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Situace Ustanovení zákoníku práce Hmotné zabezpečení zaměstnance

I Zaměstnanci byla 
nařízena karanténa 

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní 
překážka v práci na straně 
zaměstnance

- za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV*
od 15. kal. dne – nemocenské
Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti 
bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům plně uhrazena

II Zaměstnanec byl 
z důvodu onemocnění 
uznán dočasně práce 
neschopným

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní 
překážka v práci na straně 
zaměstnance

za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* 
od 15. kal. dne - nemocenské

III Zaměstnanec musí 
pečovat o dítě mladší 
10 let z důvodu zavření 
školského zařízení

§ 191 ZP v kombinaci s § 39 ZNP 
– důležitá osobní překážka v práci 
na straně zaměstnance

za 9, případně 16 kal. dní – ošetřovné 

Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parla-
mentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 
13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve 
stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimo-
řádného opatření při epidemii.

IV Zaměstnanec musí 
pečovat o dítě ve věku 
od 10 let z důvodu 
zavření školského 
zařízení

§ 199 ZP – nepojmenovaná 
jiná důležitá osobní překážka 
v práci na straně zaměstnance 
(podmínka: péče je s ohledem 
na specifi cké potřeby dítěte 
nezbytná)

nenáleží náhrada mzdy/platu, ani dávka ze systému nemo-
cenského pojištění

Mimořádný zákon již schválila vláda a po schválení Parla-
mentem ČR bude příslušet ošetřovné při péči o děti mladší 
13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve 
stupni lehké závislosti, a to nově po celou dobu trvání mimo-
řádného opatření při epidemii.

V Nepřidělování práce 
zbylým zaměstnan-
cům z důvodu nepří-
tomnosti většího počtu 
zaměstnanců (např. 
z důvodu karantény, 
DPN, péče o dítě)

§ 208 ZP – jiná překážka v práci 
na straně zaměstnavatele

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV*

MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanos-
ti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy 
zásadním způsobem kompenzovat. 

VI Nepřidělování práce 
v důsledku výpadku 
vstupů (dodávky 
surovin, služeb, 
součástek, podkladů)

§ 207 písm. a) ZP – překážka 
v práci na straně zaměstnavatele 
(prostoj)

náhrada mzdy/platu nejméně ve výši 80 % PV*

MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanos-
ti, který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy 
částečně kompenzovat.

VII Dočasné uzavření nebo 
omezení provozu 
v důsledku mimořád-
ných opatření učině-
ných orgánem ochrany 
veřejného zdraví -
MZdr, KHS 
(např. uzavření obce)

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní 
překážka v práci na straně 
zaměstnance (karanténa 
– § 167 ZNP, § 347 odst. 4 ZP)

za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 %  RPV**
od 15. kal. dne – nemocenské

VIII Dočasné uzavření nebo 
omezení provozu 
v důsledku mimořád-
ných opatření učině-
ných na základě
krizového zákona 
(např. ve vazbě na 
usnesení vlády - posilovny, 
obchody s oblečením, 
restaurace)

§ 208 ZP – jiná překážka v práci 
na straně zaměstnavatele

ALE: je-li omezena poptávka /od-
byt a zároveň je uzavřena dohoda 
s odborovou organizací, případně 
vydán vnitřní předpis, lze uplatnit 
částečnou nezaměstnanost 
- § 209 ZP

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV*

Dle schváleného  Cíleného programu podpory zaměstnanosti 
bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům z 80% uhra-
zena

náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % PV*

IX Dočasné uzavření 
nebo omezení provozu 
v důsledku omezení 
poptávky po poskyto-
vaných službách nebo 
omezení odbytu 
výrobků

§ 208 ZP – jiná překážka v práci 
na straně zaměstnavatele

ALE: v případě dohody 
s odborovou organizací, 
případně na základě vnitřního 
předpisu lze uplatnit částečnou 
nezaměstnanost - § 209 ZP

náhrada mzdy/platu ve výši 100 % PV*

náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % PV*

MPSV předložilo Rozšířený program podpory zaměstnanosti, 
který má zaměstnavatelům vyplacenou náhradu mzdy čás-
tečně kompenzovat.

X Zaměstnanec může 
vykonávat 
práci z domova

§ 317 ZP - je-li to s ohledem 
na povahu vykonávané práce 
možné, lze se ve výše uvedených 
situacích dohodnout na výkonu 
práce z domova(ne u DPN)

mzda/plat za vykonanou práci (náhrada mzdy/platu ani 
dávka nepřísluší). 

Konat práci z domova je při splnění podmínek možné konat 
i v karanténě. 

* PV – průměrný výdělek zaměstnance; RPV – redukovaný 
 průměrný výdělek zaměstnance
** podmínka pro náhradu mzdy/platu je doklad potvrzující 
 nařízení karantény doručený příslušné OSSZ

www.mpsv.cz
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Vážené naše čtenářky  
a vážení naši čtenáři,

s velkým znepokojením píši tento 
editorial.  Koronavirus.  Původně 
jsem uvažoval jej napsat na úplně 
odlišné téma, abychom si trochu 
oddechli,  ale  na  oddechnutí  to 
ještě  zdaleka  není.  My,  lidé  roz-
mazlení  dlouholetým  blaho-
bytem,  nestrádáním  a  nezvyklí 
mít  strach  o  životy  své  a  svých 
blízkých, se neumíme k této nové 
situaci nijak racionálně – a hlavně 
bez  emocí  –  postavit.  Od  hrůz 

druhé  války  jsme  v  takové  situaci  nebyli  a  možná,  že  ještě 
déle. Utéci není kam, žít a pracovat se musí. K tomu patří 
i nezbytné obstarávání živobytí a dalších potřeb rodiny, takže 
jít ven a nakazit se patří k rizikům dnešní doby. Vláda přijala 
striktní opatření a jsou opravdu pro náš život silně omezující. 
Ale je třeba to brát a učit se s tím žít. Počet nemocných u nás 
sice nevykazuje velká čísla, ale jejich nárůst je každým dnem 
a to je silně znepokojující. Opatření vlády mají logický směr 
a výkonní ministři a náměstci plní svoji krizovou roli obětavě 
a s vysokým nasazením. Chyb tam moc vidět není, a i největší 
rivalové a kritici vlády a  jejího předsedy nehýří stranickou 
opoziční hantýrkou tolik. To tato vážná situace vyžaduje. Net-
říštit síly a realizovat bez průtahů přijatá opatření je jediná 
cesta vedoucí k výsledku. Televizní redaktoři různé pasti na 
vedoucí činovníky vlády a krizového centra občas pouští, ale 
je to vesměs vždy na téma nedostatku roušek a respirátorů. 
A  to  je  pravda.  Nejvíce  propásla  svou  roli  Správa  státních 
hmotných rezerv. V jejích skladech měly být desítky milionů 
těchto  ochranných  prostředků  jako  pevný  a  trvalý  základ. 
My  potravináři  máme  s  touto  organizací  letité  zkušenosti 
a rezerva potravin a ochrany lidí byl vždy její klíčový úkol. 
Zdá se však, že v době dlouhého míru zastihla tato pandemie 
státní rezervy úplně nepřipravené. Zase se projevilo v praxi 
heslo, že dvacáté první století je po devatenáctém století páry 
a dvacátém století válek stoletím neodbornosti. A proto čest 
výjimkám. Je namístě vyzdvihnout odbornou i organizační 

e d i t o r i a l

schopnost premiéra, ministra zdravotnictví a jeho náměstka 
doktora Prymuly. I přes občasná hledání nejefektivnějších cest 
a forem se díky jasným informacím prostřednictvím médií, 
zejména pak televize, dozvídáme vše včas. A máme přehled 
o vývoji nákazy u nás i ve světě. Ale i o záměrech a opatře-
ních, které vláda vydala, a i o pokynech nám občanům, které 
musíme  respektovat.  Podstatné  je  i  to,  že  nechybí  i  jasná 
doporučení, jak se v době epidemie chovat. Lidi se chovají 
zatím ukázněně. Filozofie nás všech je jasná, nenakazit se. 
Nyní řádící typ koronaviru je velmi zákeřný a každý z nás umí 
snadno domyslet hypotézu vlastní nákazy bez velkého pře-
mýšlení. A zavřít se do atomového krytu úplně jde málokomu. 

Stále před večerními zprávami čekám na zprávu o novém 
séru, které by mohlo epidemii zastavit. Bohužel, vir šířený po 
exponencionále stále vyhrává zejména v Itálii, celé Evropě 
a pak i v Trampově Americe. A tak s velkou úlevou slyšíme 
zprávy z východu, odkud většinou dobré zprávy nechodí, ale 
tentokrát ano. Ustaly nárůsty počtu nakažených osob v Číně. 
Přejme si jenom jediné, abychom nynější pandemii u nás i ve 
světě zvládli jak my občané, tak především vědecký a lékařský 
stav. Už dávno se lítá na Měsíc, všechny vymoženosti světa 
už byly objeveny a najednou takový malinký neviditelný vir 
tisíckrát menší než bakterie nám ničí vše, práci, úsilí, a hlavně 
naše životy. A to je troufalost nebývalá a pro lidskou civilizaci 
nepřijatelná. Věřím v sílu lidských hlav a rukou. Ono nám ani 
nic jiného v současné době nezbývá.    

Toto  vydání  časopisu  Potravinářská  Revue  mělo  být 
věnováno našemu potravinářskému veletrhu Salima, který 
se měl konat od 20. dubna 2020. Veletrh tak  jako všechny 
akce s mnoha návštěvníky byl v tomto termínu zrušen a pře-
souvá se na listopad. Tím nám chybí i otvírací článek časo-
pisu, který měl mít generální ředitel Veletrhů Brno Ing. Jiří 
Kuliš k letošní Salimě. Jinak ale zůstává skladba a náplň časo-
pisu v původním našem zacílení a obvyklém záběru. Pevně 
věřím, že i další vydání našich titulů nebudou poznamenány 
naší současnou životní situací a že ve vydávání našich titulů 
budeme nadále plynule pokračovat. Přeji příjemné počtení 
a pěkné Velikonoce. 

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel
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s p o l e č n o s t

Proč ubývá voda 
v krajině

Ing. JOSEF KUBIŠ,
předseda představenstva AGRO Jesenice u Prahy a. s. 

a viceprezident AK ČR  
 

V posledních letech trápí naši zemi nedostatek vláhy. Přišlo 
několik roků s nižšími srážkami, k tomu vyšší průměrné 

teploty a problém se suchem je na světě.
Období  se  střídáním  množstvím  srážek  a  kolísáním 

teplot byla vždy, v poslední době ale společnost v souvislosti 
se zdůrazňováním globálních změn počasí tomu věnuje zvý-
šenou  pozornost.  Při  neznalosti  a  nepochopení  složitých 
vztahů v přírodě, co způsobuje člověk a které změny pravi-
delně probíhají na Zemi bez vlivu lidské společnosti, se hledá 
viník současných změn počasí. U nás se rozšířil názor, že za 
nedostatek vláhy mohou zemědělci, že špatně obdělávají svá 
pole a tím půda špatně zadržuje vodu. Kdyby zemědělci tak 
špatně hospodařili, tak by nemohli mít výnosy jako v západní 
Evropě, a to při poloviční spotřebě průmyslových hnojiv a pes-
ticidů. Ono to je ale složitější a na nedostatek vody v krajině se 
podílí více příčin. Srážek je u nás z dlouhodobého hlediska 
podle hydrologů stále stejně, jen s nimi neumíme hospodařit.

 

Stoupá odběr vody

Neustále stoupá odběr vody pro osobní spotřebu, která 
činí skoro 100 litrů denně na osobu, a stejné množství spotře-
buje průmysl, což představuje roční spotřebu 800 milionů m3. 
S rostoucími výnosy stoupá i odběr vody plodinami v země-
dělství. Za posledních sto let se výnosy zvýšily 4x, samozřejmě 
s  tím  stoupl  i  odběr  vody  rostlinami  na  tvorbu  produkce. 
S tím, jak stoupá spotřeba, se ale nedělají opatření na zadr-
žení povrchové vody v přehradách. Kopat stále hlubší studny 
není řešení, jen prohlubujeme deficit a pak se divíme, že pod-
zemní zdroje dochází a voda je stále ve větší hloubce. Vodu pro 
osobní spotřebu a vodu průmyslovou je nutné, až na výjimky, 
přestat  čerpat  z  podzemních  zásob  a  odebírat  ji  jen  z  pře-
hrad, které zadržují dešťovou vodu, která by jinak odtekla bez 
užitku do moře. Spodní vodu je potřeba nechat pro život v pří-
rodě, rostlinám a živočichům. 

Ubývá ploch pro vsak deště

Při růstu spotřeby se na druhé straně snižuje plocha, 
kde se voda může po dešti vsáknout do půdy. Při průměrných 

srážkách 650 mm spadne každý rok na 1 ha 6500 m3 vody. Při 
přeměně zemědělské půdy na betonový stavební pozemek je 
voda za 14 dní v Hamburku a v krajině z ní nic nezůstane. Po 
roce 1990 jsme přestali chránit půdu a její výměra se snížila 
ze 4,2 mil. ha na současných cca 3,7 mil. ha. Z toho je mini-
málně polovina zastavěná a to představuje každoroční ztrátu 
160 mil. m3 vody z naší přírody, to jsou 2/3 Slapské přehrady. 
Za posledních sto let, kdy bylo 5 mil. ha zemědělské půdy, 
ubylo cca 1,3 mil. ha, z toho je značná část zastavěná. Toto 
je obrovské množství vody, o kterou jsme ochudili naši kra-
jinu. Za to nemůžou zemědělci, oni naopak nedostatkem vody 
v krajině trpí nejvíce. 

Samozřejmě nelze zastavit investiční výstavbu. Úbytek 
další půdy ale musíme omezit vysokým daňovým odvodem za 
zábor, aby investoři neměli zbytečně velké požadavky. Deš-
ťovou  vodu  ze  střech  je  třeba  místo  odvodu  do  kanalizace 
zachycovat do nádrží pro užitkovou vodu, popřípadě do vsa-
kovacích nádrží. Dvory a parkoviště dělat pomocí vsakovací 
dlažby, aby se voda mohla vsáknout do půdy. 

Proč umírají lesy

V posledních letech jsme svědky nebývalého hromad-
ného  odumírání  jehličnatých  lesů  na  celém  území.  Přisu-
zuje se  to globálním změnám,  suchu a  vysokým teplotám. 
Je ale zajímavé, že takové hromadné odumírání lesů v okol-
ních státech není vidět. On asi kolaps našich lesů bude mít 
i  jiné  příčiny  než  jen  globální  změny.  Namnožili  jsme  si 
kůrovce. Pamatujeme si, jak se tzv. ochránci přírody přiva-
zovali na Šumavě k napadeným stromům, aby ochránili hod-
ného brouka. Pak jsme si ho rozvezli po republice dopravou 
špatně asanovanými kůrovcovými kmeny. Oproti minulosti 
je menší zájem o dřevo ve stavebnictví, kde je beton a železo, 
a v energetice jsou fosilní paliva. Snížila se těžba, část hos-
podářských smrkových lesů je proto přestárlá a starý strom 
se hůře brání proti kůrovci. Změnilo se hospodaření v lesích. 
Vrátilo  se  30  %  lesa  původním  majitelům,  20  %  fyzickým 
osobám, kterých je 300 tisíc a kteří nemají potřebné odborné 
znalosti, jak v lese hospodařit, a nemají ani čas na pravidelnou 
obhlídku. Většina z nich bydlí od svého lesa daleko, a proto 
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se  v  podstatě  nedělá  pravidelná  kontrola  lesa  s  následnou 
neprodlenou likvidací stromů napadených kůrovcem. Není 
na to dozorová kapacita lesníků ani malé techniky pro indi-
viduální  těžbu.  Těžbu  dnes  provádí  soukromé  společ-
nosti,  které  jsou  vybaveny  velkou  technikou  pro  plošnou 
těžbu. O těžbu kůrovcového dřeva nebyl ani zájem, protože 
má menší cenu na trhu. A v neposlední řadě jsou naše lesy 
z  větší  části  přehoustlé,  protože  se  nedostatečně  dělá  pro-
bírka počtu stromů tak, jak les roste, a nedělá se také pravi-
delná likvidace náletu. Přehoustlý porost potom trpí suchem  
více. 

Toto všechno jsou příčiny, které se také podepsaly na 
současném stavu lesů a které jsme si zavinili sami špatnou 
péčí. Lesů není málo, zaujímají 34 % území a neustále jich 
přibývá.  Od  roku  1750,  kdy  se  zavedl  tereziánský  katastr, 
se plocha zvýšila o více než 100 %, z 1,18 ha na současných  
2,65 mil. ha.

Neumíme udržet vodu v krajině

Dešťových srážek spadne u nás dost, jde o to, že ji neu-
míme v krajině zadržet. O úbytku ploch pro vsakování deště 
již  bylo  hovořeno.  V  oblastech,  kde  je  výrazný  nedostatek 
srážek, to řeší tak, že každá vesnice má vodojem, kde zachy-
cují vodu při deštích, aby ji využili v době sucha. Např. půl-
milionové íránské město Jazd je zásobováno vodou potrubím 
z 350 km vzdálené řeky, a přesto každý večer zalijí veškerou 
zeleň ve městě. My zvyšujeme spotřebu, snižujeme plochu 
pro vsak deště, ale nové nádrže na zachycení vody nestavíme, 
naopak jsme zrušili hodně rybníků. Ve středověku zaujímaly 
rybníky plochu 182 tis. ha, od 18. století začal jejich pokles 
a dnes je jen 23 tisíc rybníků s celkovou plochou 52 tis. ha. 
Zastavilo se budování přehrad. Do vzniku ČR v roce 1918 
bylo  postaveno  22  nádrží  s  kapacitou  43  mil.  m3  vody,  do 
roku 1949 to bylo 19 nádrží s kapacitou 240 mil. m3. V období 
1949–1990 bylo zhotoveno 90 přehrad (včetně Vltavské kas-
kády) s celkovou kapacitou 2950 mil. m3, v průměru se každý 
rok uváděly do provozu dvě. Od roku 1990 jsme dokončili  
6 rozestavěných přehrad, ale novou jsme nepostavili žádnou, 
jen předstíráme odbornou diskusi, ale neděláme nic. Celková 
kapacita  zadržené  vody  v  přehradách  je  cca  3500  mil.  m3, 
s  kapacitou  rybníků  to  je  cca  5  mld.  m3.  Za  rok  spadne 

na  naše  území  nepředstavitelné  množství  45  miliard  m3 
vody, to není tak málo, jen s ní neumíme hospodařit. Co by 
za  takové  množství  srážek  daly  země  v  opravdu  suchých  
oblastech. 

Pokud chceme do budoucnosti omezit škody 
způsobované občasným suchem,  
tak pro to musíme něco udělat 

Omezit zábory zemědělské půdy pro výstavbu na nejnut-
nější míru. U nových staveb uložit zachycování dešťové vody 
ze střech a použít ji jako vodu užitkovou, popřípadě ji svést 
do vsakovacích nádrží. Kde to není možné, podmínit zábor 
výstavbou odpovídajícího vodního díla v jiném místě. 

Přestat  s  čerpáním  spodní  vody  pro  osobní  spotřebu 
a  průmysl  a  převést  její  čerpání  z  povrchových  zdrojů, 
urychleně  dobudovat  nové  přehrady  a  propojit  již  stá-
vající  povrchové  zdroje.  Podzemní  vodu  nechat  jenom  
přírodě. 

V zemědělství v daleko větší míře využívat závlahu jako 
stabilizující faktor, přednostně u náročných plodin, jako je 
ovoce, zelenina, chmel a réva, které se bez závlahy nedají ren-
tabilně pěstovat. S podporou státu budovat závlahové nádrže, 
zprovoznit závlahové soustavy vybudované v minulosti na 
tisících hektarech v Polabí a na jižní Moravě a přednostně 
podporovat úspornou kapkovou závlahu. Přestat zakazovat 
zimní orbu, která nejlépe zachytává vodu z tajícího sněhu.

