené

–   V cukrovinkářství pro výrobu želé bonbonů, některých typů 
karamelů, pěnových cukrovinek typu marshmallow – naše 
dřívější žužu, zpevňování lisovaných cukrovinek.

–   Při výrobě mražených smetanových krémů a sorbetů, 
nicméně zde se již více používá jiných antikrystalizátorů 
a zahušťovacích látek.

–    V lahůdkářství k výrobě aspiků a gelových potahů potravin. 
Ke zpevnění paštik a ovocných želé.

–    V masném průmyslu při výrobě konzerv, například šunko-
vých, a při výrobě speciálních výrobků vyšší kvality, jinak se 
používá upravená vepřová kůže, a to ve velkém množství, 
neboť v ní obsažená želatina zadržuje velké množství vody 
bez syneréze a dobře emulguje tuk s vodou v díle.

Vyrábí se také želatinové nebo kolagenové hydrolyzáty 
a draze se prodávají jako záchrana našich kloubů. Je dobré si 
uvědomit, že je zcela zbytečné tyto preparáty kupovat, pokud 
jíme častěji kolagenové produkty jako vepřová kolínka nebo 
nožičky, nebo též tlačenky či sulc. A navíc se dnes ve velkém 
přidávají upravené vepřové kůže – to jsou přímo kolagenové 
bomby – do většiny levnějších uzenářských výrobků a paštik. 
Naše tělo si tento přírodní kolagen dokáže velmi rychle uzpů-
sobit ke své potřebě.

Vyrábí se také želatina za studena rozpustná, což je 
želatina sušená intenzivně tak, aby vznikla nekrystalická 
amorfní forma. Tato želatina přijímá vodu za studena, až po 
krátké době vznikne gel. Pro některé účely jako například 
pro instantní krémy nebo instantní pokrmy je tato forma 
výhodná, nicméně síla takto vzniklého instantního gelu je 
vždy podstatně menší než u běžného postupu přípravy gelu. 

Gellan

Tato přírodní guma je extracelulární polysacharid, který 
se získává fermentací živného roztoku pomocí mikroorga-
nizmu Sphingomonas elodea.

Gellan vytváří vodné gely již ve velmi nízkých kon-
centracích. Různými výrobními postupy lze získat gellany 
o různé hodnotě acylace. Ve studené vodě nejsou gellany 
rozpustné.

Takzvané LA (low acyl), tedy nízko acylované gellany, 
hydratují ve vodě při teplotě, která závisí na koncentraci 
iontů v roztoku. Pro plnou hydrataci stačí obvykle zahřátí na 
cca 90–95 °C. Sodíkové, ale zejména vápenaté ionty brání 
hydrataci gellanu, a to již při nízké koncentraci (například 
cca 1,5% NaCl). Pomocí přídavků solí s užitím sekvestrantů 
(například citranu sodného) (zejména pro vazbu Ca iontů) lze 
dosáhnout teploty hydratace od pokojové teploty až k bodu 
varu. Při ochlazení horkého roztoku dojde ke tvorbě gelu. 
Tomu napomáhají zejména dvojmocné kationty jako Ca2+ 

či Mg2+, ale i Na+, K+ a kyseliny H+. Ovšem síla gelu se zvy-
šuje se vzrůstající koncentrací iontů jen do určité míry „nasy-
cení“, poté zase klesá. Pod pH 3,0 LA gellan tvoří gel i bez 
kovových iontů a nezáleží na tom, jaká kyselina je k tomu 
použitá. 

Při chlazení roztoku dochází k téměř okamžité tvorbě 
gelu, jakmile je teplota daná koncentrací a složením roztoku 
dosažena. Čím vyšší je koncentrace iontů, tím vyšší je teplota 
tvorby a tání gelu. Nicméně ve většině případů jsou LA gely 
nerozpustné pod 100 °C.

Na chladném povrchu se gel tvoří okamžitě a nepodléhá 
synerézi, není-li poškozován.

Takzvané HA (high acyl), tedy vysoce acylované gellany, 
nezávisí natolik na koncentraci iontů v roztoku. Nejjedodušší 
postup tvorby gelu je opět ochlazení horkého roztoku. Gely 
se běžně tvoří a tají při teplotách mezi 70–80 °C a nevykazují 
termální hysterézi. HA gel nevykazuje synerézi! Dostatečná 
pevnost tohoto gelu je již od koncentrace cca 0,2 %.
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Jiří�Hotzký

ARSCI

JSOU�ROSTLINY�K�JÍDLU?

JIŘÍ HOTZKÝ:

„Tato dlouho očekávaná publikace již vyšla! Přináší vám na základě 

ověřených závěrů posledních let výzkumů informace, jak které součásti 

potravin na člověka působí. Ukazuje se, že zažité představy jsou zcela 

mylné a  že jsme si tak poškozovali zdraví. Přečtěte si, jaká je pravda 

o antioxidantech a vitaminech, o olejích, sádle a vejcích. O sóje a fazo-

lích. O zelenině, bramborách… Potravinový odborník i konzument v ní 

nalezne spoustu zajímavých a zásadních skutečností a také podnětů 

k tomu, jak potraviny vybírat a připravovat zdravěji než dosud. Dozvíte 

se o nebezpečích, která běžně potraviny skrývají a jež jsou spotřebitelům 

zamlčována, a  o  nebezpečích, kterými z  neznalosti ubližujeme sobě 

i svým dětem a která nám po léta kradla naše zdraví.“

Jsou rostliny k jídlu?
J A K  S E  Z D R A V Ě  S T R A V O V AT  A   V Y H N O U T  S E 

P O T Í Ž Í M  N E J E N  P Ř I  R O S T L I N N É  S T R A V Ě

Jak LA, tak HA gellany nesnáší zahřívání v kyselém pro-
středí pod cca 3,5 pH. Delší zahřívání v neutrálním prostředí 
jim příliš neškodí. Mezi gely vytvářenými těmito dvěma typy 
gellanů je ohromný rozdíl. Zatímco LA gellan tvoří gely tvrdé 
a křehké, HA gellan je tvoří gumovité, elastické, nelámavé. 
Míšením těchto dvou typů gellanů lze dosahovat gelů poža-
dovaných vlastností.

Využití gellanů v potravinách

Tyto gellany jsou velmi vhodné pro přípravu takzvaných 
tekutých gelů. V mléce hydratují oba typy gelů při teplotě cca 

80 °C bez potřeby přidaných iontů nebo sekvestrantů. Tak jsou 
gellany dobře využitelné v mléčných dezertech a jogurtech.

Často ve směsi s dalšími hydrokoloidy jsou gellany, 
zejména LA, využívány k výrobě želé cukrovinek. Gellany 
hydratují v cukerném roztoku až do cca 80 % cukru. Většinou 
je třeba přidat sekvestrant (citran trojsodný), aby se vázal 
vápník, který je v běžně používané vodě k výrobě přítomen.

Další využití je možné jako bariéra tuku pro smažené 
výrobky. Nicméně v kombinaci těchto dvou natolik rozdíl-
ných gellanů, ale i dalších hydrokoloidů si jistě najde každý 
technolog své využití.

Pokračování příště.

�
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WWW.CHODURA.CZ

KKvvaaaliittnníí uuzzeenniinnyy  aaa   tttrrraaadddiiiccceee  vvvýýýrrroooobbbyyy,,,
ttoo jjee jjiižž 110000  llleeettt zzznnnaaačččkkkaaa  CCCChhhhoooddduuurrraaa... 

Značka Chodura je symbolem uzenářského mistrovství

se smyslem pro kvalitu, jejímž posláním je přinášet 

zákazníkům originální speciality pro skutečné 

gurmánské zážitky. Tak, jako tomu je již od roku 1919.

Rodinné tradice
poctivého uzenářství.
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Ing. PETR CHODURA,
majitel společnosti Beskydské uzeniny

Beskydské uzeniny letos slaví jedno století od založení 
značky Karlem Chodurou. V roce 1919 v Ostravě ote-

vřel své první řeznictví. Jeho vnuk – dnešní majitel fi rmy Petr 
Chodura – úspěšně na rodinnou tradici navázal a jeho jmé-
no nesou výrobky i celá vlastní síť obchodů. Už v roce 1993 
získal ocenění Tomáše Bati jako podnikatel roku. A stejně 
jako za první republiky sází na kvalitu výrobků a spokojené 
zákazníky. Ti v obchodech Chodura vyhledávají především 
šunky a speciality té nejvyšší jakosti. 

 O vzpomínkách na podnikatelské začátky a plánech 
fi rmy do dalších let jsme hovořili s majitelem fi rmy Beskydské 
uzeniny Ing. Petrem Chodurou.

  
Jak vnímáte stoleté výročí značky Chodura?

Historie značky Chodura sahá opravdu až do roku 1919, 
kdy dědeček Karel otevřel první řeznictví na Nádražní ulici 
v Ostravě. Byl velmi cílevědomý a pracovitý a při všech pod-
nikatelských aktivitách uplatňoval heslo „Vše pro zákazníka“. 
A těch měl opravdu hodně. Patřili mezi ně například zaměst-
nanci dolů, hutí, Vítkovických železáren a na medové šunce si 
při zájezdních divadelních představeních pochutnával i komik 
Vlasta Burian. Prodejnu při své návštěvě Ostravy v červnu 
1924 navštívil osobně také T. G. Masaryk. A jak vnímám sto-
leté výročí? Od založení značky Chodura se život změnil tak 
výrazně, že se to nedá jednoduše popsat. Naše fi remní zásady 
ale zůstaly stejné. Kvalita a spokojený zákazník.

 
 

Na práci svého dědečka jste navázal v roce 1990, jak vzpomí-
náte na svoje začátky v podnikání?

Začátky byly ve znamení enormního pracovního nasa-
zení, kdy mi pomáhala jenom rodina a posléze jen dva zaměst-
nanci. V roce 1990 ve Staré Vsi na Frýdecko-Místecku jsem 
v dlouhodobě nevyužívaném prostoru postavil svépomocí 
první výrobnu uzenin. Pro vaši představu jsme tady byli 
schopni vyrobit až jednu tunu uzenářských výrobků denně. 
Postupem let jsme rozšiřovali výrobu, a když nám stávající 
prostory začaly být malé, musel jsem se zamyslet, co dál. V té 
době, na konci devadesátých let, došlo k velkému úpadku mas-
ného průmyslu, kdy bylo v rámci konkurzů a likvidací uzavřeno 
více než 50 procent kapacit masného průmyslu v rámci České 
republiky. A jeden z těch podniků, který ukončil svoji činnost, 
se mi podařilo koupit. Byl to masozávod ve Frýdku-Místku, 
který už byl v té době dlouho opuštěný a totálně zdevastovaný. 
Dnes byste jej nepoznali. Stále závod modernizujeme a roz-
šiřujeme výrobní kapacity a splňujeme všechny nejpřísnější 
normy a požadavky auditorů nejen zahraničních odběratelů.

 
 

Kdy Vás napadlo pokračovat v práci svého dědečka Karla 
Chodury?

Dědečkovo podnikání pro mě bylo velkou inspirací od 
dětství. Od mládí jsem věděl, že bych pokračováním v jeho 
práci naplnil vize, ve kterých nebyl schopen po roce 1948 
pokračovat. Vnímám značku Chodura jako odkaz spojený 
s kvalitou, která pro mě vždy byla a je na prvním místě. Tatínek, 
mimochodem také řezník, v mých čtyřech letech umřel, a tak 
mě k řemeslu vedl právě dědeček. Maminka mě sice poslala 
studovat střední školu technického zaměření, ale už při studiu 
na Vysoké škole ekonomické jsem se sám rozhodl, a vyučil se 

Tento rok
nebude jen

ve znamení oslav, 
ale především 

o práci a nových 
výzvách
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v oboru řezník-uzenář. Všechny zkušenosti jsem pak zúročil 
v ostravském masokombinátu v Martinově. Práce mě i tehdy 
ve státním podniku hodně bavila, postupně jsem se vypracoval 
až na pozici asistenta ředitele. To bylo v roce 1989, kdy přišla 
jedinečná příležitost skočit do hektického víru podnikání.

 
 

Začínal jste ve fi rmě sám, dnes máte více než 200 zaměst-
nanců. Hledají se v oboru řezník-uzenář snadno?

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků nás trápí, 
asi stejně jako i další fi rmy. Na trhu chybí mladá generace 
v potravinářském průmyslu. Učiliště zanikají, a tak si musíme 
potřebné odborníky vychovávat sami. Navíc povolání řezníka 
a uzenáře nepůsobí na první pohled příliš atraktivně, ale já 
jsem přesvědčen, že jde o obor, který má budoucnost, je zají-
mavý a pro toho, kdo se práce nebojí, je určitě i perspektivní. 
V naší fi rmě máme zaměstnancům co nabídnout, důkazem 
je například náš výrobní ředitel, který k nám nastoupil jako 
mladý absolvent Vysoké školy zemědělské a už několik let 
patří k úzkému vedení fi rmy. A další, kteří se mnou začínali, 
nejsou pouze v managementu, ale i ve výrobě a bez nich bych 
si naše úspěchy nedovedl představit. 

 
 

Specializujete se především na šunky, je to i nejoblíbenější 
produkt Vašich zákazníků?

Šunka je opravdu naší srdeční záležitostí. Základem je 
pečlivý výběr vepřového masa od dlouhodobě prověřených 
dodavatelů, což se dnes ukazuje jako nezbytné. Maso 
z kýty naši řezničtí mistři upraví po jednotlivých svalech, 
které dále odblaníme, a následuje zrání. Používáme sice tu 
nejmodernější technologii, přesto se snažíme ve výrobních 
postupech uplatnit mnoho zkušeností z dob dědečkova pod-
nikání a rodinných receptur. Tepelné opracování pak pro-
bíhá pomalým dušením šunky a případné zauzení probíhá 
ve speciální komoře, kde udíme bukovými drtinami. U nich 
také dbáme na prvotřídní kvalitu. Bukové drtiny nakupujeme 
dlouhá léta v Německu, kde je kladen vysoký důraz na čis-
totu při jejich výrobě. Opravdu se snažíme při výrobě našich 
produktů myslet na všechno, aby šunka značky Chodura byla 
výjimečným zážitkem. 

 
 

Jak se Vám v dnešní době hypermarketů daří rozvíjet vlastní 
síť prodejen?

Možná se budete divit, ale daří. Máme síť vlastních pro-
dejen po celé České republice. A plánujeme výstavbu dalších. 

Máme tak totiž možnost být v přímém kontaktu se zákazníky, 
kdy jejich spolupráce a názor je pro nás důležitý při vývoji 
nových výrobků. Jakmile vidíme, že je zákazník s novým 
výrobkem spokojen, míří pak do nadnárodních řetězců 
v Česku i Slovensku, jako je například Kaufland, Tesco, 
Lidl, Penny Market, Makro, Globus, a také dále do menších 
městských a vesnických prodejen. 

 
Prozradíte Vaše výzvy a plány do dalších let?

Není jich málo. Poptávka po našich výrobcích je tak 
velká, že finalizujeme projekt nové přístavby výrobního 
závodu. Ta bude výhradně pro výrobu šunek a zásadním způ-
sobem tak zvýšíme naši výrobní kapacitu. Kromě stavby, 
která mě posledních pár let hodně zaměstnává, se teď velmi 
intenzivně zaměřujeme na spolupráci s Vysokou školou che-
micko- technologickou v Praze. Společně připravujeme úplně 
novou řadu produktů, o kterých, když dovolíte, ještě v tuto 
chvíli nechci více prozrazovat. Takže tento rok nebude jen ve 
znamení oslav, ale především o práci, nových výzvách a pro-
jektech, na které se velmi těším.

 
Na závěr ještě prozraďte, jak budete oslavovat stoleté výročí 
fi rmy?

Chceme, aby široká veřejnost věděla, že jsme ryze česká 
fi rma s tak dlouhou tradicí, a chceme hlavně ocenit věrnost 
našich zákazníků a zaměstnanců. Nechceme jen slavit, ale 
také pomáhat, a proto jsme se rozhodli například věnovat část 
tržeb z prodeje šunek na našich prodejnách Fakultní nemoc-
nici v Ostravě – konkrétně pro Oddělení neonatologie, které 
pečuje o rizikové novorozence. Chceme také v našem závodě 
ve Frýdku-Místku přivítat žáky základních škol. Právě pro 
studenty to může být první kontakt s pracovním prostředím 
a možná i inspirace při rozhodování o budoucím povolání. 
Velmi si cením práce našich zaměstnanců, a proto i pro ně 
připravujeme narozeninové překvapení. A nezapomeneme 
samozřejmě i na naše zákazníky. Ti si budou moci během roku 
nakoupit naše produkty ve výjimečných akcích. Právě zákaz-
níkům a zaměstnancům patří mé velké poděkování, protože 
bez nich by značka Chodura nemohla vůbec existovat.

 Redakce

Zakladatel podniku Karel Chodura před prodejnou na Nádraž-
ní třídě v Moravské Ostravě

 Redakce

�
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Poctivá výroba se vyplatí

400 g

2000 g

120 g

Máme opravdové pekařství 
a opravdové řeznictví

šunka nejvyšší jakosti
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Cechy řemeslníků 
a současná značka 

„České cechovní 
normy“

JOSEF RADOŠ

Naše společnost se zmítá v nové válce, tentokrát ve vál-
ce pravdy a důvěry proti dezinformačním technolo-

giím. Jejím vojskem jsou politici a obchodníci, zbraněmi 
pak moderní sdělovací prostředky. Jako strategii si válčí-
cí strany zvolili atomizaci společnosti protivníka, na jehož 
jednotlivce útočí prostřednictvím slova, obrazu i podpra-
hových triků. 

Škodlivé dezinformace se v současnosti bohužel 
dostávají ve velké míře i do našeho potravinářského pro-
středí, ať již formou různých značek jakosti, marketingu 
praktikovaného nadnárodními potravinářskými řetězci, 
či cílenými zásahy různých zájmových skupin do správné 
výrobní a obchodní praxe. Pravda jako kategorie v součas-
ných obchodních vztazích již dnes prakticky neexistuje 
a dávno pryč jsou i časy, kdy obchod se mezi partnery potvr-
zoval podáním ruky, u řezníků pak podáním ruky a hla-
sitým tlesknutím, které mělo stejnou váhu jako notářský 
úpis. 

Současným hitem v obchodních vztazích v potravi-
nářské oblasti jsou právě zaváděné České cechovní normy, 
které bohužel nejsou založeny na pravdivých údajích a mají 
nadto ještě dosti mystifi kační charakter. Pokusím se proto 
prostřednictvím historických faktů vysvětlit zřejmý rozpor 
mezi skutečnou hospodářskou a obchodní činností původ-
ních řemeslných cechů a současnou snahou o zavedení nové 
značky jakosti potravinářských výrobků pod obdobným 
synonymem. Upozorňuji, že nejsem nepřítelem jakýchkoliv 
seriózních akcí, které mohou zvýšit jakost potravinářských 
výrobků, ale musí být založeny na poctivých a odborných 
základech. Přitom za nejdůležitější prostředek v tomto smyslu 
pokládám dobrou vyhlášku ministerstva zemědělství o mase 
k zákonu o potravinách, která zatím našemu masnému oboru 
chybí.

Vyhláška o požadavcích na maso č. 69 Sb. z roku 2016 je 
neodborně vypracovaná a nacházejí se v ní ustanovení, která 
umožňují výrobu nekvalitních uzenářských výrobků.

Cechy městských řemeslníků a obchodníků 
ve vrcholném a pozdním středověku 
a raném novověku

V počátečním období městského života řídili rychtář 
a konšelé řemeslníky sami. Vydávali jim přitom nařízení týka-
jící se práce a trhu. Ke konci 13. století se začali řemeslníci 
příbuzných řemesel sdružovat v náboženská či humanitární 
bratrstva. Členové bratrstev měli zpravidla zajištěnou určitou 
stavovskou podporu. Tyto organizace postupně přibraly ke 
svým dosavadním úkolům také povinnost hájit vlastní zájem 
řemesla. Touto rozšířenou činností došlo k přetvoření bra-
trstev v cechy řemeslníků. Ty pak na sebe a své členy převzaly 
oprávnění k práci, dále k nákupu surovin a k prodeji hotových 
výrobků. Z toho vyplývalo, že kdo nebyl členem cechu, nesměl 
nic z uvedených činností provozovat. Pokud někdo tato pravidla 
porušil, byl potrestán a nazván „stolířem“, později „fušerem“, 
snad proto, že pracoval pokoutně při cizím stole. Výraz cech 
vznikl z německého „zeichen“ zejména proto, že Němci v té 
době vládli na většině radnic. Dalšími názvy pro cech byly: 
Pospolnost, Pořádek, latinsky Societas. Statusy cechům udělo-
vali v jejich počátcích zpravidla konšelé a později král.

Přesný letopočet vzniku cechů řezníků je obtížné určit, 
protože se jednalo o dosti dlouhodobý, nerovnoměrný proces 
v jednotlivých oblastech. Je však známo, že pražští řezníci 
měli již v roce 1283 jít v královském průvodu, a to v čele všech 
řemesel hned za městskou radou. V 16. století již byla téměř 
všechna řemesla organizována v ceších. Výjimku tvořili knih-
tiskaři, lékárníci a švadlenky, kteří tak tvořili „řemeslo svo-
bodné“, podléhající ve všem konšelům, a to nebylo v té době 
žádnou předností. Naproti tomu řemeslníci, kteří byli členy 
cechů, si spravovali své věci sami, což bylo jejich chloubou.

V čele cechů byli cechmistři čili starší, obyčejně dva, kteří 
opatrovali cechovní pokladnici. Ta měla své uctívané jméno 
„Matka pokladnice“. Konšelé postoupili cechmistrům soudní 
pravomoc nad členy cechů, ovšem jen ve věcech řemesla. 
Cechmistrům byl dále přiznán dohled nad kvalitou práce, ale 
zároveň udělena také povinnost dohlížet na morálku mistrů 
ve smyslu čestného obchodu tak, aby obyvatelstvo nebylo 
šizeno. Cechmistři předsedali valným hromadám, v nichž se 
mistři usnášeli ke všem věcem, které se týkaly řemesla. Při 
jednání valných hromad docházelo podle potřeby i k soud-
nímu řízení. Pokud byla při schůzi otevřena Matka poklad-
nice, musel se každý účastník chovat slušně.

Přístup do cechu všem, kteří se stali měšťany, byl nejprve 
dosti snadný. Platilo se jen mírné vstupné. Když však počet 
mistrů vzrostl, vstupné se zvýšilo. V roce 1357 ve snaze, aby 
se do cechu nedostávali nedouci a nedělali řemeslu hanbu, 
bylo uloženo kandidátům předložit „mistrovský kus“, tedy 
typ určité zkoušky.

Cechy dbaly mimo znalosti řemesla také na morální 
kvalitu svých členů, a proto musel každý kandidát předložit 
list o poctivosti svého rodu. Velká pozornost byla věnována 
otázkám stavovské cti. Existovaly dokonce „Listy o cti“, ve 
kterých kandidát na mistra např. dokazoval, že žije v řádném 
manželství, případně, že není poddaný. Některé tehdejší pod-
mínky se z dnešního pohledu zdají absurdní. K nepřijetí do 
cechu nebo k vypuzení z cechu již přijatého kandidáta sta-
čilo zabít psa, dotknout se „umrlého“ nebo vzteklého zvířete, 
dotknout se šibenice apod. Od vzniku cechů platila zásada, 
že řemeslo by mělo živit všechny mistry stejně. V pravidlech 
cechu bylo ustanovení, že vstupoval-li do cechu mistrův syn, 
má po otci půl práva nebo právo celé. To znamená, že jiný kan-
didát musí vyplnit všechny podmínky přístupu a mistrův syn 
jen jednu polovinu. 
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Pro zajímavost si dovoluji vyjmenovat české středověké 
cechy řemeslníků, jak se řadili do průvodu při různých slav-
nostních příležitostech, např. když šli naproti českému králi. 
Jako první byli řezníci, druzí zlatníci, třetí platnéři (kovoře-
meslníci), čtvrtí kožišníci, jircháři a kožebarvíři, pátí krejčíři, 
šestí ševci, sedmí nožíři, osmí sladovníci, devátí pekaři a mly-
náři, desátí bečváři, jedenáctí soukeníci, dvanáctí lazebníci 
a poslední obchodníci, zvaní kramáři, kteří bývali považováni 
zejména církví za nečestné řemeslo.

V první polovině 19. století již začínala vznikat exaktní 
pravidla, která se zabývala jakostí potravinářských výrobků. 
V případě uzenářského řemesla, které vzniklo oddělením 
od řemesla řeznického, byla uplatňována zásada, že váha 
hotového uzenářského výrobku měla být nižší než váha pou-
žitého masa pro jeho výrobu.

Tato krátká exkurze do historie počátku společenské 
a hospodářské organizace našeho řemesla má za cíl vysvětlit, 
čím byly řemeslné cechy a jakou úlohu hrály v městské spo-
lečnosti. Samozřejmě, že se v souvislosti s dějinami Evropy 
a s poznáváním nových pracovních a obchodních zákonitostí 
charakter cechů postupně měnil. Cechovní samosprávy existo-
valy plných šest století. K jejich zrušení došlo okolo roku 1860. 
Nahrazeny byly živnostenskými společenstvy, často sdružo-
vanými do vyšší organizační formy, tzv. jednot společenstev. 

Velkým defektem současného statutu nové značky České 
cechovní normy je nepochopení slovního výrazu řemeslo. 
Například mlékárenství nebo sýrařství jako řemeslo neexisto-
valo. Existovali však kravaři, kteří často také sýrařili. Jednalo 
se však jednoznačně o zemědělské odvětví. Současná značka 
ČCN je tedy v této souvislosti nesmyslná. Obdobně je tomu 
u drůbežářů, kteří byli v minulosti také ryzími zemědělci. Je 
pravděpodobné, že se některé potravinářské obory, které his-
toricky nevznikly z cechů, této značce nebrání ze zištných 
důvodů, jako jsou např. prostředky na propagaci různých akcí 
fi nancované z jiných než jejich vlastních zdrojů. 