V povodí hlavních řek vybudovat systém vodních děl 
k zadržení vody, aby se mohla využívat k vyrovnávání toku 
v období sucha a také v době povodní. Všichni víme, jakým 
je požehnáním Vltavská kaskáda pro Prahu v době sucha, 
ale i v době záplav. Masivní budování mokřadů situaci moc 
nezlepší, protože v době sucha vyschne i mokřad a jinak to 
bude místo pro množení komárů. 

Problémy s nedostatkem vody si společnost v poslední 
době uvědomuje, odpovědné orgány začínají tento problém 
řešit, např. podporou výstavby malých rybníků. Problém je 
u přehrad, kde místní lidé jsou zásadně proti výstavbě, ale 
na  druhé  straně si  stěžují  na  nedostatek vody.  Je  potřeba 
méně diskutovat, ale o to více budovat. 



Vodní nádrž Fláje
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 Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

MARTIN DOLSKÝ, 
manažer marketingu společnosti PENAM, a. s.

1. Pracujete na pozici manažera marketingu ve společnosti 
PENAM, a. s., už 10 let. A to je dost dlouhá doba na to, aby 
bylo možné hodnotit. Zvláště když patříte k lidem, kteří se 
na dobré značce firmy aktivně podílejí a svojí aktivitou tvoří 
pevnou páteř firmy. Jak vidíte nynější Penam Vy a co je jeho 
největší silou? 

Děkuji za pozvání k rozhovoru. Penam ušel velký kus 
cesty  a  jsem  moc  rád,  že  jsem  mohl  navázat  na  své  před-
chůdce, převzít štafetu a pokusit se značku posunout zase 

o  kus  dál. Značka  Penam  letos  totiž  slaví  krásných  20  let, 
a to byl důvod podívat se, kde byla značka před dvaceti lety. 
Mile mě překvapilo, jak to měli naši předchůdci velmi dobře 
vymyšlené.  Měli  k  dispozici  roztříštěné  portfolio,  spousty 
různých  designů  a  ne  úplně  optimální  rozložení  pekáren. 
Přesně  ale  věděli,  jak  z  toho  ven  a  co  by  se  mělo  udělat 
v oblasti obalového designu i produktových řad. Bylo to navíc 
v době, kdy bylo i třeba vysvětlovat, co to je vlastně marke-
ting, protože pekařina jím nebyla úplně dotčena. Dnes je tu 
silná značka, nejznámější český pekař, nadnárodní společ-
nost  s  vyladěným  portfoliem  v  rámci  ucelených  produkto-
vých řad a značkovými výrobky, které tvoří novou generaci 
pečiva. Tím mám na mysli Večerní, Sporty nebo nejnovější 
Protein chléb. Naší největší silou by neměla být velikost spo-
lečnosti, ale nadšení z poctivé pekařiny, chuť být pekařem 
první volby a inovativní přístup. To je ostatně součástí naší  
vize. 

2. Hlavní Vaší pracovní náplní je marketing. Mohl byste 
tuto svoji práci charakterizovat a trochu blíže její obsah 
vysvětlit? A je to právě jen marketing, nebo k Vaší práci 
patří i další úkoly? A co Vás na Vaší práci nejvíce baví a co  
opravdu těší? 

Spousta lidí si představuje marketing jako schůzky s kre-
ativními agenturami, kde si vybíráme nápady, návrhy kam-
paní atp. Tak to můžete vidět i ve filmech, které baví i mě. Je 
to ale jako s hrdinou z akčního filmu, kterého nezastaví žádný 
výbuch nebo sprška kulek. Realita je ale samozřejmě úplně 
jiná. Zejména náš záběr činností. Nejenže nápady vznikají 
v podstatě celé interně, ale musíme si připravit i kampaně. 
Ještě  předtím  ale  musíte  vymyslet  s  našimi  kolegy  z  tech-
nologie výrobek, projít složitou přípravou obalu z pohledu 
legislativy i  technických možností. Výrobky nás živí a  jsou 
tím  nejdůležitějším,  co  děláme,  ale  máme  toho  na  starost 
mnohem víc. Od interní komunikace přes firemní časopis, 
sociální sítě až po polepy aut. Celkově jsou to desítky a desítky 
činností. Na mé práci mě nejvíc baví právě ta různorodost, 
potkávání  zajímavých  lidí,  účast  v  prestižních  soutěžích 
a práce se sociálními sítěmi. Užívám si ale každou činnost, 
buď vás přímo baví, nebo profesně posune. 

3. Výraz marketing a hlavně jeho význam v obchodě je jedním 
z velice často užívaných a skloňovaných pojmů. Tento obor 
jste studoval a dlouholetá Vaše praxe je převážně v něm. Co 
je marketing podle Vás a jaký talent musí osoba s ním spjatá 
mít? Nebo se dá tato práce jednoduše jenom naučit?

Začnu tím, čím by marketing být neměl. Neměl by být 
něčím, co vás přiměje kupovat věci, které nepotřebujete. Měl 
by ale umět objevit potřeby, které máte a třeba si je ještě plně 
neuvědomujete. Na marketing je dobré mít určitý talent, chuť 
se vzdělávat (marketing je jedním z nejdynamičtějších oborů) 
a kreativní mysl. Některé marketingové činnosti se ale můžete 
naučit a nepotřebujete předchozí zkušenost nebo školy. Záleží 
ale na rozsahu, který chcete vykonávat, a jeho hloubce. Mar-
keting, sám o sobě, je celý svět činností a každý v něm najde 
činnost, kterou určitě umí.

4. A studium marketingu se pak dá přenést do praxe? A jak 
vzpomínáte na svá „učňovská léta“ v této profesi? Jsou tyto 
studiem nabyté vědomosti pak v praxi využitelné?

Část vědomostí ze školy určitě aplikovatelná je. Já měl 
kliku na profesory, kteří něčeho dosáhli i v reálném životě. 
Navíc  jsem studoval až při práci v marketingu, takže jsem 
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si mohl věci už hezky porovnávat a zkoušet. Hodně mi ale 
dalo  studium  CIMA  od  Českého  institutu  pro  marketing. 
Potkal jsem tam zajímavé lektory i kolegy studenty, se kte-
rými jsem pořád v kontaktu. Po tomto studiu mnoho studentů 
do  dvou  let  opouští  svá  stávající  místa  a  hledají  společ-
nosti, které lépe vyhovují nově nabytému pohledu na mar-
keting.  Je  to  paradox,  protože  většinou  vám  toto  studium 
platí právě váš zaměstnavatel. V naší skupině to tak opravdu 
bylo a jsme jen dva z celé skupiny, kteří zůstali tam, kde byli 
v době ročního studia. Já mám marketing v Penamu na sta-
rost,  takže  jsem  ho  mohl  i  změnit  do  nové  podoby  a  plně 
jsem  využil  nové  poznatky  pro  značku,  která  je  můj  love  
brand.

5. Vaší věcnou náplní je pekařina. Chléb, běžné pečivo, jemné 
pečivo, ale i řada pekařských specialit. Jaký k ní máte vztah 
a co bylo největším důvodem, že jste se v pekařině „našel“?

Pekařina vypadala jako úžasná výzva a produkt, který 
kupuje většina lidí. To mě velmi motivovalo. Doposud jsem 
dělal produkty, které se týkaly jen vymezené části spotřebi-
telů. Netušil jsem, jak těžký obor to ale je. Doba trvanlivosti je 
pár dní, takže možnosti marketingu v podobě samplingu nebo 
barteru jsou velmi ztížené. Marže úplně jinde než v oboru, kde 
jsem se pohyboval atp. Zároveň je to úžasně voňavé řemeslo, 
kde dělají srdcaři v takovém počtu, jaké jsem jinde nepotkal. 
Navíc se pekařina krásně ukazuje, každý se chce podívat do 
pekárny, kde to nádherně voní a kde dostanete teplé křupavé 
pečivo.

6. Jste velmi kreativní člověk s řadou skvělých nápadů, které 
jsou vždy nejvíce viditelné na velmi nápaditých promo akcích 
Penamu. To je pro marketéra velký dar. Máte i herecké schop-
nosti. Jak si tyto akce užíváte a jakou na ně máte odezvu? 
A to nejen od vnějších hostů, pro něž jsou tyto akce určeny, ale 
jak je hodnotí i vedení firmy?

Nejsem na to sám, mám kolem sebe skvělý a kreativní 
tým lidí. Vy ale asi myslíte mé skoro herecké vystoupení při 
grand openingu rosické pekárny, jak jsme si pozvali skuteč-
ného herce a odehráli spolu velké překvapení pro hosty. Na to 
rád vzpomínám. Odezva byla super, dodnes mi to lidé, kteří 
tam byli, připomínají a říkají, že takové slavnostní otevření 
pekárny nikdy nezažili. Vedení bylo také spokojeno, cíl jsme 
splnili a o otevření pekárny se dost psalo i v tisku. 

7. Marketing se ve většině případů neplete do technologií 
a ani do vývoje nových výrobků. Od Vás vím, že i v této oblasti 
máte zkušenosti, ale i realizované výsledky. Mohl byste blíže 
uvést tuto svoji aktivitu a také zhodnotit, jak přijala Vaše 
nápady spotřebitelská veřejnost? 

To u nás určitě neplatí, my spolu velmi úzce spolupra-
cujeme. Penam je nastavený tak, že to vše většinou začíná 
marketingem. Někdy se může stát, že nápady předběhnou 
možnosti technologií, ale šikovní technologové si vždy pora-
dili, a my se nemuseli moc omezovat v nápadech. Spotřebi-
telé revolučnější novinky přijali velmi dobře a získali jsme za 
ně i několik cen „Inovativní výrobek roku“ od Potravinářské 
komory ČR. To je úžasná zpětná vazba a poděkování všem, 
kteří se na vývoji u nás podílí.

8. Společnost PENAM, a. s., je největší pekařskou firmou 
u nás. Výrobní program je nesmírně široký a počet vyrá-
běných druhů pekárenských výrobků takřka nepřeberný. 

Kterých výrobků si nejvíce ceníte a které byste určitě uvedl 
na předních místech Vámi stanoveného pořadí Vaší oblíbe- 
nosti? 

Tomu  se  snažím  vyhýbat.  Jako  vedoucí  inovační 
komise  a  marketingu  jsem  byl  u  zrodu  většiny  novinek 
v  posledních  5  letech.  V  této  době  vznikla  i  velká  část 
našich produktových řad, takže vztah jsem si vytvořil k vět-
šině z nich. Ať už se jedná o úspěšnou Fit den řadu, Z jádra 
dobré  chleby,  Toustís  nebo  Ze  srdce  sladkou  řadu  pečiva. 
Vše má svůj smysl v našem portfoliu, svůj příběh, přináší 
dobré výsledky značce Penam a má svou cílovou skupinu. 
Naším cílem je, aby si u nás vybral každý, kdo ocení kvalitní  
pečivo.

9. Patříte k úspěšným a známým manažerům celého oboru. 
Za tím stojí Vaše práce. Když budete svoji práci zpětně hod-
notit, co se Vám nejvíce povedlo? A na druhé straně, co si mys-
líte, že nikoliv?

Díky, za tím, co se povedlo, nestojím určitě sám, mám 
kolem  sebe  šikovné  kolegy,  máme  velkou  podporu  šéfa 
a máme velmi dobrou zpětnou vazbu našich zákazníků díky 
sociálním sítím, kde probíhá otevřená komunikace. Myslím, 
že se nám povedl redesign Penamu s claimem „tvoříme příběh 
pečiva“, že se nám podařilo uvést řadu zajímavých novinek, 
některé byly malou revolucí v pečivu, a že umíme dělat mar-
keting efektivně. Ještě bych rád zmínil 10 krátkých videí tous-
tíků, které najdete na našem webu a celkem měly přes 2 mil. 
zhlédnutí. Na druhou stranu musím říci, že se nám nepoda-
řilo zrealizovat zdaleka všechny nápady, které jsme měli roz-
pracovány a které vypadaly, nejen byznysově, velmi zajímavě. 
Je to dáno tím, že jsme limitováni lidskými a další zdroji. Když 
pak daný nápad uvidíte zrealizovaný někým jiným, a navíc 
skvěle  funguje,  je  to  smíšený  pocit.  Pak  si  myslím,  že  se 
musíme více věnovat regionálním trhům. 

10. Jste velmi zaměstnaný člověk a převahu času věnujete své 
profesi. Jak se Vám daří věnovat se rodině, ale i koníčkům 
a zálibám? Mohl byste je uvést a sdělit, co patří k Vašim nej-
větším zájmům mimo práci a kolik času Vám na tyto aktivity 
zbývá?

Skloubit  rodinu  a  práci  je  poměrně  složité,  ale  work-
-life balance je velmi důležitý. Bez toho hrozí vyhoření nebo 
rozvod a ani jedno si nikdo asi nepřeje. Moje práce je mým 
velkým  koníčkem, ale  vedle  toho  mám  rád  různé  spor-
tovní  aktivity  –  kolo,  brusle,  plavání  a  na  druhou  stranu 
jsem  fanda  kvalitní  gastronomie  a  rád  si  vyčistím  hlavu 
u Xboxu nebo dobré knížky… Sport, jídlo pak ideálně s celou  
rodinou. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Martin Dolský
–     vystudoval marketing a management a v FMCG mar-

ketingu se pohybuje 14 let 
–     předtím dva roky pracoval v bankovnictví, marketing 

v Penamu řídí 5 let
–     je držitelem ocenění Malý delfín v soutěži Marketér 

roku 2018
–    má dvě děti  
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Trendy 
na pekařském trhu 

v čr
Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, výkonný ředitel

Svazu pekařů a cukrářů v České republice

Nabídka chleba a pečiva na českém pekařském trhu je 
jedna z nejlepších v Evropě, co se týče šíře sortimentu, 

vysokého podílu čerstvého nebaleného zboží, zákaznické-
ho servisu a velmi nízkých cen. To jistě potvrdí každý, kdo 
na čas vycestuje do zahraničí a má možnost srovnání.

Pekařské výrobky se aktuálně staly nástrojem tvr-
dého konkurenčního boje o zákazníka. Jsou totiž poslední 
super čerstvé potraviny, u kterých o čerstvosti rozhodují 
hodiny. Zákazník nespokojený s nabídkou pečiva radi-
kálně mění své obchodní návyky a odchází ke konku-
renci. Proto vysoká kvalita, čerstvost, nákupní komfort 
a dobrá cena rozhodují o tom, kdo získá zákazníka na 
svoji stranu. 

Přestože v Česku vyrábí chléb a pečivo okolo 600 kla-
sických pekáren, v posledních letech se do tohoto segmentu 
aktivně pustily i obchodní řetězce, které ve svých vlastních 
pekárnách umístěných v marketech samy vyrábí či dopékají 
pečivo. Konkurenční soupeření obchodů a pekařů a vzájemné 
přebírání aktivit mělo své pozitivní dopady pro spotřebitele. 
Trvalý tlak na co nejnižší cenu ze strany obchodních řetězců 
však nemohl nabídnout zákazníkům výrobky vysoké kvality. 
To  se  s  vyšší  koupěschopností  mění,  zákazníci  si  chtějí  na 
chlebu a pečivu pochutnat. Stále je zde sice velká část spotře-
bitelů cenově senzitivních, ale postupně se zvyšuje poptávka 
po kvalitnějších produktech ve vyšší cenové kategorii. Za vyšší 
kvalitu jsou zákazníci ochotni si připlatit, požadují kvalitní, 
chutný výrobek s určitou přidanou hodnotou či příběhem. 
Prosazují se bohatší receptury a regionální speciality – pečivo 
přitahuje vůní a čerstvostí, cenu lidé řeší až na dalším místě. 

Chléb – prosazují se speciály 

Ročně zkonzumuje průměrný Čech dle ČSÚ okolo 40 kg 
chleba. Po dlouholetém poklesu po roce 1989 se spotřeba chleba 
dotkla pomyslného „dna“ a nastává období renesance poptávky 
po kvalitním kvasovém chlebu. Přispěl k tomu i fakt, že část spo-
třebitelů se odklonila od bílého pečiva pod vlivem „mediálního 
strašení“ lepkem. Trend podporuje i nová komoditní pekařská 
vyhláška, která rozlišuje označování chleba dle použitého kvasu 
na: tradiční kvasový, kvasový a kvasového typu – zákazníci tak 
obdrží potřebnou informaci o složení a kvalitě produktu. 

Při  výběru  chleba  se  spotřebitelé  čím  dál  více  orien-
tují na speciální a dražší druhy chleba. Nejoblíbenější však 
stále zůstává klasický pšeničnožitný Konzumní chléb či jeho 
pomoučněná  varianta  Šumava.  Nekupují  se  však  již  celé 
bochníky  chleba,  ale  jejich  dělené  části  či  chleby  o  menší 
hmotnosti 400–800 g. Téměř třetinu chlebového sortimentu 
dnes tvoří speciální druhy, odlišné svým tvarem, hmotností 
a zejména netradičními surovinami. Postupně roste poptávka 
po chlebu s vyšším podílem žitné mouky, celozrnných a více-
zrnných chlebech, které zejména ve velkých městech preferují 
spotřebitelé orientující se na zdravý životní styl. V posledních 
2–3 letech roste rychle spotřeba toastových chlebů, které si 
oblíbila zejména mladší generace.

Cena 1 kg chleba je dle Eurostatu aktuálně v ČR 5. nej-
levnější v EU (26 Kč/kg), jeho reálná hodnota je však výrazně 
vyšší. Již dnes nakupují zákazníci ve specializovaném pekař-
ství v Praze chléb za dvojnásobek (např. Antonínovo pekař-
ství, Paul, Kabát atd.).

Spotřebitelské šetření agentury Ipsos:
•     Nejoblíbenější druh chleba: Konzumní/Šumava 56 %, 

žitný 16 %, vícezrnný 12 %, celozrnný 10 %, speciální 
6 %;

•     Nejčastější místo nákupu chleba:  markety  63  %, 
pekařství  27  %,  večerka  5  %,  na  trhu  2  %,  domácí 
výroba 2 % a on-line 1 %; 

•     Obvyklá velikost: celý chléb 44 %, půlka 50 %, čtvrtka 
6 %;

•     Balení: nebalený 70 %, balený a krájený 30 %;
•     Klíčové parametru výběru: vzhled 36 %, výrobce 24 %, 

cena 15 %, jiné (chuť, kvalita, čerstvost, propečení) 25 %;
•     Vynaložená částka za 1 kg:  maximálně 20 Kč 8 %, 

21–30 Kč 58 %, 31–50 Kč 30 %, 51–70 Kč 3 %, více 
než 70 Kč 1 %;
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Králem bílého pečiva je stále rohlík

Králem běžného pečiva je pořád jednoznačně obyčejný 
tukový  rohlík,  což  je  český  fenomén  a  asi  nejprodávanější 
výrobek u nás vůbec. Denně se vyrobí v Česku okolo 13 mil. 
kusů klasických rohlíků. Bohužel tlak na nízkou dodavatel-
skou  cenu  neumožňuje  pekařům  dodat  rohlík  ve  výrazně 
vyšší kvalitě. Jednou z cest, jak nabídnout spotřebiteli křu-
pavý, voňavý rohlík jako kdysi, jsou České cechovní normy 
– značka kvality. 

Český spotřebitel je poměrně konzervativní, proto mezi 
další oblíbené druhy běžného pečiva patří dlouhodobě různé 
druhy housek, raženek, baget či vek. V poslední době můžeme 
sledovat rostoucí zájem spotřebitelů o celozrnné, vícezrnné či 
speciální pečivo, které vedle chuti přináší i významné zdra-
votní benefity.

Pozitivní vliv na kvalitu bílého pečiva má návrat původ-
ních, osvědčených technologických postupů, jako jsou pše-
ničné  omládky  do  pekáren.  Tradiční  výroba  se  realizuje  na 

moderním zařízení automatizovaným způsobem. Dle údajů 
ČSÚ  nezasáhla  spotřebu  pečiva  mediální  vlna  „strašení 
lepkem“, průměrný Čech spotřebuje ročně 51,3 kg pšeničného 
pečiva a tato hodnota se posledních 10 let prakticky nemění.