Reklama jako tvorba a distribuce informací   

Velkým současným problémem ve smyslu podávání 
informací spotřebitelům je klamavá reklama obchodních 
organizací jako součást marketingu, kterou přestává velká 
část populace brát vážně. Dochází tak k paradoxnímu stavu, 
že taková reklama neplní svůj účel a vlastně se ani nevyplácí.

Výklad klasické reklamy je jednoduchý. Jedná se vlastně 
o informace, přesvědčování a prodávání. Současná moderní 
reklama má být postavena na předpokladu pravdy, legálnosti, 
slušnosti a společenské zodpovědnosti. Moje osobní zkuše-
nosti se soudobou reklamou potravinářských obchodních 
organizací jsou však dosti negativní. Náplň reklamy často 
směřuje k bulvárnímu či klamavému pojetí, což je v rozporu 
s budováním věrohodného a seriózního jména konkrétního 

výrobce. Domnívám se, že na odběratele či konečného spo-
třebitele potravinářských výrobků zapůsobí více reklama 
zdvořilá, vycházející z pravdivé informace, opírající se o dlou-
hodobě pěstovanou dobrou pověst organizace. Pro naplnění 
cíle reklamy a upevňování věrohodnosti značky je však nutná 
také odpovídající jakost nabízených výrobků.

Mezi nedostatek současně praktikované reklamy 
v našem oboru je neujasněnost zadavatele, čeho chce a jakými 
prostředky dosáhnout. Dále je to nízká profesionální kont-
rola návrhu reklamní agentury. A tak v současné reklamě 
můžeme vidět špatnou mozaiku v nákroji trvanlivého salámu, 
nesprávnou barvu šunky, nedokonale tvarované drobné 
výrobky a mnoho dalších závad na jejich kráse. Na velkých 
reklamních plochách najdeme nesoulad mezi objekty, které 
tvoří např. zdařilá a příjemná postava, která prezentuje nees-
teticky působící výrobek, nebo obráceně. Také hesla nebo 
popisky k obrazům bývají často mizerné včetně využívání tzv. 
profl áknutých osob ze šoubyznysu, kterým část kultivované 
společnosti, a tím i spotřebitelů není často nakloněna.

Odborníci na vytváření reklamy mají ve svém řeme-
slném arzenálu mnoho příkladů, co dobrého může reklama 
pro zadavatele udělat. Rádi poukazují na prosperující světové 
výrobce, u kterých je reklama ve všech možných formách co 
nejvíce rozšířená. Tito producenti reklamy umí velmi dobře 
vyvracet argumenty brojící proti reklamě, jako např. že se 
jedná o vyhazování peněz, které ve svém důsledku zaplatí spo-
třebitel, nebo že reklama je pustá manipulace s lidmi apod. 
Při jednání s těmito odborníky je namístě určitá obezřetnost. 

Stručný závěr

1.    Současná pravidla Českých cechovních norem neodpoví-
dají historické skutečnosti, protože některé potravinářské 
obory nevznikly z řemesel sdružených v ceších. Např. 
chovatelé krav a drůbeže patřili jednoznačně do zeměděl-
ského odvětví.

2.    Podle dochovaných údajů z období končících cechů 
v 19. století platila v uzenářské výrobě zásada, že hmot-
nost hotového uzenářského výrobku má být nižší než 
hmotnost spotřebovaného masa pro jeho výrobu. Obsah 
masa stanovený pro vybrané výrobky ČCN je velmi nízký 
a neodpovídá zpravidla ani státním, oborovým a podni-
kovým materiálovým normám bývalého unitárního mas-
ného průmyslu, natož zásadám praktikovaným v období 
cechovních organizací. 

3.    Používání některých, v současnosti běžných pomocných 
látek a obalů, jako jsou chemická aditiva, plastové uze-
nářské obaly, hliníkové klipsy, případně nezauzování 
výrobků, nebylo typické pro výrobu uzenin při existenci 
cechů v první polovině 19. století. 

4.    Přívlastek „cechovní“ evokuje u spotřebitele pocit něčeho 
tradičního, historického, přírodního, nefalšovaného, což 
by vzhledem k současné situaci na našem trhu potravin 
rád uvítal. Stanovená pravidla pro ČCN však nejsou tako-
vému přání nakloněna.    

5.    Většina potravinářských oborů má svoje stavovské orga-
nizace, a proto se přímo nabízí případnější pojmenování 
snahy o zvýšení jakosti vybraných druhů potravinářských 
výrobků věrohodnějším výrazem: „Vyrobeno dle Sta-
vovské normy (její označení)“. Odstranilo by se tak hned 
několik historických a technologických nesrovnalostí, 
jako např. rozdíl mezi obory majícími původ v řemeslech 
nebo v zemědělství, možnost využívání moderní techno-
logie a pomocných materiálů, které výrazu České cechovní 
normy neodpovídají.  �
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Maso Jičín oslavilo 
25. výročí 

KRÁTKÁ HISTORIE SPOLEČNOSTI

Myšlenka založit a vybudovat nový masokombinát spadá 
do roku 1993. U zrodu stály dvě zemědělské organiza-

ce, a to Agro Slatiny a Agro Chomutice, společně se třemi fy-
zickými osobami, které vybudovaly pod názvem Masokom-
binát Jičín společnost s cílem porážet prasata z vlastních 
chovů a z nejbližšího okolí. Začátky byly velice optimistické 
a ambiciózní. Po vstupu naší republiky do EU se otevřely hra-
nice levných dovozů masa jak výsekového, tak i na zpraco-
vání. Tomuto dovozovému kouzlu podlehli i bývalí majitelé, 
kteří postupně snižovali stavy prasat a některé chovy postup-
ně likvidovali. Jatka uzavřela porážku prasat a soustředila se 
pouze na dovozy. Tento postup zvolila většina jatek v České 
republice, která se odvrátila od svých dodavatelů vepřového 
masa a zvolila pohodlnější postup, a to orientaci pouze na 
levné dovozy masa ze zahraničních jatek. 

Výsledkem tohoto počínání je to, že soběstačnost ve 
spotřebě vepřového masa je v naší republice na úrovni 40 % 
a neustále klesá. Hlavní vina byla v tom, že nevznikla žádná 
propojenost mezi chovateli prasat a jednotlivými masokom-
bináty.

V současné době to funguje tak, že téměř žádný z maso-
kombinátů, který neporáží prasata, nekoupí ani kilogram čes-
kého masa. Pouze se vymlouvají na to, že nemohou kupovat 
české maso proto, že zde toto maso na trhu nelze koupit, což 
se samozřejmě nezakládá na pravdě. Na druhé straně se pyšní 
značkou Vyrobeno podle české cechovní normy, kde upro-
střed loga je znak české vlajky, a přitom ve výrobku není ani 
gram českého masa. Dle našeho názoru dochází pouze ke kla-
mání spotřebitele. Tyto věci naprosto postrádají logiku.

S touto skutečností jsem se neztotožnil, neboť celý 
život jsem pracoval ve fi rmě PROAGRO Nymburk ve funkci 
ředitele fi rmy, kde jsme budovali vlastní farmy na výrobu 

Stáje

Expedice vepřových půlek
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vepřového masa. Jednalo se o farmy na výrobu selat až po 
výkrmové farmy s uzavřeným obratem zvířat. V současné 
době činí u této společnosti roční produkce 60 000 prasat.

Podnikatelská strategie společnosti Masokombinát 
Jičín se nezdařila, neboť koncepce jatek byla budována na 
porážky prasat, bourání a masnou výrobu určenou na zpra-
cování ořezů získaných z bourání, a ne na dovozy zpracova-
ného masa. Společnost se dostala do značných fi nančních 
problémů, které vyústily k odprodeji majetkových  podílů.

Dostal jsem příležitost působit ve vedení společnosti 
Masokombinát Jičín spol. s r. o. a tato nabídka mě velmi zau-
jala, neboť již delší dobu bylo mým záměrem umožnit opět 
českým chovatelům stabilizovat produkci vepřového bez 
závislosti na okolních jatkách, která o česká prasata stejně 
neměla zájem, a dávala přednost levným dovozům. Po zahá-
jení své činnosti ve společnosti Masokombinát Jičín na 
pozici ředitele závodu jsme oslovili české zemědělce – pro-
ducenty vepřového masa, kteří se nacházejí v blízkém okolí 
jatek, a byla jim nabídnuta spolupráce v dodávkách prasat 
na tato jatka. Zároveň s nabídkou byl připraven projekt ote-
vření porážky prasat s cílem obnovit činnost jatek k účelům, 
ke kterým byla vybudována. 

Maso Jičín s. r. o.

Byl vypracován projekt obnovy činnosti jatek založený 
na dodávkách prasat ze společnosti PROAGRO Nymburk a. s.
a dalších výrobců vepřového masa z okolí, jako například 
MAVE Jičín, SZP Sychrov atd.

Projekt měl za cíl navrátit důvěru spotřebitelů v oblasti 
informovanosti o původu vepřového masa. Na základě 
tohoto projektu nabízíme našemu spotřebiteli vepřové maso 
od českých chovatelů z krátkých dovozových vzdáleností. 
Náš spotřebitel by se měl dozvědět, odkud zvíře pocházelo, 
čím bylo krmeno, ze které stáje bylo vyskladněno a kde 
bylo poraženo. My to v našem projektu nazýváme „Maso 
s příběhem“. Víme, že jsme teprve na začátku této složité 
cesty, ale věříme tomu, že to bude cesta úspěšná. Vnímáme 
to zvláště v současné době, kdy je propíráno na veřejnosti 
dovezené maso prapodivného původu, maso neoznačené 
atd. 

Zároveň s novým projektem došlo ke změně názvu jatek 
na Maso Jičín s. r. o. Ze společnosti Maso Jičín byly vyčleněny 
prodejny pod samostatnou fi rmu Maso Sedlák s. r. o., kde je 
100% vlastníkem Maso Jičín s. r. o. V současné době již máme 
15 prodejen, jejichž počet neustále roste, a zároveň nám 
narůstají prodané objemy masa a masných výrobků.

Rozvoj společnosti

K přelomové změně došlo v roce 2016, kdy Minister-
stvo zemědělství vydalo Pravidla pro dobrovolné označování 
„Česká potravina“ s použitím loga naší vlajky. Je to cesta, 
která směřuje k naplnění cíle návratu důvěry zákazníků 
v české vepřové maso.

Tímto projektem jsme dovršili první etapu rozvoje naší 
společnosti. V roce 2018 jsme dokončili druhou etapu, která 
spočívala především v investičních projektech. Rozhodujícím 

Porážka – čistá část Bourárna

Masná výroba Sušárna
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projektem bylo rozšíření stájí pro prasata na porážku a poří-
zení vlastního dopravního prostředku pro převoz prasat 
o kapacitě 200 kusů a vybudování nové expediční haly pro 
vepřové maso.

Hlavním cílem bylo zkrácení doby přepravy, snížení 
stresu přepravovaných a ustájených zvířat před porážkou. 
Vybudováním nové expediční haly pro expedici vepřových 
půlek nebo jejich částí nám umožnilo zvýšit kapacitu porážky 
a dále urychlit jejich expedici.

V současné době realizujeme třetí etapu v oblasti zpra-
cování masa. Naše společnost uvádí do provozu nové krájecí 
centrum, kde chceme přesným krájením masa poskytnout 
našim zákazníkům (školy, školky, restaurace atd.) vyšší kva-
litu, a to v KÚ úpravě v přesných váhových kategoriích, a to 
pouze České maso s příběhem.

Z důvodu dlouhodové spolupráce s chovateli prasat mají 
chovatelé, kteří dodávají prasata na naši porážku, jistotu, že 
jim budou naší společností odebrána všechna vyproduko-
vaná prasata. V současné době již tito chovatelé začínají nově 
investovat a budují špičkové stáje pro chov prasat, dále inves-
tují značné fi nanční prostředky do genetiky zvířat tak, že na 
porážku dodávají prasata v kvalitě, kterou žádají naši zákazníci. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli provést v letošním roce 
kompletní rekonstrukci porážky s cílem navýšení porážkové 
kapacity. Cílem bude nárůst produktivity práce a snížení spo-
třeby všech druhů energií.

Masná výroba

Další investice směřují do masné výroby. Ještě před 
5 lety jsme byli nuceni zvažovat ukončení výroby trvanlivých 
výrobků, Vysočiny a Turistického salámu, které hodnotíme 
jako špičkové, a to z důvodu požadavku trhu na neustálé sni-
žování ceny na úkor kvality. Toto období jsme však ustáli, 
zůstali jsme u tradice a původního složení. Nyní se nám to 
vrací ve zvýšeném zájmu našich zákazníků o tyto produkty. 
Zároveň to jsou výrobky, které splňují označení „Česká 
potravina“.

Masnou výrobu máme nyní rozdělenou do tří výrobních 
středisek: 
�  V Jičíně, kde je výroba trvanlivých výrobků, dále široký 

sortiment měkkých, sekaných, grilovacích, uzených 
výrobků. Mezi další výrobky patří uzená masa a výroba 
specialit s měsíční výrobu cca 200 tun.

�  V Městci Králové máme škvaření sádla, a specializace na 
špekáčky a uzená žebra a další speciály s měsíční produkcí 
60 tun.

�  V Rakovníku jsme se soustředili na produkci lahůdek 
a vařené výroby tlačenky, jitrnice, jelita, prejty atd. 
s měsíční kapacitou výroby 60 tun.

Naše výrobky získaly následující ocenění:

Česká chuťovka 
�  Staročeské párky
�  Kovářská klobása
�  Slatinský šunkový salám
�  Uhlířská slanina
�  Český salám

Klasa
�  Sedlákova klobása
�  Staročeské párky

�  Rolovaný kmínový bok
�  Kovářská klobása

Jaká je naše cesta 
do blízké budoucnosti?

Naše společnost byla dlouhodobým členem Českého 
svazu zpracovatelů masa. Protože tento svaz dostatečně nebo 
téměř vůbec nehájil zájmy jatek, která porážejí prasata čes-
kých chovatelů, rozhodli jsme se ke konci roku z tohoto svazu 
vystoupit.

V současné době hledáme spojení mezi Svazem chova-
telů prasat za účelem budování značky Q CZ jako systém kva-
lity vepřového masa v chovech prasat.

Chovatelé, kteří budou dodržovat tento systém chovu, 
a jatka, která budou porážet tato prasata, budou potom pro-
dávat maso a garantovat spotřebitelům splnění parametrů 
kvality Q CZ a že se jedná o výrobek pod značkou „Česká 
potravina“, doplněnou českou vlajkou. Zároveň doufáme, 
že česká vlajka zmizí ze všech výrobků, kde nebyly dodrženy 
parametry, které se vztahují k pravidlům označování, co je 
a co není „Česká potravina“.

Ing. Bohuslav Kohout, 
jednatel společnosti 

Maso Jičín s. r. o.

�

Podniková prodejna Maso Sedlák (Valdštejn Jičín)

Vozový park
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4. – 9. 5. 2019
Frankfurt nad Mohanem

Meet the Best
IFFA. Světový veletrh zaměřený na masný 
průmysl. Od ruční výroby po moderní tech-
nologie. Tato inovační platforma představí 
trendy v celém průmyslu na další tři roky. 
IFFA je místem setkání pro všechny experty 
z celého průmyslu, obchodu a řeznického 
odvětví. Poprvé také v nové hale 12!

www.iffa.com

info@messefrankfurt.cz
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Nové výstavní haly, optimalizované uspořádání, větší
výstavní prostory a předběžná registrace od všech nej-

důležitějších subjektů na trhu – tak vypadá IFFA 2019. 
Všechny nejdůležitější subjekty na trhu se chystají na 
přední celosvětový veletrh, kde budou moci předvést své 
výrobky a služby na podstatně větších výstavních plo-
chách než na minulém ročníku veletrhu. 

IFFA s mottem „Meet the Best“ opět nastaví vysokou 
laťku v technologickém vývoji do budoucnosti. Na veletrhu 
se představí celé spektrum produktů a služeb pro masný prů-
mysl – od výroby až po high-tech vybavení. IFFA je z mnoha 
důvodů předním veletrhem masného průmyslu. 

Na nadcházející ročník se již zaregistrovaly všechny 
přední společnosti z Německa i z celého světa. Přední 
světový veletrh masného průmyslu své brány otevře ve dnech 
4.–9. 5. 2019, kdy se Frankfurt nad Mohanem opět dostane 
do centra zájmu celého sektoru. Wolfgang Marzin, před-
seda představenstva a výkonný ředitel (CEO) Messe Frank-
furt, k tomu říká: „Společně se zástupci průmyslového sektoru 
se těšíme na další skvělý veletrh, tentokrát to bude IFFA 2019, 
a všechny indicie naznačují, že nás čeká další růst. Veletrh IFFA 

Vrcholné setkání důležitých představitelů 
masného průmyslu 

Nová hala 12 Zdroj: Messe Frankfurt

pokračuje v nastaveném úspěšném kurzu – poprvé se konal ve 
spolupráci s konferencí Německého svazu řezníků ve Frankfurt-
ském veletržním a výstavním centru již v roce 1949. Jsme velmi 
hrdi na to, co jsme během několika desetiletí spolu s našimi part-
nery z tohoto sektoru pro celý masný průmysl s IFFA dokázali.“

Messe Frankfurt se těší na velký počet vystavova-
telů, kterých má z padesáti zemí přijet přes tisíc. Na zhruba 
119 tisících metrech čtverečních výstavních ploch – o osm 
procent více než na posledním veletrhu IFFA – vystaví výrobci 
své nejnovější inovativní technologie, trendy a futuristická 
řešení pro všechna stadia zpracovatelského řetězce masa, od 
porážky a bourání až po zpracování, balení a odbyt. Očekává 
se i vysoká návštěvnost, odhady se pohybují kolem 60 tisíc 
vystavovatelů ze 140 zemí.

Graf 1  Návštěvnost veletrhu IFFA v letech 2001–2016

Německo Ostatní země 
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Richard Clemens, ředitel partnerské organizace vele-
trhu IFFA, Sdružení výrobců zpracovatelských a balicích zaří-
zení VDMA, říká: „Pro výrobce strojů na zpracování masa je 
IFFA nejdůležitější mezinárodní platformou. Veletrh je jasně 
zacílený na specifi ckou klientelu a umožňuje vystavovatelům 
a návštěvníkům z celého světa kvalitní přehled o nejnovějším 
vývoji na trhu, a tím i cenné impulzy pro další směřování pod-
nikání do budoucnosti. Nikde jinde nenajdete pod jednou 
střechou tolik expertů a tak široké spektrum inovací, nápadů 
a podnikatelských modelů na zpracování masa a další naklá-
dání s touto nejcennější potravinou.“

Optimalizovaný layout v hale 12

Nová hala 12 byla postavena podle nejvyšších a nej-
novějších standardů a vystavovatelé i návštěvníci veletrhu 
IFFA se do ní v roce 2019 podívají vůbec poprvé. Výsledkem 
začlenění haly 12 do veletrhu je kruhová návštěvnická trasa, 
jež propojuje všechny haly IFFA a umožnuje návštěvníkům 
rychlý a komplexní přehled o celém spektru nabízených pro-
duktů, aniž by museli absolvovat dlouhé přesuny. Vystavova-
telé a jejich produkty jsou v rámci výstavních hal rozmístěni 
podle toho, jaká stadia zpracování masa podporují.

IFFA 2019 se zaměřuje na relevantní 
a na budoucnost orientované zboží 

IFFA je místem pro prezentaci a diskusi o všem, čím celé 
odvětví v současné době žije. Zúčastní se ho všechny subjekty, 
které tomuto sektoru ukazují cestu do budoucnosti. V roce 
2019 se zaměření programu a výměna odborných názorů 
budou soustřeďovat na nejdůležitější témata – a to „opti-
malizovaná produkce“, „efektivita zdrojů“, „bezpečnost 
potravin“ a „potravinové trendy“.

Optimalizovaná produkce je tématem, jež se neustále 
vrací. Společnosti v segmentu zpracování masa a potravin 
mohou s pomocí špičkově koordinované produkce ušetřit 
hodně peněz i času. Při nákupu nového zařízení se klade stále 
větší důraz na celkovou efektivitu provozu ve zpracovatel-
ských halách. Ale i stávající systémy mají svůj skrytý poten-
ciál, jehož je třeba využít.

Z diskuse o efektivnosti využívání zdrojů vyplyne řada 
cest ke snižování nákladů. Na trhu je mnoho technických 
řešení zaměřených na co nejefektivnější využití energie, vody 

a surovin. U balení se optimalizované procesy zaměřují pře-
devším na úsporu balicích materiálů.

Bezpečnost potravin má v masném průmyslu nejvyšší 
prioritu. Je nezbytné najít optimální způsob ochrany pro-
duktů a s její pomocí chránit spotřebitele a plnit jejich opráv-
něná očekávání, co se týče kvality a dat spotřeby. K ochraně 
cenných surovin také rozhodujícím způsobem přispívá ino-
vativní řešení balení masa. 

Digitální řešení jsou ve výrobě realitou už dlouho. 
Stroje jsou vybaveny čidly, vysílači a dalšími měřicími zaří-
zeními a výsledná data slouží k monitorování výroby a zlep-
šení zpracovatelského procesu. Cílem „inteligentní továrny“ 
je dokonale zvládnout složité procesy, nepřipustit žádná 
přerušení provozu a umět okamžitě reagovat na změny 
ve výrobním procesu. Ve světě potravinových trendů je 
v centru pozornosti spotřebitel. Celý sektor masa stále při-
chází s novými produkty, myšlenkami a recepty, „funkčními 
potravinami“ a „čistým označením“ ingrediencí, nemluvě 
o pokračujícím růstu počtu masných výrobků považovaných 
za běžné potraviny. Velkému zájmu se těší i nové koncepce 
obchodů, online služby a aktuální trendy v místě prodeje.

Synergie: doprovodný program akcí

Kromě inovativních produktů a služeb nabízených 
vystavovateli nabízí IFFA široký program doprovodných 
akcí zaměřený na aktuální vývoj v tomto odvětví. Díky 
odborným přednáškám, na kterých se představí osvědčené 
postupy, speciálním výstavám, soutěžím a komentovaným 
prohlídkám s průvodcem dostanou návštěvníci jedinečnou 
možnost získat cenné informace. Kromě toho se mohou 
zúčastnit diskusí a vytvářet si nové kontakty. 

Novinkou v roce 2019 budou komentované prohlídky 
s průvodcem, v jejichž rámci pověření odborníci vezmou 
návštěvníky ke stánkům vybraných vystavovatelů, a zpro-
středkují jim tak unikátní přehled zajímavých inovací. Stejně 
jako v minulosti na veletrhu proběhnou mezinárodní soutěže 
kvality organizované Německým řeznickým svazem (Deut-
scher Fleischer-Verband – DFV), což je vrchol každého roč-
níku IFFA. Proběhne i „Fórum IFFA“, jež se zaměří na klíčová 
témata z oblasti podnikání, technologií a vývoje. „Kuchyně 
IFFA“ nabízí pohled z jiného úhlu, a to živou ukázku práce 
provozní linky.

Nejnovější informace o veletrhu IFFA a akcích s ním spo-
jených najdete v sekci „Themes and Events“ na stránkách 
IFFA www.iffa.com. Na těchto stránkách jsou rovněž infor-
mace a tipy pro návštěvníky veletrhu, které usnadní návštěvu 
a maximalizuje její přínos.

Společnost Messe Frankfurt pořádá sérii mezinárod-
ních veletrhů na téma zpracování potravin, které se konají 
pod hlavičkou skupiny „Food Technologies“. V současné 
době obsahuje portfolio skupiny čtyři veletrhy. Kromě IFFA, 
předního veletrhu zařízení pro masný průmysl ve Frankfurtu 
nad Mohanem, to jsou Tecno Fidta – veletrh mezinárodních 
potravinářských technologií, veletrh Additives and Ingredi-
ents Trade Fair, zaměřený na přídatné látky a ingredience, 
jenž se koná v Argentině, Meat Expo Čína v jihočínském 
městě Changsha a Modern Bakery Moscow – mezinárodní 
veletrh zpracování pekárenských a cukrářských produktů, 
jenž se koná v Ruské federaci.

Další informace naleznete na stránkách 
www.food-technologies.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt  �

Německo 
29 %

Čína 
5 %

Ostatní 
28 %

USA 
7 %

Itálie 
9 %

Nizozemí 
22 %

Zdroj: Nationale Statistische Ämter, VDMA

Graf 2   Světový trh s masozpracujícími stroji a zařízeními. 
Podíly dodavatelských zemí – rok 2017

 Celkem 1,898 mil. eur
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V HALE 8
stánek E 88 –  Baader
stánek E 61 – Inject Star
stánek A 40 – Laska
stánek A 30 – Mainca
stánek A 74 – Schmid u. Wezel
stánek H 06, G 06 – Tippertie

V HALE 9.0
stánek C 60 – Wiegand

V HALE 9.1
 stánek C 58 – Sesotec
stánek F 03 – Stalam

na veletrhu IFFA 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 4.– 9. května

Navštivte nás na stáncích našich dodavatelů:

V HALE 11.0
 stánek A 49 – Boss
stánek B 61 – VC 999

V HALE 11.1
stánek A 71 – Treif

V HALE 12.0
 stánek A 80, A 81, A 70, A 71 – Handtmann
stánek A 30 – Maja

V HALE 12.1
 stánek C11 – Visko – Teepak
stánek D 79 – World Pac
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ROBERT KLÍMA,
Novum Global, a. s.

Letošní EuroCIS, největší veletrh retailových technolo-
gií v Evropě, který se konal na začátku roku od 19. do

21. února v Düsseldorfu, byl mimořádný. Představilo se 
zde 482 vystavovatelů z 39 zemí a navštívilo jej více než
13 000 retailových specialistů z 94 zemí.

Hlavním tématem letošního EuroCISu byl omnichan-
nel, self-checkout, AI a IoT. A bylo to znát na každém kroku. 
Návštěvníci si mohli přes den prohlédnout vystavované 
technologie a prodiskutovat technologické novinky a jejich 
možnosti a přínosy pro retail. A večer si mohli prohléd-
nout Düsseldorf nebo navštívit typické německé restaurace 
a obchůdky.

Jedním z tradičních vystavovatelů je japonská společ-
nost Teraoka DIGI. Společnost DIGI na svém impozantním 
stánku vystavovala mnoho novinek – elektronické cenovky, 
retailovou váhu SM6000, self-checkouty, DIGI Shop&Go, 
etiketovací a balicí váhu RGW-560II a další nádherné stroje, 
které dodává do ČR a SR přes společnost Novum Global, a. s. 

Pro retail je veletrh jedna z největších událostí roku, pří-
ležitost prohlédnout si nové trendy v retailu. Jedním z trendů 
této doby jsou i elektronické cenovky, které jsou na trhu 
sice již dlouho, ale až v poslední době se zdá, že je o ně větší 
zájem. Retailové obchody tíží především nedostatek pracovní 
síly, a tak se poohlíží, co by jim tuto pracovní sílu nahradilo. 
A elektronické cenovky dokáží v mnoha ohledech zastat velké 

EuroCIS 2019
ohlédnutí za letošními novinkami

a trendy z retailu
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penzum pracovní náplně zaměstnanců. V podstatě se dá říci, 
že elektronické cenovky automatizují a urychlují část pracov-
ních procesů v retailu, navíc tím obchody eliminují lidskou 
chybovost, která se v retailu dost často objevuje, a obchody 
pak musí platit nemalé pokuty.

DIGI v tomto ohledu přišlo se zajímavou a unikátní 
novinkou v oblasti elektronických cenovek. Spojili dvě tech-
nologie dohromady, jejich elektronické cenovky umí totiž 
komunikovat s DIGI váhami. DIGI tak posunulo obslužné 
úseky o kousek dál v technologickém pokroku. 

Zákazník si vybere nějaký produkt, například šunku. 
Obsluha bere tento produkt a při nabírání se dotkne elektro-
nické cenovky a ta přenese informaci o vybraném produktu na 
váhu. Obsluha tak nemusí složitě vypisovat nebo dohledávat 
produkt na váze. Než totiž položí šunku na váhu, tak se tam ta 
informace o vybraném produktu zobrazí, a obsluha už jen váží 
zboží a tiskne etiketu. To je zatím unikátní řešení, které nena-
bízí nikdo jiný. Pro obslužné pulty je to velká pomoc a zrych-
lení, což posiluje zákaznickou zkušenost, a o tu jde v dnešním 
retailovém světě především. Tuto novinku v ČR a SR nabízí 
Novum Global, a. s.

Technologie elektronických cenovek je stále vnímána 
jen jako rychlá a přesná aktualizace ceny v místě prodeje. To 
ale není jejich jediná výhoda, kterou nabízí, a troufám si říct, 
že ani ta největší. Elektronické cenovky nabízí mnoho dal-
ších výhod. A právě pojmy omnichannel, AI a IoT, tedy témata 
aktuální pro současný retail, dělají z elektronických cenovek 
skvělý prodejní nástroj. 

Představte si, že díky tomuto propojení dokážete zákaz-
níka oslovit přímo v místě prodeje. Přes cenovky můžete cílit 
marketingové kampaně přímo do telefonu zákazníka v čase, 
kdy se rozhoduje, co nakoupí. A to jak v místě prodeje, tak 
i mimo něj.

 
Díky umístění elektronických cenovek na prodejně si 

může zákazník, v aplikaci obchodu, doma udělat seznam 
nákupu a pak jít do prodejny, kde jej dle geolokace telefon 
navede přesně k těm položkám, které si předem zapsal do 
seznamu v telefonu. Tedy už žádné dlouhé hledání v ulič-
kách obchodu, ale rovnou jdete pro to, co chcete. Navíc díky 
elektronickým cenovkám a propojením do celého obchod-
ního systému může obchod v aplikaci zobrazovat i aktuální 
stav zásob. Zákazníci tak dopředu vědí, zda takový produkt 
v prodejně naleznou, nebo ne. To samozřejmě zvyšuje zákaz-
nický zážitek. Předpokládám, že nikdo z nás nechce chodit do 
obchodu zbytečně pro něco, co ve fi nále v obchodu ani nemusí 
najít. 

Propojení dalších technologií s elektronickými cenov-
kami z nich dělá skvělého pomocníka nejen pro retail. Přesah 
zde vidím i do dalších odvětví, jako je marketing, logistika, 
expedice, statistika atd., pro které může být využití elektro-
nických cenovek velkým přínosem. Je jen otázkou času, jaké 
další technologie výrobci s elektronickými cenovkami propojí 
a jak to celý retail posune dopředu.

Příští EuroCIS 2020 bude součástí EuroShopu – světové 
jedničky ve veletrzích v oblasti maloobchodu na světě. Tedy 
16. až 20. února 2020  se můžeme těšit na další novinky 
a trendy z retailu. Udělejte si už nyní ve svém kalendáři 
místo pro veletrh EuroCIS 2020 v Düsseldorfu, ať Vám
neunikne žádná retailová novinka. �Elektronické cenovky a váha SM6000

Detail elektronické cenovky



39
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
1

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

175. výrčí
našeho dlouholetého 
obchodního partnera!

Veletrh masného průmyslu číslo 1
Frankfurt nad Mohanem, od 4. do 9. května 2019
Zveme Vás ke stánku Seydelmanna na veletrhu IFFA 2019. 
Budeme rádi, když ho společně s námi navštívíte. 
Dozvíte se o nových inovacích a zlepšeních této značky. 
Připojte se k oslavám tohoto nádherného výročí.
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Velikonoce bez vůně čerstvě upečených dobrot by nebyly 
ty pravé svátky jara. A protože pečení patří k Velikono-

cům stejně jako pomlázka nebo malovaná vajíčka, připravi-
la BILLA pro členy BILLA Bonus Clubu akci, díky níž na ně 
bude každá správná hospodyňka včas nachystaná. Vybírat 
můžete ze široké nabídky kvalitních pečicích forem německé 
značky Dr. Oetker, na níž se mohou všechny pekařky spoleh-
nout. Kvalitní odolný smalt s keramickým povrchem totiž za-
ručí, že se nic nepřichytí. Dlouhá životnost se postará o eko-
logicky zodpovědný přístup a přísné německé normy zase 
o zdravotní nezávadnost. 

Vybrat jen jednu formu bude ale opravdu těžké, protože 
nabídka je velmi široká. Kulatá nebo obdélníková smaltovaná 
pečicí forma, dortová forma s odnímatelnou spodní smalto-
vanou částí, chlebová a chlebíčková forma, forma na bábovku 

Velikonoce s BILLOU: 
v hlavní roli nové pečicí formy 

Dr. Oetker
či 12 muffi nů nebo min i pečicí set a mísa na mixování jsou 
nejen praktické, ale i krásné, takže vás bude pečení zaručeně 
bavit.

V mnohých rodinách se dědí recepty z generace na gene-
raci, zároveň ale přibývají stále nové, často odlehčené a jedno-
dušší verze přípravy. Jedno mají ale všechny recepty společné: 
kvalita výrobků závisí ve velké míře na kvalitě vstupních 
surovin, takže neváhejte a vyrazte na nákup do BILLY, pro-
tože kvalita je zaručeně ten nejlepší recept.

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o.

�
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M ÁT E  Z Á J E M  O  V Í C E  I N F O R M A C Í ?  K O N TA K T U J T E  N Á S !

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

www.brenntag.cz

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

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

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

Obchodní zástupce
– sportovní výživa a farmacie
PETRA BEDNÁŘOVÁ
mobil: +420 605 241 951
e-mail: 
petra.bednarova@brenntag.cz
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Kornspitz® roku 2018
s tradičními 

zabijačkovými 
specialitami

Hotel Akademie Naháč, Chocerady – 17. 1. 2019. Dříve 
se zabijačka konala téměř v každé domácnosti zpra-

vidla v zimním období. Rozhodli jsme se tedy tento lidový 
zvyk podpořit a v rámci slavnostního vyhlášení výsledků 
15. ročníku soutěže Kornspitz roku 2018 jsme připravi-
li program s touto tematikou. V současné době již známe 
vítěze, a tak se pojďme společně podívat na to, jak to 
vlastně všechno probíhalo a dopadlo!

Po ukončení minulého ročníku, ač byl velmi úspěšný, 
v nás převládal pocit, jako kdyby snad něco na slavnostním 
vyhlášení chybělo. Dali jsme hlavy dohromady a uhodili 
na pomyslnou hlavičku. Zakopaný pes byl v prezentaci 
pečiva Kornspitz přímo na místě z různých pekáren ze všech 
možných koutů republiky. Kouzlo hlasování samotných 
pekařů na anonymní výstavce tohoto druhu pečiva dávalo 
prostě slavnostnímu vyhlášení ten správný punc. Nicméně 
Kornspitz roku na facebooku měl také co do sebe, a proto 
jsme tyto dvě soutěže propojili. Na podzim – od poloviny 
září do poloviny listopadu – se uskutečnilo facebookové 
klání mezi 22 pekárnami, kde koncoví konzumenti jasně 
ukázali, že za svoji oblíbenou pekárničku rozhodně umí 
kopat. Na čele žebříčku zazářila Pekárna Chabařovice, s.r.o.,
v těsném závěsu skončila INTEGRA H + H, společnost 
s ručením omezeným, z Lučan nad Nisou a třetici výherců 
doplnilo Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o. Do anonymní 
výstavky, která byla součástí celodenního programu Korn-
spitz roku 2018, se automaticky zapojili účastníci face-
bookové soutěže z předních příček, kteří byli doplněni 
dalšími zájemci. Sešlo se nám tedy celkem 18 soupeřů 
– 18 exponátů pečiva Kornspitz s vysokou úrovní kvality, 
vyšperkovaného vzhledu a dokonalé chuti. Za tuto nádhernou 
podívanou bychom chtěli všem zúčastněným vysmeknout 
poklonu a poděkovat. Vyhrát však mohl jen jeden Kornspitz 
– vítězem této kategorie se stala fi rma UNITED BAKERIES 
a.s., jejíž Kornspitze pocházely z Liberecké pekárny. Tesco 
Stores ČR a.s. obsadilo hned druhou příčku a na třetím 
stupni se pyšnily výrobky z Pekáren Blansko a.s. Výsledek 
souboje byl následně slavnostně vyhlášen a vítězům obou 
kategorií předány ceny – gratulujeme vítězům a vzdáváme 
čest poraženým!

Avšak do Hotelu Akademie Naháč nedorazila stovka 
pekařů jen hodnotit Kornspitzy! Přijeli si také popovídat 
o tom, co je nejen v pekařině nového, získat třeba i kon-
takty a impulsy. Prostě se pobavit. Musíme s potěšením 

Ochutnávka ze sortimentu backaldrin
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konstatovat, že atmosféra byla velice příjemná a celý den 
probíhal v dobré náladě a nenucené zábavě. Nechali jsme 
se přenést do pohody pravé vesnické zimy. Vrátili jsme se 
do doby, kdy možná i naše babička celý rok krmila pašíka, kdy 
se poté sešla celá rodina na domácí zabi jačku. Nechyběl ani 
pravý řezník, necky a trojnožka, vůně slivovice, harmonikář 
hrající známé šlágry nebo doprovodné aktivity pro pobavení, 
které slibovaly další výhry. Večer vyvrcholil pod taktovkou 
kapely Teplá buchta, která potvrdila, že český rock nemá 
chybu. Chlapi hráli jak o život a publikum se jim za to pat-
řičně odměnilo. Mezi pekařky a pekaře zavítala i Veronika 
Zvařičová – bývalá česká – úspěšná biatlonistka – v současné 
době hvězda příspěvků tzv. Minutek na FB Kornspitz CZ 
ze života sportovce tělem i duší. Ani ona se zábavě v podobě 
zabijačkových hrátek nebránila a s gustem si pochutnala 
na zabijačkových specialitách.

Umístění Pekárna   

1. UNITED BAKERIES a.s., Liberecká pekárna
2. Tesco Stores ČR a.s.
3. Pekárny Blansko a.s., Blansko
4. Pekárna Chabařovice, s.r.o. , Chabařovice
5. PENAM, a.s., České Budějovice

6. JIZERSKÉ PEKÁRNY, spol. s r.o., 
Česká Lípa

7. Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Sázava
8. PANE, spol. s r.o., Dolní Bousov

9.–10. Jozef Bočinec, Valtice
9.–10. Petr Zoulek, Praha

Kornspitz roku 2018 – zástupci vítězných pekáren Kornspitz roku 2018 na facebooku zástupci vítězných pekáren

Umístění Pekárna
1. Pekárna Chabařovice, s.r.o., Chabařovice

2. INTEGRA H + H, společnost 
s ručením omezeným, Lučany nad Nisou

3. Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Sázava
4. Miroslav Pařízek, Vrdy

5.–6. Jozef Bočinec, Valtice
5.–6. „CUPEKO, spol. s r.o.“, Sušice

7. Obchod s pekárnou Vigantice s.r.o., Vigantice

8. Zdeněk Velíšek – soukromá pekárna, 
Kamenice nad Lipou

9. PEKO – Němečková s.r.o., Plzeň
10. JIZERSKÉ PEKÁRNY, spol. s r.o., Česká Lípa

Přivítání slivovicí nesmí na žádně zabijačce chybět

Zabijačka se vším všudy

Kornspitz roku 2018 na facebooku – výsledková listina 

Kornspitz roku 2018 – výsledková listina (do 10. místa)
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Co si připravili pekařští konzultanti backaldrin?

Skladba chleba, pečiva a jemného pečiva v ochutnáv-
kovém koutku se opírala o dva základní pilíře. První část 
prezentace pod názvem Kornspitz variace měla hostům 
připomenout, že ze směsí Kornmix (č. výr. 1799), Korn-
mix direkt (č. výr. 1802) a Kornspitz plus (č. výr. 1975) se 
nemusí bezpodmínečně vyrábět jen značkové pečivo Korn-
spitz. Nabídli jsme k ochutnání ekvivalenty v podobě Korn-
baget, Finského chleba, Chleba Javor, ze sladkého sortimentu 
pak Korncroissanty a z řady drobných pochutin krekry, které 
hned po Kornbagetách sklidily největší úspěch. Druhá část 
degustace se zaměřovala na novinky ze sortimentu backal-
drin, které jsme si přivezli z podzimní výstavy IBA 2018 
v Mnichově. Skladba pekařských výrobků byla s láskou 
k pekařskému řemeslu upečena z těchto směsí:

� Aronia mix (č. výr. 3660) – Pekařská směs Aronia mix je 
vhodná na výrobu chleba, běžného a jemného pečiva. Základ 
směsi tvoří sušené výlisky z arónie (také známé pod názvem, 
temnoplodec nebo černý jeřáb), jemně aromatický pšeničný 
slad a sušená jablečná šťáva. Těsto z této směsi se vyznačuje 
fl exibilitou při tvarování chleba a pečiva s rozdílnými naváž-
kami. K zajímavostem patří i to, že výlisky z arónie dodávají 
pečivu jemnou, po ovoci nakyslou chuť, která je doplněna 
jemným nádechem jablečné šťávy a vůní pšeničného kvasu. 
Zajímavý vzhled dodává pečivu intenzivní barva arónie. Je 
prostě plná fialové energie, která se zrcadlí v pekařských 
výrobcích. Top mezi produkty z tohoto mixu jsou muffi ny, 
jimž většina účastníků Kornspitz roku dala svoje – pro nás – 
tak významné kladné hodnocení. 

� Urkorn Konzentrat (č. výr. 3621), UrkornKuchen mix 
(č. výr. 3538) – Den co den jsme obklopeni novinkami, ze kte-
rých si není snadné zrovna vybrat. Moderní trendy přicházejí 
a odcházejí, ale ty správné dostanou opět šanci a stanou se 
zase součástí „nového“ životního stylu. Spotřebitelé si přejí 
jednoduché, čisté a tradiční suroviny – jako jsou znovu obje-
vené druhy obilovin. Tak se starověké obiloviny opět těší popu-
laritě. Ty jsou pěstovány tradičním způsobem. Jejich výnosy 
se prostřednictvím hnojiv dají jen těžko uměle zvýšit. Obil-
niny mají totiž pevnou slupku a její zrna jsou obalena dvojitou 
plevou. Ta je chrání před kontaminací, chorobami a znečiš-
těným životním prostředím. V novém koncentrátu pro chléb 
a pečivo jich naleznete hned několik: dvouzrnku, jednozrnku, 
špaldu či trsnaté žito. Nesmí chybět ani v jemném pečivu! 
Se zapálením pro tento druh obilovin jsme představili hned 
několik nápaditých receptur lehkých ovocných variant mouč-
níků a zákusků.

� Durum 100 (č. výr. 3659) – Pšenice durum anebo pšenice 
tvrdá je známá především jako základní surovina pro výrobu 
těstovin. Dodává pečivu jemnou sladkost a vláčnost. Sladová 
vůně kůrky je podpořená pestrou škálou barev od zlatavě žluté 
až po kaštanově hnědou. A věřte, že střídka je obzvlášť měkká 
a elastická.

Co nás čeká příště, to zatím ještě nevíme, ale bereme si 
za své, že opět připravíme zajímavý program. Kornspitzům 
zdar!

Dita Szabo,
backaldrin s.r.o. 

�

NOVÝ VÝROBCE na trhuCE na trhu

· Vše skladem
· Vysoká kvalita za konkurenční ceny
· Vyzkoušejte nás!

 · 
 N

E
JL

EP
ŠÍ KVALITA  ·

www.pkgroup.cz
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Pojištění zemědělců 
a potravinářů

Málokterá oblast podnikání je tolik závislá na vnějších vli-
vech, jako je zemědělství. Počasí přitom nemusí být ni-

jak extrémní, a přesto může ovlivnit výsledky hospodaření 
za celý rok. Stačí jedna či dvě mrazivé noci v době, kdy kve-
tou ovocné sady, kdy se nad zem dere zaseté obilí, a může být 
o úrodě rozhodnuto. Každý, kdo v životě viděl růst alespoň 
jednu rostlinku, chápe, jak snadno může být poškozena su-
chem, jak snadno může být zničena přívalovým deštěm nebo 
kroupami, které bývají bohužel součástí tolik očekávaných 
letních dešťových srážek. Úrodu na polích a v sadech navíc 
ohrožují i škůdci a choroby plodin, jejichž výskyt a ničivá ak-
tivita je opět závislá na řadě mnohdy nepředvídatelných okol-
ností. Jestli tedy má někdo těžký život, tak je to právě země-
dělec a o jeho úspěchu není rozhodnuto dřív, než je sklizeno 
a plody jeho práce skončí u některého z odběratelů.

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

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

Hasičská vzájemná pojišťovna se zabývá 
zemědělským pojištěním přes dvacet roků 

Pojištění plodin
Pojištění plodin patří mezi základní produkt zeměděl-

ského pojištění Hasičské vzájemné pojišťovny. Nemusí jít jen 
o tradiční polní plodiny, jako jsou obiloviny, řepka, kukuřice, 
cukrovka nebo třeba brambory, ale také o speciální plodiny, 
jako je vinná réva, ovoce, chmel nebo plodiny vyloženě tech-
nické. V případech komplexní poptávky můžeme tedy nabíd-
nout i pojištění speciálních plodin, ovoce a zeleniny. Pojištění 
se vztahuje na pojistné události, které u setých plodin nastanou 

v době od zasetí do sklizně, u ostatních plodin na události, ke 
kterým dojde v době od vysázení sadby nebo sazenic na defi -
nitivní místo do obvyklé sklizně. U ovoce se jedná o pojistné 
události, ke kterým dojde po odkvětu do sklizně. Základním 
pojištěním je pojištění proti krupobití a požáru, dodatkově je 
možné pojistit nebezpečí povodně, záplavy, jarního mrazu, 
vyzimování a vichřice.

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

Pojištění hospodářských zvířat 
Chovatelům hospodářských zvířat hrozí, kromě běž-

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

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

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

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

Pojištění lesů 
V posledních letech se často setkáváme s dlouhými 

obdobími sucha spojenými s vysokými teplotami. Takové 
podmínky jsou velmi příznivé pro vznik lesních požárů. 
Významným nebezpečím pro lesní porosty je samozřejmě 
také vichřice a krupobití a povodeň u lesních školek.

Pojištění lesů, které nabízí Hasičská vzájemná pojiš-
ťovna, tato nebezpečí zahrnuje a zahrnuje i další dodatková 
pojištění, jako je nebezpečí výbuchu, přímého úderu blesku, 
nárazem nebo zřícením posádkou řízeného letícího tělesa, 
jeho části nebo nákladu, vichřice, tíha sněhu a námrazy. 
Nejde však jen o pojištění proti živením pohromám, ale také 
o pojištění znehodnocení dřevní hmoty, vícenákladů na těžbu 
a zpracování dřevní hmoty a nákladů na znovuzalesnění. Hra-
zeny jsou také nezbytné zachraňovací náklady, tedy náklady 
nezbytné k zajištění přiblížení dřevní hmoty na odvozní místo, 
jak po vlastnících lesů vyžaduje zákon.

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

Jak už bylo řečeno, k pojištění plodin a zvířat nabízí 
Hasičská vzájemná pojišťovna zemědělcům také nezbytné 
pojištění staveb, strojního a technologického vybavení, pojiš-
tění zemědělských strojů i vozového parku a samozřejmě 
i nezbytné pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Ať 
už jde o drobně hospodařícího farmáře nebo velký země-
dělský podnik, každý může být pojištěn tak, aby měl zajištěn 
skutečně reálně hrozící nebezpečí, která mohou jeho fi rmu 
ohrozit.
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Zatímco zemědělcům odevzdáním jejich produktů do 
zpracovatelského závodu jejich práce končí, potravinářům 
tím jejich práce začíná. Řada velkých, středních i docela 
malých fi rem se podílí na zpracování obilovin, ovoce, zele-
niny, masa a řady dalších produktů do podoby, která v obcho-
dech zaujme konečné spotřebitele. I když je návaznost zřejmá, 
zpracovatelé zpravidla řeší zcela jinou pojistnou ochranu než 
zemědělci. Je to v podstatě klasické pojištění podnikatelských 
rizik. Také potravinářským firmám je Hasičská vzájemná 
pojišťovna schopna nabídnout adekvátní pojištění. Jak pojiš-
tění majetku, tak i pojištění odpovědnosti za škodu.

Ať už jde o jakékoliv pojištění Hasičské vzájemné pojiš-
ťovny, vždy jde o pojištění, které refl ektuje požadavky klienta 
na jednoduchost a přehlednost při sjednání pojistné smlouvy. 
Tyto požadavky byly zohledněny zejména u pojištění podni-
katelů FORTEL, které je určeno především pro drobné pod-
nikatele, kteří chtějí dělat svou práci a vydělávat, a ne se topit 
v papírech a hlášeních. Pro ně je situace o to složitější, že si 
nemohou dovolit platit někoho, kdo se v tom vyzná, a musí 
si poradit sami. Totéž platí i o pojištění. Jejich pracovní čin-
nost je jednoduchá a přehledná, a tak potřebují i jednoduché 
a přehledné pojištění. Takové, které sjednají snadno a rychle, 
a přitom takové, které může pružně reagovat na změny 
v jejich podnikání. Přesně toto splňuje pojištění FORTEL. 
Oceňují je především drobní podnikatelé a živnostníci, kteří 
nemají tak vysoký obrat. Toto pojištění se vyznačuje jedno-
duchým sjednáním pojistné smlouvy a velkou variabilitou. 
Drobní podnikatelé tak mohou pojistit především ta rizika, 
která jejich podnikání ohrožují nejvíce, a samozřejmě není 
problém připojistit další rizika podle toho, jak se jejich pod-
nikání rozvíjí. Samozřejmou součástí pojištění FORTEL je 
vedle pojištění majetku také pojištění odpovědnosti, které je 

opět velice variabilní a o které je ve sféře drobného podnikání 
citelně narůstající zájem.

A především pojištění odpovědnosti je a dále bude, 
vzhledem ke změnám v novém občanském zákoníku, čím 
dál důležitější. A to z důvodu, že nový občanský zákoník a na 
něj navazující rozhodování soudů násobně zvýšilo částky 
odškodnění, které škůdce musí poškozené straně uhradit. 
Takže limity pojistného plnění, které mají v pojištění odpo-
vědnosti jednotliví podnikatelé sjednány, nemusí být oproti 
minulosti dostačující a případné odškodnění za újmu, kterou 
podnikatel způsobí v rámci svého podnikání, může být přede-
vším pro malého či středního podnikatele doslova likvidační.

Hasičská vzájemná pojišťovna je samozřejmě schopna 
pojistit i velké zpracovatele především na klasická nebezpečí 
jejich podnikání, jako je základní živelní pojištění – požár, 
výbuch, přímý úder blesku atd., tak i sdružené živelní pojiš-
tění obsahující širokou škálu nebezpečí. Samozřejmostí je 
i pojištění odpovědnosti za škodu. Sjednat takové optimální 
pojištění podnikání může vypadat složitě, ale HVP se snaží 
tomuto segmentu zákazníků výběr pojištění usnadnit, ačkoliv 
jejich nároky a potřeby jsou specifi cké a velmi individuální. 

Obecně platí, že pojištění je třeba věnovat pozornost 
neustále. Nestačí ho jednou sjednat a pak pustit z hlavy. Mění 
se struktura a hodnota pojištěného majetku, mění se rozsah 
a typ hrozícího nebezpečí, mění se zákony apod. Tyto změny 
je třeba sledovat a neustále posuzovat, zda sjednané pojištění 
stále poskytuje dostatečné krytí. Pojistitelé většinou rychle 
reagují a pojištění v potřebném rozsahu není problém sehnat. 
Stačí jen vybrat dostatečnou kvalitu v optimální ceně. 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. 