Sladké ano, ale zdravěji!

U jemného a sladkého pečiva zákazníci oceňují zejména 
vysoký podíl kvalitních surovin a náplní. Z hlediska chutí stále 
nejvíce preferují mák, tvaroh a ořechy. I u sladkého pečiva ale 
výrobci oslovují zákazníky zdravější variantou. Češi na zdra-
vější složení v poslední době velmi slyší – v podstatě ve smyslu 
„zahřešit si“ sladkým pečivem, ale ve zdravější variantě, bez 
„E“, přídatných látek, stabilizátorů, ale třeba se stévií místo 
cukru.

Konvenience a pečivo na míru

Obecným trendem je „konvenience“ nákupu a profilo-
vání výrobků pro specifické potřeby různých zákaznických 
skupin. Doba je uspěchaná a lidé se často stravují v „poklusu“, 
proto roste poptávka po pečivu rychlého občerstvení,  jako 
jsou snacky, stejně tak se postupně profiluje segment pečiva 
vhodný ke grilování, přibývá i speciálních výrobků pro tzv. 
„single“ rodiny s menší spotřebou, na kterou se pekaři zamě-
řují. Od velkého týdenního nákupu přešel zákazník k řadě 
denních nákupních misí. Výrobci se měnící situaci přizpůso-
bují a připravují pro různé segmenty trhu produkty o menší 
hmotnosti, speciálně balené či krájené, často s prodlouženou 
dobou trvanlivosti, tak aby jejich konzumace byla pro zákaz-
níka optimální,  co se týče spotřeby  i skladování.  Pozitivně 
se  tento  trend  projevuje  u  spotřebitelů  v  menším  plýtvání 
pečivem. 

Hitem jsou regionální výrobky 

Češi po úspěchu farmářských trhů, ovlivněni gastrono-
mickými pořady v televizi a osvětou v médiích začínají čím dále 
více vyhledávat výrobky od regionálních výrobců. U místních 
řemeslných pekařů mají jistotu, že chléb a pečivo je vyrobené 
tradičním způsobem a není dopékané ze zmrazeného polo-
tovaru, jak je dnes běžné v marketech obchodních řetězců. 
Lokální řemeslné pekárny také většinou využívají suroviny 
od místních farmářů, například mouku umletou z obilí sklize-
ného v okolí nebo náplně z místního ovoce. Pokud zákazníci 
nakoupí výrobky u místního pekaře, podporují tím nejen jeho 
podnikání, ale také zaměstnanost v regionu, což je naprosto 
samozřejmé u našich sousedů v Rakousku či Německu. A tak 
se díky rozšiřování sítě pekařských speciálek, bohaté nabídce 
místních specialit, rozvoji gastroturistiky a výjezdům cha-
lupářů  probouzí  „český  výrobkový  patriotismus“  a  budují 
lokální pekařské značky. 

V Česku je dnes podle kvalifikovaného odhadu Svazu 
okolo  2,5  tis.  pekařských  speciálek  –  pekařství.  O  oblibě 
nákupu pekařských výrobků na tzv. „nezávislém trhu“ svědčí 
i údaje ze spotřebitelského šetření. Podle agentury GfK se 
prodá  44  %  chleba  a  pečiva  v  malých  a  specializovaných 
obchodech. Zahraniční řetězce využily marketingově sílící 
trend obliby kvalitních tuzemských výrobků, rychle uchopily 
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českou  vlajku  a  se  slogany  typu  „Máme  rádi  Česko“  vyšly 
vstříc  lokálním  pekařským  dodavatelům,  za  což  jim  patří 
jménem výrobců i spotřebitelů poděkování. 

 
roste význam složení a nutriční hodnoty 

V  posledních  několika  letech  se  spotřebitelé  zajímají 
o  původ  potravin  čím  dál  aktivněji.  Chtějí  mít  jistotu,  že 
konzumují kvalitní výrobky, záleží jim na původu potravin 
a konkrétním výrobci. K tomuto trendu jistě přispěla i řada 
„potravinových afér“ propíraných v médiích. Spotřebitelé, 
hlavně  ve  velkých  městech  a  průmyslových  aglomeracích 
s vyšší koupěschopností, čím dál více preferují zdravý životní 
styl. Jeho důležitou součástí mohou být některé druhy chleba 
a  pečiva,  které  složením  surovin  a  nutriční  hodnotou  při-
náší řadu zdravotních benefitů. Právě kvůli péči zákazníků 
o vlastní zdraví roste poptávka po tmavém pečivu s vyšším 
obsahem vlákniny, vícezrnném nebo celozrnném pečivu či po 
kvasovém chlebu s vyšším podílem žitné mouky. Typickým 
zákazníkem segmentu zdravé výživy jsou zejména ženy, stu-
denti, rodiny ve vyšší příjmové kategorii a  lidé provozující 
aktivní způsob života.

Více  se  profilují  tzv.  „superfoods“  –  superpotraviny 
s vysokým obsahem živin, které  jim propůjčují vyšší zdra-
votní prospěšnost, než je tomu u jiných potravin. Pekařské 
superpotraviny mají schopnost zvyšovat energii, vitalitu, sílu 
nebo přímo detoxikují organismus. Tyto „funkční výrobky“ 
obsahují vyšší množství vitaminů, minerálů, antioxidantů, 
enzymů, proteinů, esenciálních mastných kyselin, stopových 
prvků a vlákniny. 

Mezi pekařské prodejní hity poslední doby patří napří-
klad výrobky s chia semínky či plody goja – kustovnice čínské, 
řady výrobků označených bez „E“, úspěch u mladé generace 
zaznamenaly  výrobky  napodobující  americký  styl  života 
(hamburgerové  bulky,  hot-dog  žemle,  toastový  chléb)  či 
výrobky určené ke spotřebě v konkrétním čase (večerní chle-
bíky). 

Pečivo on-line

Rozvoz potravin a pečiva specializovanými firmami až 
do  domu si  v Čechách získává čím dál větší oblibu. Doda-
vatelské  společnosti  Rohlík.cz,  iTesco  potravinyonline.cz, 
Košík.cz či Potravinydomu.cz se snaží přesvědčit zákazníky, 
že je pro ně výhodnější nechat si dovézt nákup až domů místo 
nakupování v kamenných obchodech. A daří se jim to. Zákaz-
níci se rychle učí nakupovat pečivo on-line a nákupy rychloob-
rátkového zboží zaznamenávají rychlý růst. Navíc potenciál 
trhu je obrovský – zájem o novou službu roste v desítkách 
procent ročně. Podle prvních informací preferují zákazníci 
e-shopů kvalitní a čerstvé pečivo, cena není pro ně limitujícím 
faktorem. Jakým způsobem ovlivní tento nový prodejní kanál 
spotřebitelskou poptávku a pekařský trh, se ukáže v průběhu 
několika příštích let. 

Cena? Již není nejdůležitější!

Kvalita chleba a pečiva je pro spotřebitele velmi důle-
žitá a se zvyšující se koupěschopností obyvatelstva vzrostl 
počet  těch,  kteří  jsou  ochotni  si  za  ni  připlatit.  Počet 
cenově  senzitivních  zákazníků,  kteří  se  orientují  na  lev-
nější  pekařské  výrobky  standardní  kvality,  je  u  nás  pořád 
značný,  ale  jejich  podíl  postupně  klesá.  Část,  zejména 
mladších spotřebitelů preferuje pečivo dopečené v marke-
tech ze zmrazených polotovarů, které je výrazně dražší než 
klasické  a  je  určeno  k  rychlé  spotřebě.  Vedle  ceny  rozho-
duje při výběru chleba a pečiva zejména kvalita, čerstvost, 
chuť, propečení, trvanlivost, složení a nutriční hodnota vý- 
robku. 

Faktory, které ovlivňují nákup chleba a pečiva, jsou 
dle šetření poradenské společnosti KPMG následující:  
44 % kvalita výrobku (postupně roste), cena 30 % (důležitost 
ceny každý rok klesá o 2 %), složení výrobku 18 % (zákazník 
zkoumá nutriční hodnoty a řeší éčka), výrobce a země původu 
8 %.

Nastupující trendy

•     Čerstvost – Při vnímání kvality je stále rozhodující. Vůně, 
propečení, krátká doba spotřeby, vzhled a křupavost – to 
vše hraje klíčovou roli při výběru pekařského produktu.

•     Zdraví – Očekávání spotřebitelů v oblasti zdraví se nadále 
vyvíjejí. Spotřebitelé chtějí méně kalorií, méně tuku, cukru 
a  soli.  Chtějí  však  více  přísad  se  zdravotním  přínosem 
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(jako je vláknina, celá zrna a bílkoviny) či látky pocháze-
jící z přírody (zrna a semena, ovoce, zelenina, rostlinné 
extrakty, superpotraviny).

•     Chuť – Chuť je nejdůležitějším faktorem při nákupu chleba 
a pečiva. Je to však víc než jen chuť! Oku lahodící vzhled, 
rozpraskaná  textura  a  barevnost  propečené  kůrky  jsou 
nezbytné pro vytvoření smyslového požitku.

•     Řemeslo – Spotřebitelé vyhledávají řemeslně zpracované 
výrobky, jsou za ně ochotni více připlatit. Vysoce si cení 
kvality surovin, autenticity receptu, odborné znalosti a lid-
ského doteku pekaře, pozitivně vnímají tradici, dědictví 
a historii.

•     Etický životní styl  –  Jídlo,  životní  styl  a  etika  spolu 
úzce souvisejí. Roste trend odpovědného výběru pečiva, 
zejména ve větších městech, u mladší generace a vzděla-
nější populace. Důležité jsou potraviny z místních zdrojů, 
obaly s nulovým odpadem, minimální uhlíková stopa. 

•     Pečivo na míru – Roste podíl výrobků, které jsou přizpů-
sobeny  individuálním  potřebám  jednotlivých  zákaznic-
kých skupin, např. výrobky ke grilování, na víkend, pro 
rychlé  snídaně,  k  večerní  konzumaci,  pro  aktivní  spor-
tovce, single rodiny, retro řady pro starší generaci.

•     Přehledné informace – Spotřebitelé čtou informace na 
obalu. Zkoumají použité ingredience, nutriční hodnoty, 
přítomnost konzervačních látek, alergeny, původ aromat 
a  barviv.  Srozumitelné  etikety  a  informace  přispívají 
k vytvoření důvěry a vztahu k produktu.

Pekařský trh v České republice se rychle mění a vyvíjí, 
stejně tak jako celá naše společnost, její životní styl a stra-
vovací trendy. V případě pekárenského oboru se jedná 
o progres a správnou cestu k bohaté a pestré nabídce 
pekařských produktů pro zákazníky, o tom není pochyb. 
Velkou pochvalu si zaslouží čeští pekaři za inovační pří-
stup, ale i obchodníci, kteří se na budování jednoho z nej-
vyspělejších pekařských trhů v Evropě podílí.
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Naučíme se 
používat slovo 
rEFOrMULACE?

Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

K následujícímu textu mě přivedla shoda náhod, kdy krát-
ce po zasedání Výboru pro výživovou politiku – Platformy 

pro reformulace při Potravinářské komoře ČR jsem vyslech-
la rozhovor na stanici Plus Českého rozhlasu s jazykovědkyní 
Markétou Pravdovou z Ústavu pro jazyk český. Úvodem ráda 
vysvětlím:

reformulace versus inovace

Zmíněný výbor Potravinářské komory 
ČR se věnoval v části svého jednání refor-
mulacím potravin jako takovým, tzn. jejich 
smyslu a podstatě v návaznosti na omezené 
možnosti  informování  spotřebitelů.  Dále 
se probíralo odlišení reformulací od dvojí 
kvality,  zodpovědný  marketing  výrobců 
potravin, soutěž Reformulace roku, vzdělávání, konference 
aj. V úvodu zaznělo i to, na co se poukazuje od samého začátku 
činnosti výboru, tj. jak je vlastní slovo „reformulace“ spo-
třebitelsky nešikovné, minimálně používané a obtížně spo-
třebitelům vysvětlitelné. Slovo reformulace nemá v češtině 
doslovný ekvivalent, lze ho vysvětlit pouze opisem: reformu-
lace potraviny = vylepšení stávajícího výrobku, zejména svým 
složením. Tedy jde o něco jiného než v případě inovace, při 
které se jedná o nový výrobek, tzn. o zcela novou potravinu. 

Boj za čistou češtinu

Stejně jako panuje všeobecná averze k častému zakom-
ponování obecné češtiny do písemného projevu, tak mnozí 
lidé  nemají  rádi  zaplevelení  našeho  rodného  jazyka  an- 
glicismy.  Slovo  reformulace  působí  přesně  tak.  Další  an- 
glické slovíčko mezi mnoha jinými. Tento obecně přijímaný 
náhled  na  přejaté  výrazy  je  však  v  přímém  protikladu 
s  názorovým  vyzněním  zmíněného  rozhlasového  pořadu  
z  21.  2.  2020,  jež  je  i  k  dispozici  na  https://www.iroz-
hlas.cz/zivotni-styl/spolecnost.  Dovoluji  si  pro  vysvět-
lení uvést perex článku k tomuto pořadu: „Jazyky vymírají. 
Z necelých sedmi tisíc, které na světě existují, jich více než 
polovina může do konce 21. století zaniknout. I proto si 

v pátek 21. 2. připomínáme Mezinárodní den mateřského 
jazyka. S jistotou ale můžeme říct, že zánik se rozhodně 
nebude týkat jazyka českého. Ten je živý, přizpůsobuje se 
vzniku nových technologií, sportům nebo sociálním sítím. 
Čeština je zkrátka houba, která nikdy nepřestane nasávat.“ 

Čeština se obohatila o tisíce nových slov, která přišla 
po revoluci v roce 1989. Jazykovědkyně Markéta Pravdová 
z Ústavu pro jazyk český ve zmíněném pořadu ještě mimo 
jiné dodala: „Měli jsme tu najednou nová povolání, měli jsme 
nové sporty, nové technologie, nové koníčky, hudbu, nová jídla, 
ta například potřebovala nějakým způsobem pojmenovat. 
Vývoj byl natolik rychlý, že než bychom pro každý nový výraz 
vymýšleli hezký český název, tak bychom to vůbec nezvládli, 
protože mezitím ty výrazy zdomácněly.“ Dobrá zpráva pro 
češtinu  je  zejména  ujištění,  že  zánik  jí  rozhodně  nehrozí. 
Dokud se jazyk podle Markéty Pravdové vyvíjí a přizpůso-
buje modernímu světu, není se čeho bát.

Toto jazykové okénko posloužilo jako úvod ke zprávě 
o současném stavu reformulovaných českých potravin a ten-
dencích jejich vývoje v kontextu toho, že ačkoli se mnohým 
zdá vlastní slovo reformulace krkolomné a dosud málo použí- 
vané, neznamená to, že tu není. V dalším textu se pokusím 
čtenáře přesvědčit, že má hlavně smysl a své místo ve světě 
výživy a v oblasti potravin. 

Princip a úskalí reformulací  
při snižování obsahu vybraných složek

Snížit v potravinách množství obsažené soli, cukrů, cel-
kové energie a zdravotně nevhodných nasycených a zejména 

CO JSOu VhOdNé TuKy?
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transmastných  kyselin  v  tucích  jsou  základní  cíle  potravi-
nových reformulací. Osobně se domnívám, že je dávno pryč 
doba,  kdy  by  si  spotřebitelé  mohli  myslet,  že  tyto  defino-
vané úpravy receptur jsou šizením či falšováním (zejména 
při  nižší  sladkosti  nebo  nižší  tučnosti  výrobků).  Pokročila 
edukace a všeobecné povědomí o prospěšném vlivu nižšího 
příjmu soli, cukrů a energie, stejně jako o vhodnějších vlast-
nostech kvalitnějších tuků. To vše zejména v souvislostech 
s nárůstem nadváhy a obezity a s omezením lidské fyzické 
práce  a  námahy.  Texty  s  těmito  tématy  lze  najít  na  inter-
netu, v časopisech, magazínech nebo denících téměř denně. 
I nabídka menších porcí takových potravin, u nichž spotře-
bitel tuší, že by je za jejich konzumaci ošetřující  lékař moc 
nepochválil, se dnes zdá být schůdnou bez pohoršení nad tím, 
že je spotřebitel šizen výrobcem či obchodníkem. Na první 
pohled se tedy zdá, že potravinářům nic nebrání spustit refor-
mulační snažení naplno. 

Jenže to není tak jednoduché. Snižování energie, soli 
a cukrů má své limity, a to dvojího charakteru. Senzorické 
a technologické. Skokově odsolit nebo snížit sladkost není 
přijímáno  kladně  také  proto,  že  chuťová  paměť  je  jedna 
z nejsilnějších a dlouhodobých. Vždyť si často pamatujeme 
dokonce i to, jak některé laskominy chutnaly v našem dět-
ství! Technologická omezení lze někde překonat snáze, jinde 
je tomu právě naopak. Navíc je tu ještě jeden kámen úrazu, 
a tím jsou omezené možnosti přenosu informací ke spotře-
biteli. Obsah uvedených informací na obalech potravin i na 
doprovodných letácích, reklamě nebo textech na internetu 
se řídí pravidly, jež jsou dozorovými státními orgány kont-
rolována. Všechny povinné a povolené (dobrovolné) údaje 
se  řídí  nařízením  (EU)  1169/2011.  Dnes  je  již  notoricky 
známá povinná sedmička údajů, kterou obvykle najdeme ve 
formě tabulky a jejíž hodnoty jsou buď změřeny nebo spo-
čítány. Popisuje vlastnosti potraviny přepočítané na 100 g 

Definice tuků v letácích pro pacienty v poradnách pro léčbu 
poruch lipidového spektra 

Zdroj: Jak na zvýšený cholesterol a srdečně-cévní rizika?  
Vydavatel IDS Media CZ s. r. o.

Naučte se číst obaly
Sledování údajů o složení potravin je potřebné, pokud 
chcete vědět, co a v jakém množství skutečně jíte. Malý 
průvodce vám napoví, jak na to.

Příklad vhodnějších sušenek:
Na prvním místě ve složení 
výrobku  najdeme  vždy  tu 
složku,  které  je  ve  výrobku 
nejvíce.  Další  složky  jsou 
uvedeny  sestupně  podle 
jejich celkového množství ve 
výrobku.

Výživové údaje

100 g 12,5 % %* 
/ 12,5 g1)

Energická hodnota 
/ Energia

1951 kJ/ 
465 kcal

244 kJ 
/ 58 kcal 3%

Tuky 18 g2) 2,2 g2) 3 %
z toho nasycené/
nasýtené mastné 
kyseliny

4,6 g2) 0,6 g2) 3 %

Sacharidy 66 g3) 8,3 g3) 3 %
z toho cukry 28 g3) 3,5 g3) 4 %
Vláknina  5,2 g3) 0,7 g3) –
Bílkoviny 7,7 g 1,0 g 2 %
Sůl / Soľ 66 g 8,3 g 3 %

CO JSOu NEVhOdNé TuKy?

(CZ) (SK) Sušenky s ovesnými vločkami a jablečnými 
kousky. / Sušienky s ovsenými vločkami a jablčnými 
kúskami. Složení/Zloženie: ovesné/ovsené vločky 38,1 %, 
cukr/cukor,  pšeničná  mouka/múka,  řepkový/repkový 
olej, palmový tuk, jablečné kousky/jablčné kúsky 5,8 % 
(glukózo-fruktózový  sirup,  koncentrát  jablečné  dřeně/
jablčné  drene  0,9  %,  zvhlčující  látka/zvhlčovadlo  (gly-
cerol), cukr/cukor, pšeničná vláknina, palmový tuk, želí-
rující/žeľrujúca  látka  (pektidy/pektiny), aroma/arómy, 
antioxidant  (kyselina  askorbová),  regulátor  kyselosti/
kyslosti  (kyselina  citronová/citrónová),  glukozo-fruk-
tózový sirup, celozrnná pšeničná mouka/múka, kypřící/
kypriace látky (hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhli-
čitan amonný/amónny, difosforečnan disodný), jedlá sůl/
soľ), aroma/aróma,  emulgátory  (E472e, sojový  lecitin/
lecitín). Může obsahovat vejce, mléko, semena sezamu 
a  ořechy.  /  Môže  obsahovať  vajcia,  mlieko,  semená 
sezamu a orechy.