�
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Desátý ročník mezinárodního veletrhu motocyklů, čtyř-
kolek, příslušenství a oblečení Motosalon se letos konal 

v režii Veletrhů Brno na výstavišti v pražských Letňanech od 
28. února do 3. března 2019. Tradiční zahájení motorkářské 
sezóny navštívilo 64 000 návštěvníků. Největší počet lidí do-
razil v sobotu, kdy prošlo výstavištěm téměř 26 000 motocy-
klových fanoušků. 

Motosalon byl umístěn díky rostoucímu zájmu vysta-
vovatelů v pěti halách letňanského výstaviště, doprovodné 
programy se konaly na pódiu, na expozicích vystavovatelů 
a na volné ploše před vstupní halou. Na ploše 22 000 metrů 
čtverečních se veletrhu zúčastnilo celkem 162 vystavovatelů 
a dalších 70 zastoupených fi rem s více než 366 značkami. Na 
Motosalonu vystavovaly všechny velké značky, které působí 
na českém motocyklovém trhu. „Letošní Motosalon odrážel 
sílící český trh motocyklů, pozitivní náladu spotřebitelů a cel-
kově dobrou ekonomickou situaci,“ sdělil Jiří Kuliš, gene-
rální ředitel společnosti Veletrhy Brno. „Motosalon naplnil 
očekávání rekordní návštěvnosti a potvrdil výrazný zájem 
o motocykly mezi českou veřejností. Je to velká výzva pro další 
zlepšování, tak aby jedenáctý ročník v Brně mohl ještě zvýšit již 
dnes vysokou úroveň výstavy. Motocykl není jen dopravní pro-
středek, ale pro velký počet Čechů též srdeční záležitost,“ řekl 
Josef Pokorný, tajemník Svazu dovozců automobilů.

Velké zastoupení měly letos čtyřkolky, které obsadily 
největší plochu v historii veletrhu. Motosalon se odehrál ve 
znamení oslav prvního kulatého jubilea, hlavním tématem 
ročníku 2019 byla „motorka jako člen rodiny“. A jaký vztah 
k motorce mají tváře Motosalonu 2019 Honza Révai a Pavel 

Liška? „Motorka je pro mě spíš milenka, ale taková ta tolero-
vaná. U nás doma je až na posledním místě, ale v mých myšlen-
kách je občas první. Pečuji o ní asi jako o auto, takže skoro vůbec 
– ale v sezóně je nepostradatelná jakožto dopravní prostředek, 
po Praze nejlepší v dopravě,“ říká Révai. Pro Lišku není 
motorka ani členem rodiny, ani milenkou. „Milenku nemám 
žádnou. Mám svou ženu rád a nechci ji podvádět jako Honza. 
A kdybych milenku měl, tak bych vám to asi neřekl. No..., 
určitě neřekl. Motorka je pro mě prostředek, který mi umož-
ňuje vystoupit z jednoho světa – světa svých blízkých, světa své 
práce, světa každodennosti – a vstoupit do úplně jiného. Světa 
letu krajinou, kde se paradoxně na chvíli zastavím,“ shrnul 
Liška.

MOTOSALON 2019: 
Rekordní zájem vystavovatelů 

a návštěvníků

Slavnostní zahájení veletrhu Motosalon

Silné zastoupení měly na Motosalonu čtyřkolky
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Novinkou pro veletrh Motosalon bylo rozšíření mobilní 
aplikace BVV Trade Fairs, které umožnilo návštěvníkům ske-
novat QR kódy u jednotlivých motorek, skútrů a čtyřkolek. 
Poté se jim v mobilu zobrazil produktový list daného modelu 
a mohli si i rezervovat testovací jízdu. Do rozšíření se zapo-
jilo 19 firem, návštěvníci si do svých mobilů uložili téměř 
3000 produktů.

Důraz na bezpečnost

Bezpečnost motorkářů byla zdůrazněna hned na slav-
nostním zahájení a prolínala se i doprovodným programem. 
Rok 2018 byl pro motorkáře nejtragičtější od roku 2010. Nej-
více se skloňovala odpovědnost jezdců, stav silnic a bezpeč-
nostní výbava, například airbagová vesta. Premiérově bylo 

v hale 6 instalováno dopravní hřiště pro děti. Dospělí motor-
káři si zase ověřili pomocí testů své znalosti ze zásad bezpečné 
jízdy. Dalším velkým lákadlem byl simulátor otočení vozidla.

Motorkářský program plný adrenalinu

Vyhledávanou součástí Motosalonu byla venkovní Show 
Arena. Adrenalinová vystoupení předvedli kaskadéři z Crazy 
Day, ukázky moto soutěží si přichystali moto gymkhaneři 
a nechyběl ani Míra Lisý. V sobotu do areálu výstaviště dora-
zili i harleyáři z HOG Praha Chapter. 

Nabídka vybavení a příslušenství

Vystavovatelé přivezli na Motosalon samozřejmě 
i spoustu oblečení, helem a dalšího příslušenství, které si 
návštěvníci mohli koupit. Před začátkem motorkářské sezóny 
se tak jednalo o ideální místo pro doplnění nové výbavy. 

Znovuzrození českých motocyklových značek

Na veletrhu se představila značka Čezeta strojem, který 
navazuje na modely 501 a 502 vyráběné ve Strakonicích. 
Skútr pohání elektromotor. Velký zájem byl také o znovuzro-
zenou značku ČECHIE-BÖHMERLAND. Tyto motocykly 
se vyráběly v severních Čechách v letech 1924 až 1939, na 
Motosalonu 2019 se prezentovaly dvě studie, podle jedné 
z nich vznikne do roka prototyp. Finální design prototypu 
vybrali prostřednictvím hlasování návštěvníci.

Motocykl roku 2019

Motosalon se těší velké návštěvnické oblibě Vyhledávanou značkou byla Čezeta

Na Motosalonu se předvedly i méně tradiční modely Velký zájem byl o znovuzrozenou značku Čechie-Böhmerland
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Motorkářské osobnosti

Ve čtvrtek 28. února ve 13 hodin se uskutečnilo na pódiu 
v hale 5 slavnostní zahájení. Jeho hosty byli Jiří Kuliš, gene-
rální ředitel Veletrhů Brno, Tomáš Lerch, ředitel Služby 
dopravní policie ČR, Adam Žert, předseda motocyklové sekce 
Svazu dovozců automobilů, Tomáš Neřold, pověřený řízením 
Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy ČR, 
a Františel Petrtýl, radní Středočeského kraje pro dopravu. 
Ve druhé části zahájení přišli na pódium kaskadér Pepa Sršeň, 
závodník Ondřej Ježek, jezdec freestyle motokrosu Petr Pilát, 
generál Petr Pavel, herečka Vanda Hybnerová, závodník Karel 
Hanika, zpěvák Matěj Ruppert, zpěvačka Helena Zeťová, 
herci, dobrodruzi a cestovatelé na motorkách Honza Révai 
a Pavel Liška. Počet hostů připomenul desáté jubileum Moto-
salonu. Své fanoušky dále na Motosalonu přišli pozdravit 
i závodnice Ollie Roučková, Veronika Hankocyová, moto-
krosař Ervín Krajčovič, účastník Rallye Dakar Milan Engel, 
závodník Michal Indi Dokoupil, propagátor bezpečné jízdy, 
závodník a motokaskadér Míra Lisý, jezdci supermoto Pavel 
Kejmar a Jan Ulman a moderátor a sportovec Roman Šebrle. 
Dobrodruh a cestovatel na motorce Jarda Šíma oslavil na 
Motosalonu 1 500 000 km ujetých na motorce.

Motocyklem roku 2019 se stal BMW R 1250 GS

V sobotu 2. března byly na slavnostním večeru vyhlá-
šeny výsledky ankety Motocykl roku 2019 v České republice. 
Nejvíce hlasů, a tedy absolutní vítězství získalo enduro BMW 
R 1250 GS. Mnichovská značka má letos ještě další trofeje 

– s modelem BMW C 400 GT zvítězila v kategorii skútry nad 
125 cm3, dále s BMW 1250 RT v kategorii silniční motocykly 
a s BMW S 1000 RR vystoupala nejvýše v kategorii sportovní 
silniční motocykly. Mezi skútry do 125 cm3 vyhrála Čezeta typ 
506, kategorii klasik ovládl Indian FTR 1200 S a italská Ducati 
Diavel 1260 S získala nejvyšší metu mezi naked bikes. Čtyř-
kolky soutěžily ve dvou kategoriích. Z nominovaných čtyřkolek 
ATV vybrala porota a veřejnost CAN AM Outlander, z čtyř-
kolek side by side pak Polaris GENERAL 1000 EPS. Anketu 
Motocykl roku 2019 v České republice vyhlašuje Svaz dovozců 
automobilů, organizátorem je akciová společnost Veletrhy 
Brno. Od roku 2015 je anketa spojena s veletrhem Motosalon.

Motosalon se bude konat i v dalších pěti letech, stří-
davě v Brně a Praze. Na tomto se dohodli zástupci motocy-
klové sekce Svazu dovozců automobilů, která je pořadatelem 
výstavy, a zástupci společnosti Veletrhy Brno, a. s., která je 
organizátorem výstavy.

Příští ročník Motosalonu se uskuteční od 5. do 8. března 
2020 na brněnském výstavišti. V roce 2020 se v Brně od 
20. do 23. dubna budou konat také mezinárodní potravi-
nářské veletrhy v čele s veletrhem SALIMA. Dubnový termín 
je pro potravinářské veletrhy nový, vyjádřili s ním spokoje-
nost vystavovatelé, svazy i odborní partneři. S novým ter-
mínem se pojí i nové uspořádání veletrhů v rámci areálu 
výstaviště. Přesunou se do centrálních moderních pavilonů. 
Vzhledem k jarnímu termínu se otevírá také možnost vyu-
žití venkovních volných ploch. Veletrhy budou opět zamě-
řeny nejen na prezentaci potravin a nápojů, ale také na 
potravinářské technologie. Osloví tak především odbornou 
veřejnost.

Veletrhy Brno, a. s. 

�

Motosalon přilákal i známé osobnosti
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Velkoobjemové 
chladicí a mrazicí 

boxy od společnosti 
DALIX

Od roku 1994 nabízí společnost DALIX inovativní řeše-
ní v oblasti mobilních chladniček, počínaje první malou 

plně recyklovatelnou přenosnou lednicí navrženou a posta-
venou na samém začátku podnikání až po evoluční program 
speciálních mobilních lednic, který spočívá v neustálém za-
vádění nových funkcí, nových modelů a nových konceptů vy-
užití, např. v elektrických vozidlech. 

Společnost DALIX téměř před čtvrt stoletím začala 
zakázkovou výrobou mobilních chladniček a v průběhu let 
se specializuje na mobilní řešení pro profesionální chladicí 
dopravu.

Dalix nabízí odborníkům fl exibilní, efektivní a ekono-
mická řešení pro všechny nové potřeby přepravy v chladíren-
ském průmyslu, pro které nejsou tradiční řešení (izolovaná 
vozidla s vestavěnou chladicí jednotkou) optimální. Neustálé 
požadavky na přepravu v chladírenství, přepravu omezených 

objemů, potřeba přepravy různých typů výrobků s různými 
teplotami, odběr vzorků: pro tyto a mnohé další potřeby je 
používání mobilních chladicích boxů v nákladovém prostoru 
standardních užitkových vozidel jistě konkurenceschopné 
z hlediska nákupu a sledování nákladů v porovnání s pou-
žitím specifických, upravených vozidel. Nemluvě o nízké 
zbytkové hodnotě konkrétního izolovaného vozidla na konci 
životního cyklu ve srovnání s komerční hodnotou standardní 
dodávky bez jakékoliv úpravy, která používá k přepravě chla-
dicí nebo mrazicí box. 

Mobilní chladicí/mrazicí boxy řady Medium a Large 
v objemech od 140 do 1640 litrů vnitřního objemu jsou 
v závislosti na modelu k dispozici v provedeních pro pře-
pravu chlazených potravinářských produktů (NDN), pro 
přepravu zmrazených potravin (FDN) a pro speciální pře-
pravní požadavky při -30 °C (XFDN). Boxy v provedení NDH 
a FDH s chladicím/ohřívacím systémem jsou využívány pro 
bezpečnou přepravu výrobků za všech okolních podmínek. 
Mobilní boxy od společnosti DALIX mohou být používány 
logistickými společnostmi, které nabízejí svým zákazníkům 
chladicí přepravu zboží podléhající rychlé zkáze malých 
a středních objemů s využitím svých standardních vozidel bez 
nutnosti investovat do speciálních vozidel a infrastruktury.

Velkoobjemové boxy řady Large s rozměry základny 
odpovídající průmyslovým standardům (palety EUR) jsou 
určeny hlavně pro dopravu z bodu do bodu na střední vzdá-
lenost.

Dostupnost vybraných modelů s integrovanou baterií 
a automatickou nabíječkou – AuO s autonomním provozem 
až 72 hodin rozšiřuje nabídku nejenom pro logistiku, ale také 
pro použití v elektrických vozidlech pro městskou distribuci. 

Dalix s. r. o. �

MOBILNÍ VELKOOBJEMOVÉ CHLADICÍ/MRAZICÍ BOXY 
AuO: modely s vestavěnou baterií a nabíječkou

• přenosné
• vestavné
• pasivní boxy
• s řízenou teplotou

Termoelektrické, kompresorové a absorpční

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

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

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

dalix_reklama_180 x 128 mm_2019_battery kit.indd   1 8. 3. 2019   8:02:42



54
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
1

9
r e p o r t á ž

Putování za sýry
HISTORIE VÝROBY SÝRŮ

 – 1. část

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

Mezi nejstarší potraviny lidstva patří bezpochyby také 
sýry, ale určit jejich skutečný původ je poměrně obtíž-

né. K dispozici sice máme mnoho cenných a přesvědčivých 
archeologických nálezů, o prvních sýrech se dozvídáme také 
z literatury starověku a středověku, o sýrech se traduje mno-
ho legend a pověstí, ale o tom, kdy a kde vlastně předchůdci 
dnešních sýrů vznikli, se můžeme jenom dohadovat. Pojďme 
si společně některé z těchto faktů připomenout a pokusme se 
vytvořit obraz o tom, jak se sýry napříč tisíciletími a století-
mi vyvíjely.

Nejdříve několik legend ze středověku

Ve většině sýrařských encyklopedií se obvykle dočteme, 
že za kolébku sýrů je možné považovat Mezopotámii, tedy 
oblast Středního východu, nebo chcete-li území dnešního 
Iráku. Výrobek podobný sýru tu znaly kočovné kmeny, které 
již konzumovaly mléko. Většinou se jednalo o mléko koz, ovcí 
a koní, snad až později o mléko krav a velbloudů, tedy zvířat, 
která byla těmito kmeny domestikována. 

Stará legenda vypráví příběh arabského kupce Kamany, 
který si na dlouhou cestu pouští vzal s sebou do vaku z kozího 
žaludku také mléko. Když se ho chtěl po dlouhém putování 
napít, překvapivě zjistil, že ve vaku plavou i malé kousky bílé 
sraženiny. Ty byly nakyslé chuti, mléčně lahodné a osvěžující. 

Tehdy ještě kupec nevěděl, že se jeho mléko srazilo účinkem 
enzymů z kozího žaludku, který posloužil jako přepravní vak. 
Ke sražení mléka navíc přispělo teplo na poušti a natřásání 
mléka ve vaku umístěném na hřbetu koně.

Takto nějak mohla první sýrová sraženina skutečně 
vznikat v období již okolo asi 8000 let před naším letopočtem. 
V chrámu Bohyně matky v královském městě Uru ve staré 
Mezopotámii najdeme reliéfní kresby znázorňující, jak si na 
sýrech v zemi řek Eufrat a Tigris pochutnávají staří Sume-
rové. Tento nález se datuje do období asi 5000 let před naším 
letopočtem. Z této doby se dochovaly také úzké podlouhlé 
džbány, ve kterých Sumerové pravděpodobně sýry uchová-
vali. Vědci se domnívají, že se jednalo o sýry vyrobené sra-
žením zkyslého mléka, tedy o hmotu podobnou dnešnímu 
tvarohu.

Existují však i jiné legendy vysvětlující „objevení“ sýra. 
Jedna z nich vypráví o lovcích, co ulovili mladé tele, které se 
pravděpodobně před chvílí napilo mléka. Poté, co lovci ote-
vřeli telecí žaludek, objevili v něm pevnou, bílou hrudkovitou 
hmotu. Tu ochutnali, byla jedlá, a dokonce příjemné chuti. 
I v tomto případě fermenty obsažené v telecím žaludku pře-
měnily mléko na sýřeninu. Jiná legenda se zmiňuje o pastý-
řích, kteří uchovávali mléko ve vysušených ovčích žaludcích. 
V nich však zůstala část trávících enzymů, což způsobilo, 

že se mléko srazilo a došlo k oddělení syrovátky a sýřeniny. 
Tato možnost je velmi pravděpodobná, jelikož i v dnešních 
dobách existují oblasti, kde lidé uchovávají mléko v kožených 
vacích. Ať vycházíme z legend o lovcích a pastýřích, nebo ze 
zmínek o kočovnících z Orientu, za „objevení“ sýra člověk 
vděčí zejména náhodě. 

Jiné archeologické důkazy dokladují, že výrobu sýrů 
dobře znaly také starobylé egyptské civilizace. Zůstatky iden-
tifi kované jako sýr byly nalezeny v pohřebním jídle v egyptské 
hrobce pocházející z roku 2900 před naším letopočtem. Další, 
tentokrát vizuální důkaz egyptské výroby sýra, byl nalezen 
v egyptských nástěnných malbách uvnitř pyramid a jiných 
staveb pocházejících přibližně z období 2000 let před naším 
letopočtem. Z těchto maleb a dochovaných písemných infor-
mací bylo zjištěno, že Egypťané zavěšovali sýry také do kože-
ných vaků, a to z důvodu, aby mohly vykapat a aby se z nich 
odstranila syrovátka. Je patrné, že se zpracování mléka za 
účelem produkce sýra a jiných mléčných výrobků rozvětvilo 
do dvou směrů: jeden z nich je založen na fermentaci (zkva-
šení) mléka, bez oddělování syrovátky, např. pro výrobu 
kefíru, jogurtu a kumysu, v jiném případě se sraženina roz-
dělila na syrovátku a sýřeninu. Sýřenina se poté vkládala do 
hliněných nádob s perforovaným dnem nebo se zavěšovala 
do hrubě tkaných pytlů. Nutno podotknout, že ještě dnes 
se můžeme setkat s používáním podobných perforovaných 
nádob, a to například v Indii při výrobě sýra Panir a ve Francii 
u sýra Camembert de Normandie a Crottin de Chavingol. Obrázek z antické literatury dokladující chov drobného skotu

Získávání a zpracování mléka ve starém Egyptě
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Vědci se domnívají, že vyráběné sýry ve starém Egyptě byly 
kyselé a slané chuti a podobné textury jako rustikální tvaroh 
nebo současný čerstvý sýr. 

Významný archeologický nález

V srpnu 2018 přinesly internetové servery zprávy o tom, 
že jedna z egyptských hrobek vydala unikátní nález, kterým 
je 3200 let uleželý sýr. Společně ho odhalili italští a egyptští 
vědci a jedná se v podstatě o nejstarší nález skutečného sýra 
na světě. Tajemná hmota byla nalezena v hrobce starosty sta-
rověkého města Mennofer v oblasti dnešní Káhiry, které bylo 
metropolí úrodné delty Nilu. Hrobku starosty Ptahmese obje-
vili badatelé sice již v roce 1885, následně však byla na dlouhý 
čas zapomenuta. Vědci se do ní vrátili znovu až v roce 2010, 
a přestože vykradači hrobů odnesli z místa již mnoho cen-
ných předmětů, čekalo zde na archeology přeci jenom několik 
hliněných nádob, přičemž v jedné z nich byl nalezen prastarý 
sýr. 

„An alyzovaný materiál je pravděpodobně nejstarším 
archeologickým pevným zbytkem sýra, jaký byl dosud nalezen,“ 
zmínil v nedávno publikované studii jeden z členů výzkum-
ného týmu Enriko Greco, který na rozboru antického sýra 
spolupracoval s kolegy z Káhirské univerzity. Analýza nale-
zené hmoty identifikovala několik vzorků bílkovin, které 

jsou typické právě pro sýry vyráběné z kozího a ovčího mléka 
a překvapivě také z mléka buvola afrického. Provedená mik-
robiologická analýza však prokázala stopy po bakteriích rodu 
Brucella, které způsobují vysoce nakažlivou brucelózu skotu. 
Použité mléko tedy nebylo pasterizované, takže sýr, ačkoli 
mohl být chutný, byl pravděpodobně podle vědců též závadný. 
Chemik Greco si ohledně chuti starověkého sýra netroufl 
spekulovat. Podle profesora Paula Kindstedta z Vermontské 
univerzity v USA, který studuje chemii a historii kolem sýrů, 
mohl nalezený sýr chutnat podobně jako klasický kozí sýr, 
jen „s velmi, velmi kyselým nábojem“. Vědci také analyzovali 
plachetku, ve které byla hmota v nádobě uložena. „Vlastnosti 
té tkaniny naznačují, že byla vhodná spíše k zachování pevné 
látky než kapaliny. To podporuje náš závěr, že mléčný výrobek 
byl pevný sýr,“ uvedli vědci ve svém prohlášení. 

Antické Řecko a Řím

Další legendy o původu sýrů najdeme ve starověkém 
Řecku a Římě. Stará řecká pověst vypráví o Aristaiovi, synu 
boha Apollóna a bohyně Kyréné, jehož výchovy se ujaly 
nymfy, které ho naučily mnoha znalostem, zejména však vče-
lařit, zušlechťovat stromy, zejména olivovníky, ale také mléka-
ření a výrobě sýra. Aristaios se vyskytuje v řeckých i římských 
mýtech poměrně často a bývá v nich považován za dobrodince 
lidí. Pověst dokonce vypráví, že jednou na sebe vzal podobu 
ovčáka a odebral se z božského Olympu na Zemi, aby lidi 
naučil vyrábět sýr.

Také v Bibli, Knize Samuelově, nalezneme důkazy 
o existenci sýrů v antické době. Píše se v ní doslova: 

Jednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: „Vezmi svým 
bratřím tady efu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž 
to odnést do tábora svým bratrům. Tady těch deset kusů sýra 
vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim 
pozdrav a přines od nich zprávy. Jsou s králem Saulem a se 
všemi izraelskými muži v údolí Ela a bojují s Filištíny.“

A při čtení antické literatury, zejména Homérových bájí 
Ilias a Odyssea, se můžeme dostat až k Trojské válce. Podle 
dochovaných pramenů museli mít na obou stranách úplné 
sýrové hody. Píše se v nich, že největším výrobcem a konzu-
mentem sýra byl obr Polyfémos, který držel Odyssea s jeho 
druhy v zajetí na ostrově Kyklopů v temné jeskyni, když je při-
stihl, jak se mu pokoušeli ukrást několik bochníků sýra. Z báje 
se zde dovíme o celé technologii výroby: „Ale polovinu bílého 

Sýry starého Egypta

Nález sýra 3200 let starého

David se sýry – Bible, rytina 1541
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mléka nechal hned srazit, pak ji nakrájel a naplnil jí pletené 
košíčky, mezitím druhou polovinu nalil do džbánků, aby je vzal 
a vypil, a tak je měl k večeři.“ 

Ovce, od nichž toto mléko pocházelo, nakonec uvěz-
něný Odysseus se svými druhy využili pro svoji záchranu. 
Když společně jednookého obra opili a poté oslepili, každý se 
pevně přichytil na břiše ovce, a tak se jeden po druhém dostali 
z jeskyně, aniž to obr zpozoroval. Tato událost je samozřejmě 
bájná, ale přesto dokazuje, že v době vzniku báje byly sýry již 
dobře známy. 

Na jiném místě této slavné knihy se zase píše o služebné 
Hekamedě, která připravovala pro knížete Nestora třený ovčí 
sýr s vinným moštem.

Slavný Hippokratés (460–377 př. n. l.) se zmiňuje ve 
svých dílech zase o kozím sýru podávaném jako lék proti 
zánětlivým onemocněním. Podle starověkého lékaře totiž 
konzumace sýra urychlovala hojení ran. 

Z knih dalších římských spisovatelů se dozvídáme 
o mnoha podrobnostech a druzích sýrů, které byly vyráběny. 
Římané v době císařství znali dobře na tucet druhů sýrů a také 
se už naučili, že trvanlivosti sýra lze docílit vymačkáním syro-
vátky, osolením a vyuzením. Římané také připravovali sýry 
s příchutí rostlin, medu a vína a znali sýry vyrobené jak z tvr-
dého, tak z měkkého těsta. 

V denní dávce římského legionáře byl sýr, byl i v dietě 
atletů, kteří se připravovali na olympijské hry. Mezi oblí-
bená jídla imperátora Augusta patřil i chléb a sýr. Římští 
gurmáni si nepochutnávali jen na domácích sýrech, oblíbili 
si totiž také sýry z Malé Asie, dále přiváželi z tehdejší Gálie 
(dnešní oblast západní Evropy) sýr „Caseus nemausensis“, 
který byl jakýmsi předchůdcem Roquefortu, a dokonce horo-
vali pro germánské sýry, které se do Říma dostávaly z výprav 
římských vojenských legií. Do starověkého Říma doputovaly 
i sýry z dnešního Švýcarska a říká se, že císař Antonius Pius 
skonal po přejedení helvétským horským sýrem.

Významný římský občan Gaius Plinius Secundus 
(23–79 n. l.) sepsal přírodovědnou encyklopedii „Historia 
naturalis“ (77 n. l.), která obsahuje i kapitoly popisující roz-
manitost sýrů v tomto období. Vypráví se v ní o velmi kva-
litním sýru, který pochází z vesnice poblíž města Nimes. Také 
se však zmiňuje, že se tento sýr velmi rychle kazil, a proto 
nebyl vhodný pro skladování a musel se přednostně konzu-
movat. Podle dochovaných záznamů se ovčí i kravské sýry 
uchovávaly v koších. Ve starověku byly již sýry považovány 
za pamlsek a výrazy „sladký syreček“ (dulciculus caseus) 
nebo „můj něžný sýr“ (meus molliculus caseus) měly licho-
tivý význam. 

Nejslavnější římský básník Publius Vergilius Maro píše 
ve své próze ve 4. století před naším letopočtem: „Ulehni 
se mnou na zelené listoví: máme zralé ovoce, měkké kaštany 
a spoustu čerstvého sýra.“

Byli to tedy právě staří Římané, kteří položili základy 
k umění výroby dnešních evropských sýrů. Ve svých prostor-
ných domech s mnoha místnostmi totiž mohli ovlivňovat 
jednotlivé fáze výroby a zrání sýrů. K významným faktorům, 
které daly vzniknout velké rozmanitosti druhů a chutí, pat-
řily zejména vlhkost, teplo a průvan, stejně jako kouř z kamen, 
omývání sýrů a přidávání různých bylinek do sýrové hmoty. 
Sýry byly vyráběny zejména z mléka ovcí a koz, později také 
z kravského mléka, ale často se využívalo i mléko kobyl a oslic. 
V Římě také kvetl obchod se sýry, které se do města dovážely ze 
všech římských provincií, ale rovněž ze vzdáleného Savojska, 
Nimes, Dalmácie a také z alpských zemí. Tyto posledně jme-
nované sýry byly označovány jako „caseus alpinus“ a byly již 
tehdy označovány za nejlepší.

Známý spisovatel, 
gastronom a zemědělec 
starého Říma Lucius 
Iunius Moderatus Colu-
mella sepsal kolem roku 
50 našeho letopočtu dva-
náctisvazkový spis „De 
re rustica“, ve kterém se 
věnuje celé řadě země-
dělských prací. Ze spisu 
se dozvíme, že již staří 
Římané používali při 
zpracování mléka „coa-
gulum“, tedy syřidlo, 
které pocházelo ze čtvr-
tého žaludku kůzlete 

nebo jehněte. Coagulum se získávalo dokonce i ze žaludků 
zajíců, ale také ze šťávy vylisované z mladých větví fíkov-
níků. Autor ve svém díle rovněž vysvětluje použití soli, která 
měla sýr vysušit a zakonzervovat jej pro delší trvanlivost při 
transportu. V jeho knihách se dále dočteme, že staří Římané 
zhotovovali velké bochníky sýra vážící někdy až 40 kilo-
gramů.

Římská obliba výroby a konzumace sýrů se se 
zvětšováním hranic římského impéria rozšířila takřka po celé 
Evropě. Bývalí římští legionáři, kteří získávali jako výsluhu 
půdu v římských provinciích, si tam přinesli znalosti o výrobě 
sýra, které se pak rozšířily i mezi původním místním obyva-
telstvem. Sýr se s velkou pravděpodobností stal i důležitým 
obchodním artiklem. 

Mnoho evropských výrazů pro sýr má tak základ v latin-
ském „caseus“, např. anglický „cheese“, nizozemský „kaas“, 
německý „Käse“, španělské a portugalské „queso“ a „queijo“. 
Italské označení pro sýr „formaggio“ a francouzské „fro-
mage“ jsou však odvozeny od řeckého slova „formos“, 
které označovalo formu nebo ošatku, v níž se sýr formoval 
a odkapával. V některých částech Itálie ale často také sýr 
označují jako „cacio“, což je opět odvozenina od latinského 
výrazu.

Teprve po pádu Říše římské kolem roku 410 našeho 
letopočtu se začalo sýrařství více rozšiřovat do dalších oblastí 
Evropy. Významně se rozšířil chov hovězího dobytka a sýry 
z kravského mléka začaly postupně v nabídce převládat, na 
vrchovinách a horách však chudí zemědělci ještě nadále cho-
vali spíše ovce a kozy.

Pokrač ování příště.

�

Chov dobytka v antické civilizaci

Lucius Iunius Moderatus Colu-
mella
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Podmáslí

Šlehané

plné kousků ovoce

www.moravialacto.cz

kysaný výrobek z čisté přírody V y s probiotickými účinky
zdroj vápník
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www.templarske-sklepy.cz
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Jeszcze Polska 
nie zginęła 

LADISLAV STEINHAUSER

Za zatáčkou se objevil Hummer americké vojenské poli-
cie s upozorněním na kolonu vozidel za ním. Zastavili 

jsme, sundali přílby a koukali jako kluci na vojenské přehlíd-
ce. Kolem nás se pomalu sunula zelená housenka vojen-
ských vozidel, konvoj mnohokolových transportérů, ze kte-
rých vykukovali kluci v helmách, vybavení motorkářskými 
brýlemi. Brzdili provoz, ale míjející řidiči nebyli nervózní, 
většina z nich prý americkou vojenskou přítomnost na svém 
území podporuje, dokonce chtějí mít americkou vojenskou 
základnu či základny nastálo a vláda slibuje, že za ni i zaplatí. 
Proč? Vždyť mají svoji armádu, navíc výborně vybavenou, do 
obrany investují více než jiní, pilně cvičí, jsou součástí EU 
i NATO. Jenže! Stačí se jen ohlédnout do polské minulosti.

O úrodné roviny, slezské černé zlato, sůl, přístup k moři, 
a kdo ví co ještě se stovky let přetahovali nejen polští šlech-
tici, ale i jejich sousedé. Když okolo roku 1000 postavil kníže 
Boleslav Chrabrý na nohy první polský státní útvar, Evropa 
zpozorněla, vždyť vládl území od Baltu až k Uhrám, od Lužice 
po Wolyň. Boleslav nezaváhal ani po stránce duchovní a od 
pohanských Prusů koupil tělo zavražděného biskupa Voj-
těcha a nechal ho pohřbít v Gnieznu. Následně byl mučedník 
Vojtěch papežem svatořečen a stal se hlavním patronem 
polské katolické církve a Gniezno arcibiskupstvím. Boleslav 
tak dal světu vzkaz, že jeho knížectví je křesťanské, ale na krá-
lovský titul musel počkat, předběhl ho uherský král Štěpán. 
Dva roky po korunovaci polský král Boleslav zemřel a my 
Češi jsme chtěli mít ostatky svatého Vojtěcha doma, a tak 
kníže Břetislav I. vyrazil s armádou do Gniezna a nechal je 
na pražský hrad převézt – jsou uloženy v katedrále svatého 
Víta, Václava a Vojtěcha. Polskou korunu si nasadili Přemys-
lovci, ale Polákům se pražské groše nelíbily. Začali si stále více 
rozumět s Litevci a vyústěním byla Polsko-litevská unie, další 
mohutný stát, který se bez dlouhého otálení pustil do expanze 
a bitvou u Grunwaldu zahájil mohutný tlak na Křižáky 
v Pobaltí. Polská Rzeczpospolita (věc veřejná, res publica) za 
pár let sahala od Baltu až na Krym, dva roky dokonce Poláci 
okupovali Moskvu. To se neodpouští ani po letech, a tak jen 
co jednota zeslábla, pomohla Kateřina Veliká na trůn svému 
člověku, který rozkladu a prvnímu dělení Polska nezabránil. 
Na konci 18. století se do něho několikrát zakouslo Prusko, 
Rakousko a Rusko a po třetí svačině už k dělení nezbylo nic. 
Když si ruští carové nechali nasazovat polskou korunu, Poláci 
nejen zatínali zuby, několikrát i povstali. Když skončila první 
světová válka, Evropa přepisovala hranice a Poláci požádali 

o svá historická území. Jenže původní Rzeczpospolita byla 
pro ostatní hráče pokeru příliš velká, a tak na základě Ver-
sailleské smlouvy dostali Poláci alespoň něco, což jim samo-
zřejmě nestačilo. Hned poté tasili Poláci šavle na východ do 
Litvy, na Ukrajinu, bojovalo se i o Těšínsko. Když se vše naoko 
uklidnilo, domluvil se Ribbentrop s Molotovem a v září 1939 
si Polsko mezi sebe rozdělili z východu Stalin, který posunul 
hranici až na Vislu, a ze západu zaútočil Hitler. Vypukla tak 
druhá světová válka, Poláci se oproti Rakušanům a Čechům 
urputně bránili. A co se stalo v roce 1945? Sověti nechali odsu-
nout Němce za Odru a Nisu, „volné“ území přiřkli Polsku, ale 
o východním soustu, které si už nejen odkousli, ale i strávili, 
nechtěli ani slyšet. Poláci se tedy zase stěhovali. Myslíte, že 
mají chuť se znovu balit? Tisíciletá historie je vyškolila – jen 
jak zeslábneš, hned si tě rozporcují. Aby ani další generace 
nezapomínaly, mají slova ve své hymně: Ještě Polsko nezhy-
nulo, pokud my žijeme. Co nám cizí přesila vzala, šavlí si zpět 
vezmeme. 

Po pár kilometrech ukázal kamarád na malé parko-
viště s udírnou a šel ostře po brzdách. „Viděls? Uzení úhoři.“ 
Copak se dá taková chuťovka odmítnout, navíc za takovou 
cenu? Provozovatel čtyř laviček a dvou stolů z borových 
půlkuláčů před námi pyšně otevřel udírnu. Vyvalil se dým, 
který zavoněl tak, až jsme oba dva polkli. Úhořů tam viselo 
několik a s nimi pár sladkovodních čudlí. „Węgorz?“ mrkl na 
nás, my nechápavě koukali a prsty ukazovali na „hadí“ těla. 
Na dotaz „Ile?“ jsme pokyvovali hlavami a vedli mezi sebou 

Papež Jan Pavel II. byl Polákem, jeho sochy najdete na mnoha 
místech
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rozumy tak dlouho, až ležel úhoř na špalku, kuchař nad 
ním popojížděl sekáčkem a ukazoval, kam má dopadnout. 
„Víc, míň, dobrý…“ a vzápětí jsme si odnášeli své trofeje na 
stůl. Úhoř byl vynikající, jemný, tučný, opravdová delika-
tesa. V Polsku jsou obecně ryby vynikající a nejen proto, že 
mají moře, velké řeky a jezera, ale přípravy jsou nám chu-
ťově blízké. Platí to i o masných výrobcích. Nevěříte? Tak to 
budete nabídkou i kvalitou mile překvapeni. Polské klobásy 
či tenké zasušené kabanosy jsou vyhlášené a místní si na 
ně potrpí. Najdete je i v mnoha kulinárních specialitách, 
například v polévce bigos. Jestli jste hladoví a objednáte si ji, 
neprohloupíte, bigos je plný masa, opečené slaniny, kousků 
klobásek a zeleniny. Pochutnáte si, ale obávám se, že někteří 
strávníci  keramický 
kotlík nebo vydlabaný
chléb vyprázdnit ne-
zvládnou. 

Nechtělo by syté 
jídlo zapít pivem? Podí-
vejme, mají Prazdroj! 
Říkáte, že vám kdosi 
říkal,  že  se vyrábí 
v Polsku a má na sobě 
místo Brewed in Plzeň 
– Born in Plzeň? To je 
ale historie! Už i zde se 
od roku 2011 prodává 
Pilsner Urguell vyro-
bený výhradně v Plzni. 
Dejte si raději pivo 
polské, cestujeme přece 
proto, abychom pozná-
vali a ochutnali něco 
jiného, než máme doma. 

Protestantský kostel Míru v Jaworu

Poláci mají dobrých piv celou řadu a mají je i rádi, vždyť jsou 
třetím největším pivním trhem v Evropě. A pokud mi s onou 
polskou plzní nevěříte, stavte se v Tychách, které jsou na polo-
viční cestě mezi Katowicemi a Osvětimí. Zřídili tam muzeum 
piva a už jen sousední „bývalý plzeňský“ pivovar má bohatou 
historii, byl původně knížecím a vaří pivo od roku 1629. 

Polsko je silně katolickou zemí, mělo i svého papeže, 
ale ono vynucené posunutí země na západ mělo důsledek, 
že ve Slezsku najdete i krásné protestantské stavby. Slezsko 
bylo až do hašteření Marie Terezie s Fridrichem I. o rakouské 
dědictví součástí českého království, ale války rozhodly jinak 
– spolu s Kladskem musely pod křídla pruské orlice. Kde je 
háček, vždyť Prusové byli především protestanté? Vraťme se 
o ještě pár let zpět. Na konci třicetileté války se Ferdinand III. 
Habsburský ve Vestfálské mírové smlouvě zavázal, že umožní 
luteránům žijícím v křesťanském Slezsku provozovat boho-
služby. Vídeň to viděla z dlouhodobé perspektivy, a tak umož-
nila výstavbu kostelů z méně trvanlivých materiálů, tedy bez 
použití cihel či kamene, jen ze dřeva, hlíny a slámy, navíc 
bez zvonice a mimo střed města, pro jistotu na dostřel měst-
ských děl. Šalamounské rozhodnutí, ale slezské protestanty 
to neodradilo, a postavili postupně tři kostely: v Glogowě, 
Jaworu a Swidnici. Říkalo a říká se jim kostely míru. Glogo-
wský vyhořel, ale dva další zůstaly, a jsou zapsány v seznamu 
UNESCO. Doporučuji je navštívit v pořadí tak, jak byly sta-
věny, tedy nejprve Jawor a pak Swidnici. Proč? Každé před-
stavení má mít svoji gradaci. Sami uvidíte, swidnický je 
největším hrázděným kostelem v Evropě. A nezapomeňte 
navštívit i zdejší katedrálu, jejíž věž je dominantou města, 
takže ji rozhodně nepřehlédnete. To by jeden neřekl, co vše je 
schopna soutěživost vytvořit, zvláště ve víře.

Nedaleká Wroclaw je studentské město. Je zde i veteri-
nární fakulta, se kterou máme dlouhodobě výborné vztahy, 
a jistě nejen proto, že se domluvíme českošlonsky. Šlazáci, Co si dát uzeného jesetera
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Schläsinger, Slezané k nám mají blízko a připomínají, že mají 
ve znaku Vratislavi českého dvojocasého lva, samozřejmě 
vyváženého černou slezskou orlicí. Slezané česky rozumí 
a my jim také. Rád jsem zde přednášel a přijímal studenty 
na fakultě v Brně, rád jsem chodil na Rynk na pivo a užíval si 
noční zrychlený tep města. Studenti se na noc probouzí a umí 
dát městu život a šmrnc. Jak obrovský je ale rozdíl navštívit 
střed města v semestru, o zkouškách a o prázdninách! 
Čtvercové wroclawské náměstí – Rynek je tak velké, že v jeho 
středu stojí domečky jako škatulky, dominuje jim krásná rad-
nice a pod ní pivnice, aby to radní neměli daleko. Nepochy-
buji, že ve městě zakopnete o trpaslíka, kterých je po ulicích 
rozeseto už na čtyři sta. I za touto aktivitou stojí univerzita. 
Když archeologové našli pár koster malých lidí, přišel nápad 
s trpaslíky a zbytek už dotvořili a dotváří studenti a hotoví 
umělci. A jde jim to od ruky, vždyť první Krasnale instalovali 
v roce 2005. Jestli chcete mít ve Wroclawi trpaslíka svého, 
přijďte s nápadem a štůskem zlotých. Sami ho netvořte, 
všichni musí mít jednotný ráz, odlití z bronzu a samozřejmě 
se nápady nesmí opisovat.

Otočme plynem a hurá na sever! Jedeme na hrad Mal-
bork, který je třeba navštívit především proto, abychom se 
seznámili s historií křižáků. Na současném stavu hradu se 
podepsala druhá světová válka a především sovětští komisaři. 
Vadila jim německá historie na Baltu, a tak si na něj Rudá 
armáda řádně zastřílela, a když někdo potřeboval stavební 
materiál, z radnice se blahosklonně kývalo. V padesátých 
letech mizel hrad pod rukama, aby dnes se za evropské peníze 
dostavěl do původního stavu. Křižáci svoji cestu začali jako 
špitálníci, kteří pečovali o své bratry ve Svaté zemi, ale museli 
se i bránit a vytvořili postupně vedle konkurenčních templářů 

a johanitů svůj rytířský řád. Když se váhy vychýlily na stranu 
muslimů, hledali útočiště v Evropě. Našli je v Sedmihradsku, 
kde hájili křesťanskou hranici, jenže jejich moc natolik 
rostla, až je uherský král raději vyhnal. Rytířský řád ale našel 
novou práci v ochraně před pobaltskými pohanskými Prusy. 
Konrád I., který je pozval, jim slíbil, že nově dobytá území 
budou jejich, a to byla pro zkušené harcovníky výzva. Za pár 
let na Baltu vznikl mohutný Německý řádový stát, který se 
postupně tlačil na Litevce, Rusy a nakonec i na Poláky. To už 
byl oheň na střeše a naplno se rozhořel na grunwaldském poli, 
kde za království koruny polské bojoval i Jan Žižka z Troc-
nova. Sídlo řádu se přesunulo do Mariesbergu, současného 
Malborku, pak do Königsbergu, založeného Přemyslem Ota-
karem II., (po říjnové revoluci přejmenovaného na Kalinin-
grad), ale tlakem všech okolo to šlo s křižáky z kopce, stát byl 
brzy rozprášen. Vzniklo pruské vévodství, ale o zániku řádu 

Na starých wroclawských masných krámech najdete sochy 
jatečných zvířat

Polské  tržnice překypují nabídkou domácích potravin

Křižácký hrad Malbork

nemohla být ani řeč. Víra řeholníků, když už ne rytířů, je přece 
nezlomná. Vždyť ještě nyní se Řád německých rytířů soudí 
o hrad Bouzov. 

Není té historie až příliš? Ono je to těžké, cestováním 
po Polsku o žádný minulý konflikt nezakopnout a to jsme 
úplně minuli například židovství, ale o tom až někdy příště. 

 

�



62
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
1

9
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

TBA
 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny

PALETY PLASTOVÉ 

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné

Vlastní značka 
RANKO - kvalita  
v prodejnách COOP.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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Zanzibar 
– exkurze do ráje

Ing. JAROSLAV VALENTA 

Úvod

Když jsme plánovali před několika lety cestu do subsahar-
ské Afriky, nabízelo se tehdy jako ideální zakončení ná-

ročné cesty relaxací někde u moře, smýt prach savan a osvěžit 
se od spalujícího slunce. Jeden můj blízký přítel tehdy pro-
nesl: „Přátelé, někde jsem se dočetl, že na Zanzibaru jsou tak 
krásné pláže se sněhově bílým pískem (obr. 1), že pohled na ně 
donutí člověka rozbrečet se úžasem.“ Je pravda, že jsme naši 
cestu se všemi detaily velmi často probírali kolektivně nad 

sklenkou výborného vína, pak se taková vsuvka, která byla 
takto přednesena, jeví jako pozvánka do ráje. Pokud bychom 
se tedy měli na ostrov vydat, bylo by nutné, aby nám takové 
místo nabídlo i něco více než jen obdivované pláže, jsme to-
tiž duše cestovatelské a dobrodružné, potřebovali jsme více 
informací. Postupem času, tak, jak jsme získávali další tipy, 
bylo zcela jasné, že to bude ta nejlepší tečka za naším afric-
kým snem. 

Souostroví Zanzibar

Zanzibar je v širším slova smyslu názvem celého souos-
troví, který zahrnuje největší ostrov, který se svahilsky ozna-
čuje jako Unguja (tedy známý jako Zanzibar), dále severně od 
něj položený ostrov Pemba a několik malých ostrůvků (např. 
Changuu též známý jako Prison Island, Bawi, Mnemba, Cha-
pwani aj.). Zanzibar se nachází východně od tanzanského 
pobřeží Afriky v Indickém oceánu, jeho poloha kolem 6° jižní 
zeměpisné šířky naznačuje blízkost rovníku, která předurčila 
Zanzibaru příjemné celoroční tropické klima, navíc je ostrov 
omývaný teplými vodami Indického oceánu. Pokud byste se 
zeptali, kdy je vlastně ideální doba na návštěvu Zanzibaru, 
odpověď by byla poměrně jednoduchá, neboť celoročně zde 
panuje teplé klima. Jsou však měsíce, kdy návštěva může být 
méně vhodnější než u jiných měsíců. Zanzibar v podstatě 
kopíruje africké podmínky v těchto zeměpisných šířkách 
a délkách, nalezneme tady dvě období dešťů a také měsíce, kdy 
je více a kdy méně horko. Nejteplejší měsíce jsou od října až po 
březen, kdy je opravdu horko a velmi vlhko. Dlouhé období 
dešťů je od března do května, s vrcholem v dubnu. Krátké 
období dešťů se odehrává v listopadu a prosinci. Řada zdrojů 
uvádí jako ideálním obdobím pro plážové turisty s preferencí 
vodních aktivit v období našich letních měsíců. Dny nejsou 

Obr. 1 Sněhově bílé písčité pláže v lokalitě Paje
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a mezi mraky se objevilo severní pobřeží ostrova (obr. 2), 
pohled dolů byl doslova impozantní. Po přistání na poměrně 
malinkém letišti následoval už notorický známý administra-
tivní chaos, vstupní formality, výměna dolarů za šilinky a mohli 
jsme se vydat na parkoviště. Zanzibar nás přivítal deštěm, 
který byl určitým vysvobozením od velmi teplého a vlhkého 
podnebí. 

Když jsme projížděli městem, tak nás nepřekvapil 
typický africký ruch a veškerý život, který se odehrával 
zejména venku, v ulicích a podél silnic. Návštěvu města jsme 
z různých důvodů zopakovali vícekrát, ovšem v jednodenním 
programu s večerem by se dalo stihnout vše. Islámské vlivy 
města vám neuniknou, pozorování lidí, fotografování a vše 
s tím spojené je nutné provádět s velkou obezřetností, lidem 
je to velmi nepříjemné. Fotografování života ve městech a lidí 
je obecně v Africe negativně vnímáno, a tak je potřeba dostat 
souhlas, někdy za to zaplatit a jindy to maskovat za fotogra-
fování nějaké památky. Duchem města Zanzibar je nejstarší 
část města známá jako Stone Town. Kamenné město, jak by 
se dalo doslovně přeložit, postihuje skutečnost, že hlavním 
stavebním materiálem se stal korálový kámen. Toto histo-
rické jádro města je protkáno labyrintem velmi úzkých uliček 
(obr. 3) s fascinující a jedinečnou architekturou. Jedineč-
nost staveb odráží historie města, ve které se potkávají vlivy 
africké, arabské, perské, indické a evropské. Úzké uličky 
nejsou dostupné autům, tak se v celém městě, ale i na ostrově 
jako takovém setkáváme s velkým množstvím kol a moto-
cyklů. Typické domy mají po obvodu nápadné kamenné 
lavice (obr. 3), které v podstatě slouží jako vysoké chodníky, 
což nabývá zásadního smyslu při vydatných deštích, které 
se tu běžně vyskytují. Dalším velmi typickým rysem zanzi-
barských domů jsou bohatě a velmi jemně zdobené dřevěné 
dveře, které odráží svými motivy styl indický nebo arabský 
(obr. 4). 

Ačkoliv město nabízí mnoho kostelů, bývalých sultáno-
vých paláců, mešity a pevnosti, tak mnoho turistů láká navštívit 
rodný dům jednoho světoznámého zpěváka, jehož životní 
příběh patří na hudební scéně k těm nejznámějším. Freddie 

tak mučivě horké. Naopak velmi horko můžeme očekávat od 
ledna po březen. My jsme navštívili ostrov na přelomu měsíců 
října a listopadu, počasí bylo velmi pěkné a voda teplá.

Zanzibar se defi nuje jako semiautonomní území, které 
je od 12. 4. 1964 spolu s Tanganikou součástí Sjednocené tan-
zanské republiky, tedy Tanzanie. Hlavním centrem dění a také 
místem, který turista pravděpodobně navštíví jako první na 
ostrově, je město Zanzibar. Ostrov se nachází od východ-
ního pobřeží Tanzanie v nejbližším místě přibližně 36 km, je 
dlouhý od severu k jihu něco kolem 85 km a 39 km široký. Se 
svou rozlohou 1464 km2 je v porovnání více než o polovinu 
menší než náš nejmenší Liberecký kraj. Hlavním jazykem je 
sice svahilština, ale anglicky se často dobře domluvíte. Co je 
na Zanzibaru velmi zajímavé, je skutečnost, že se zde mísí 
mnoho kultur a etnik, naprostá většina (cca 99 %) populace 
vyznává islám, silné arabské vlivy spolu s typickými rysy čer-
ného kontinentu zasazené do tropické přírody dělají z tohoto 
ostrova velmi specifi cké místo. Na ostrově je hlavním plati-
dlem tanzanský šilink, mnohdy je to také ta lepší volba než 
platit univerzálním americkým dolarem, jejich výměnu na 
šilinky si na letišti musíte dobře rozmyslet. 

Pokud bychom si udělali takové menší okénko do his-
torie, většině z nás by celkem rychle bylo jasné, aniž bychom 
si nějaká fakta poslechli, že africký ostrov to neměl zrovna 
v dějinách lehké. Díky své relativně blízké námořní poloze 
k Arabskému poloostrovu byl historicky téměř vždy pod 
vlivem arabských obchodníků, kteří na ostrov přivezli islám. 
Na konci 15. století na ostrov vstoupil portugalský moře-
plavec Vasco de Gama při své první cestě do Indie při obeplou-
vání Afriky. Zanzibar se tak dostal pod portugalský obchodní 
vliv a stal se jedním z mnoha území portugalské koloniální 
říše. Koncem 17. století však tato portugalská država padla 
a Zanzibar se tak opět dostal na téměř celé dvě století pod 
silný arabský vliv, stal se součástí Sultanátu Omán. Zanzibar 
byl tehdy spolu s Madagaskarem hlavní obchodní destinací 
pro oblast Indického oceánu. Během ománské nadvlády kvetl 
obchod s otroky, kteří byli ze značné míry exportováni na 
Střední východ. Zanzibar tak byl významným překladištěm 
otroků pocházejících z vnitrozemí východní části Afriky. Vedle 
obchodu s otroky hrál Zanzibar významnou roli v obchodu se 
slonovinou a kořením. Právě koření, zejména hřebíček, pro-
slavilo ve světě tento tropický ostrov asi nejvíce. Na konci 
19. století a s nástupem vlivu Britů došlo ke zrušení otroctví, 
ostrov se stal britským protektorátem. V prosinci roku 1963 
se stal Zanzibar zcela nezávislým.