1)  Hodnoty ve třetím sloupci uvádí procenta z průměrného 
doporučeného tolerovaného příjmu jednotlivých živin. Ale 
pozor, z hodnot v jedné porci, nikoli ve 100 gramech nebo 
v celém balení.

2)  Obsah tuku je důležitý, ale důležitější je obsah nasyce-
ných mastných kyselin (které při vyšší konzumaci zvyšují 
hladinu choresterolu v krvi). Ten by měl tvořit max. 1/3 
z celkového množství tuků – v tomto případě je to tedy 
v pořádku.

3)  Obsah sacharidů je třeba sledovat a vybrat ty druhy, kde 
bude obsah nižší (např. v porovnání s jinými výrobky), 
ale zejména bude nižší podíl cukru a případně vyšší podíl 
vlákniny (její obsah ale na obale také být nemusí). To zna-
mená, že výrobek obsahuje i více prospěšné druhy sacha-
ridů než jen cukr.
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Jestliže  senzorické  vlastnosti  v  rámci  reformulací  lze 
měnit pouze pomalu, sestupně po malých krůčcích, výrobci 
nemají možnost o těchto změnách informovat. A to z dalšího 
důvodu, kterým jsou striktně daná legislativní pravidla, jež 
umožňují sdělit informaci o změně (tj. snížení) až při dosažení 
určitého limitu, kterým je zpravidla 30 % obsahu dané živiny 
u srovnatelného produktu. Těch 30 % při snížení živiny (tuků, 
cukrů) i 25 % pro snížení soli je příliš vysoký rozdíl znamena-
jící mnohdy odmítnutí reformulované potraviny spotřebitelem 
pro nestandardní chuť, případně pro použití substituentů – 
v tomto případě místo cukrů sladidel a při náhradě části sod-
ných  iontů  chlorid  draselný.  Výrobce,  který  je  zodpovědný 
a  snaží se  dobrat k  příznivějším výživovým profilům svých 
výrobků, tak nemá možnost,  jak svého odběratele o změně 
informovat.  Přitom  technologicky  jde  často  o  strastiplnou 
cestu znamenající nejen úpravu vlastní technologie výroby, ale 
také velké množství zkoušek a testů s novými surovinami, pří-
padně zakomponování do receptur takových složek, které jsou 
obvykle dražší nebo méně dostupné. Velmi složité to je pak také 
u náhrady ztužených tuků za oleje a tuky s nižším obsahem 
nasycených  mastných  kyselin  při  výrobě  cukrářských, 
některých pekařských a pečivárenských produktů. 

reformulace ve smyslu  
vylepšování složení potravin

Opačným reformulačním směrem jdou výrobci, kteří 
svou produkci obohacují senzoricky a zejména vylepšují slo-
žení svých výrobků. Z příkladů z praxe lze uvést přídavek bíl-
kovin, vlákniny, betaglukanů, minerálních prvků, stopových 
látek a vitaminů buď v izolovaném stavu nebo ve složkách 
bohatých na tyto živiny a mikroživiny. Dalšími možnostmi 
jsou přídavek tzv. superpotravin, navyšování ovocné složky, 
dodání celých zrn nebo celozrnných cereálních složek. Tyto 
procesy mohou znamenat i souběžné snížení energie, tuků, 
cukrů a soli. I při těchto reformulacích je možná komunikace 
benefitů pouze v rámci  legislativních předpisů popsaných 
v přijatých pravidlech pro uvádění dobrovolných tvrzení na 
potravinách a nápojích v nařízení (EU) 1924/2006 o výži-

vových  a  zdravotních  tvrzeních  v  kombinaci  s  již  zmí-
něným nařízením (EU) 1169/2011 o poskytování informací 
o  potravinách  spotřebitelům.  Výživová  tvrzení  znamenají 
takové informace, které uvádí, naznačují nebo z nich vyplývá, 
že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti. Zdra-
votní tvrzení pak popisují existující souvislost mezi kategorií 
potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím. 

*  Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby 
(8000 kJ/2000 kcal). 
1 sušenka = 10 g. 
Balení obsahuje 10 sušenek

* Referenčný prijem priemerného dospelého  
(8000 kJ/2000 kcal). 
1 sušienka = 10 g. 
Balenie obsahuje 10 sušienok.

Příklad méně vhodných sušenek:

1)  Polevy často ve výrobcích mění nutriční hodnoty k horšímu 
– jak energetickou hodnotu a množství tuků, tak zejména 
množství nasycených mastných kyselin – v tomto výrobku 
tvoří celou polovinu, což je z pohledu výživy nevýhodné.

Spotřebitelské čtení etiket, jak ho doporučují příručky pro pa- 
cienty v lipidových ordinacích interních oddělení 

Zdroj: Jak na zvýšený cholesterol a srdečně-cévní rizika?  
Vydavatel IDS Media CZ s.r.o.

Žitnošpaldový celozrnný chléb s olejnatými semínky
Zdroj: pernerka.cz/recepty

a dobrovolně i na jednu porci: energetickou hodnotu, tuky 
a z nich nasycené mastné kyseliny (jinými slovy nasycené 
tuky), celkové sacharidy a z jejich množství obsažené cukry, 
bílkoviny a sůl. Mezi dobrovolnými údaji doplňujícími tyto 
povinné  údaje  nalezneme  u  cereálních  potravin  nejčas-
těji  obsah  celkové  vlákniny,  vitaminů,  minerálních  látek 
nebo  stopových  prvků,  případně  betaglukanů  u  výrobků 
z  ječmene a ovsa. Pro všechny uvedené látky existují defi-
nované podmínky, za kterých mohou být  jejich obsahy na 
obalech  potravin  uváděny:  je  stanoveno  jejich  minimální 
množství, případně i povinné doprovodné texty k nim. Naří-
zení  1169/2011  bohužel  nepovoluje  informovat  spotřebi-
tele o dvou složkách, které mnohé spotřebitele – vzhledem 
k  jejich zdravotnímu  stavu a dietním doporučením  – zají-
mají. Těmi jsou cholesterol a transmastné kyseliny. Přitom 
kvalita  tuků  a  obsah  cholesterolu  jsou  právě  ty  látky,  jež 
nabádají  lékaři  internisté  sledovat  ve  stravě  pacientů,  jež 
podstupují hypolipidemickou medikamentózní léčbu, jinými 
slovy těch pacientů, kteří mají předepsány léky na snížení  
cholesterolu. 

Výživové údaje

100 g 1) 12,5 % 1) %* 
/ 12,5 g

Energická hodnota 
/ Energia

2125 kJ
/ 510 kcal 1)

313 kJ 
/ 51 kcal 1) 3%

Tuky 26 g 1) 2,6 g 1) 4 %
z toho nasycené/
nasýtené 
mastné kyseliny

13 g 1) 1,3 g 1) 7 %

Sacharidy 59,5 g 5,9 g 2 %
z toho cukry 23 g 2,3 g 3 %
Vláknina  3,1 g 0,3 g –
Bílkoviny 7,2 g 0,7 g 1 %
Sůl / Soľ 0,05 g 0,01 g < 1 %

Složení:  pšeničná  mouka,  mléčná  poleva  19  %1)  (cukr, 
rostlinné tuky a oleje (palmový, slunečnicový, bambucký, 
řepkový  v  různém  poměru),  sušené  odstředěné  mléko, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgátory 
(sojový lecitin, E 476), palmový tu, cukr, sladový extrakt 
z ječmene, sojová mouka, glukózový sirup, aromata (más-
lové, mléčnosmetanové, ethyivalinin) atd.
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spolupráci  s  Potravinářskou 
komorou ČR, Vysokou školou 
chemicko-technologickou 
v  Praze  a  Veterinární  a  far- 
maceutickou  univerzitou 
Brno  a  za  finanční  podpory 
Ministerstva zemědělství ČR 
(dotační  titul  10.E.a/2019) 
byla  zkompletována  publi-
kace  „Reformulace  potra- 
vin  –  hodnocení   mož-
ností  reformulací  hlavních 
potravinářských  komodit“. 
Celou  publikaci  naleznete 
v  elektronické  podobě  na 
http://www.reformulace.
cz/images/publikace/PuB-
LIKACE.pdf. 

Kniha je členěna do jed-
notlivých  kapitol  dle  potra-
vinářských  komodit  a  je 
doplněna odkazy na původní 
literární  zdroje.  Velmi  fun-
dovaně  a  realisticky  popi-

suje možnosti snížení obsahu soli, tuku, cukru a transtuků 
v pekařských, masných a mléčných výrobcích, dále se věnuje 
inovacím receptur v cukrovinkářském průmyslu, reformu-
lacím tukových výrobků, nealkoholických nápojů a výrobků 
z ovoce a zeleniny. V Souhrnu knihy je uvedeno: „Předklá-
daná publikace shrnuje současný stav poznání k problematice 
reformulace potravin, přičemž bere v potaz aktuální informace 
z oblasti výživy. Samotný text poskytuje přehled možných refor-
mulací jednotlivých reformulačních zákroků. Kniha si klade za 
cíl seznámit odbornou veřejnost s problematikou reformulace 
potravin a pomoci výrobcům potravin při realizaci vybraných 
reformulačních zákroků.“

reformulace cereálních potravin  
probíhá a má budoucnost

V  roce  2018  jsem  v  tomto  periodiku  publikovala  text 
„Přirozené  reformulace  potravin“.  Obsahoval  popis  mož-
ností a způsobů reformulací v pekařském oboru. Probíhají 
obvykle nenápadně, aniž by chleby a pečivo výrobci označo-
vali za reformulované. V podstatě lze již několik let hovořit 
v pekárenství obecně o třech reformulačních trendech:

1)     Snižování některých méně žádoucích živin,  jako je sůl, 
cukr, transtuky a nasycené mastné kyseliny.

2)     Opačný  trend  znamená  zvyšování  obsahu  vybraných 
živin, zejména bílkovin, dále přídavek zdraví prospěšných 
složek, např. plnohodnotných bílkovin nebo k lepku doplň-
kových bílkovin (zejména z luštěnin), vápníku, vlákniny, 
celozrnných komponent, prebiotik ve formě oligosacha-
ridů a jiných neobvyklých, opomíjených nebo zapomenu-
tých potravin či jejich složek. Také do této kategorie patří 
i přídavek potravin nového typu, například chia semena, 
quinoa, amarant, goji, tzv. zelené potraviny a mnohé další. 

3)     Zařazování technologických kroků vedoucích ke zvýšení 
nutričně  hodnotných  látek  v  pekařském  výrobku,  a  to 
výrobou těsta formou kvasů, omládků, přídavkem zápar, 
zavářek apod. 

Trendy  pekařského  trhu  v  ČR  zcela  udávají,  že  čeští 
pekaři jdou správným směrem. Potvrzuje to i ve 2. letošním 

Ocenění „reformulace roku“ 

Potravinářská komora České republiky a Česká techno-
logická platforma pro potraviny vyhlašují každoročně soutěž 
„Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potra-
vinářský výrobek“. Do loňského roku proběhlo již šest roč-
níků. Na webových stránkách www.foodnet.cz jsou popsána 
pravidla soutěže i  její smysl a cíle: „Vítězné výrobky v kate-
gorii Reformulace roku mohou používat logo Platformy pro 
reformulace (např. na obalech výrobků, webových stránkách 
a v další komunikaci výrobce), umožňující upozornit spotřebi-
tele na výrobky s vylepšením složením i v případě, kdy toto sní-
žení nedosahuje hodnot daných nařízením (ES) č. 1924/2006. 
Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců, 
a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských 
výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi 
inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu 
přístupu k práci.“

Cena Potravinářské komory ČR za nejlepší inovativní 
výrobek byla za rok 2019 odbornou porotou udělena v kate-
gorii  Reformulace roku (zúčastnily  se  jen  střední  a  velké 
podniky) společnosti SEMIX PLuSO, s. r. o., a jako nejlepší 
byl vyhodnocen výrobek Lněné pečivo omega-3. 

dále byly oceněny společnosti s výrobky:
–  Emco  spol.  s  r.  o.  –  Emco  tyčinka 

s ořechem a proteinem bez přidaného 
cukru – kokos a mandle;

–  Emco  spol.  s  r.  o.  –  Emco  tyčinka 
s ořechem a proteinem bez přidaného 
cukru – pistácie;

–  Emco spol. s r. o. – Emco super mysli 
bez přidaného cukru s jahodami;

–  Nestlé Česko, s. r. o. – ORION Granko ochucené kakaové;
–  SEMIX PLUSO, s. r. o. – Ovesná kaše pro děti s vápníkem, 

ovocem, bez lepku;
–  SEMIX PLUSO, s. r. o. – Ovesná kaše pro děti s vápníkem, 

čokoládou a banánem, bez lepku;
–  Řeznictví H + H, s. r. o. – Špekáčky extra 1978;
–  Zeelandia spol. s r. o. – Vícezrnný máslový mazanec non-E 

se záparou.

Další aktivity Výboru pro výživovou politiku  
– platformy pro reformulace

O  informace  z  oblasti  reformulací  potravin  jeví  stále 
větší zájem média. Zdravější životní styl, jídlo a potraviny jsou 
v kurzu a pravidelně plní stránky tiskovin i internetu. Také 
pro retail se tato kategorie potravin stává zajímavou. Některé 
maloobchodní řetězce jsou v tomto ohledu v rámci zemí EU 
aktivní dokonce v takové míře, že uvažují o užší kooperaci 
s výrobci potravin. Například by mohl proběhnout v obchodní 
síti „Týden s reformulovanými výrobky“, kdy by tyto potra-
viny s benefity dostaly více prostoru a samozřejmě i patřičnou 
propagaci. Tak by měly šanci vejít u spotřebitelské veřejnosti 
ve větší známost. 

Kniha rEFOrMULACE POTrAVIN  
– hodnocení možností reformulací  
hlavních potravinářských komodit

V  rámci  Priority  D  pracovní  skupiny  pro  bezpečnost 
potravin  České  technologické  platformy  pro  potraviny  ve 

Publikace Reformulace pot- 
ravin – hodnocení možností 
reformulací hlavních potravi-
nářských komodit

Zdroj: www.reformulace.cz 
 nebo v tištěné podobě 

Potravinářská komora ČR 
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čísle měsíčníku Pekař a Cukrář, vydávaného Svazem pekařů 
a cukrářů v ČR, uvedená rozsáhlá zpráva shrnující a komen-
tující spotřebitelská šetření specializovaných agentur. Také 
tento text vyznívá kladně ve smyslu reformulačních aktivit 
pekáren, zejména vzhledem ke složení výrobků a jejich nutrič-
ních vlastností. Autor článku Ing. Jaromír Dřízal, výkonný 
ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR, uvádí například klíčové 
parametry výběru chleba a pečiva podle agentury Ipsos násle-
dovně:
–  vzhled na prvním místě – 36 %; 
–  jiné parametry, tzn. komplex vlastností, jako je chuť, kva-

lita, čerstvost a propečení výrobce na druhém místě s 25 %;
–  výrobce na třetím místě – 24 %;
–  cena až na pátém místě s 15 %.

Výsledkem šetření poradenské společnosti KPMG, jak 
je dále uvedeno v textu J. Dřízala, jsou kvantifikované faktory 
ovlivňující nákup chleba a pečiva následovné:
–  kvalita výrobku, jež postupně roste – 44 %;
–  cena produktu, jejíž důležitost naopak o 2 % každoročně 

klesá – 30 %;
–  složení výrobku, při kterém zákazník zkoumá nutriční hod-

noty a složení včetně přídatných látek – 18 %;
–  výrobce a země původu – 8 %.

Ponechme stranou roz- 
dílné hodnoty některých para-
metrů, ke kterým výzkumníci 
dospěli.  Důležitou  zprávou 
je  to,  že  kvalita  a  složení 
pekařské  produkce  jsou  na 
prvních místech a jejich důle-
žitost stoupá. 

Aktuálně  se  v  celé 
Evropě  řeší  jako  spotřebi-
telský  trend  poptávka  po 
potravinách  s  tzv.  čistou  eti-
ketou,  u  chlebů  a  pečiva 
obzvlášť. V jednom z letošních 
newsletterů od foodnavigator.
com, tedy souhrnného webu 
pro  zprávy  a  analýzy  vývoje 
potravin a nápojů v Evropě a v USA, se uvádí, že chléb s tzv. 
čistou etiketou bez obsažených přídatných, zejména konzer-
vačních látek představuje v Evropě rychle rostoucí příležitost. 
I tento směr tzv. „čisté etikety“ může být považován za refor-
mulační snahu, protože leckdy znamená pro výrobce značně 
náročnou  technologickou  úpravu  bez  možnosti  deklarace 
na obale. Pekařský průmysl je zářným příkladem toho, jak je 
to obtížné. Nejlépe boj o tzv. „čistou etiketu“ nebo o značení 
„bez E“ lze přiblížit na případu velmi diskutované povinnosti 
uvádět ve složení přídavek kyseliny askorbové (E300 neboli 
vitaminu C), a to i když je vnesena do pekařského výrobku ve 
formě zcela přírodní, např. jako prášek ze sušené šťávy z třešně 
acerola. Kyselina askorbová se přidává k mouce sice ne od 
nepaměti,  ale  již  po  desítky  let,  protože  zlepšuje  (zesiluje) 
kvalitu lepku mouky, která mnohdy není dostatečná. A díky 
této zcela neškodné látce již pekaři nemají možnost označit 
své výrobky jako „bez E“ ani jako výrobek s „čistou etiketou“. 
Nutno dodat, že tento výraz „čistá etiketa“ není definován. 

Nicméně trend snižování přídatných látek je jistě výži-
vově srozumitelný a spotřebitelsky pochopitelný. Je třeba si 
však uvědomit, že tato reformulační snaha a přizpůsobení 
se požadavkům zákazníků je navíc výzvou – dosáhnout  jí, 
aniž  by  byla  ohrožena  kvalita  produktu  nebo  efektivita 
zpracování. Překážek je několik: jak zajistit obvyklý objem 

Pohankové celozrnné vanil-
kové rohlíčky bez lepku jako 
alternativa ke klasice

Zdroj: pernerka.cz/recepty

chleba a pečiva, jemnou strukturu střídy a její měkkost, což 
jsou  rozhodující  faktory  pro  udržení  loajality  spotřebitele 
ke  značce  chleba.  Během  výroby  je  stejně  důležité  zajistit 
stabilitu těsta proti jeho namáhání při náročném strojním 
zpracování. Jedná se tedy o celou škálu vlastností, od těsta 
až po finální výrobek, vzhledem k neustálému prodlužování 
trvanlivosti až na konec jeho životnosti. Evidentně nejlepší 
cestou se zdají být nové složky, jež spojují několik vlastností, 
tzn.  jsou  polyfunkční.  Například  když  rostlinná  složka  ve 
formě  oligosacharidů vyrobená  z  jiných  zdrojů  než  pouze 
z obilovin přinese do potraviny funkci rozpustné vlákniny, 
ale současně funguje i jako látka poutající tekutiny zname-
nající  možnost  zapracovat  do  těsta  více  vody,  tedy  má  též 
vlastnosti  hydrokoloidu.  Případně  může  být  i  zkvasitelná 
kvasinkami, tzn. droždím, a přispěje k procesu zhnědnutí 
a vyšší křupavosti kůrky a současně ještě plní funkci látky 
změkčující  střídu.  Samozřejmě  taková  složka  musí  být 
senzoricky  neutrální,  aby  nenarušila  tradiční  chuť  a  vůni 
chleba  či  pečiva.  Polyfunkční  složka  s  násobnými  vlast- 
nostmi.