Stone Town

Pokud přicestujete na 
Zanzibar, ať už letadlem nebo 
lodí, téměř jistě bude vaší 
první vstupní bránou na tento 
ostrov město Zanzibar. Ostrov 
se stal naší závěrečnou desti-
nací po velké africké tour, jejíž 
pevninskou část jsme zakon-
čovali v Mombase (Keňa). 
Odtud jsme letěli na Zan-
zibar a zpět přes Mombasu 
do Nairobi. Let z Mombasy 
na Zanzibar trval sotva 40 mi-
nut, letěli jsme pouze my čtyři, 
posádka letadla a ještě dvě jep-
tišky. Po necelých 30 minutách 
se nám vzdálilo pobřeží Afriky 

Obr. 2  Letecký pohled na 
severní pobřeží ostrova 
Unguja (Zanzibar)

Obr. 3 Úzké uličky historického Stone Town
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Vnitrozemím ostrova

Při průjezdu napříč ostrovem vnímáme velmi bujnou 
vegetaci a typický život ostrovanů (obr. 7), který se ode-
hrává v úzké blízkosti komunikací. Pro ty, kteří mají velice 
rádi květenu a procházky botanickými zahradami, musí být 
tropický ostrov doslova lázeňskou procedurou nejen pro 
duši ale i tělo. Řada rostlin a stromů kvete, na jiných vidíme 
rostoucí plody a hned vedle naopak můžeme ochutnávat 
již zralé. Pokud projedete ostrov celý, tak zjistíte, že i takto 
poměrně malé území není zcela uniformní. Reliéf Zanzibaru 
je pestrý, neboť středem ostrova od severu k jihu probíhají 
protáhlé hřbety dosahující výšky kolem 60 m, které na jihu 
ostrova vystoupají až do 119 m vysoké „hory“ Kumkene, 

Mercury se narodil 5. 9. 
1946 v tomto malebném 
městečku, vystopovat jeho 
rodný dům je ale nadlidský 
úkon. Existují něco jako 
oficiální rodné domy, ale 
stejně tak variant může 
být ve skutečnosti více, je 
potřeba se tak spokojit jen 
s obecným faktem rod-
ného města. Po dlouhém 
a horkém dni je ideální 
procházku zakončit na 
nábřeží v parku Forodhani 
před Palácem divů (obr. 5),
který je v současnosti 
muzeem svahilské a zan-
zibarské kultury. V tomto 
parku starého přístavu se 
každý den po setmění ode-
hrávají gurmánské orgie. 
Zde se místním a turistům 
nabízí velké množství mož-
ností, jak si dopřát grilo-
vané mořské plody a jiné 
zanzibarské speciality za 
velmi nízké ceny. 

Prison Island

Pod tímto turisticky známějším názvem se skrývá 
maličký ostrov Changuu, který se nachází asi 5 km severo-
západně od města Zanzibar. V minulosti byl vězením pro 
vzpurné otroky, ale také využíván jako karanténní ostrov 
pro příchozí na Zanzibar, opatření se týkalo zejména pre-
vence proti žluté zimnici v dobách, kdy bylo území Zanzi-
baru spravováno pod britskou vlajkou. V dnešní době je 
jeho hlavní atrakcí drobná rezervace vzácných suchozem-
ských želv obrovských. V roce 1919 britský guvernér Sey-
chelských ostrovů daroval 4 jedince na ostrov Changuu 
z atolu Aldabra, ti se posléze celkem rychle rozmnožo-
vali. Řada z želv by mohla vyprávět více než stoleté paměti 
a Prison Island je jedním z mála míst na světě, kde je můžete 
nejen vidět, ale být s nimi i v bezprostředním kontaktu 
(obr. 6). 

Obr. 4  Typické zanzibarské dře-
věné dveře

Obr. 5  Pohled na starý přístav Stone Town, kde na nábřeží 
dominuje Palác divů a park Forodhani

Obr. 6  Blízké setkání se 129 let starou želvou obrovskou (Prison 
Island)

Obr. 7  Při průjezdu vnitrozemím Zanzibaru nás ohromuje 
bujná tropická vegetace
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která je nejvyšším bodem ostrova. Západní část ostrova je 
pokrytá úrodnou černozemí a směrem ke středu ostrova při-
bývá písčitá, šedá, černá, ale i červená půda. Naopak čím 
více se blížíte k východnímu pobřeží a vstříc Indickému 
oceánu, tím více se krajina stává sušší, má charakter plo-
šiny s tropickým krasem, spíše zde nalezneme křovinaté 
buše s baobaby (obr. 8), ojediněle travnaté savany s aká-
ciemi a kaučukovníky. Kdo bude objevovat ještě důklad-
něji další oblasti a zákoutí ostrova, nalezne různé drobné 
zálivy, laguny a velice nízko položené pobřeží, zejména na 
západě, které je porostlé společenstvem mangrov, dříve hos-
podářsky využívané, dnes však přísně chráněné. Návštěv-
níci Zanzibaru by si neměli nechat uniknout návštěvu 
národního parku Jozani Chwaka Bay, ve kterém mohou 
obdivovat, vedle mangrove, tropických stromů a rostlin, 
dnes už ohroženou endemickou opici Guerézu zanzibar-
skou. 

Vzestup a pád hřebíčku

Každého návštěvníka ostrova poměrně rychle a snadno 
zastihne nabídka na Spice Tour, tedy na takovou exkurzi 
farmy, kde je na poměrně malé ploše soustředěno velké 
množství exotických rostlin, které můžete obdivovat rostoucí 
v jejich přirozených podmínkách. Jedná se zejména o různé 
užitkové tropické rostliny. Ostrov byl dříve pokryt zelenými 
pralesy, jeho zeměpisná, ale i strategická poloha v období 
velkých námořních obchodních cest vedla k přetváření 
krajiny v zemědělské oblasti. Postupem času se sem dová-
želi různé užitkové rostliny, které se tak staly významným 
obchodním artiklem, jednalo se především o koření. Nejvý-
znamnějším byl hřebíček (obr. 10), který původem pochází 
z Moluckých ostrovů patřících k Indonésii. Na Zanzibar 
se dostal dlouhou okružní 
cestou přes různé ostrovy 
Indického oceánu nejprve 
jako okrasný keř v roce 
1818. Poté se začal hřebíč-
kovec monokulturně pěs-
tovat ve velkém a Zanzibar 
se stal v podstatě světovým 
monopolem na produkci 
tohoto koření. Díky jistým 
změnám v oblasti globálního 
obchodu došlo k zásadnímu 
poklesu produkce hřebíčku, 
ale i přes tuto ztrátu domi-
nance na světovém trhu je 
koření jako takové velmi 

Obr. 8  Křovinatá buš s dominantním baobabem východní části 
ostrova

Obr. 10  Kvetoucí hřebíčkovec kořenný, jehož sušený kalich 
s poupětem (hřebíček) je nám známý jako oblíbené 
koření. Pro sklizeň se využívají načervenalá poupata, 
ještě než se začnou otevírat, poté se suší

Obr. 9  Pepřovník a jeho bobule 
v detailu

Obr. 11  Semena muškátovníku, která jsou pokrytá chrupav-
čitým a masitým míškem, který je rozdělený v úzké čer-
vené proužky. Strhnutý a usušený míšek nám dává tzv. 
„muškátový květ“, zbytek tvrdého semena známe jako 
„muškátový ořech“ 

Obr. 12  Plantáž s citronelou nebo také známou jako citronová 
tráva

Obr. 13  Dužnaté míšky semen oreláníku barvířského poskytují 
červené potravinářské barvivo



67
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
1

9
r e p o r t á ž

Obr. 14 Plantáž s banánovníky

Obr. 15  Největší ovoce ze všech ovocných rostlin poskytuje druh 
chlebovníku známý jako džekfrut, jehož plodenství pro 
svou velikost i váhu roste na hlavních větvích a kmeni. 
Výška plodů může dosahovat jednoho metru a váha až 
několik desítek kilogramů

Obr. 16  Ananas je víceletá bylina z čeledi broméliovité, jeho duž-
naté plodenství je velmi exkluzivním tropickým ovocem

Pobřeží Indického oceánu

Po příletu na Zanzibar se velká část turistů vydá na 
východní pobřeží ostrova, tedy k břehům Indického oceánu. 
Pobřeží je převážně lemováno kokosovými palmami tak, jak 
se na téměř rovníkový ostrov sluší a patří. Pláže jsou písčité 
z velmi jemného a sněhově bílého písku, báječně teplá voda 
dle hloubky hraje nádherným barevným spektrem, od zele-
nomodré přes azurově až po tmavě modrou barvu. My jsme 
se vydali na jižní polovinu východního pobřeží mezi vesnice 
Paje a Jambiani. Velice mile mě překvapilo, že i když se na 
pobřeží nachází několik resortů, jsou řešeny formou bun-
galovů schovanými mezi kokosové palmy a roztroušeny do 
většího prostoru. Pláže jsou volné a průchodné po celé délce. 
Ve stínu kokosových palem se nachází starobylé vesničky, 
které se v kontextu tohoto tropického prostředí zdají být 
velmi malebné a romantické (obr. 17). Při pohledu na místní 
obyvatele se vám zdá, že život si tu plyne v takovém zvláštním 
a velmi klidném tempu, nezvykle pro nás z Evropy. Přijeli jsme 
asi v období, kdy není významná turistická sezona, neboť jsme 
v lokalitě byli téměř opuštění, a při několik kilometrů dlouhé 
procházce jedním nebo druhým směrem po pláži jsme ojedi-
něle potkali jen místní obyvatele, kteří rybařili nebo sbírali 

významnou exportní komoditou Zanzibaru. Na Zanzibaru se 
můžeme tedy setkat s dalšími druhy koření a bylinek, kterými 
jsou např. pepř (obr. 9), skořice, kurkuma, šafrán, zázvor, 
vanilka, muškátový oříšek (obr. 11), citronová tráva (obr. 12),
kardamom, dále pak zajímavý keř – oreláník barvířský (obr. 13),
který se pěstuje pro plody, jež se využívají zejména jako 
barvivo v potravinářství. Plody, štětinaté tobolky červené 
barvy ve tvaru srdce, obsahují drobná semínka pokrytá čer-
veným míškem, které můžeme v potravinářství na výrobcích 
identifi kovat jako barvivo E160b. Vedle těchto vůní a chutí 
se nám nabízí pohled ale i na další exotické rostliny, můžeme 
si tak všimnout různých citrusů, mangovníku, liči, baná-
novníků (obr. 14), papáji, chlebovníku (obr. 15), kakaov-
níku a například i plantáží ananasů (obr. 16). Dalo by se říci, 
že zde uvidíte růst téměř cokoliv, co vás napadne, stačí jen 
pozorovat vše kolem sebe, zavítat na venkov do nitra ostrova 
nebo se jednoduše nechat zavést na nějakou farmu. Vidět 
veškeré ty exotické rostliny ve své celé kráse, je nepřenosným 
zážitkem, neboť i když doma používáme mnohé ingredience, 
v podstatě často ani netušíme, kde se to či ono vezme a jak to 
vlastně roste a vypadá.
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Obr. 18  Řasy patří mezi významné obchodní komodity 
Zanzibaru. Místní obyvatelé je po odlivu sbírají, ale 
mimo to se můžeme setkat na pobřeží s rozsáhlými 
akvakulturami pro produkci řas

Obr. 19  Poklidný podvečer využívají děti z vesnice Paje 
k hrátkám v teplé vodě Indického oceánu

Obr. 20  Rybaření je významným zdrojem obživy obyvatel Zan-
zibaru (oblast Paje)  

Obr. 17 Vesnice Paje schovaná mezi kokosovými palmami východního pobřeží Zanzibaru

řasy (obr. 18). V tuhle chvíli naprostého klidu, ticha a bezsta-
rosti, kdy jsme mohli jen vnímat zvuky moře, jsme si připadali 
jako v ráji. 

Pokud se přeci jen rozhodnete vydat někdy na Zanzibar, 
měli byste si předem zjistit, jak to před vaším hotelem bude 
vypadat se vstupem do moře. Ačkoliv zanzibarské pláže patří 
mezi jedny z nejhezčích na světě, korálový útes lemující téměř 
celé východní pobřeží vytváří při odlivu stovky metrů široké 
pásmo mělkých lagun, ve kterých se brodíte vodou jen sotva 
po kotníky. Na některých místech je mnoho ježků a bez řádné 
obuvi by se jednalo o velmi nepříjemný zážitek. Na mnohých 
místech, i v době nejvyšší hladiny vody, si nelze v podstatě 
zaplavat. Jsou však místa, která i po odlivu zůstávají s vysokou 
hladinou vody a mají písčité dno. Jedno takové místo jsme 
objevili právě u vesnice Paje (obr. 19 a 20), o kterém jsme 
samozřejmě věděli už předem. I přes tuto skutečnost, která 
může neznalého trochu zaskočit, je Zanzibar neskutečným 
místem, na kterém naleznete opravdový odpočinek od uspě-
chaného života, udělejte si i vy tuhle exkurzi do ráje.

Všechny obrázky jsou z osobního archivu Jaroslava 
Valenty.  �
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U Fleků
Ing. IVAN JEMELKA

Pivovar U Fleků je nejstarší nepřetržitě fungující pivo-
var u nás. První zmínka o něm je z roku 1499, kdy dům 

v Pražské, dnes Křemencově ulici číslo 11 koupil sladovník 
Vít Křemenec. V historii vlastnictví domu se vystřídalo něko-
lik majitelů, včetně Jakuba Flekovského, který podnik kou-
pil v roce 1762 a po kterém nese pivovar jméno. Ještě v roce 
1990 byl jediným pivovarem u nás v kategorii označované 
nyní jako minipivovary (mají roční výstav do 10 tisíc hektoli-
trů). Dnes už v Česku funguje přes 300 podobných. Součástí 
pivovaru a restaurace U Fleků je osm sálů a venkovní zahrád-
ka, vše celkem s kapacitou až 1200 návštěvníků. 

Nejdéle sloužící sládek v Čechách

Před třemi lety odešel do důchodu nejdéle sloužící sládek 
v Čechách. Získal titul Sládek roku i Český pivní patriot 
a vstoupil do Síně slávy Českého svazu pivovarů a sladoven. 

Zasedal v porotách dvou světových degustačních soutěží – 
World Beer Cup a European Beer Star. Ivan Chramosil vařil 
v pražském pivovaru U Fleků vyhlášenou tmavou třináctku 
přes čtyřicet let. 

Po škole Charamosil nastoupil do práce ve Staropra-
menu, který tehdy patřil pod pražské pivovary. Pod hlavičkou 
tohoto podniku pak v roce 1971 přestoupil do pivovaru 
U Fleků. Měl tu odvahu i erudici a elán, aby z tradiční fl ek-
ovské tmavé třináctky odstranil ingredience, které do tradič-
ního českého ležáku nepatří. Změnil poměry sladu. Přestal 
přidávat cukr a chmelový extrakt. Spokojil se jen klasickými 
surovinami. Recepturu přizpůsobil své chuti a odborným 
znalostem. Díky tomu fl ekovský ležák oproti jiným tmavým 
pivům nechutná tak sladce a při pití jej doprovází lehká 
hořkost. Chramosil tak přilákal ke Flekům tisíce nových 
zákazníků a vysloužil si záplavu ocenění a vyznamenání. Za 
vzor ho považují generace dalších sládků a pivovarnických 
odborníků, z nichž mnozí chodili ke Flekům na praxi. Pivo-
varnictví se od něj učil například i dlouholetý šéf Budějovic-
kého Budvaru Jiří Boček, který tuto funkci zastával od roku 
1991 a ze svého postu odešel před dvěma lety ze zdravotních 
důvodů. 

„Za něj mluví to pivo. Má kromě toho všeho také hodně 
velkou zásluhu na tom, že v osmdesátých letech nebyl pivovar 
U Fleků zrušený, ale naopak se rekonstruoval,“ řekl o Ivanu 
Chramosilovi Boček Lidovým novinám.

Vrátila se rodina Brtníků 

Chramosila vystřídal mladý nástupce Michael Adamík 
z rodiny Brtníkových, majitelů pivovaru, kterým ho komu-
nisté v roce 1949 znárodnili a kteří ho od restituce na začátku 
devadesátých let vlastní dodnes.

První zmínky o rodině Brtníkových ve spojitosti s pod-
nikem U Fleků je možné najít již v 19. století. V roce 1898 
k Flekům nastoupil jako sládek Václav Brtník, který se o pět 
let později stal spolumajitelem. Po smrti předcházejícího 
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vlastníka J. K. Khopa si podíl rozdělil s jeho vdovou Marií 
Khopovou. Když ta v roce 1921 zemřela, od dědiců zbytek 
podniku odkoupil. Pivovar vedl až do své smrti v roce 1937. 
Pak podnik zdědili jeho tři synové: Václav, Josef a František. 
Pivovar ale vlastnili jen 12 let. Rok po únorovém převratu jim 
pivovar i pivnici zabavili a znárodnili. Rodina nejmladšího 
z trojice bratrů Františka, který měl na starosti vaření piva, se 
pak dokonce musela vystěhovat z Prahy do nově osídlovaného 
pohraničí. Ani dva jeho starší bratři to neměli, jako bývalí živ-
nostníci, snadné. Sotva sehnali zaměstnání.

Nicméně uplynulo nesnadných 40 let a bratři Brtníkové 
získali prostřednictvím restituce pivovar zpět a o zahraniční 
hosty, hlavně Němce nebo Rakušany, záhy nebyla nouze. 
A tak je to dodnes. Turisté tvoří 70 procent klientely. 

Starý „milionový“ podnik

Strop varny v pivovaru U Fleků lemují masivní dřevěné 
trámy, ještě z období středověku. V zachovalém stavu přežily 
několik staletí. Dýchá z nich historie jako z celého podniku 
U Fleků. Součástí objektu je i pivovarské muzeum, umís-
těné v bývalé sladovně pivovaru z 15. století. V renovovaných 
výstavních prostorách si návštěvníci mohou prohlédnout 
pivovarské stroje, nářadí i nádoby a seznámit se s dávnou his-
torií výroby piva v Praze. 

Vlastní prostor restaurace se skládá z několika historicky 
stylizovaných salonků. Hned u vchodu lákají příchozí k pose-
zení dvě typické pivnice s masivním dřevěným nábytkem, 
vedle nich je malý salonek zvaný Akademie, kde se schá-
zeli čeští umělci – akademici, malíři, spisovatelé, architekti 
a další lidé od kumštu. Současník Mikoláše Alše Láďa Novák 
spolu s Jindřichem a Otou Bubeníčkem a Vilémem Trskem 
vyzdobili fl ekovskou pivnici malbami i nápisy velebícími pivo. 
Dominantou pivovarského dvora byl Novákův obraz boje sv. 
Jiří s drakem, dále zde najdeme Průvod krále Ječmínka, malby 
byly i v obloucích pilířů dvora. Tehdejší majitel sládek Khop 
z radosti nad krásnou výzdobou vyhradil umělcům k uží-
vání jednu samostatnou místnost. Hlavou jejich sdružení 
byl Láďa Novák, který byl roku 1908 korunován „na fl ekov-
ského krále a krále legrace a smíchu“. O kousek dál tajemně 
vypadající chodba ústí do kabaretního sálu. Cesta z něj vede 
přes zahrádku do zdobeného Rytířského sálu, podlouhlé piv-
nice Jitrnice a končí v další pivnici zvané Václavka. Samotný 
pivovar se rozprostírá vedle komplexu restaurace. 

Místní ležák se čepuje pouze v místní restauraci. 
V obchodech či v jiných hospodách jej majitelé neprodá-
vají. O obchodním úspěchu této značky svědčí to, že rodině 

Brtníkových při ceně 69 korun za 0,4 litru a prodeji kolem 300 
tisíc litrů ročně přináší necelých 40 milionů korun, tedy při-
bližně třetinu všech tržeb. Ty obyčejně přesáhnou sto milionů.

Slad se U Fleků pražil už před 500 lety

Objekt pivovaru U Fleků tvoří stavební celek na místě 
jednoho gotického a dvou renesančních domů, jejich zbytky 
jsou uchovány pod terénem. Jeho tradice sahá do 15. století 
a podle zbytků gotického zdiva se zde sušil a pražil slad možná 
ještě déle. Jsou zde dřevěné stropy, žebrovité klenutí, barevně 
vykládaná okna. Pivovar byl pořízen o něco později. Vnitřní 
vybavení v romantickém, historizujícím slohu z přelomu 
19. a 20. století navrhl architekt František Sander. 

První záznam o pivu zde uvařeném je z roku 1499, kdy 
stavení zakoupil Vít Skřemenec. Po něm zde dlouho vládla 
paní Ludmila, které se říkalo Skřemenecká, přestože byla víc-
krát provdána. Rod Skřemenců či Křemenců vládl v pivovaru 
dlouhou dobu. Po bitvě na Bílé hoře majitelka emigrovala, 
dům pustnul, dokonce se tu pivo přestalo vařit. V záznamu se 
tehdy uvádí „poustka na Křemenci“. Po roce 1637 bylo vaření 
piva obnoveno, a přestože se střídali majitelé různých jmen, 
dům byl stále nazýván Na Křemenci, což trvalo až do roku 
1762, kdy dům koupil Jakub Flekovský, sládek z Počernic. 
Zejména jeho syn Štěpán se mezi pražskými pivovarníky pro-
slavil a zasloužil se o zlatou dobu pivovaru U Fleků. V roce 
1807 se stal majitelem pivovaru František Pštross, bývalý 
pražský primátor, který přikoupil i sousední pozemek a celý 
areál, který už tehdy dosahoval dnešních rozměrů, zvelebil. 
Roku 1843 zde začal vařit tmavý ležák po bavorském způ-
sobu, předtím se vařilo jen světlé pivo. 

Jak se vaří flekovský ležák

Třináctistupňový tmavý ležák se U Fleků vaří více-
méně postupem starým asi dvě stě let. Vlastní výroba trvá 
šest týdnů. Na jednu várku se užívá dvanáct metráků sladu 
a dvanáct kilo chmelu. Různé druhy přivezeného sladu se zde 
melou, polovina světlého plzeňského, 30 % tmavšího bavor-
ského, 15 % karamelového a 5 % tmavého praženého, který 
pivo přibarvuje. Po uvaření jde budoucí pivo na velký chla-
dicí štok, kde vychládá. Tady vzniká odpařením vody poprvé 
fl ekovská třináctka. Pak se přepouští do nerezových tanků 
ve sklepě, kde probíhá hlavní kvašení při teplotě 5–10 °C. Po 
kvašení pivo odpočívá ještě celý měsíc, dokvašuje a dozrává 
k správné chuti. Za rok se uvaří asi 2500 hektolitrů piva, které 
obsahuje 5 % alkoholu. �

Sál Staročeská

Zahrada
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Žatecká 
„hotelovka“ 
slaví 60 let

Mgr. et Mgr. STANISLAVA SAJDLOVÁ, 
ředitelka školy 

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, 
Žatec, s. r. o., se nachází přímo v žateckém historickém 

centru. Škola vznikla v roce 1959 a od roku 1993 je školou 
soukromou. Za tuto dobu škola vychovala tisíce odborníků, 
s nimiž se můžete setkat v mnoha odvětvích po celé ČR i v za-
hraničí. 

Zřizovatelem je Svaz českých a moravských spotřeb-
ních družstev, skupina COOP se sídlem v Praze, pod který 
spadá dalších sedm škol podobného typu rozmístěných po 
celé republice.

Střední odborná škola nabízí studium zakončené matu-
ritní zkouškou v těchto oborech: Hotelnictví (65-42-M/01), 
Ekonomika a podnikání (63-41-M/01), Gastronomie (65-
41-L/01). Na středním odborném učilišti lze studovat obor 
Kuchař-číšník (65-51-H/01) a nově od září 2017 Výrobce 
potravin (29-51-H/01) se zaměřením Sladovník-Pivovarník. 

Nástavbové studium, které je určeno pro absolventy učeb-
ních oborů, se realizuje formou denní a dálkovou v oboru 
vzdělání Podnikání (64-41-L/51). Škola je akreditovaným 
pracovištěm pro poskytování profesních kvalifi kací. 

Inspekční zprávy, kontroly nadřízených institucí, hos-
podářské audity a především výsledky u maturitních a závě-
rečných zkoušek i dovednosti žáků v rámci praktického 
vyučování jsou zárukou, že ze školy odcházejí žáci dobře při-
praveni pro život i budoucí profesi. 

V současné době učí ve škole 100% kvalifi kovaní peda-
gogové, a to i ti, jejichž zaměřením jsou odborné předměty. 
Do výuky vnášejí moderní vyučovací metody doplněné o vy-
užívání moderních technologií. Vedle již několik let zave-
dených a ověřených tzv. DUMů (digitálních učebních 
materiálů) se žáci učí kulinářské techniky a postupy pomocí 
on-line kurzů Kulinářského umění. 

Žáci oboru Hotelnictví mají v nabídce 2 povinné jazyky 
(anglický, německý) a možnost docházet na kroužek ital-
štiny. V rámci učební praxe mimo jiné organizují a průvod-
cují turistické zájezdy, exkurze, kurzy a výlety, které zároveň 
zpracovávají i jako své maturitní práce. Každoročně se také 
prakticky seznamují se základy golfu na blízkých golfových
hřištích.

Výuku zpestřuje žákům nabídka odborných kurzů (bar-
manský, baristický, sommeliérský, carving) pod vedením zku-
šených odborníků, workshopů a účasti v různých projektech, 
které sledují a aplikují aktuální trendy. Z těch dlouhodo-
bých a nejvýznamnějších jmenujme např. účast v projektu 
Asociace hotelů a restaurací Vzdělávání studentů a učitelů 

Sommeliérský kurz

Exkurze
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gastronomických oborů nebo pořádání workshopu a semi-
náře Udržitelné stravování – regionální, sezónní, bio 
a čerstvé potraviny ve veřejném stravování, ve kterém byla 
škola partnerem Jihočeské univerzitě, nebo workshop Čepo-
vání piva. Člen Kanadské kulinářské federace (CCF) pan 
A. Hlas předváděl své umění žákům školy v rámci workshopu 
Moderní světové trendy. 

V rámci účasti žáků na odborných stážích v zahraničí 
– škola je dlouhodobě zapojena dříve do programu Leo-
nardo da Vinci, nyní Erasmus+, odjelo do restaurací a hotelů 
v Německu více než 100 žáků, nezanedbatelný počet žáků 
odjel na stáž i v rámci příhraničního projektu Tandem. Každo-
ročně škola nabízí tříměsíční stáže v letoviscích po celé Itálii, 

na Sardinii, v Řecku, možnost brigád v německém Baden-
-Badenu, v Cottbusu a na Slovensku. 

Žáci gastronomických oborů vykonávají praktické 
vyučování v gastronomických provozech v celém Ústeckém 
kraji i po celé ČR, nejvýznamnější je spolupráce s hotelem 
Orea Resort Sklář v Harrachově, s hotelem Lions Nesuchyně 
nebo hotelem Pivovar Praha.

Příprava žáků se zaměřením Sladovník-Pivovarník 
je realizována formou denního studia, odborný výcvik žáci 
vykonávají ve smluvních pivovarech a minipivovarech, např. 
Žatecký pivovar, s. r. o., Mostecký kahan, s. r. o., Pivovar 
Ossegg v Oseku, Zámecký pivovar Frýdlant.

Pedagogové školy se účastní pravidelně odborných stáží 
a kurzů v ČR i v zahraničí, vedle zmíněné spolupráce s AHR 
jsou zapojeni do aktivit fi rmy Bidfood, v rámci kterých se pra-
videlně vzdělávají v gastrostudiích. Jazykové vzdělávání si 
prohloubili během čtrnáctidenního pobytu v jazykové škole 
v Londýně a v Berlíně v rámci Výzvy č. 56. Účast v jazykové 
škole v Londýně využili i žáci školy. Ředitelka školy vyjela 
v minulosti 2x na studijní pobyt v programu SVES, v rámci 
kterého mohla sdílet své zkušenosti s řediteli odborných škol 
z celé EU. 

Žáci školy se účastní mnoha odborných soutěží po celé 
republice. Jedním z úspěchů žáků školy bylo ocenění Ju-
niorský mistr republiky ve fl air stylu a Juniorský 2. vicemistr 
republiky ve stejné disciplíně. Vedle barmanských soutěží, 
jako je např. Kroměřížská koktejlová soutěž nebo Skvrňanský 
šejkr, žáci soutěží i v dovednostech čepování piva, např. Cho-
dovar CUP (1. místo), Heineken Cup (1. místo) v rámci 
veletrhu Holiday World, nebo v soutěžích kuchařských, jako 
je Gastro junior – BIDVEST CUP, Gastro soutěž Kraslice 
(dvakrát 1. místo, 2. a 3. místo) nebo Gastro Labe 2018, kde 
se žákyně umístily na 3. místě v kuchařských dovednostech.

V krajském kole jazykové olympiády se žák školy umístil 
na 8. místě.

Jako podporu odborného vzdělávání škola pořádala již 
10. ročník soutěže Žatecký CUP 2018, i tentokrát pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje. Soutěžící prezentují své doved-
nosti ve třech kategoriích: barmanské, baristické a čepování 
piva. Žáci školy se pravidelně umisťují na předních místech 
(např. v posledním ročníku 2. a 3. místo v čepování piva), ve 
všech kategoriích má škola své zastoupení. 

V roce 2017 a v roce 2018 byla škola nominovaná na 
ocenění Škola roku udělované Asociací hotelů a restaurací 
České republiky jako uznání za přínos v gastronomii a ces-
tovním ruchu. 

„Nominaci na cenu vnímáme jako ocenění naší dlouho-
dobé kvalitní práce a zároveň nás zavazuje v jejím pokračování. 
Může být vstupenkou pro naše absolventy na trh práce v oblasti 
pohostinství, hotelnictví a turismu,“ říká ředitelka školy.

Dva pedagogové školy získali cenu AHR Učitel 
odborných předmětů Ústeckého kraje. Pedagogové školy 
jsou členy mnoha odborných a profesních sdružení. Mnozí se 
angažují v politických, společenských a kulturních funkcích 
místní i krajské státní správy a samosprávy. Ředitelka školy 
je dlouhodobým členem dozorčí rady Destinační agentury 
Dolní Poohří. Ve škole působí i dva trenéři 1. třídy.

Odborníci z praxe docházejí pravidelně do školy, aby se 
účastnili závěrečných zkoušek u oboru Kuchař-číšník, pre-
zentovali nové trendy žákům v rámci různých odborných 
kurzů a seminářů, předváděli žákům své kuchařské umění 
a účastní se i akcí, které pořádá škola, např. bourání vepřo-
vého masa (řezník), kuchání ryb a stahování zvěřiny. V rámci 
projektu EU „Šablony s názvem Zlepšení kvality vzdělávání 
a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality 
vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance 

Soutěž Holiday World 2018

Aula
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pro trh práce“ vytvořila škola pozici koordinátora pro spolu-
práci s odborníky z praxe. Díky fi nanční podpoře v projektu 
Implementace krajského akčního plánu jsme vybavili učebnu 
pro sládky školním mikropivovarem.

Škola je zapojena do různých profesních organi-
zací, významně spolupracuje a aktivně se podílí na akcích 
pořádaných AHR ČR (Czech Specials, kulaté stoly, pravi-
delná setkání, ať už na krajské úrovni nebo na celostátních 
konferencích, apod.) Vedle toho je členem České barmanské 
asociace, Asociace číšníků ČR, Asociace kuchařů a cukrářů 
ČR, Českomoravského svazu minipivovarů, Asociace ředitelů 
hotelových škol, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy 
a Slezska. Dále je dlouhodobých členem Hospodářské 
komory ČR. 

Každoročně nejlepší žáci školy přijímají ocenění Dobrý 
list Hospodářské komory ČR za vynikající výsledky v rámci 
studia, praktického vyučování a během závěrečných zkoušek. 
Pro úřad práce lounského okresu zajišťuje škola profesní kva-
lifi kace. 

Škola se propaguje na mnoha odborných akcích, ať už 
pořádaných školou nebo veřejností. Každoročně se účastní 
mnoha cateringových akcí, rautů, svateb, pohoštění v rámci 
významných akcí pořádaných v regionu, kraji nebo celore-
publikově. V poslední době jmenujme např. účast na žatecké 
Dočesné, Sportovcích okresu i kraje či ústeckého Dne 
záchranářů. Každoročně je partnerem při pořádání konference 
Stop and Stay, kterou pořádá destinační agentura Dolní Poohří.

Od roku 2018 je škola zapojena do Výzvy č. 33 – IROP, 
v rámci které se modernizovala stará cvičná kuchyně a vybudo-
vala se nová Gastrolaboratoř s veškerým zařízením potřebným 
pro výuku dle současných moderních trendů v gastronomii. 

Ve škole jsou učebny vybavené dle požadavků na 
moderní vyučování. Odborné učebny včetně kuchyně splňují 

požadovaný standard. Většina žáků školy vykonává praktické 
vyučování na externích smluvních ubytovacích či gastrono-
mických pracovištích po celé ČR, jejichž narůstající poptávku 
po žácích škola vnímá a snaží se požadavkům vyhovět. 
Několik žáků každoročně také provází po kulturních památ-
kách v okolí. 

Na aktuální požadavek trhu práce škola zareagovala ote-
vřením učebního oboru Sladovník-Pivovarník od září 2017. 

Škola se dlouhodobě v rámci prevence rizikových jevů 
věnuje vytváření pozitivního školního a třídního klimatu, a to 
zejména v rámci práce třídního učitele s jednotlivými třídami. 
V rámci tříd jsou posilovány sociální vztahy žáků a vyučují-
cích. Žáci se účastní spolu se svými třídními učiteli odborných 
exkurzí, školních zájezdů nebo sportovních aktivit, během 
kterých je prostor pro volnočasové aktivity. Dle interní 
dotazníkové sociologické sondy metodičky prevence rizi-
kových jevů lze velmi pozitivně vnímat především výsledky 
v oblasti rovného přístupu učitelů k žákům a také procen-
tuálně je velmi příznivý výsledek v oblasti opory jednotlivých 
třídních učitelů ve vztahu k třídám.

Ve školním roce 2017/18 se škola účastnila ankety vypiso-
vané Ústeckým krajem o Dobrou školu nezřizovanou krajem. 
Celoroční dobrá práce a výsledky vedly k umístění na 3. místě.

V současné době probíhá ve škole projekt Hrdá škola, 
v rámci kterého chceme oživit studentský život a zatraktivnit 
školní prostředí.

Střední odborné učiliště 
a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s. r. o.

Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec

www.sousoszatec.cz
  �

Učební praxe žáků v gastrolaboratoři

Odborný výcvik žáků ve školní kuchyni
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 Osecký klášter 
i jeho pivovar 
se probouzejí 

Ing. JOSEF VACL, CSc.,
UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE/

PORT spol. s r. o.

Mají-li u nás kláštery něco společného, potom jsou to ne-
smírně bohaté dějiny. Plné zvratů. Doby rozkvětu se stří-

dají s úpadkem, většinou způsobeným válkami. Ale všechny 
kláštery, které u nás jsou, mají ještě jedno společné. Jsou to 
pivovary. Ty znamenaly pro mnišskou komunitu zdroj kvalit-
ní a z našeho pohledu i hygienické potravy. Také byly předmě-
tem hospodářské činnosti a v posledním desetiletí se podílejí 
v různé míře na rozvoji domácího a zahraničního cestovního 
ruchu. Prostě, pivovary se nesporně na znovuvzkříšení když 
ne všech, tak alespoň některých klášterů opět podílejí. Je 
tomu tak i v oseckém klášteře? 

Najít v Oseku klášter není složité. Novodobého poutníka 
k němu dovedou informační tabule nebo i údaje GPS. Přesto 

je člověk hned několikrát překvapen, co za zdí, po průchodu 
nepříliš velkou brannou, uvidí. Především krásný kostel po 
pravici. A potom rozsáhlý areál. Kdo by očekával, že uvidí 
areál bez života, bez lidí, bude překvapen o to více. Po návštěvě 
informační kanceláře vlevo, která by si možná zasloužila lepší 
vybavení, se po několika krocích za chrámem vynoří klášterní 
prelatura. A o kus vlevo areál budov, z nichž některé vyka-
zují zub času a stopy zkázy způsobené požárem před mnoha 
lety. Hospodářský areál. V něm málem přehlédneme nená-
padnou budovu, která v sobě skrývá pivovar. V jeho restauraci 
je možné si vybrat ze zajímavé nabídky piv, které v pivovaře 
po mnohaleté přestávce, od roku 2015 opět vaří. A můžeme 
si zvolit něco z gastronomické nabídky, kterou místní plánují 
výrazně rozšířit. Před ním je několik lavic a v sezoně popu-
lární velký gril. Pivovar sousedí s budovou, která do požáru 
sloužila jako sýpka a sladovna. Dnes připomíná spíše ruinu, 
která se však na své vzkříšení možná chystá.

Aby výčet nebyl konečný, vlevo od pivovaru je možné 
zahlédnout, nebo spíše přehlédnout i úplně novou pálenici. Ta 
bude znamenat další oživení areálu po stránce hospodářské 
i cestovního ruchu.

Prelatura a klášterní kostel Panny Marie, trojlodní bazilika s nekropolí opatů překvapí svou výstavností i dnes  Foto: PORT/jv

Zasvěcený průvodce a duše současné obnovy klášterního areálu 
dr. J. Koska  Foto: PORT/jv

K l á š t e r n í  p i v o v a r y
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K l á š t e r n í  p i v o v a r y

Historie klášterů a pivovarů na našem území je dlouhá. 
A mají mnoho společného. Již v roce 993 vznikl klášter v dnes 
pražském Břevnově a u něj i pivovar. A nejen tam. Mohli 
bychom zmínit společenství Strahovského kláštera a pivo-
varu, kláštera Želiv s výrobou piva a příkladů by se našlo 
mnohem víc. A patrně obdobně tomu bylo i v případě kláštera 
Osek a pivovaru. I když mnoho listin chybí, víme s jistotou, 
že klášter byl založen v roce 1196, když sem cisterciáčtí mniši 
přišli z bavorského Waldsassenu. 

Ve své době to musel být kadlub kombinující duchovní 
klid, rozjímání, boj o duši člověka a zároveň pulsující místo 
zaplněné společensko-ekonomickou činností, jež bylo jeho 
nezbytnou součástí.

Pochopit všechny peripetie historie a současnosti kláš-
tera není jednoduché. V restitucích byl vrácen cisterciáckému 
řádu, ale cisterciáka zde dnes nenajedeme. Poslední pokus 
o oživení řádem skončil v roce 2008. Pokus nevyšel. To však 
neznamená, že by byl areál opuštěn. Duchovně se o něj stará 
biskupství litoměřické. A naštěstí pro klášter a jeho obnovu je 
důležité mít nějakého hybatele. 

V současnosti je jím správce, kastelán, fanda, prostě pří-
znivec a duše kláštera, kterým je MVDr. Jindřich Koska. Máte-
-li štěstí a doprovází vás po klášteře, ozřejmuje historii i plány 
a dává mnohé do dobových souvislostí. Nemůžete být proto 
překvapeni, že i po třech hodinách procházky areálem máte 

pocit, že chcete v poslechu jeho výkladu pokračovat. Ale ne 
vždy, hlavně z časových důvodů, to jde. Klášterní areál je totiž 
plný života. Funguje již zmíněný pivovar, letos se přidá pále-
nice, neboť v okolí je mnoho sadů a bylo by škoda plodů země 
nevyužít. A potom je důležité i to, že se klášter krok po kroku 
zařazuje do programu turistických tras. Má totiž co nabíd-
nout. A to i přesto, že by bylo potřeba mnohé opravit – stře-
chami s plochou několika hektarů počínaje, výměnou oken 
i dalších částí pokračujíc, nikoliv konče. Pomůže stát, plánuje 
se využití dotačních programů Evropské unie a možná se 
najdou i další dárci. Nebo investoři. Bez vlastní ekonomické 
podpory by klášter nemohl existovat.

Ale vraťme se, byť stručně, k historii kláštera. 
Cisterciáci po určitých peripetiích přijali nabídku od 

zdejšího zeměpána Hrabišice, představitele původně silného 
a mocného rodu, založit klášter na současném místě. „Byl 
přesvědčen, že cisterciáci přinesou vyšší zhodnocení darova-
ného území a vytvoří místo pro uložení ostatků členů rodu, 
a tím pro ně zajistí věčné modlitby. Ti totiž přináší nové techno-
logie a podněty, dnes bychom to nazvali podnikatelský záměr,“ 
komentuje první dny cisterciáků J. Koska. „Příchodem cis-
terciáků tak došlo k tomu, že v Oseku ponechali staré osídlení 
a klášter vybudovali mimo osídlenou lokalitu.“

A další důležitou podmínkou bylo, aby budoucí klášter 
stál na úpatí hor a v blízkosti vodního toku. Z praktických 
důvodů. „Cisterciáci dovedli umně energii vody využít pro 
hospodářské účely a ruku v ruce s tím často šel i ekonomický 
rozvoj,“ vysvětluje historii náš průvodce a dodává: „A měli ve 
vínku úzké sepětí s územím, ve kterém fungovali.“  Také respek-
tovali pro ně důležitou zásadu, nebo spíše podmínku, aby se 
klášter stal rodovým pohřebištěm. Ve středověku to bylo myš-
leno tak, že bude postaráno o duše zesnulých.

Vraťme se zpátky k řeholi sv. Benedikta a citujme opět 
Jindřicha Kosku: „Brali to tak, že všechno je božím darem 
a člověk má ten boží dar využít. Byli to machři ve využití živlů, 
hlavně vody, která jim přinášela sílu pro pohony. Současně to 
respektovat, a nikoliv zneužít. Jejich přístup ke zdrojům byl 
příkladný, dnešním jazykem až ekologický, citlivý.“

Cisterciáci zakládali hospodářské dvory, které se nazý-
valy grangie. Na rozdíl od jiných řádů, které je pronajímaly, 

Cisterciáci jsou reformovaní benediktýni. Nespoko-
jili se s reformací řádu a pod vedením benediktýnského 
opata sv. Roberta založili v roce 1098 ve francouzském 
Citeaux (latinsky Ciostercium) řád, který hlásal návrat 
k původním zásadám a řeholi sv. Benedikta a současně žít 
podle jeho hesla Ora e labora (Modli se a pracuj). Hlásal 
také zásadu, že vše, co cisterciáci potřebují k životu, si musí 
zabezpečit sami. Nechtěli tedy žít z darů nebo desátků. 
A protože pracovali vlastníma rukama, stali se nositeli 
určitého pokroku.
 Zdroj: wikipedie

Nově polstrované židle slouží návštěvníkům rostoucího počtu 
společenských akcí  Foto: PORT/jv

Dr. Koska ukazuje skriptorium, kde byly mnichy psány mnohé 
stránky dějin kláštera  Foto: PORT/jv
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cisterciácké kláštery hospodařily ve vlastní režii, jim umož-
nilo překonat různé ekonomické krize, a to je příklad i Oseku. 
Především ve středověku spousta okolních klášterů prodala 
budovy, aby přežily, a tehdy naopak osečtí cisterciáci prováděli 
nákupy. „Cisterciáci k místním obyvatelům nepřistupovali jako 
k poddaným, ale vznikla potřeba a povinnost se o ně postarat. 
Ve srovnání s jinými lokalitami je sociálně povznesli,“ pozname-
nává dr. Koska a dodává: „A proto lidé častěji právě cisterciácké 
kláštery přijímali otevřeněji. Nebyli nuceni k tomu, aby akcepto-
vali tehdejší obecně platící a řekněme si velmi rigidní pravidla.“

K založení kláštera na určitém místě byla nutná tzv. vizi-
tace, kdy dva tři opatové řádu byli vysláni najít místo, které by 
bylo vhodné k založení kláštera. A schválí-li to, co považovali 
za vhodné, a zároveň našli někoho, kdo založil fundaci, ať již 
panovník nebo šlechtic, následoval další krok – příchod vždy 
12 mnichů a založení komunity. A následně v krajině vznikla 
stavba, často velmi monumentální, „něco úžasného“, což pro 
místní i ty, kteří do lokality přijeli, býval šok.

Jednou ze zásad cisterciáků je pohostinnost, která se 
týká poutníků – postarat se o něj, poskytnout mu zázemí, 
jako kdyby přišel sám Kristus. Podle dr. Kosky je dnes doba 
jinde. Když se člověk pohrouží představami do středověku 
tam, kde byl původně starý Osek, nutně musí uvažovat, jak 
složité to byly začátky. Nechme jej tehdejší situaci komen-
tovat: „V raném středověku vlastně řády přinesly technologie, 
přivedly řemeslníky, kteří byli často nositeli nových pracov-
ních i organizačních metod. A současně vznikal stavební ruch. 
A tato řemeslná zručnost povznášela region.“ A na dotaz, jak 
byly vnímány skutečnosti, že přišli, dnešními slovy kolonisté, 
cizinci mezi místní lid? „Určitě byla patrná jazyková bariéra, 
ale ta časem mizela. Z dnešního hlediska šlo o národnostní 
směs. Pojem národnosti nebyl ve středověku tak vyhraněný, 
jak jej dnes vnímáme. Nacionalismus, jak je chápeme v součas-
nosti, vlastně neexistoval.“

Začínalo se většinou stavbou konventu a kostela. Obojí 
jsou, podle novodobých průzkumů v Oseku, nejstarší části 
kláštera. Určitě však vše nemohlo vznikat bez již zmíněného 
grangie, hospodářského dvora, který s sebou nesl potřebu 
zajišťovat stravu i ubytování pro stavitele. A i když se neví 
přesně kdy, neboť dokumenty se nepodařilo najít, určitě 
jednou z prvních staveb byl pivovar. Z praktických důvodů. 
Vařil se tam nápoj, díky převařené vodě vysoce hygienický 
a díky ingrediencím, chmelu i obilí, velmi hutný a výživný. 
Hodně podobný polévce. A dobrý. Nutný k výživě mnichů 

i těch, co pro ně pracovali, a tedy všechny kolem kláštera 
uživit. A právě pivo v tom hrálo nemalou roli.

Ale zpět k dějinám kláštera. Největší rozkvět nastal na 
konci 12. a ve 13. století za opata Slavka, který byl vnukem 
zakladatele z rodu Hrabišiců. Důležitým momentem bylo, že 
na začátku 14. století původní knížecí fundace za krále Jana 
Lucemburského přešla pod královskou patronaci. Zlomem 
v jeho vývoji však byly husitské války. Klášter byl vydrancován 
a mniši odešli do sousedního Saska. Potom nastala stagnace. 
Naštěstí ale klášter a jeho budovy nebyly pobořeny, ale byl 
„pouze“ vyrabován. Mniši se po několika letech vrátili a Jiří 
z Poděbrad jim potvrdil zpátky jejich původní privilegia. 
Ovšem mezitím část majetku již byla rozebrána šlechtou.

Po letech obnovování však klášter stihla další rána. Od 
roku 1580 byl majetek dán arcibiskupství pražskému, které 
tehdy přišlo o velkou část majetku. Z něčeho muselo pražské 
arcibiskupství žít, a tak tlačili, až protlačili jeho zrušení. Arci-
biskupství si za Rudolfa II. vynutilo, aby byl klášter prohlášen za 
„opuštěný“. Tímto nařízením byl klášter zrušen a jeho majetky 
byly převedeny na pražské arcibiskupství. Za arcibiskupa Karla 
Lamberka, který v oseckém klášteře rád pobýval, nechal část 
důležitých listin spálit, aby cisterciáci nemohli k materiálům 
a důkazům, že to byl původně jejich majetek. „A mezi těmi 
dokumenty byly patrně i ty, které se týkaly nejen hospodaření 
kláštera, a různé právní dokumenty, ale i záznamy o fungování 
klášterního pivovaru, a případně i jeho kresby,“ poznamenává 

dr. Koska k pohnuté historii kláštera. „Nutno ale podotknout, 
že se to stalo proti vůli konventu, tzn. proti vůli mnichů,“ dodává 
náš velmi informovaný průvodce dějinami oseckého kláštera.

Naděje na znovuvzkříšení kláštera však opět vzplanula. 
Stalo se tak v roce 1612 po nástupu arcibiskupa Jana Lohelia 
na pražský arcibiskupský stolec. Po složitých jednáních 
o navrácení majetku dochází v roce 1626 k obnovení 
klášterního života. Majetek byl klášteru navrácen. A protože 
ještě nebyl ustanoven osecký opat, dohled nad majetkem 
měl opat zbraslavský. Zásadní změnou k lepšímu bylo zvo-
lení nového opata, kterým se stal roku 1650 rodák ze Slezska 
Laurencius Knittel, přezdívaný Scipio. Opatem byl do roku 
1691. Po dlouhou dobu tak měl čas i prostor k rozvoji kláš-
tera. Byl výborný hospodář i ekonom, podařilo se mu zkonso-
lidovat majetky, obnovit činnost konventu a začít s opravou 
a přestavbou budov. Byl velice uznáván i v rámci řádu, stal 
se vizitátorem. Je označován jako druhý zakladatel kláštera.

Jeho nástupce Benedikt Littwerig, který byl oseckým 
opatem až do 1726, se rovněž zasloužil o další velký rozvoj 
kláštera na základě toho, co zkonsolidoval jeho předchůdce 
Laurencius Knittel.

K l á š t e r n í  p i v o v a r y

Grangie (latinsky grangium) byl velký hospodářský dvůr 
řádu cisterciáků. Grangia měla být zároveň nástrojem 
kolonizace odlehlých neosídlených území a zároveň 
zajištěním soběstačnosti klášterů, kterým řádová 
pravidla nařizovala nezávislost na vnějším světě. Jejich 
hospodaření, které vedl mnich, spravovali ve vlastní režii. 
Jelikož však bylo na práci málo mnichů, tak tam praco-
vali i jejich laičtí spolubratři. Ti nebyli tolik povinováni 
modlitbami na rozdíl od mnichů, tzv. bílých mnichů, tedy 
řeholníků, a zajištovali hospodaření grangií. Nazývali se 
konvršové a někdy se jim říkalo i vousatí nebo šedí mniši. 
Ale ani pomoc konvršů nestačila, a tak tam pracovali 
i nájemní pracovníci a při sezonních pracích vypomáhali 
při robotě poddaní z okolních vesnic. 

Zdroj: wikipedie

Architektonický skvost, křížová chodba, je němý svědek pohnu-
tých i vznešených dnů oseckého kláštera  Foto: PORT/jv
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K l á š t e r n í  p i v o v a r y

Začal s barokní přestavbou kláštera. Dnešní podoba 
je výsledkem jeho snažení. „Můžeme říci, že osecký klášter 
je jedním z mála klášterních komplexů, který se podařilo 
v původním záměru dostavět,“ vysvětluje Jindřich Koska. 
„Na rozdíl od jiných, kde se původní záměr díky josefovským 
reformám nepodařilo úplně zrealizovat,“ dodává. V době 
působení těchto dvou osvícených opatů byla založena napří-
klad lékárna, hospitál, manufakturní výroba a klášterní 
zahrady ve stylu francouzských zámeckých zahrad. Klášter 
se mimo jiné zapojuje i do důlní činnosti.