Závěrem ještě jedna jazykovědná úvaha  
vzhledem k potravinám z cereálií

Leckteří  pamatujeme  dobu,  kdy  vysvětlit  neznámé 
slovo odborného charakteru znamenalo zamířit do knihovny 
a tam ho vyhledat. Dnes je to otázka několika kliknutí v online 
prostředí  slovníku  cizích  slov,  případně  překladače  nebo 
výkladového  slovníku  z angličtiny  či  jiného  jazyka.  Navíc 
nám slouží samotné softwarové nástroje pro práci s texty 
a nabízí pomoc s vyhledáním synonym, což také pomůže při 
výkladu méně frekventovaného výrazu. Jako rodilí mluvčí 
se však musíme stále učit novým slovům, jež s sebou doba 
přináší v rámci jejich začlenění do používaného, tedy živého 
rodného jazyka. 

Tento článek začal  jazykovědným koutkem, proto by 
tak  mohl  i  skončit.  Dovolte  mi  závěrem  zcela  namátkově 
z  oblasti  cereálního  potravinářství  uvést  výrazy,  jež  jsme 
před pár lety slyšeli poprvé a dnes je jistě nepovažujeme za 
neznámé. Již vlastní slovo cereálie/cereální se vžilo. Přesto, 
že mnozí spotřebitelé mají  jeho význam malinko posunut 
do oblasti zdravé výživy, znamená prosté obiloviny/obilné. 
Naučili  jsme  se  pojmenovávat  mnohá  jídla  a  potraviny 
spojené s výrobou z cereálií, zejména z mouky, původními 
názvy ze zemí jejich původu. Z pekařských a cukrářských 
výrobků  připomeňme  pizzu,  burgerové  bulky,  muffiny, 
cup-caky,  toasty,  sandwiche,  twistery,  crêpes,  crumble, 
wrapy, cookies, pumpernickel, ciabattu, knäckebrot, pitu, 
foccaciu,  makronky,  éclair,  croissanty,  brownies,  quiche, 
galettky, tartaletky atd. Jistě to není konečný výčet slaných 
i sladkých dobrot,  jež více či méně zdomácněly i v tuzem-
ských  pekařstvích  a  cukrárnách  pod  svými  originálními 
jmény,  případně  naší  výslovnosti  přizpůsobenými  názvy. 
Také  některá  přídavná  jména  spojená  výhradně  s  potra-
vinami se objevují nejen v kuchařkách nebo na nejednom 
food  blogu,  nýbrž  zařazujeme  je  do  zatím  jen  odborného 
slovníku, ale co není, může být a stanou se běžně používa-
nými. Mám na mysli slovní spojení jako rustikální vzhled, 
rurální  charakter,  delikátní  chuť  a  jiné.  Však  také  nepe-
čeme ze surovin, ale z ingrediencí. I tento namátkový výčet 
nových  výrazů  z  cereálního  odvětví  potravinářství  potvr-
zuje teorii o obohacování (pro mnohé zaplevelení) našeho 
živého  jazyka.  Jestli  se  ujme  i  slovo  reformulace,  ukáže  
budoucnost. 
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Exotické druhy 
ovoce v gastronomii 

– 2. část
prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D., 

Ing. LUKÁŠ DVOŘÁK, Ph.D., 
Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D.,  

Katedra gastronomie a hotelnictví,  
Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno

Liči

Liči čínské (Litchi chinensis) původem z Asie, Číny a Indo-
číny, rovněž známé pod jménem dvouslivák lahodný, do-

zrává  na  stálezelených  majestátných  stromech,  dorůstají-
cích  15  až  20  m,  které  se  dožívají  i  přes  200  let.  Pro  snazší 
sběr ovoce se strom udržuje řezem na výšce okolo 6 až 10 m. 
Plody  peckovice  visící  v  nápadných  shlucích  jsou  jahodově 
červené, narůžovělé nebo oranžové barvy, některé mají zele-
navý  nádech.  Jsou  oválného,  kulatého  nebo  srdčitého  tvaru 
[18]. Uvnitř plodu liči je lesklé, tvrdé nepoživatelné semeno 
velikosti fazole, které je obaleno slonově bílým, narůžovělým 
nebo  namodralým  voňavým  a  šťavnatým  skelným  míškem, 
od  něhož  se  semeno  snadno  oddělí.  Právě  tato  bílá  dužnatá 
vrstva  lahodné  chuti,  popisovaná  jednotlivými  konzumenty 
různě, je důvodem, proč se liči pěstuje. 

Čerstvé celé  liči obsahuje okolo 72 mg vitaminu C na 
100 gramů ovoce, což představuje 86 % doporučené denní 
hodnoty. V průměru by konzumace devíti loupaných plodů 
splňovala denní požadavky vitaminu C pro dospělou osobu 

[19].  Nutriční  hodnoty  plodů  liči  jsou  uvedeny  v  tabul- 
ce č. 1.

O liči se traduje, že již ve staré čínské medicíně sloužilo 
k léčení kašle, žaludečních vředů, nádorů a zvětšených žláz. 
Peckám jsou připisovány analgetické účinky. Čaj ze slupek 
se užívá v Indii proti průjmům i proti neuralgickým bolestem 
[18]. 

Liči se velmi rychle kazí, takže i po umístění do obalů 
v  chladničce  je  třeba  rychle  ovoce  spotřebovat.  Před  kon-
zumací je třeba oloupat z plodu vnější drsnou slupku. Pou-
žijte ruce nebo nůž a odřízněte kůži z horní části liči, pak se 
zbytek slupky snadno uvolní. Ve středu plodu je tvrdé semeno, 
které se odstraní a ovoce se může složit do původního kuluvi-
tého tvaru a podávat. Pozor je třeba dávat na obsah toxické 
látky  methylencyklopropylglycinu,  která  je  obsažena  v  liči 
a při konzumaci na lačno může v některých případech vést 
k hypoglykemii [20]. 

Liči se konzumuje čerstvé, kompotované nebo sušené. 
Kompotované liči nakládané v cukru je významným čínským 
i indickým vývozním artiklem. Oloupané ovoce je nakládáno 
do  sladkého  nálevu  s  obsahem  kyseliny  vinné  a  kyseliny 
citronové. Pro vývoz a pultový prodej se neoloupané liči rovněž 
suší. Sušené plody liči se často nazývají čínskými švestkami 
a konzervované plody čínskými jahodami nebo jablky. Před 
sušením se ovoce blanšíruje, pak se namáčí do disiřičitanu 
draselného a kyseliny citronové a nakonec se suší na slunci 
nebo elektricky. Sušené plody, v Asii velice oblíbené, vydrží 
chutné asi 5 let [21]. 

Plátky  bílé  šťavnaté  dužiny  lze  podávat  čerstvé  jako 
dezert, podušené na másle a pomerančovém likéru jako náplň 
do  palačinek  i  jako  přílohu  k  masitým  a  rybím  pokrmům. 
Nesmí se však dlouho vařit, dužina by zhoubovatěla. Plody 
oloupané  a  nakrájené  na  kousky  jsou  oblíbenou  součástí 
lahodných zmrzlinových a ovocných pohárů. Výborně se hodí 
k přípravě zajímavých koktejlů [22, 23].

rambutan

Rambutan,  kulovité  až  oválné  červené  plody  o  veli-
kosti  3–6  x  3–4  cm,  pokryté  měkkými  ostny,  pochází  ze 
stromu jménem dvouslivák ježatý (Nephelium lappaceum), 
který tyto plody plodí v trsech po 10 až 20 kusech. Rambutan 
dostal své jméno z malajského slova pro vlasy, protože ovoce 
velikosti golfového míčku má chlupatou červenou a zelenou 
skořápku. Jeho nezaměnitelný vzhled je často přirovnáván 
k mořskému ježku [23]. Pod pevnou slupkou se nachází šťav-
natý bělavý míšek příjemné sladkokyselé, aromatické chuti 
po hroznech [24]. Uprostřed plodu bývá oválné hnědobílé 

Květoslava Šustová Lukáš Dvořák

Pavla Burešová

Liči  Foto: wikipedia.org
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semeno, které obsahuje stejné podíly nasycených a nenasy-
cených mastných kyselin, především se jedná o kyselinu ara-
chidovou (34 %) a kyselinu olejovou (42 %) [28]. Příjemná 
vůně rambutského ovoce pochází z četných těkavých organic-
kých sloučenin, včetně beta-damascenonu, vanilinu, kyseliny  
fenyloctové a kyseliny skořicové [25].

Dvouslivák ježatý lze pěstovat i v zahradním substrátu, 
ale v České republice se plody většinou neurodí. Strom, dosa-
hující výšky až 27 metrů, roste ve východní Asii, ale také na Srí 
Lance, Filipínách a poslední dobou se objevuje i v Austrálii. 
Největším pěstitelem rambutanu je Thajsko [26].

Rambutan  je  velmi  výživný,  díky  vysokému  obsahu 
vlákniny zlepšuje trávení a zvyšuje odolnost vůči infekcím. 
Ovoce rambutanu je bohaté na mnoho vitaminů, minerálů 
a prospěšných rostlinných sloučenin. Jeho dužina poskytuje 
asi 1,3–2 gramy vlákniny na 100 gramů, což je podobné množ-
ství jako ve stejném množství jablek, pomerančů nebo hrušek. 
Je také bohatý na vitamin C, kdy 5 až 6 plodů rambutanu dodá 
50 % denní potřeby tohoto vitaminu [27]. Rambutan obsa-
huje také měď, která hraje roli při správném růstu a udržování 
buněk, včetně buněk kostí, mozku a srdce. Rovněž je zdrojem 
manganu, fosforu, draslíku, hořčíku, železa a zinku. Asi čtyři 
kousky ovoce (tj. 100 g) dodá 20 % denní potřeby mědi a 2 až 
6 % denního doporučeného množství jiných živin [27].

Slupka a semena rambutanu jsou rovněž považovány 
za bohaté zdroje živin, antioxidantů a dalších prospěšných 
sloučenin. Ačkoli někteří lidé je také jedí, je v dostupné lite-
ratuře zvažováno, zda nejsou některé látky v nich obsažené 
toxické pro člověka. Zatímco studie u člověka nejsou, studie 
na zvířatech uvádějí, že slupka může být toxická, když je kon-
zumována pravidelně a ve velmi velkém množství. Zejména 
při konzumaci syrové slupky může způsobit u zvířat ospa-
lost, kóma, a dokonce i smrt. Pečením semen lze tyto toxické 
účinky snížit a v některých kulturách je takto skutečně kon-
zumují.  V  současné  době  však  nejsou  k  dispozici  spoleh-
livé informace o správném postupu pražení. Dokud nejsou 
vědecky tyto informace doloženy, je nejbezpečnější vyhnout 
se jezení slupky a semen ramburanu úplně [28].

Po loupání je ovoce rambutanu velmi podobné liči a ovoci 
longan. Všechny tři druhy ovoce patří do stejné čeledi mýdel-
níkovitých, tedy Sapindaceae, rostou na stromech původem 
z jižní Asie a mají průsvitné bílé maso se semenem uprostřed. 
Jejich nutriční profily jsou také velmi podobné. Jejich vnější 
vzhled se však liší. Rambutan je největší z nich a nese načerve-
nale zelenou chlupatou kůru. Liči je o něco menší a má tuhou, 
texturovanou  červenou  kůru,  zatímco  longan  má  hnědou, 
hladkou vnější kůži pokrytou drobnými chlupy. Jejich chuť 
se také mírně liší. Chuť rambutanu je popisována jako sladká 
a krémová, zatímco liči ovoce nabízí ostřejší, o něco méně 
sladkou chuť. Longan je nejméně sladký, ale velmi chutný [29].

Rambutan  lze  zakoupit  čerstvý,  konzervovaný,  jako 
oblíbený osvěžující džus nebo v podobě džemu. V obchodě 
si vyberte plody s neporušenou kůží a bez poškození. Ujis-
těte se, že ovoce  je zralé, podívejte se na barvu  jeho ostnů. 
Čím  červenější  jsou,  tím  bude  ovoce  zralejší.  Před  jídlem 
se  slupka  odstraňuje  tak,  že  se  nožem  nařízne  na  jedné 
straně,  pak  se  plod  zmáčkne  z  opačné  strany  od  řezu.  Bílá 
průsvitná  dužina  ve  středu  ovoce  by  měla  volně  vypad-
nout.  Velké  semeno  uprostřed  může  být  odstraněno  buď 
nožem,  nebo  vyplivnuto  při  jídle.  Obecně  se,  jak  již  bylo 
zmíněno  výše,  nedoporučuje  semeno  konzumovat  [28].

Dužina může dodávat sladkou chuť různým ovocným 
salátům,  přidává  se  do  kari  místo  ananasu,  k  pudinkům 
a zmrzlinám. Ke snídani je možné přidat ovoce do kaší, kon-
zumovat  s  ovesnými  vločkami  či  na  palačinkách.  Osvěžu-
jící je proteinový koktejl s míchaným ovocem. Pyré z dužiny 
zvýší chuť domácích tvarohových koláčků. Austrálie je známá 
výrobou rambutanového vína [26].

Kaki

Kaki,  pocháze-
jící  z  jihovýchodní 
Asie, zejména z Číny, 
je   dnes  rozšířené 
ovoce  v  subtropech 
téměř  celého  světa, 
od  Asie  po  Ameriku. 
Roste  také  napří-
klad  v  jižní  části  
Ukrajiny. 

Kaki, jinak nazý-
vané také jako tomel či 
churma, je plod ovoc-
ného  stromu  tomelu 

japonského (Diospyros kaki). Botanický název druhu (Dio-
spyros) znamená „Diovo ovoce“ [30]. Toto ovoce je známé 
také pod názvy kakichurma, korejské mango, medové jablko, 
čínská švestka, orientální či asijský nebo japonský persim- 
mon, šaronské ovoce. Sharon fruit je rovněž obchodní značka 
pro ovoce kaki.

Plody  mají  jasně  oranžovou  barvu,  tvarem  připomí-
nají pomeranč nebo rajče a dorůstají do průměru 5 až 8 cm. 
Tvar plodů se liší podle kultivaru od kulovitého po zploštělý. 
Barva plodů může být světle žlutooranžová až tmavě oran-
žově  červená.  Celé  ovoce  je  jedlé  kromě  semen  a  kalichu. 
Toto exotické ovoce je chutné jen dobře vyzrálé, má speci-
fickou sladkou chuť (něco mezi broskví a melounem s náde-
chem  vanilky).  Málo  zralé  plody  a  zejména  slupka  mají 
svíravou  trpkou  chuť  způsobenou  vysokým  obsahem  
taninů [31]. 

Kaki je velmi chutné samo o sobě, slupka se může kon-
zumovat také, ale většinou se loupe. Další možností je napří-
klad plod rozříznout na polovinu, pokapat citronovou nebo 
limetkovou šťávou a vybírat dužinu malou lžičkou. Prozrá-
lost závisí na odrůdě ovoce. Pěstují se dva druhy: kaki fuyu, 
které lze jíst i s pevnou dužinou, a hachiya kaki, bezsemenná 
odrůda mající svíravější chuť, obsahující vyšší koncentraci 
taninu, kterou je lépe nechat prozrát až do měkké konzistence 
[30]. Zcela zralá dužina  je mazlavá, má až marmeládovou 
konzistenci. Ovoce je možné nechat dozrát i v domácích pod-
mínkách tak, že plody vložíme do papírového sáčku, do kte-
rého přidáme jablko nebo banán, aby se vytvořil ethylenový 
plyn, který urychlí zrání. Sáček dobře uzavřeme a necháme 
při  pokojové  teplotě  po  dobu  jednoho  až  dvou  dnů,  než 

Rambutan  Foto: viruga.cz

Kaki  Foto: goldgroup.cz
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ovoce získá potřebnou chuť [31]. Kaki  lze rovněž na jeden 
den hluboce zmrazit, čímž také docílíme krémovité konzis- 
tence [30]. 

Kaki se přidává do ovocných salátů, dezertů, zmrzlin, 
omáček  a  sladkých  rýžových  jídel.  Skvěle  se  hodí  na  pří-
pravu  koláčů,  dortů  a  moučníků.  Vyrábějí  se  z  něj  šťávy, 
marmelády  a  želé.  Oblíbené  je  i  sušené  kaki.  Rovněž  lze 
kaki  využít  k  přípravě  ovocného  čaje.  Americká  gast-
ronomická  královna  Martha  Stewartová  má  na  svém 
repertoáru  lákavé  recepty,  včetně  řeřichového  salátu 
s  tomelem  a  lískovými  oříšky,  bílého  čokoládového  chle-
bového  pudinku  a  grilovaných  tomelů  s  mascarpone  
[33].

Pojídání tomelů se doporučuje lidem s nemocnými játry 
a ledvinami, při výzkumu na potkanech totiž bylo zjištěno, 
že  toto  ovoce  pomáhá  trávit  tuky.  Dužina  obsahuje  velké 
množství vitaminu C a až 20 % cukrů. Nutriční vlastnosti 
kaki  jsou  uvedeny  v  tabulce  č.  1.  Persimmony  obsahují 
rovněž  hodně  betakarotenu  a  minerálních  látek,  jako  je 
sodík, hořčík, vápník a železo. Studie zjistily, že kaki obsa-
huje  dvakrát  tolik  vlákniny  než  jablka.  Navíc  obsahuje 
fenolické  sloučeniny,  které  napomáhají  odvrátit  srdeční 
onemocnění  [30].  Nadměrná  konzumace  plodů,  přede-
vším málo zralých trpkých plodů, může vést ke vzniku spe-
cifických  útvarů  z  nestrávených  zbytků  v  žaludku,  které 
způsobují  zdravotní  obtíže.  Často  se  uvádí,  že  by  plody 
kaki  neměly  být  konzumovány  na  prázdný  žaludek  
[31, 32].

Granátové jablko

Granátové  jablko, 
aromatické  ovoce  se 
sladkokyselou  chutí,  je 
plodem  granátovníku 
obecného  (Punica gra-
natum), starším názvem 
označované  jako  mar-
haník granátový.

Granátové  jablko 
je až 12 cm velká bobule 
se  zvláštní  vnitřní  stav- 
bou  a   zakulaceným 
šestibokým  tvarem.  Pod  tlustou,  tvrdou  slupkou  je  šest  až 
dvanáct  pouzder,  v  nichž  se  ve  sladkém  červeném,  bílém 
či  růžovém  rosolovitém  míšku  nachází  semena.  Celkový 
počet  semen  v  jednom  plodu  zpravidla  přesahuje  600. 
Marhaník pochází původně z malého ostrova Sokotra u po- 
břeží Somálska, ale v současnosti se granátová jablka pěs-
tují v celém Středomoří, Indii, Argentině, USA a po celé Asii. 
Za nejkvalitnější jsou považovány plody z Íránu. Sklizeň pro-
bíhá v září až listopadu, výjimečně i dříve. Zajímavý je v ovoci 
vysoký obsah vitaminu C, vitaminu K, vlákniny a polyfenolů, 
zahrnující  taniny,  flavonoidy  a  antokyanin  [35,  36].  Jedlé 
části granátových jablek působí lehce projímavě [34]. 

Z  granátového  jablka  se  využívá  především  velmi 
zdravá šťáva, ze které se dělá řada koktejlů. Nejznámějším 
nápojem je orientální nealkoholický nápoj šerbet. Oblíbený 
je také sirup grenadina, který se často používá v koktejlech. 
Granátová semena se využívají ve studené kuchyni, kde se 
přidávají do mnoha druhů salátů. V teplé kuchyni se přidává 
především k drůbežímu grilovanému masu a rybám. V Asii se 
využívá i jako koření. Granátově červená semena plodu vypa-
dají velmi atraktivně na povrchu rozličných dezertů, dortů, 
pohárů apod. [36].

Pitahaya

Několik druhů šplhavých, liánovitých kaktusů rodu Hylo-
cereus poskytuje velké jedlé plody známé pod obecným názvem 
pitahaya, pitaya a též pod názvem Dragon fruit – dračí ovoce. 
Pro krásné tropické ovoce, připomínající chutí malinko kří-
žence mezi kiwi a hruškou, se používá také název jahodová 
hruška  (strawberry  pear).  Pitahaya  jsou  široce  pěstované 
v tropickém pásmu (Mexiko, Střední a Jižní Amerika) a mimo 
Ameriku hlavně v jihovýchodní Asii a v Izraeli, kde ale nejsou 
původní. Plody jsou vejčitě protáhlé bobule a jsou dodávány do 
obchodních řetězců po celém světě ve třech barvách [37]. Dvě 
odrůdy mají růžovou slupku, z nichž jedna má dužinu bílou, 
zatímco  druhá  je  červená.  Třetí  odrůda  má  žlutou  slupku 
s bílou dužinou [39]. Bílá pitahaya je nejběžnější, široce pěs-
tovaný druh, známý i z tržní sítě. Má červenou slupku a bílou 
dužinu s množstvím drobných černých, jedlých semen. Slupka 
ovoce je tužší a nese několik špičatých, odstávajících šupin, 
zejména na vrcholu plodu po odpadnutém květu. Konce šupin 
mohou být i u zralých červených plodů zeleně zbarvené [36].

Obvyklá hmotnost plodů je 300 až 850 g, rekordní  je 
1,5 kg. Plody mají jedlou šťavnatou, mírně sladkou dužinu 
a v ní roztroušená drobná, černá, jedlá, početná, olejnatá, asi 
1 mm velká semena, která mají ořechovou chuť [40]. Díky 
svým černým, křupavým semenům je někdy ovocná struk-
tura dužiny přirovnána k plodům kiwi. Tuhá vnější slupka je 
nejedlá. Vnitřní měkčí část slupky se někdy při servírování 
ponechává [38].

Dračí ovoce má nízký obsah kalorií a nabízí řadu živin, 
včetně  vitaminu  C,  karotenoidů,  fosforu,  vápníku,  železa 
a  vysokého  obsahu  hořčíku.  Dodává  také  dobré  množství 
vlákniny a antioxidantů (betalainů, hydroxycinnamátů a fla-
vonoidů) [37]. Nutriční hodnoty dračího ovoce jsou uvedeny 
v tabulce č. 1. Složení mastných kyselin v semenech je uve-
deno v tabulce č. 2 [39].

Dračí  ovoce  lze  nalézt  v  obchodě  po  celý  rok,  i  když 
sezona vrcholí v létě a trvá do začátku podzimu. Jeho vzhled 
na pultech upoutá pozornost. Chcete-li si vybrat zralé ovoce, 
podívejte se na světlou slupku. Několik skvrn na ní  je nor-
mální, ale pokud má ovoce spoustu skvrnek, může být pře-
zrálé.  Podržte  dračí  ovoce  v  dlani  a  zkuste  stisknout  kůži 
palcem nebo prsty. Ovoce by mělo být poddajné, ale nemělo 
by  být  příliš  měkké  nebo  kašovité.  Pokud  je  velmi  pevné, 
bude  muset  ještě  několik  dní  dozrát.  Chcete-li  ovoce  skla-
dovat, vložte plody do uzavřeného plastového sáčku a uložte 
je do chladničky. Toto ovoce může přebírat chuť a vůni jiných 
potravin, takže ochrana v dobře uzavřeném obalu je nutná. 
Nekrájejte dračí ovoce, dokud nebudete připraveni je sníst. 
Jinak začne ovoce rychle hnědnout stejně jako většina řeza-
ných plodů. Jakmile začne během skladování dužina hněd-
nout a kašovitět, je čas ovoce vyhodit [40].

Ačkoli může vzhled ovoce vyvolávat obavy z  jeho pří-
pravy, ve skutečnosti je krájení a porcování snadné. Umís-
těte dračí ovoce na prkénko nebo jiný čistý povrch. Rozřízněte 
ovoce  ostrým  nožem  na  dvě  části.  Po  obvodu  slupky  lžící 
oddělte dužinu od slupky. Slupka není jedlá, ale můžete do 
ní dužinu opět vložit a podávat. Do slupky je možné vložit 
i  kousky  nakrájeného  ovoce  jiných  druhů,  a  vytvořit  tak 
lákavou  misku  určenou  přímo  k  servírování.  Pokud  máte 
melounový baler, použijte jej k vybrání dužiny dračího ovoce 
a vytvořte zábavné kuličky, které skvěle vypadají. Můžete si je 
vychutnat v ovocných salátech [41].

Dračí  ovoce  lze  využít  k  vytvoření  chutných  nápojů 
a  dezertů,  k  aromatizaci  a  barvení  džusů  a  alkoholických 
nápojů,  jako  je  „Dragon‘s  Blood  Punch“  a  „Dragotini“. 

Granátové jablko 
Foto: epochaplus.cz
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sladká chuť může být vyvážena posypem chilli prášku. Před 
grilováním nakrájíme na kostky pitahayu a ananas, promí-
cháme s olejem a chilli kořením, střídavě napícháme na špejli 
a grilujeme 10 minut. Podáváme horké [38].

Závěr

V dnešní době není problém v průběhu roku v obcho-
dech  potkávat  rozličné  druhy  pro  nás  dosud  netradičních 
druhů ovoce. Jakmile  se naučíte pracovat s  tímto ovocem, 
budete vymýšlet další způsoby a úpravy, jak si je vychutnat. 
Bavte se, kombinujte a zkoušejte, co může udělat nový druh 
ovoce s některými z vašich oblíbených receptů. Nejen, že si 
pochutnáte, ale obohatíte jídelníček o druhy, které mají i zají-
mavé nutriční benefity.
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Složení a nutriční benefity ovoce  
dle uSdA Nutrient database na 100 g

Nutrient
druh ovoce

Liči Kaki Gr. 
jablko Rambutan Pitahaya

Energie 
(kcal) 59 70 74 82 268

Sacharidy (g) 16,5 18,6 16,2 20,87 82,14
Tuky (g) 0,44 0,19 0,3 0,21 –
Bílkoviny (g) 0,83 0,58 0,95 0,65 3,57
Vláknina (g) 1,3 3,6 1 0,9 1,8
Vit. A (mg) – 834 0 – –
Vit. B1 (mg) 0,01 0,03 0,03 0,013 –
Vit. B2 (mg) 0,07 0,02 0,03 0,022 –
Vit. B6 (mg) 0,1 0,1 0,2 0,02 –
Vit. C (mg) 71,5 7,5 11,4 4,9 9,2
Vit. E (mg) – 0,73 0,55 – –
Vápník (mg) 5 8 3 22 107
Hořčík (mg) 10 9 3 7 –
Mangan (mg) 0,06 0,34 – 0,343 –
Zinek (mg) 0,07 0,11 0,12 0,08 –
Fosfor (mg) 31 17 8 9 –
Draslík (mg) 171 161 259 42 –
Sodík (mg) 1 1 3 11 39

mg = miligram               μg = mikogram

hylocereus undatus (bílá plstnatá pitahaya)
Kyselina myristová 0,3 %
Kyselina palmitová 17,1 %
Kyselina stearová 4,37 %
Kyselina palmitolejová 0,61 %
Kyselina olejová 23,8 %
Cis- kyselina vakcenová 2,81 %
Kyselina linolová 50,1 %
Kyselina linolenová 0,98 %

Tabulka č. 1 Nutriční složení tropických plodů

Tabulka č. 2  Složení mastných kyselin v semenech dračího 
ovoce (pitahayi) [22]

Pitahaya  Foto: wikipedia.org

Výborná je kombinace s martini. Jemnou sladkou chuť dra-
čího ovoce lze spojit s celou řadou dalšího tropického ovoce, 
zejména s kiwi, banánem, jahodami a pomeranči, ale také 
s mangem, papájou, ananasem [38].

Ovoce lze využít v mnoha dalších receptech, např. v kom-
binaci s jogurtem, v ovocném müsli, do populárních smoothies, 
a zajímavá je úprava dužiny jako náplň do makronek. Dračí 
ovoce se dokonale snoubí i se slanými pokrmy. Lahodná je kom-
binace s rybími pokrmy, zejména treskou a tuňákem, k přípravě 
omáčky či salsy. Zajímavou chuťovou variantou jsou slané jed-
nohubky se šunkou a krémem vyšlehaným z dužiny pitahayi 
a smetanového sýru s pažitkou. V letních měsících je možné 
připravit osvěžující zmrzlinu nebo sorbet, kdy se šťáva nebo 
rozmixovaná dužina z ovoce (spolu s jinými plody, např. s kiwi) 
smíchá s medem či např. s kokosovým či palmovým cukrem, 
naleje do formy a zmrazí. Kuličky sorbetu lze poté vkládat opět 
do slupky pitahayi a podávat jako atraktivní pohoštění [41].

Grilování kostek dračího ovoce je další vynikající způsob, 
jak si tuto exotickou pochoutku vychutnat. Karamelizovaná 
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MUZEUM SLIVOVICE - EXKLUZIVNÍ 
5D ZÁŽITEK S VŮNÍ SLIVOVICE 
V CENTRU PRAHY

Navštivte unikátní Muzeum slivovice, malou valašskou oázu 
uprostřed Prahy. Máte jedinečnou  možnost odhalit příběh 
našeho národního nápoje - slivovice. 
Těšit se můžete na zajímavé projekce, reálné exponáty 
i na exkluzivní 5D zážitek s virtuální realitou. Zažijete zcela 
unikátní interaktivní prohlídku - součástí prohlídky 
je samozřejmě také ochutnávka tří produktů R. JELÍNEK 
a tří typicky valašských jednohubek!

Muzeum slivovice najdete v ulici
U Lužického semináře, Praha 1.

www.muzeumslivovice.cz 
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Muzeum slivovice 
r. JELíNEK

ExKLUZIVNí ZážITEK V CENTrU PrAHy

Na naše otázky 
odpovídá:
Ing. PAVEL DVOŘÁČEK,  

předseda představenstva RUDOLF JELÍNEK a. s. 

Společnost RUDOLF JELÍNEK nemusím dlouze před-
stavovat. Snad každému se vybaví vůně slivovice nebo jiné 
pálenky tradičního českého výrobce ovocných destilátů. 
Tradice výroby ovocných destilátů ve Vizovicích sahá až do 
roku 1585. Samotná společnost vznikla na konci předmi-
nulého století, v roce 1894. Její výrobky jsou známy nejen ve 
všech koutech České republiky, ale především všude ve světě. 

A v letošním roce se otevřela slivovicová ambasáda dokonce 
i v srdci Evropy, v Praze na Malé Straně. Kdy se zrodila myš-
lenka, že právě na tomto místě vznikne slivovicové králov-
ství?

Kolem místa jsme chodili už od roku 1999.   Byli jsme si 
vědomi  toho,  že  lokace  domečku  je  velmi  atraktivní  a  strate-
gická.  Denně  zde  proudí  davy  turistů,  kteří  míří  z  Pražského 
hradu  na  Karlův  most.  Odhady  mluví  o  více  než  7  milionech 
turistů,  kteří  tudy  projdou.  Teprve  až  o  12  let  později  se  nám 
podařilo  jej koupit. Následovala vlna úřednických záležitostí, 
sporů, žádostí o vydání územního rozhodnutí, následně staveb-
ního povolení…  To jsme získali až ke konci roku 2017. Po dvou 
letech  jsme  celý  objekt  úspěšně  zkolaudovali  a  otevřeli  dveře 
veřejnosti. V prvním kroku do naší prodejny. O tři měsíce později 
i do expozice a baru. Koncept Muzea slivovice je ucelený. Kou-
píte si lístek do muzea, kde se vzděláte interaktivní a zábavnou 
formou. Potom tuto „teorii“ dostanete ochutnat v našem baru 
a to, co vám nejvíce chutnalo, koupíte v našem obchodě. 

Jak probíhala stavba muzea?
Stavebně,  organizačně  i  administrativně  byl  projekt 

velmi náročný. A to nejen díky své poloze na Malé Straně. 
Nově budovaná přístavba a celá její podzemní část je pod hla-
dinou Vltavy, což s sebou nese spoustu technických obtíží. 
Aby to nebylo tak jednoduché, tak pod námi je ještě kryt Vlády 
ČR a také stanice metra. V průběhu stavby jsme se například 
museli potýkat s průsaky spodní vody. Stavební dokončení 
projektu se tím pádem posunulo zhruba o 5 měsíců. 

V rekonstruovaném domě, který mimochodem pochází 
z  počátku  17.  století,  se  společně  s  památkáři  snažíme 
zachovat co nejvíce původních materiálů a respektovat jeho 
historický ráz.

Rekonstruovaný dům s adresou U Lužického semináře 116 
proslavila především česká divadelní a filmová herečka 
Slávka Budínová, která v domě žila v letech 1966–2002. Jaká 
byla historie domu před tím, než jej koupila Slávka Budí-
nová?

Dům byl postaven v první třetině 17. století a od roku 
1695 sloužil katolickým studentům z Lužice. V průběhu let 
dostal několik názvů – U Bílé botky, U Bílé kuželky či U Bílé 
číše. Dům byl součástí osady Rybáře, rozprostírala se u řeky 



26
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
2

0
r o z h o v o r

v  těsné  blízkosti  prastaré  obchodní  cesty,  která  spojovala 
Prahu se severem Čech. Původně zde dokonce stával kostel 
sv.  Petra  a  Pavla,  který  byl  v  roce  1784  zrušen  a  následně 
zbořen.

V průběhu let se zde vystřídalo několik majitelů, kteří 
se podepsali na úpravách interiéru. Jak jste zmínil, v roce 
1966 jej koupila Slávka Budínová. Ta se pustila do přestavby 
domu  a  zcela  změnila  jeho  vnitřní  uspořádání.  K  histo-
rické budově byla na  její  jižní straně přistavěna nová pat-
rová  budova  ve  snaze  napodobit  vzhled  původní  stavby. 
V srpnu roku 2002 přišly povodně. Voda zcela zalila přízemí 
domu. V té době Slávka Budínová po delší nemoci zemřela 
a rozběhl se boj o její dědictví, který musel rozhodnout až 
Ústavní soud. Místo zůstalo opuštěné a chátralo. Obyvatelé 
Malé Strany se intenzivně zajímali, co bude s tímto domem  
dál.

V posledních letech zaznamenáváme stále rostoucí oblibu 
netradičních zážitkových center, interaktivních expozic či 
muzeí. Na co se můžeme těšit ve vašem Muzeu slivovice? Čím 
je vaše expozice výjimečná? 

Jak  již název muzea napovídá, expozice  je zasvěcena 
příběhu slivovice. Je to prostě součást naší kultury, našeho 
dědictví.  A  to  nejen  z  pohledu  historického,  technologic-
kého,  etnografického,  ale  především  i  společenského. 
Důvodem je to, že destiláty jsou součástí našeho setkávání 
se a historicky hrály nemalou roli také zdravotní. Samotná 
exkurze je rozčleněná do čtyř částí. První zastavení je věno-
váno historii páleničářství ve Vizovicích na Valašsku a osudů 
místních páleničářských rodin. Setkáte se zde s Rudolfem 
Jelínkem a jeho manželkou Irenou, dozvíte se, čím vším si 

podnik za léta své existence prošel. Ústřední multiprojekce, 
která vás provede časem od roku 1585 až do současnosti, je 
velmi emotivní. Příběhy palíren jsou zasazeny do světového 
i republikového dění! Zavzpomíná si opravdu každý.

Jakmile se za vámi zavřou historická vrata, obklopí vás 
valašské kopečky a louky. Motivem druhého zastavení je kra-
jina, sady, trnky. Dvanáctimetrová projekce vás přímo pohltí. 
Ucítíte jarní vánek i teplo letních dnů. Zvídaví si mohou pře-
číst, kde a kolik sadů má naše společnost.

Třetí dveře vedou do  virtuálního světa. Tento prostor 
nazýváme pracovně „Švestka“, a to proto, že se návštěvník 
na šest minut skutečně stane švestkou. Budete se natřepávat 
na traktoru, stoupat destilační kolonou nebo zrát v dubovém 
sudu.  Více  prozrazovat  nebudu,  abych  návštěvníky  nepři-
pravil o zážitek, který bude určitě výjimečný, nic podobného 

Zima 2019

Před rekonstrukcí     Dnes

Zahájení rekonstrukce
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v  Česku  ještě  není.  Jsem  si  jistý,  že  toto  zastavení  pobaví 
návštěvníky napříč generacemi. 

V poslední části si budete připadat jako u nás v desti-
lérce, jen v koncentrované podobě. Kvašení, destilace, zrání, 
stáčecí linka. Dozvíte se něco o našich košer výrobcích, v kví-
zech můžete otestovat své znalosti a na závěr si můžete vyrobit 
vlastní etiketu. Tu vám v prodejně vytiskneme a nalepíme na 
vybranou láhev.

Tím ale exkurze nekončí. Bez ochutnávky by to nebylo 
ono. Součástí prohlídky je i ochutnávka tří ovocných pálenek 
a  tří  typických  valašských  jednohubek  v  jelínkovském 
baru. Mysleli jsme i na mladší ročníky. Ti si mohou na baru 
pochutnat na naší švestkové limonádě.

Sedíme spolu nyní v barové části. Moji pozornost upoutává 
strop pokrytý sudovými víky a další zajímavé detaily. Prostor 
se přímo nabízí pro nějakou párty. Plánujete i nějaké akce 
typu valašský večer s cimbálovou muzikou nebo třeba valaš-
skou zabijačku?

Náš koncept je hodně otevřený a přizpůsobivý. Nachys-
taní  jsme  pro  jednotlivce,  organizované  skupiny,  firemní 
večírky nebo školení až pro 150 osob. V podstatě si zde umím 
představit i krásnou svatbu nebo zmiňované tematické večery. 
Jsme  připraveni  pronajmout  muzeum  jako  celek  pro  větší 
akci, ale i jen jeho část. Všem samozřejmě poskytneme kva-
litní  zázemí  s  profesionálním  servisem  počínaje,  moderní 
audiovizuální technikou konče. 

Tím bych vás všechny chtěl pozvat do Muzea slivovice 
na exkluzivní, pro některé asi i adrenalinový zážitek s vůní 
Valašska.

Redakce  
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O společnosti

Mlékárna  Hlinsko  se  nachází  na  Českomoravské  vrcho-
vině, která je známá svojí čistou přírodou, což přispívá 

k  výborné  chuti  mléka.  Vstupní  surovina  je  odebírána  pou-
ze  z  českých  chovů  a  její  kvalita  vždy  pravidelně  kontrolo-
vána. Společnost dlouhodobě investuje do nejmodernějších 
technologií  a  do  systému  řízení  kvality.  Díky  tomu  dosahu-
jí všechny výrobky nejen špičkové kvality, ale také výjimečné 
chuti.  Hlineckou  mlékárnu  založila  v  roce  1939  společnost 
Nestlé. Od té doby se v Hlinsku vžil pro společnost název „Ne-
stlovka“.   O čtyři roky později, přesně na apríla roku 1943, 
byla spuštěna první výroba. Tehdy se zpracovaly 2 miliony li-
trů  mléka  za  rok.  Vyrábělo  se  sušené  mléko,  kondenzované 
mléko,  máslo  a  sušené  podmáslí.  V  současné  době  mlékár-
na zpracuje přibližně 200 milionů litrů mléka ročně, portfo-
lio výrobků se za 75 let rozšířilo o trvanlivé mléko, smetany, 
tvarohy a sušené zmrzlinové směsi. První export výrobků se 
uskutečnil v roce 1947, a to do Polska, Maďarska a Palestiny. 
Nyní jsou výrobky exportovány do více než 30 zemí světa. Od 
roku 1964 jsou na trh dodávány výrobky pod značkou Tatra. 