Poté následuje období vlády Josefa II. Zatímco jose-
fínské reformy byly pro mnohé kláštery likvidační, osecký 
klášter zrušen nebyl. I když mu zrušení hrozilo. Tehdejší 
opat Mauritius Elbel dokázal fungování kláštera uhájit. Za 
něj a opata Benedikta Venusiho došlo k některým dalším 
úpravám v areálu kláštera. Opat Elbel dal například vyma-
lovat do současné podoby velký sál v opatství, došlo k rozši-
řování klášterních sbírek a podporování vědecké práce členů 
konventu. Josef II. sice razil zásadu, že kontemplativní řády, 
což byli i cisterciáci, jsou řády, které pro tehdejší společnost 
nemají význam a jsou přežitkem. Především proto, že se neza-
pojují do potřeb společnosti a přitom mají ohromné majetky. 
Ale v případě kláštera Osek a obecně řádu cisterciáků zjistil, 
že tomu tak není, a klášter proto nezrušil. Důvodem bylo, 
že se zapojili do sociálních činností. Financovali mimo jiné 
sirotčinec, zakládali školy a fi nancovali je na svých farnos-
tech. Podporovali ze svých zdrojů i další projekty, jako napří-
klad gymnázium v Chomutově. Současnou mluvou, klášter se 
společensky angažoval a to se Josefu II. líbilo. 

Druhý důvod byl spíše politický. Kongregace vznikly 
po zrušení klášterů ve Francii po revoluci včetně mateřského 
kláštera v Citeaux, kde se každoročně scházela generální 
kapitula. Pro Osek však byl, jak je zmíněno, mateřský klášter 
Waldsassen, a byl s to přes zmíněné zničení řady dokumentů 
dohledat zakladatelské linie, a současně byli schopni pro-
kázat vazby na klášter Citeaux. 

A co bylo významné, vždy existovala povinnost jednotli-
vých opatství z různých krajin sejít se jednou do roka na gene-
rální kapitule. Kromě „strategických“ pohnutek si sdělovali 

i své ekonomické, umělecké i jiné preference. Po francouzské 
revoluci toto padlo. A tak, aby řády přežily, založily kongre-
gace, a osecký opat stál včele české kongregace Nejčistšího 
srdce Mariina řádu cisterciáků. Tato kongregace v sobě sdru-
žovala všechny kláštery v Čechách a rovněž kláštery Miren-
stern a Marientall, ženské cisterciácké kláštery českého 
královského založení v Lužici v Sasku, které bylo v nepřá-
telském postavení vůči Rakousko-Uhersku. A tak osecký 
opat posloužil jako politický most. A někteří se domnívají, že 
posloužil i jako „vyzvědač“, který o jednáních opatů rakous-
kého císaře informoval. Ale přece jen dal Josef II. jednu 
podmínku. Zrušil jim jejich fi lozofi cký institut v Praze, tzv. 
Bernardium, a omezil počet mnichů na 12. 

Po předčasné smrti Josefa II. mohl klášter znovu při-
jímat novice a zaznamenal rozkvět. Opět se ekonomicky 
zotavil a fungoval v dobrých hospodářských podmínkách až 
do roku 1945 přesto, že za druhé světové války byl opat Theo-
bald Scharnagl donucen nacisty k odprodeji části klášterního 
hospodářství. 

Po válce byly na klášter uplatněny Benešovy dekrety. 
Mniši německé národnosti byli internováni a pracovali 
v dolech. Posléze museli odejít do Německa. Opat Harzer, 
nástupce opata Scharnagla, se pokusil klášter udržet v chodu 
tím, že jmenoval převorem českého cisterciáka P. Zikmunda 
Jana Kapice, který byl za války nacisty perzekvován. P. Kapic 
měl rovněž být národním správcem klášterního majetku. 
Tento pokus nevyšel a do oseckého kláštera byli v roce 1946, 
na základě dohody cisterciáků a diecéze, povoláni salesiáni. 
Opat Harzer odešel po předání majetku za svým konventem 
do Německa. Salesiáni v klášteře působili až do roku 1950, 
kdy došlo k Akci K a násilnému obsazení kláštera. 

Tolikrát pohnutá historie, jako již několikrát v dějinách, 
měla v padesátých letech minulého století smutné pokračo-
vání. 

Průvodce dějinami kláštera dr. Koska vysvětluje: „Když 
byl v rámci Akce K bezpečností obsazen, byli tady umístěni mni-
chové a novicové, poté, místo nich, se stal klášter internačním 
táborem pro řeholní sestry. Bylo jich při tzv. svozu kolem 400 
z různých kongregací. Osecký klášter se tak stal po Bílé Vodě 

Loď klášterního kostela Panny Marie svou krásou a elegancí dodnes překvapuje  Foto: PORT/jv
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a Broumově jedním z internačních táborů řeholnic. Ty měly 
různé náplně, od pečovatelských služeb o mentálně postižené 
děti přes práci ve fabrikách jako přadleny až po práce v země-
dělství a v neposlední řadě v zahradách pro zajištění vlastní 
obživy.“ A pokračuje: „Potom se některé z nich nejprve staraly 
o mentálně postižené děti a později byly zapojeny do zemědělské 
výroby v rámci místního státního statku. Chovaly i prasata. 
V roce 1954 byl v klášteře zřízen charitní domov pro 300 řehol-
ních sester, které pocházely ze šesti různých řeholních řádů.“

Ty v oseckém klášteře pobývaly až do roku 1992, kdy se 
mohly vrátit zpátky do svých mateřských klášterů. V témže 
roce přebírají klášter opět cisterciáci, přichází sem cisterciáci 
z převorství Langwaden v blízkosti Düsseldorfu. A začíná 
nová éra kláštera a obnova opatství. V čele stál opat Bernard 
Thebes, který se snažil o obrodu řeholního života. To se mu ale 
nepodařilo. V roce 2008 odchází, vážně nemocen, do charit-
ního domova Goppelnu u Drážďan, kde dožívá a v roce 2010 
umírá. Pohřben je v oseckém klášteře. 

V současné době tedy není v klášteře mnišská komunita, 
funguje zde pouze společenství oblátů kláštera. 

V roce 2008 také došlo ke zpracování generelu na obnovu 
celého areálu. V něm je počítáno s obnovením ekonomic-
kých činností souvisejících s historií kláštera, ale s ohledem 
na potřebnosti dnešní doby. Počítá se s vybudováním mezi-
národní vzdělávacího a kulturního centra a rovněž obsazení 
řeholníky.

 „Na přelomu let 2013 a 2014 byl klášter, po dohodě mezi 
generálním opatem řádu a biskupstvím litoměřickým, svěřen 
řádem do užívání diecéze s tím, že se do něj mohou mniši kdy-
koliv vrátit,“ vysvětluje současný stav MVDr. Koska. 

Postupně probíhá obnova budov. V současnosti největší 
akcí, která je nyní realizována, je restaurování interiéru kos-
tela, elektroinstalace a ozvučení a výměna i oprava střešní 
krytiny. Tento projekt je zařazen do integrovaného operač-
ního programu EU, ze kterého je také fi nancován se spolu-
účastí opatství.

Došlo také k obnovení pivovaru po barokizaci kláštera 
v roce 1701. Počítá se s další investicí do restaurace a byla 
rovněž zprovozněna ve zkušebním provozu palírna nejen 
pro výrobu ovocných destilátů, ale i drobným pěstitelům 
a zahrádkářům. V okolí kláštera jsou totiž rozsáhlé sady, jak 
již bylo uvedeno. 

Podle Jindřicha Kosky tyto ekonomické aktivity zdaleka 
nestačí, pomáhají jej pouze udržet, a nikoliv rozvíjet, jak by 
bylo potřebné. 

„I kdyby došlo k navrácení majetku v rámci restitucí, nikdy 
nebudou stačit k obnově celého klášterního komplexu,“ vysvět-
luje situaci náš zasvěcený a velmi ochotný průvodce a dále 

poznamenává: „Podle 
odhadů zpracovaných 
v roce 2008 by bylo potřeba 
mít k dispozici asi pět mi-
liard korun v tehdejších 
korunách, aby se navrátila 
jeho dřívější krása a funkč-
nost.“ 

Jednou z klíčových 
oblastí činnosti kláštera je 
využití potenciálu cestov-
ního ruchu jako nástroj 
k získání potřebných 
finančních prostředků. 
Právě pivovar má v této 
činnosti velmi významnou 
roli. Klášter se snaží využít 
cestování, ročně areál 
navštíví několik desítek 
tisíc osob. Řada z nich 
potom i samotný klášter. 
Vedle prohlídkového 
okruhu se v klášterních 
sálech pořádají meditační 

nebo volnočasové aktivity.
Klášter nemá zaměstnance. Jeho správce spolupra-

cuje s úřadem práce v Teplicích a využívá programů v rámci 
veřejně prospěšných prací. Koho jim úřad přidělí, ti jsou vyu-
žíváni.

V areálu, jak bylo zmíněno, opět funguje i klášterní 
pivovar a již dnes má svou nesporně pozitivní roli v oživení 
areálu. Konec konců bylo tomu určitě v minulosti, a jak 
všichni v klášteře i v jeho okolí doufají, bude tak i dnes. 

Předpokládá se, že počátek tradice vaření piva sahá 
v klášteře Osek do 13. století. Doklady však neexistují. Má se 
za to, že vzaly za své v 16. století, kdy byla řada originálních 
listin kláštera, mezi nimi o pivovaru, nenávratně zničena. 
I když některé listiny, nikoliv však o pivovaru, byly přepsány 
řeholníky a existují v opisech.

Nechme o historii pivovaru mluvit Ing. Ladislava Koze-
richa, správce pivovaru: „První zmínky, které jsou k dispozici, 
uvádějí, že osecké pivovarnictví je od svého počátku spojeno 
s cisterciáckým opatstvím. První pochvalná zmínka o oseckém 
pivu pochází z pera opata Knittla a je datována rokem 1645. 
V době barokní přestavby kláštera byl pivovar přesunut z pro-
stor západního křídla konventu do současných prostor hospo-
dářského dvora kláštera.“ 

V roce 1701 se tedy začíná psát další historie barok-
ního pivovárku a sladovny. Pivovar byl postupně rozšiřován 
a modernizován a v sezoně 1901–1902 dosáhl svého rekord-
ního výstavu 23 662 hl. Ing. Kozerich uvádí, že se zacho-
valy pivní etikety pivovaru, který se jmenoval Stiftsbrauerei 
Ossegg. Pivovar stále vlastnili cisterciáci. 

„Sladovna fungovala, ale v roce 1944 vyhořela a nebyla 
obnovena. Nasládlá vůně rmutů se Osekem vznášela až do roku 
1946, kdy byl pivovar v důsledku poválečných událostí uzavřen 
národním správcem, který přivedl celé hospodářství k ban-
krotu.“ 

Poté pivovar sloužil jako sklad a stáčírna mosteckého 
pivovaru. Později se z pivovaru stala truhlárna. Využíval ji 
státní památkový ústav pro opravu historických věcí. V pivo-
varu se domnívají, že některé dokumenty z té doby mohou mít 
v litoměřickém oblastním archivu.

Novodobá obnova pivovaru, který nese jméno pivo-
varu Ossegg, Cisterciáckého opatství, začala v roce 2014. 
Návštěvníka pivovaru zaujme nejen krása technologií, které 

Přísnému oku L. Kozericha nic 
neujde  Foto: PORT/jv

I moderní pivovarské technologie, jaké mají v pivovaru Ossegg, 
mohou zaujmout svou krásou podpořené kovovým leskem a všu-
dypřítomnou čistotou  Foto: PORT/jv
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K l á š t e r n í  p i v o v a r y

se musí líbit i těm, kteří nejsou technicky naladěni, ale přede-
vším čistota, která v provozu panuje. A ještě jedno. Lesk všech 
těch trubek, páček, nádob a všeho, co k modernímu pivovaru 
náleží. „Víte, na čistotu, a vůbec na hygienu jsme jako všichni 
pivovarnici hodně zaměření, až někdy ‚ujetí‘. Ale v potravinář-
ství je to logické. A když vidíme, jak vypadá v dnešní podobě, 
tak i pyšní. To víte, asi to tak ve středověku nebylo, a přesto 
i tehdy bylo pivo nejen zdravé, ale díky převařené vodě i hygi-
enicky nezávadné. A co teprve dnes,“ dodává s úsměvem ing. 
Kozerich. Ale nechme opět slovo nejzasvěcenějšímu a sym-
patickému průvodci i sládkovi v jedné osobě: „Pivovar jsme 

otevřeli v roce 2015. V současnosti je výstav patnáct set hek-
tolitrů. Vaříme klasiku, tedy český ležáky. Jedenáctka dělá 
15 % produkce, dvanáctka necelé dvě třetiny a zbytek tvoří spe-
ciály. Patří sem tmavá třináctka a extra hořká světlá třináctka 
a rovněž tmavá 18 Jindřich, která se vyrábí jen o Vánocích 
a na slavnostní příležitosti. A část produkce tvoří sezonní piva, 
medová čtrnáctka a Märzen.“

A má náš pivovar nějaké specifi kum, ptá se spíše sám 
sebe Ladislav Kozerich? „Chtěli jsme od začátku a také proto, 
že jsme v klášteře, aby piva byla plnější, měla vyšší výživový 
potenciál. Proto jsou ta piva trochu těžší, více sladová se zbyt-
kovým extraktem kolem pěti procent. Používáme žatecký polo-
raný červeňák, až na výjimky, kdy děláme pro oživení nabídky 
speciály. Souhlasím s tím, že speciály jsou zajímavé. Ale 
tvrdím, ať je dělají hlavně ty země, které v jejich produkci mají 
svou tradici. Dělají to, alespoň dle mého, lépe než ostatní.“ 
A ve svých úvahách o profilu produkce pivovaru Ossegg 
s vážnou tváří pokračuje: „Respektujeme to, že český ležák 
je vlastně o harmonii. Chceme, aby žádná ze složek zvlášť 
nevystupovala, tzn. hořkost, říz, alkohol a zbytkový extrakt. 
Dbáme na to, aby všechny tyto čtyři prvky se podařilo dostat 
do rovnováhy.“

A jaký je systém distribuce pivovaru Ossegg? Polo-
vina produkce se prodá v pivovaře, ať již v restauraci, kterou 
rovněž vlastní společnost Empresa, nebo v rámci osobního 
odběru. Milovníci oseckého piva si pro něj jezdí často sami. 
Nezanedbatelný objem si berou v sudech domů, nejvíce se 

prodá ve skle. Petky nemají. To je ekonomicky nejzajíma-
vější. Druhá polovina míří do restaurace v Oseku a na dalších 
10–15 míst.

V zimě funguje v klášterním pivovaru restaurace s kapa-
citou 30 míst. V sezoně je k dispozici i terasa pro 150 osob. 
Ta je sice otevřena i v zimě, ale počasí její návštěvnost pocho-
pitelně významně omezuje. „V létě nám velice dobře funguje 
gril, a to samozřejmě významně zvyšuje spotřebu piva. Děláme 
hodně grilovaná masa ve vlastní režii a je o ně velký zájem,“  
popisuje situaci s prodejem piva v rámci pivovaru ing. Koze-
rich „A hlavně se snažíme dělat speciální akce. Jednou, někdy 
i dvakrát do roka děláme vepřové hody. Navíc se stalo tradicí 
slavnostní zahájení i ukončení sezony. Je s hudbou a sejde se 
vždy na tři stovky příznivců našeho pivovaru. A přitom máme 
v pivovaru pouze tři stálé zaměstnance ve výrobě a jeden další 
má na starosti obchod a marketing,“ dodává s pochopitelnou 
hrdostí v hlase.

Pivovar a jeho zařízení spojené s degustací je možné si 
na základě objednávky v rámci exkurzí prohlédnout. Zatím 
probíhají v češtině, ale uvažují i o rozšíření do dalších jazyko-
vých mutací.

Pivovar také vychází vstříc sběratelům pivních a pivo-
varských kuriozit. Nabízí turistickou známku, razítka do 
turistických knížek, oblíbené pivní tácky nebo jednoduché 
etikety. A prodávají pivní lahve, sklenice pivovaru s logem, 
džbány a trička. A podle nejčerstvějších informací plánují 
v oseckém pivovaru velkou zahraniční expanzi.

Historie oseckého kláštera připomíná dějinnou sinu-
soidu. Období rozmachu střídaly krize, hrozby zániku. Přesto 
se zdá, že nyní je klášter spolu se svým pivovarem na cestě 
ke svému rozvoji. Doufejme, že tomu tak opravdu bude. 
Klášter, jeho areál, ale i pivovar si to zaslouží. A především 
lidé, kteří v něm pracují a bojují za jeho záchranu. Je přece pro 
všechny, kteří jej navštěvují nebo návštěvu plánují. Vždyť 
patří k našemu dědictví. Držme jim proto palce. �

Současná celoroční nebo sezonní nabídka klášterního 
pivovaru Ossegg: 11° Světlý ležák Ossegg, 12° Světlý 
ležák Philipp, Světlý ležák Vídeň, Světlý ležák Kazbek, 
13° Světlý speciál extra hořký, Tmavý speciál Tomáš, 14° 
Medová, 18° Tmavý speciál Jindřich, pod nimiž jsou pode-
psaní sládci Jan Vlk, Aleš Fajt a Zdeněk Rieger.

Pivo z klášterního pivovaru Osek mělo osobitou nabídku 
 Foto: archiv pivovaru

Nejlépe osecké nefi ltrované nepasterizované pivo chutná v pivo-
varské restauraci Foto: PORT/jv

Pivovar vlastní firma EMPRESA, s. r. o., a klášter jí 
budovy pronajímá. Technologii dodala fi rma BREWTEC 
s. r. o., podobně jako dalším sedmi minipivovarům. Pivo 
se vaří v létě přibližně 6x týdně, várka je lehce přes 10 hl, 
v zimě dvakrát až třikrát týdně. 
Tři kvasné kádě mají každá 20 hl, dále je k dispozici spilka, 
12 ležáckých tanků po 20 hl.
Varna je nerezová, povrch má zrcadlový lesk kvůli sanitaci 
a designu.
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Martin Mrštný 
– život pěkně 

od podlahy
Vždy, když přijde nějaké životní jubileum, si člověk uvědo-

mí, jak všechno rychle utíká. Začne přemýšlet, co všech-
no zažil a především, co vytvořil, co za ním zůstává. Jedním 
z letošních padesátníků, jubilantů, je i Martin Mrštný, kte-
rý zasvětil svůj život průmyslovým podlahám především pro 
potravinářský průmysl. Zajímavé jsou osudy a příběhy lidí, 
jak se k určitému oboru dostanou. Každá lidská činnost je 
jedinečná a svým způsobem zajímavá. A pokud se s ní nese 
i úspěch v tom daném oboru, pak je to určitě správně a jak se 
říká, člověk na svém místě.

Cesta k „podlahařině“ nebyla v případě Martina Mrštného 
tak přímočará, jako když mají někteří ve vínku od dětství jasný 
směr své životní činnosti. Narodí se například v rodině, kde se 
profese přenáší z otce na syna. Martin Mrštný se narodil dětské 
sestře a jeho tatínek byl strojař. Tatínek pracoval v továrně, 
kde byl vedoucím údržby. A víte určitě, jak to chodí. Uznávaná 
osoba, bez které by fabrika „nejela“. Byl to pracovitý člověk, 
kterého práce bavila a naplňovala, a poradil si se vším. Ve svém 
volnu spravoval všem známým televizory a ostatní spotřebiče. 
O tatínkovi říká, že si pamatuje jako dítě, že sedí u stolu 
s rozdělanou televizí plnou elektronek a vedle sebe má popelník 
plný oharků a často prý zapálené dvě cigarety najednou. Ale 
dokud televizi, rádio nebo pračku nespravil, tak se od práce 
nezvedl. A právě preciznost a trpělivost, a především dotáhnout 

věci do konce jsou vlastnosti, které Martin po tatínkovi podědil. 
Když se do něčeho zakousne, tak nepustí, dokud to nedostane.

Maminka byla velmi starostlivá a její povolání dětské 
sestry ji velmi naplňovalo. I dnes v důchodu se stará o staré 
lidi a pomáhá jim, aby měli život spokojený a zdravý. Ale tou 
pravou vášní jeho maminky bylo cestování. Dokonce si za 
svoje první výplaty koupila ještě jako svobodná motorku ČZ 
175 a tou procestovala celé Česko. Bohužel v té době „jenom“ 
Česko. Říká, že mu vyprávěla, jak jezdili na motorce až na 
„Mácháč“ a všichni chlapi se ohlíželi, protože ženská na motor-
ce byla v té době unikát. Maminka jeho dětem vždycky říkala: 
„Běžte na žurnalistiku, budete psát o všem možném, ale hlavně 
budete cestovat po celém světě.“ Když si Martin udělal řidičák, 
jezdil dlouhá léta na maminčině stopětasedmě. A tady asi 
zdědil lásku k cestování. Nebýt stále na jednom místě, ale 

být v pohybu, cestovat po 
světě a poznávat nové lidi. 

S manželkou Dášou 
má dva syny a ti vášeň 
k cestování zdědili určitě 
také. Starší Honza je 
vynikající volejbalista, 
a dokonce v doroste-
neckém věku hrál první 
dorosteneckou ligu. Říká, 
že jeho syn měl vynika-
jící tým, a tedy sportovní 
kamarády. Dnes žije už 
dlouhou dobu v Lucem-
bursku a pracuje v cen-
trále jedné významné 
p o t r a v i n á ř s k é  f i r m y 
a jako marketingový 

Martin Mrštný (vpravo) spolu s kolegou Jiřím Literou po zdolání své první ferraty Tauplitz v rakouských Alpách v roce 2016. 
Doufá, že také nebude poslední...

První lyže
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Pracovní nasazení

Předání Zlaté Salimy z rukou ministra zemědělství

odborník cestuje po celém světě. Mladší Matěj také miluje 
cestování a je velký sportovec. Lyžař tělem i duší, dokonce se 
v roce 2015 stal českým mistrem ve skicrossu. Jeho letní vášní 
je downhill na kole.

Martinovou sportovní vášní je jízda na kole, lyžování, 
badminton a kruhové tréninky. Říká, že je to vynikající relax 
a poznává zde spoustu nových lidí. „Při jízdě na kole si může 
člověk přemýšlet o všem možném, u mě je to především o práci, 
co je třeba ještě udělat a jak vše potlačit dále.“ 

Narodil se v Ústí nad Orlicí, kde prožil i celé mládí. 
Vystudoval Střední průmyslovou školu železniční, obor 
elektro a strojařinu. Jeho snem bylo pracovat jako strojvůdce. 
Několik měsíců před maturitou mu však zjistili částečnou 
barvoslepost a nesměl pracovat v přímém provoze. A tak po 
maturitě začal pracovat v PVT (Podnik výpočetní techniky) 
jako technik na sálovém počítači. Být zavřený na jednom 
místě celé dny však nebylo to pravé, tak odchází do stavební 
fi rmy, kde začal jako dělník, a pak si ho vedoucí střediska 
vzal do kanceláře, kde dělal, jak říká, vše, co šéfa nebavilo. 
Fakturace, soupisy prací, zásobování staveb a dílen. „Byla 
to pro mě dobrá škola. Snad možná je dodnes skříň na stře-
disku plná mých ručně psaných soupisů prací. Taky od té doby 
píši jen tiskacím písmem, PC v té době nebyly a vše se psalo 
přes kopírák. Taky jsem poznal jako zásobovač spoustu lidí 
a odbytů a továren, které do stavebnictví dodávaly. To vše byla 
úžasná zkušenost pro moje budoucí povolání obchodníka.“ 

Od stavební fi rmy po osmi letech odchází po nabídce 
práce do stavebnin Raab Karcher do Hradce Králové, kde rok 
pracuje jako obchodník. Tady poznává šéfa společnosti vyrá-
bějící stavební chemii a po roce začne pracovat pro tuto fi rmu 
jako obchodník pro východní Čechy. „Pamatuji sedm názvů 

Na mámině  stopětasedmě se strejdou

naší fi rmy, to, jak měnila své majitele. Ale lidé a produkty byli 
stále stejní. Jen se fi rma obrovsky rozrůstala a rostla.“ Tady 
se postupně propracoval na manažera pro klíčové zákazníky 
a v rámci České republiky pak dostal na starost v divizi průmy-
slových podlah uvést do života polyuretanbetonové podlahy 
speciálně pro potravinářský průmysl. Posledním majitelem 
se stal velký nadnárodní koncern. Po dvacetiletém angažmá 
se rozhodl odejít. To rozhodnutí bylo velmi rychlé a svým 
způsobem i jednoduché. Nabídku na práci v oblasti průmy-
slových podlah dostal od svého šéfa Jirky Litery, který odešel 
k fi rmě Remmers. Prý to bylo jednoduché, 20 let mu šéfoval 
a byl a je to prý výborný šéf. Remmers je rodinná fi rma, a tedy 
profesní život v takové fi rmě je postaven na jiných pracovních 
základech, než jaké mají velké konglomeráty. „To lano přišlo 
ve správnou chvíli,“ říká. 

„Je úžasné, když se spojí práce a zábava. Potravinářský 
průmysl, nebo lépe řečeno potravináři jsou vesměs vynika-
jící a pracovití lidé. Svoji práci berou jako vášeň a zábavu 
a zároveň zodpovědnou práci. Nesmírně si vážím mnoha 
inspirativních lidí.“ Jmenoval celou řadu lidí od majitelů, 
techniků po obchodníky a jmenovat je zde ani nelze, aby 
nebylo na někoho zapomenuto. Říká, že s těmito profesio-
nály jsou úžasné debaty o jejich práci. V životě ovlivňuje 
člověka prostředí, ve kterém žije, a především lidé, kteří ho 
obklopují. Svou práci bere velmi vážně a podařilo se mu 
vytvořit jakýsi etalon podlahy pro potravinářský průmysl. 
Nejen dobrý produkt, ale také precizní přístup a zodpo-
vědnost k jeho aplikaci. Nenechat aplikovat kde koho, ale 
pouze praxí ověřené aplikátory, kteří jsou stejně zodpovědní 
jako on. 

Ing. František Kruntorád, CSc. 

�
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