Do  soukromého vlastnictví se mlékárna vrátila v  roce 1993 
jako společnost s ručením omezením. V roce 2012 došlo ke 
změně právní formy na akciovou společnost. Mlékárna Hlin-
sko, a. s., se stala součástí koncernu AGROFERT, a. s. 

Cucáme už více než 50 let

Nejstarší  tradici  ve  výrobě  má  slazené  kondenzované 
mléko, které nyní znáte pod obchodním názvem Salko. Sla-
zené kondenzované mléko společně se sušeným mlékem bylo 
od roku 1954 hlavním vývozním artiklem. Ale slazené mléko 
od Tatry, to není jenom Salko, ale také legendární Jesenka, 
Piknik a Pikao. V hliníkové tubě, jak je dnes všichni znáte, 
se poprvé objevil Piknik v roce 1967, kdy byla nainstalována 
první  výrobní  linka  na  tuby.  O  rok  později  ho  následovala 

Jesenka. Nejmladší z trojice tub 
je Pikao, které se sice vyrábělo již 
od roku 1952, ovšem pod jiným 
názvem  a  do  jiného  balení.  Do 
hliníkových tub se Pikao dostalo 
až  v  roce  1972.  Věděli  jste,  že 
základní surovinou pro výrobu 
Jesenky je smetana a pro Piknik 
a Pikao mléko? Výhod mají tyto 
kondenzované  výrobky  hned 
několik. Jsou připraveny podle 
tradiční receptury a neobsahují 
žádné  chemické  konzervanty 

Investice v Mlékárně Hlinsko

První zařízení na výrobu plechových obalů pro balení mléčných 
produktů

Pohled na část hlavní výroby zahuštěných slazených mlék 
(Salko, Jesenka, Piknik a Pikao)
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ani  rostlinné  tuky  či  jiné  přídatné  látky.  Prostě  jen  mléko, 
cukr a žádná éčka. Pikao obsahuje navíc kvalitní kakao, jehož 
nesporným benefitem je obsah draslíku. Tuby doplní energii, 
pomohou se stresem, dodají vápník, draslík a skvěle chut-
nají. Nezapomeňte si je s sebou přibalit na výlet nebo se jenom 
odměňte za náročný den v práci.

Výrobky pod značkou Tatra

Jak bylo již zmíněno, nejstarší tradici má slazené kon-
denzované mléko. Skvělými pomocníky při pečení je zahuš-
těné  slazené  mléko  Salko  tradiční  a  Salko  karamel.  Jsou 
vynikající  pro  přípravu  krémů,  dezertů  či  jemných  likérů, 
kterým dodávají jedinečnou chuť. Z těchto produktů si v let-
ních dnech můžete také připravit skvělou domácí zmrzlinu. 
Kdo je milovníkem kakaa, měl by určitě vyzkoušet zmrzlinu 
z Pikaa. Neslazené kondenzované mléko má v portfoliu Mlé-
kárny Hlinsko své nezastupitelné místo. V různých tučnostech 
9 %, 7,5 % a 4 % jsou skvělé do kávy či likérů. Pro náročnější 
přípravu  kávy,  jako  je  Cappuccino,  Mochaccino,  Latté  aj., 
dobře  poslouží  Lascato,  trvanlivé  mléko  pro  extra  hustou 
pěnu.  Žádné  hospodyni  by  neměla  v  kuchyni  chybět  Tatra 
trvanlivá smetana, a to jak na vaření, tak ke šlehání. Pro gastro 
segment byla vyvinuta řada trvanlivých smetan, pro profe-
sionální studenou i teplou kuchyni. Proto byly tyto produkty 
uvedeny  pod  názvem  Tatra  Professional.  Smetany  splňují 
vysoké požadavky na rychlé zahuštění, vysoký objem a dlou-
hotrvající stabilitu nášlehu. Na trhu jsou k dostání v litrovém 
balení, a to ve čtyřech tučnostech – 12 %, 28 %, 31 % a 35 %. 
V roce 2012 byla na trh uvedena značka Tatra Zmrzka. Pro 
výrobu sušených zmrzlinových směsí jsou používány pouze 
kvalitní  suroviny,  poctivý  mléčný  základ,  přírodní  barviva 
a aromata. V nabídce je více než 30 druhů příchutí zmrzlin 
na mléčném a vodovém základě. Ve svém portfoliu má Tatra 
Zmrzka  i  ledové  tříště,  které  nabízí  v  osmi  příchutích.  Za 
zmínku rovněž stojí speciální sypká směs FRAPPÉ, ze které si 
při správném poměru připravíte ledovou tříšť nebo osvěžující 
ledovou kávu. V roce 2015 bylo portfolio výrobků rozšířeno 
o tvarohové výrobky, a to v podobě měkkého, polotučného 
a tučného tvarohu, a to jak ve spotřebitelském balení vaniček, 
tak v kbelících, které jsou určeny pro průmyslové zákazníky. 

Za zmínku určitě stojí také Tvarohová náplň s vanilkovou pří-
chutí, se kterou se můžete bez jakýchkoli příprav pustit rovnou 
do pečení. Tatra máslo, Farmářské máslo s obsahem mléč-
ného tuku 84 %, sušené mléko nebo Tatra trvanlivá mléka není 
třeba zmiňovat. Tyto produkty ke značce Tatra neodmyslitelně 
patří a každý si je hned vybaví. Značka Tatra, to je synonymum 
pro prvotřídní kvalitu a skvělou chuť, která je každoročně oce-
ňována v soutěžích, jako je Česká a Dětská chuťovka, Mléká-
renský výrobek roku nebo MLS Pardubického kraje. V minulém 
roce uspěla v soutěži Mlékárenský výrobek roku Ledová káva, 
která  získala  1.  místo  v  kategorii  Tekuté  mléčné  výrobky 
nezakysané.  V  soutěži  Česká  chuťovka  uspěly  v  minulém 
roce  produkty  Salko  a  Jesenka.  Je  skvělé,  že  i  po  více  než  
50  letech,  co  jsou  tyto  výrobky  na  trhu,  se  stále  těší  velké 
oblibě a jsou symbolem kvalitních potravinářských produktů. 
Ve stejné soutěži pak uspěl ochucený mléčný trvanlivý nápoj 
Pikao drink a opět zabodovala Ledová káva. Dětská porota 
v soutěži Dětská chuťovka ocenila ochucené mléko Kravík 
s vanilkovou příchutí. Kravík je pro děti pochoutka, kterou si 
mohou dopřát v příchutích vanilka, banán, jahoda, čokoláda 
a malina. Dá se předpokládat, že Tatra výrobky budou i nadále 
úspěšné nejen v soutěžích před odbornou porotou, ale přede-
vším u spokojených zákazníků.

Investice do modernizace  
a automatizace výroby

Investice, které vedou k rozšíření portfolia výrobků, zvý-
šení efektivity výroby, snížení výrobních nákladů nebo sní-
žení negativních dopadů na životní prostředí jsou rozhodně 
tou  správnou  cestou.  Velkou  investicí  byla  už  v  roce  2013 
nová linka pro zpracování tvarohu. Tato linka využívá nové 
technologické postupy s využitím membránových procesů, 
jejichž výsledkem jsou produkty s lepšími nutričními vlast-
nostmi. V čase se toto rozhodnutí, tedy využití ultrafiltrace, 
ukázalo jako správné, jelikož v krátkém čase se Tatra tvarohy 
staly oblíbeným produktem v domácnostech zákazníků. Tva-
rohárna je plně využita a výroba jede na hraně své kapacity. 
Rok 2018 přinesl investice v podobě nového balicího a paleti-
začního robota na „máslárně“. Původní technologie vyžado-
vala změnu, která by zvýšila produktivitu a efektivitu práce. 
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K původním balicím linkám, které byly vylepšeny a upraveny, 
se připojila plně automatická linka na kartonáž a paletizaci 
kostek másla. Linka jako celek pracuje spolehlivě bez nut-
nosti zásahu obsluhy, dokáže plynule reagovat na jakoukoli 
změnu  či  výpadek  připojených  balicích  strojů.  Nespornou 
výhodou je také vyšší kvalita balení. Další důležitou investicí 
bylo uvedení do provozu nové plnicí  linky trvanlivých pro-
duktů v obalech SIG Combibloc. Tato linka dokáže zpracovat 
tři různé druhy balení. Kromě standardního ještě s brčkem 
nebo  se  šroubovým  uzávěrem.  Výrobní  kapacita  se  navý-
šila  z  původních  6000  ks/hod.  na  současných  12  000  ks/
hod.  Nezanedbatelným  benefitem  linky  je  snížení  výrob-
ních nákladů o 25 %, snížení výskytu vadných kusů a snížení 
prostojových směn. S novou plnicí a balicí linkou byla spo-
jená také změna formátů balení. Z nízkých a širokých, dnes 
již nemoderních balení se přešlo na vyšší a užší, pro spotře-
bitele praktičtější a modernější formát. Modernizací prošly 
také dvě další linky na litrové formáty balení. V roce 2019 byl 
vyměněn  starý  parní  kotel  za  nový,  moderní,  který  produ-
kuje výrazně nižší emise a tím je šetrnější k životnímu pro-
středí. O 58 % byly sníženy emise oxidu dusičitého a o 6 % 
u oxidu uhelnatého. Další dokončenou investicí bylo zpro-
voznění automatické balicí linky plechovek. Linka dokáže dle 

aktuálních potřeb obchodu balit do kartonu či traye, a to od  
6 až po 48 ks ve skupinovém balení. Tato investice opět při-
nesla snížení výrobních nákladů, zvýšila se rychlost balení, 
a tím také ekonomika provozu.

Na konci roku 2019 byla ve výrobních prostorách insta-
lována nová, plně automatická plnicí a balicí linka na zahuš-
těná slazená mléka v  tubách. Hlavním benefitem nové linky 

je snížení výrobních nákladů, celkové zvýšení rychlosti balení, 
a tím ekonomiky provozu. Kapacita výroby se navýší téměř 
o 50 %. Linka dokáže za jednu minutu naplnit až 200 tub. 
Je tedy možné efektivněji reagovat na poptávku těchto pro-
duktů,  které  jsou  oblíbené  napříč  všemi  věkovými  kate-
goriemi.  Velkým  přínosem  je  také  snížení  hlučnosti,  čímž 
znatelně  přispějeme  k  lepšímu  pracovnímu  prostředí  pro 
naše zaměstnance. Spuštění provozu nové linky s sebou při-
náší i změnu skupinového balení. Původní tray s igelitovou 
fólií  bude  nahrazen  uživatelsky  i  vzhledově  příjemnějším 
papírovým kartonem. Dojde tak k eliminaci plastů, což bylo 
také jedním ze záměrů. Do konce roku 2020 jsou plánovány 
další investice do zlepšení efektivity výroby, snížení manuální 
náročnosti práce, zlepšení pracovních podmínek a rozšíření 
portfolia výrobků přidáním dalších možností balení.

Jak to vidíme do budoucna

Budoucnost je výzva pro každou výrobní a obchodní spo-
lečnost k zachování a rozšíření svých aktivit na trhu. Stanovili 
jsme si cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout a zachovat tím 
konkurenceschopnost vůči stále větším tlakům, jak z výrob-
ního hlediska, tak i obchodního vyjednávání. Flexibilně rea-
govat na požadavky trhu je pro nás velice důležité, proto stále 
pracujeme na vývoji nových produktů, investujeme do moder-
nizace a automatizace výroby. Spokojenost našich zaměst-
nanců s důrazem na jejich pracovní kulturu a vnitřní klima 
ve společnosti je nedílnou součástí stabilní, moderní a pro-
sperující společnosti. Chceme zachovat výrobu a prosperitu 
Mlékárny Hlinsko i pro další generace, proto byl pod záštitou 
Pardubického kraje a ve spolupráci s hlineckým Gymnáziem 
K.  V.  Raise  vytvořen  nový  učební  obor  Výrobce  potravin  – 
Mlékař.  Společně s mlékárnami v Polné, Přibyslavi a Jihlavě 
tak pomáháme vzdělávat naše budoucí zaměstnance, kterým 
chceme předat všechny naše znalosti a dovednosti v mlékař-
ském oboru. Našimi cíli jsou nejen investice do modernizace 
a automatizace výroby, zlepšování pracovních podmínek, sni-
žování nákladů, zvyšování efektivity a ekonomiky provozu, 
ale  také  podílení  se  v  oblasti  trvale  udržitelného  rozvoje. 
Nechceme být lhostejní k přírodě, a proto se snažíme snížit 
negativní dopady na životní prostředí, kterého jsme součástí, 
a bohužel si někdy ne všichni uvědomují, jak je pro nás důležité. 
Jestliže se chceme chovat ohleduplně k naší přírodě, musíme 
pro to něco udělat. Nechceme jen nečinně přihlížet, chceme 
být zodpovědní vůči příštím generacím. Ať už se jedná o eli-
minaci plastů ve spotřebitelských nebo skupinových baleních, 
snižování  uhlíkové  stopy,  snižování  emisí,  nákup  suroviny 

kakaa v režimu UTZ, čímž podporujeme 
udržitelnost pěstování kakaa, nebo nákup 
základní suroviny, tedy mléka, v režimu 
NON GMO, což je certifikovaný proces 
nákupu a zpracování mléka vyproduko-
vaného bez použití geneticky modifiko-
vaných krmiv. Všechny tyto kroky, ať už 
malé  či  větší,  vedou  k  lepším  zítřkům, 
udržitelnosti rozvoje a snižování dopadů 
na životní prostředí. Je pro nás důležité, 
aby naši zákazníci vnímali značku Tatra 
nejen jako tradiční českou značku,  jejíž 
prioritou jsou kvalitní výrobky prvotřídní 
kvality,  ale  také  jako  značku,  která  se 
chová odpovědně k životnímu prostředí.

Mlékárna Hlinsko, a. s.
Plnicí a balicí linka na zahuštěná slazená mléka v tubách

Plnicí a balicí linka trvanlivých produktů v obalech SIG Com-
bibloc
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Mléko, mlékárenská kultura, sůl, syřidlo – to jsou zá-
kladní ingredience, původem italské speciality, mo-

zzarelly. Mozzarella je čerstvý sýr bohatý na bílkoviny 
a vápník. Každá mozzarella je trochu jiná, ale i zde platí 
přímá úměra mezi kvalitou použitých surovin a kvalitou 
výsledného produktu. Nejčastěji se s ní setkáte ve tvaru 
koule, skladováním mírně zdeformované do malého bo-
chánku, v mírně slaném nálevu.

Mozzarella  je  jedním  z  nejznámějších  sýrů  na  světě 
a v Itálii současně jedním z prvních mléčných výrobků urče-
ných pro export do zahraničí. Má dávnou historii, která má 
své  základy  ve  středověku  v  regionu  Campania.  Nejenom 
v Itálii však dobré sýry jsou.

„Zaměřujeme se na výrobu specialit.“

Mlékárna Olešnice patří ve svém oboru k nejvýznam-
nějším na českém trhu. Leží na okraji Českomoravské vrcho-
viny, jedné z nejméně ekologicky zatížených oblastí Česka.   

Nyní  se  rozhodla  propojit  italskou  techniku,  italské 
know-how a kvalitní mléko od místních farmářů a směle se 
pustila do výroby nového produktu – mozzarelly. Sýru, který 
má široké využití jak ve studené, tak i v teplé kuchyni.

Než  se  pracovníci  Mlékárny  Olešnice  mohli  začít 
věnovat  nelehkému  procesu  výroby  samotné  mozzarelly, 
musely  být  vybudovány  nové  výrobní  prostory  o  velikosti 
překračující 1700 m2 a instalována špičková moderní tech-
nologie.  Výstavba  trvala  přibližně  jeden  rok  a  náklady  na 
investici dosáhly částky cca 180 mil. Kč. 

Aby  mozzarellu,  v  předpokládaném  objemu  zhruba 
1500 tun za rok, měli v Olešnici opravdu nejchutnější, našli 
si toho nejlepšího učitele.

„Učili jsme se od mistra.“

V moravské Olešnici se učili řemeslu  
od italského mistra

Italský mistr, Giovanni Capetta, přijal pozvání do Oleš-
nice, kde se po dobu jednoho měsíce každodenně věnoval 
pracovníkům  mlékárny.  Předal  jim  všechny  své  znalosti 
a poznatky, jak vyrábět tu nejlepší mozzarellu.

Pane Giovanni Capetto, jak jste se vlastně ke svému oboru 
dostal a jak dlouho se mu už věnujete?

V oboru se pohybuji již od roku 1986. Nebyla to náhoda, 
pocházím z rodiny sýrařů. Můj tatínek mě brával do práce 
a řemeslo mě vlastně učil již od dětství.

Máte nějaký návod na to, jak se stát mistrem svého oboru?
Je to o letech praxe a získávání zkušeností. Co se týká 

Itálie, tak tam má každá rodina v oboru svůj specifický pro-
dukt a svůj způsob, jakým mozzarellu vyrábí, a je na zákazní-
kovi, jakou konkrétní si vybere.
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Zaučujete si následovníky?
Ano, a vlastně přímo zde v Olešnici učím technology.

Nyní přejdeme z Itálie do Čech. Do Olešnice jste přijel pomoci 
našim technologům. Měl jste již možnost poznat provoz tady 
u nás. Jak se vám tu pracovalo?

Jedním slovem „perfetto“ (skvěle). 
Potkal jsem zde lidi, kteří mají zájem o obor a vůli se něco 

naučit,  bez  toho  to  nejde,  navíc  všichni  byli  velmi  ochotní 
a vstřícní.

Je něco, co byste jim chtěl vzkázat?
Chtěl  bych  jim  popřát  mnoho  úspěchů  ve  výrobě 

mozzarelly, ať je vaše mozzarella oblíbená a ať si najde svého 
zákazníka. Vaše mozzarella bude určitě mezi lidmi oblíbe- 
ná.

V Olešnici vyrostla nová hala a v ní funguje italská techno-
logie. Jak byste tuto „svatbu“ vyhodnotil?

Je  to  prostě  výborný  partnerský  svazek.  Technologie 
italského dodavatele je špičková, jedna z nejlepších v Itálii. 
Nová hala má všechny vymoženosti a přednosti, aby se zde 
mohl vyrábět kvalitní výrobek. Je komfortní, vhodná k výrobě 
a perfektně vybavená.

Jak se podařilo „vyladit“ výrobky? Jakou známku byste nám 
dal?

Výrobek  je  perfektní,  na  výrobní  stupnici  mu  dávám  
10 bodů… Samozřejmě, že nic není hned, vše potřebuje čas, 
ale nyní je již po záběhu, vše se vyladilo a 10 bodů se udě- 
lilo.

Je nějaký výrobek, který odvezete domů na ochutnání přá-
telům?

Ano, sýrové tyčinky, představte si, že ty v Itálii nemáme. 
A pak také perličky. Jsou mé oblíbené – netradiční, praktické 
a tak nějak zábavné na talíři.

Dovolím si odskočit od Vašeho řemesla. Jak se Vám líbí 
v Čechách? Měl jste možnost navštívit nějaká zajímavá 
místa, a pokud ano, co Vás na nich zaujalo?

Musím  přiznat,  že  jsem  se  nepodíval  nikam  daleko. 
Hrozně se mi líbí procházky po Olešnici. Krásná čistá krajina, 
klidný způsob života, bezpečí. Pohoda i v práci. Lidé nejsou ve 
stresu, jsou trpěliví a dobře naladěni.

Jsem v České republice poprvé a velmi rád bych navštívil 
Prahu, to ale snad příště a s celou rodinou, abych jim o zážit-
cích  nemusel  jenom  vyprávět,  aby  si  je  taky  sami  prožili. 
A protože mi u vás také chutná, tak aby měli možnost také 
vaší kuchyni ochutnat.

Až se vrátíte domů, je něco, co byste své rodině, svým známým 
nebo spolupracovníkům doporučil?

Aby přijeli ochutnat výborné pivo… Nemůžu přeci Italům 
říct, aby přijeli do České republiky ochutnat mozzarellu.

„Nic dobrého nevzniká rychle, 
při výrobě nespěcháme.“

Sýry typu mozzarella doplnily již zavedený a osvědčený 
sortiment  mlékárny  Olešnice  a  staly  se  tak  jeho  plnohod-
notnou součástí. Ochutnejte například neobyčejné Mozza-
rella perličky – sýr vynikající chuti a unikátní velikosti.  Nebo 
dopřejte dětem kvalitní svačinku – Sýráky – sýrové tyčinky 
vyráběné ze stejné základní suroviny jako mozzarella, které 
jsou nabité vápníkem a energií.

MLÉKÁRNA OLEŠNICE a. s.



https://mleko.cz/produkty/syry/syrove-tycinky/
https://mleko.cz/produkt/mozzarella-perlicky/
https://mleko.cz/produkty/syry/mozzarella-bianca/
https://mleko.cz/produkt/mozzarella-perlicky/
https://mleko.cz/produkt/mozzarella-perlicky/
https://mleko.cz/produkty/syry/syrove-tycinky/
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MVDr. Šotola s. r. o.
Akreditovaná laboratoř č. 1086

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

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

GArAnce

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

proVáDíMe:

 AnAlytikA
  –  senzorické zkoušení potravin,
 –  mikrobiologické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, 

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

výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků prostředí,
 –  laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě,
 –  kompletní analýzy nutričních hodnot potravin,
 – laboratorní kontrola hygieny prostředí,
 –  klimatizovaný svoz laboratorních vzorků zdarma.

 porADenstVí
–  tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP, BRC, IFS 

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

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

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

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

 ekonoMikA
 – laboratoř je plátcem DPH,
 –  možnost stanovení doby splatnosti faktur dohodou s laboratoří,
 –  stabilita cen laboratorních vyšetření,
 –  možnost množstevní slevy dle rozsahu zakázky.
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české králičí maso 
má značku rABBIT 

Trhový Štěpánov a. s.

Ing. ZDENĚK JANDEJSEK, CSc.,  
generální ředitel RABBIT Trhový Štěpánov a. s.,  

prezident AK ČR

Chov králíků byl až do 60., respektive 70. let doménou ze-
jména drobnochovatelů. Postupně však docházelo k zvý-

šení  intenzifikace,  aby  byla  zabezpečena  potřebná  hygiena 
chovného prostředí, vyrovnaná výživa, ale i zvýšená efektivi-
ta práce. Současně s tím byli šlechtěni králíci na požadované 
vlastnosti pro intenzivní produkci jatečných králíků, a tak se 
při vyšších koncentracích chovají brojleroví králíci. Šlechtění 
je tedy zaměřeno na reprodukční a produkční vlastnosti. Nej-
většími  chovateli  králíků  ze  zemí  EU  je  Španělsko,  Francie 
a Itálie, které produkují téměř 85 % celkové produkce v EU. 
Chov králíků probíhá také v Belgii, Německu, Nizozemsku, 
Maďarsku,  České  republice,  Polsku,  Slovensku  a  Portugal-
sku. 

Historie 

Dřív,  než  vás  seznámíme  s  českým  králičím  masem, 
podíváme se do historie vzniku této činnosti. Myšlenka na 
chov králíků a zpracování králičího masa vznikla již v roce 
1990,  kdy  porevoluční  období  přinášelo  možnosti  rozvoje 
podniků a zároveň nutilo všechny, kdo přemýšleli o podni-
kání, najít komoditu, se kterou se lze uplatnit na zahranič-
ních trzích. V té době jsme měli mnohé představy, ale základní 
podmínkou pro nové podnikání bylo nalezení komodity, která 
se uplatní na zahraničním trhu, při její produkci a zpracování 
bude  vysoká  přidaná  hodnota  a  současně  bude  konkuren-
ceschopná na trhu evropském. Komunikace v té době pro-
bíhala tehdy ještě na ZD Trhový Štěpánov. O této komoditě 
bylo rozhodnuto tedy z důvodu vysoké pracovní náročnosti 

a naší levné pracovní síly a v neposlední řadě z důvodu vysoké 
poptávky na zahraničních trzích a vysoké ceny králičího masa. 

Vše bylo důkladné rozmyšleno. Rozhodnutí o zavedení 
tohoto  odvětví  bylo  spojeno  s  četnými  cestami  do  zahra-
ničí, a to zejména do Itálie, Francie, Maďarska, Holandska 
a Belgie. Navštívili jsme desítky, možná stovky farem a desítky 
jatek. Snahou bylo vybudovat provoz s takovými parametry, 
které zajistí schválení jatek k exportu do západoevropských 
zemí. Bylo nutné shromáždit vše nejlepší, co jsme mohli vidět 
v zahraničí, postavit menší provoz s minimálními náklady. 
V době přípravy samotného nákupu králíků bylo nutné zajistit 
řadu povolení, v té době se jednalo asi o 28 povolení z různých 
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velmi dobré ekonomické výsledky. Tato velmi složitá situace 
vedla  k  řadě  jednání  o  vytvoření  společného  podniku  se 
zahraniční účastí s firmami z Holandska, Belgie, Švýcarska, 
Itálie a dalšími. Jednání nakonec ukázala na to, že zahraniční 
zájemci chtěli koupit, ale velmi lacino. Po několikaměsíčním 
shánění zájemce o společné podniky bylo rozhodnuto jatky 
zahraničnímu kapitálu neprodat. Po několika odhadech tržní 
hodnoty jatek, které se pohybovaly od 24 do 54 mil. Kč, bylo 
rozhodnuto, že jatka prodána budou, ale v České republice. 
Veškeré úsilí v druhé polovině roku se soustředilo na vyti-
pování zájemce, který bude ochoten za jatka zaplatit 40 mil. 
korun. Na základě všech uvedených skutečností bylo dohod-
nuto,  že  bude  založena  akciová  společnost  se  základním 
jměním 40 mil. Kčs. Zápis společnosti byl realizován 25. září 
1991. Tímto dnem podnikání na jatkách v Trhovém Štěpá-
nově přestalo být spojováno s družstevním sektorem a ote-
vřela se cesta k samostatnému financování, a tím k možnosti 

poskytnutí úvěru a pokračování v rozvoji akciové společnosti. 
Akciová společnost začala podnikat pod obchodním názvem 
Zemědělská obchodní a. s. Po krátké době se ukázalo, že zvo-
lený název akciové společnosti není vhodný při obchodování 
se zahraničím, protože docházelo ke zkomolení názvu a pra-
videlnému vynechávaní háčku, čímž vznikaly problémy při 
proplácení šeků  apod.  Proto  v  krátké  době  začala  akciová 
společnost vyvážet pod značkou Rabbit Trhový Štěpánov a. s. 
V  posledním  čtvrtletí  1991  poptávka  vysoce  převyšovala 
nabídku a zdálo se, že vše bude příznivé i v dalším roce. To 
signalizovala i poptávka po mražených králících, kde se cena 
blížila 6 DEM. Veškeré úsilí společnosti směřovalo k podstat-
nému navýšení nákupu králíků. Obrovská kampaň přinesla 
velmi dobré výsledky a hned v měsíci lednu jich bylo nakou-
peno téměř 67 tisíc. Situace do konce května byla velice pří-
znivá,  dostatečná  poptávka  i  vysoké  nákupní  ceny  živých 
králíků  (39–41  Kčs  za  kilogram  živé  váhy)  i  vysoká  reali-
zační  cena  (5,85–6,26  DEM  za  kilogram  králičího  masa) 
nám dodávala optimismus. Od měsíce června nastal útlum 
v odbytu jako každý rok, ale značně zaběhnutý nákup živých 
králíků vytvořil tlak na vysoké zamrazování králičího masa, 
jelikož nebyl dostatečný odbyt chlazeného masa. V době let-
ních měsíců se maso zamrazovalo ve velkých objemech s tím, 
že se na Vánoce výhodně prodá, jako tomu bylo v předchozím 
roce. Situace se v odbytu chlazeného i mraženého masa ani 

úřadů.  Pokud  měla  být  realizace  našeho  záměru  úspěšná, 
bylo nutné ještě před vlastní výrobou a prodejem připravit 
nákupní síť a zajímavé parametry k odběru produkce. Vlastní 
výstavba porážky pro zpracování králíků byla zahájena 5. 3. 
1990, kolaudace proběhla 29. 12. 1990 a první porážka se 
uskutečnila 7. 1. 1991, tj. za 10 měsíců od prvního kopnutí 
na zelené louce. 

V  období  výstavby  jatek  probíhal  intenzivní  nábor 
dodavatelů králíků, aby po zahájení porážky bylo dostatek 
suroviny k trvalému provozu. V době výstavby byly živí krá-
líci  dodáváni  na  jatky  v  Rimavské  Sobotě  a  po  rozběhnutí 
nákupu  byli  králíci  prodáváni  do  Itálie.  Ihned  po  zahájení 
jatečného zpracování byli kontaktováni zákazníci z Belgie, 
Holandska, SRN a Švýcarska, což úplně změnilo trh s krá-
ličím masem. Do zahájení porážky v Trhovém Štěpánově se 
výkupní  cena  živých  králíků  pohybovala  mezi  20  a  22  Kčs 
za kilogram živé hmotnosti. Porážka a prodej do zahraničí 
umožnily  nakupovat  králíky  v  průběhu  jednoho  roku  za  
26–39  Kčs  za  kilogram  živé  váhy,  to  podnítilo  zájem  cho-
vatelů o rozšiřování nejen domácích malochovů, ale začaly 
vznikat i chovy faremní. 

Zahájení provozu jatek 

Začátky porážení králíků byly velmi složité, protože se 
veškerý  personál  učil  jednotlivé  pracovní  operace.  Začalo 
se  výkonem  500  kusů  za  den  a  během  několika  měsíců  se 
výkon  ustálil  na  1500  kusů  za  den.  Většina  zaměstnanců 
se domnívala, že vyššího výkonu nelze dosáhnout. V druhé 
polovině roku však bylo dosaženo předpokládaného výkonu  
3000 kusů za den. Již v prvním roce bylo na jatkách poraženo, 
zpracováno  a  prodáno  téměř  400  tisíc  králíků  s  obratem  
70 mil. Kčs a ziskem 8,5 mil. Kčs. Rok 1991 byl z pohledu 
ekonomiky  jatek  značně  zajímavý.  Velmi  dobrá  obchodní 
politika, vysoká poptávka po králičím mase a vysoké ceny 
masa dávaly předpoklad pro rozvoj tohoto odvětví s vysokou 
rentabilitou, která  dosáhla  výše  11,9  %,  což  v  potravinář-
ském průmyslu není běžné. Tento pozitivní jev však dopro-
vázel postoj k našemu zemědělství. Vše, co bylo v zemědělství 
koncentrováno a co bylo družstevní, bylo špatné. Pořádal se 
hon na družstva a velké celky. To ovlivnilo možnost dalšího 
setrvání jatek ve vlastnictví družstva. Došlo totiž k tomu, že 
zvyšující se obrat výroby vyžadoval poměrně značné finanční 
prostředky  k  profinancování  nakupované  suroviny,  zásob 
a pohledávek. Jelikož zemědělskému družstvu nebyla žádná 
banka ochotná tyto nezbytné potřebné prostředky půjčit, byl 
v průběhu roku 1991 ohrožen další rozvoj porážky i přes její 
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v  září  nezměnila,  ceny  nejen  že  se  nezvyšovaly,  ale  došlo 
k jejich dalšímu poklesu a do konce října se velmi intenzivně 
mrazilo. Na konci roku dosahovaly zásoby králičího mraže-
ného masa téměř 300 tun (21 mil. Kčs). Přes velké zásoby, 
pokles  cen  i  snížení  odbytu  vypadala  ekonomika  i  hospo-
dářská situace příznivě. Výkony dosahovaly téměř 117 mil. 
Kčs a byl vytvořen zisk téměř 11 mil. Kčs. Situace se nezdála 
být dramatická, ale opak byl pravdou. Mražený králík se před 
Vánocemi neprodal za výhodnou cenu, neprodal se ani na 
Velikonoce a jeho cena se propadala hluboko pod skladovou 
cenu. V průběhu listopadu a prosince roku 1992, kdy se pro-
dávalo za nízké ceny, nás stihla pohroma v podobě podvodu 
firem  z  Itálie,  které  zfalšovaly  bankovní  platební  doklady. 
Koncem ledna 1993 jsme jejich podvod zjistili a zůstaly nám 
nevymahatelné pohledávky. I když byli pachatelé dopadeni 
a odsouzeni, úhrada pohledávek nebyla žádná. Za celou dobu 
existence to byl  jediný rok, kdy jsme měli ztrátu. Výsledky 
v dalších letech kopírovaly trh s králičím masem v Evropě. 
V  letech,  kdy  byla  dobrá  cena,  jsme  dosahovali  výsledky 
zajímavé a v letech, kdy byla cena nízká, docházelo k nižšímu 
profitu, ale vždy byl hospodářský výsledek kladný. 

Chov králíků ve firmě 

Zpočátku  firma  Rabbit  velice  aktivně  prosazovala 
a propagovala velkochov  jatečných králíků, ale  to už hyb-
ridů s vysokou kvalitou masa a vyšší výtěžností  i vysokým 
odchovem  králíků  na  samici.  Postupně  jsme  začínali 
s  nákupem  živých  králíků  v  hybridech  HY+,  HY  2000, 
HYLA, HYKOLE a dalších, doba výkrmu se zkracovala na 
85 až 80 dní. Tím, že ubývalo králíků z domácích malochovů, 
se i firma Rabbit rozhodla chovat králíky v intenzivním chovu 
v Kokořově nedaleko Nepomuku. Výsledky v chovech byly 
velmi variabilní. Králík je totiž velice náročné zvíře na pod-
mínky odchovu i výkrm. Vyžaduje konstantní teplotu, nízké 
proudění vzduchu maximálně 2 m/s, je náročný na kvalitu 
vody, její teplotu, musí odpovídat pitné vodě pro člověka. To, 
co je vedle uvedené ventilace a dalších podmínek důležité, 
je kvalita krmné směsi, která musí obsahovat vysoký podíl 
vlákniny,  a  hlavně  musí  plnit  různé  požadavky  jednotli-
vých kategorií zvířat. Dodržování těchto podmínek rozho-
duje o výsledcích. V podstatě téměř 20 let trvalo, než jsme 
dokázali všechny podmínky na špičkové úrovni plnit. Chov 
až  do  roku  2013  nezajištoval  rentabilitu  téměř  žádnému 
chovateli  v  České  republice,  proto  docházelo  k  tomu,  že 
řada  velice  nadšených  chovatelů  chov  králíků  pro  jatečné 
zpracování opouštěla. Z důvodu nedostatku suroviny jsme 

museli živé králíky nakupovat nejen v České republice, ale 
i  v  zahraničí.  To  vše  velice  významně  prodražovalo  cenu, 
proto bylo nutné rozhodnout o tom, zda ve zpracování krá-
ličího masa pokračovat, nebo toto odvětví ve firmě Rabbit 
utlumit a ukončit. V průběhu let 2013 a 2014 jsme se roz-
hodli,  že  provedeme  generální  rekonstrukci  ustájovacích 
prostorů, a to hlavně technologie, ventilace, topení, řízení 
sledování kvality vody a samozřejmě každodenní kontrolu 
kvality krmiva. Rekonstrukce byla finančně velmi náročná, 
ale přinesla až neočekávaný efekt. V novém chovatelském 
zařízení  se  podařilo  dosáhnout  následujících  parametrů: 
ztráty, které dosahovaly v předcházejících letech 25 % i více, 
se snížily na 6–10 %, což jsou vynikající výsledky ve srovnání 
s  evropskou  špičkou.  Výkrm  se  snížil  na  dobu  74–78  dní 
do váhy 2,6 kg na kus, odchov se zvýšil na průměr 67 kusů 
na samici a rok. Tyto výsledky podstatně změnily výsledky 
chovu  a  výkrmu  a  staly  se  rentabilními.  V  současné  době 
chováme 3500–3600 samic při úspěšné březosti 84–89 %, 
čímž  jsme  schopni  produkovat  ve  vlastním  zařízení 
kolem 200 tisíc  jatečných králíků za rok v průměrné váze  
2,60–2,65 kg na kus. Jsme schopní si zajistit zhruba 30 % 
současné  roční  porážky.  Celková  porážka  se  pohybuje 
kolem 550–700 tis. kusů ročně, z toho zhruba 80 % se pro-
dává v chlazeném stavu, kde se cena pohybuje 125–130 Kč/ 
kg.  V  maloobchodní  síti  je  jeho  cena  pro  spotřebite- 
le  kolem  200  Kč/kg.  Většina  masa,  zhruba  70–75  %, 
se prodává na domácím trhu, zbytek je prodáván do SRN, 
Rakouska, Švýcarska a na Slovensko. Část z těchto 25 % se 
mrazí a vyváží do Ruska a na Balkán. Jatečné zpracování 
probíhá na  jatkách v Kasejovicích, kde se králíci porážejí 
4  dny  v  týdnu  a  objem  se  řídí  poptávkou,  takže  v  pondělí 
se  poráží  cca  6  tis.  i  více  zvířat,  v  ostatních  dnech  podle 
objednávek  z  maloobchodu.  Porážka  splňuje  všechny 
náležitosti,  které  pramení  ze  směrnice  EU,  hygiena  je  na 
špičkové úrovni, protože dochází k pravidelným auditům 
systému IFS i dalším auditům odběratelů velkých tuzem-
ských řetězců bez ohlášení. Na jatkách je trvalý veterinární 
dohled, kde je nejenom přítomen doktor, ale i veterinární 
technik, který každého králíka kontroluje, a to hlavně stav 
vnitřních orgánů, který souvisí s jeho zdravotním stavem. 
Pokud  se  zjistí  odchylka  od  standardů,  je  králík  vyřazen 
a konfiskován. Jelikož dodávané partie králíků na jatka jsou 
ve vysoké kvalitě (99 % z kontrolovaných velkochovů), tak 
konfiskace se pohybuje do 0,5 %. Vedlejším produktem při 
porážce jatečných králíků je králičí kůže. Kůže je velice důle-
žitý vedlejší produkt, který rozhoduje o ekonomice zpraco-
vání, jelikož cena králičí kožky je velmi variabilní. Za dobu 
existence  jatek  se  cena  pohybovala  od  0–30  Kč  za  kus. 
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V době, kdy o králičí kůží není zájem a musí se likvidovat přes 
kafilerní zpracování, je rentabilita na hranici ztráty. V pří-
padě běžné ceny, tj. 4–8 Kč za kus, se hospodářský výsledek 
pohybuje od 3 do do 4 mil. Kč za rok. Králičí maso se pro-
dává pod značkou Rabbit. 60 % králičího masa se prodává 
jako celý králík, zbývající sortiment jsou králičí kýty, králičí 
hřbet, králičí filety, králičí plec plus hruď a králičí plec, polév-
ková směs, játra a ledviny. Králičí maso se prodává v malo-
obchodní síti téměř všech značek, ve vlastních prodejnách 
i v provozovnách veřejného stravování. Co se týká konku-
rence a stavu na trhu, v České republice jsme jediný doda-
vatel,  který  dokáže  dodávat  maso  s  vysokou  kvalitou,  ale 
velkým konkurentem na trhu v době nadbytku, především 
v letních měsících, je králík maďarský, a hlavně králík ze Špa-
nělska. Při obrovském přebytku v těchto měsících přichází 
na český trh maso za velmi nízké ceny, protože jde o přebytky 
v podstatě nezabalené, neupravené, ale vytváří obrovský pro-
blém v obdobích nižší konzumace králičího masa. Co se týká 
mraženého masa, máme trvalého konkurenta, králičí maso 
dovážené z Číny, někdy i z Argentiny a Španělska. Ohledně 
spokojenosti zákazníků musím uvést, že v průběhu celého 
roku je reklamací minimum, někdy se stane při prodeji jater 
problém v potřísnění žlučí. Jsou to však ojedinělé případy, 
o králičí maso  je ze strany spotřebitelů zájem. Problém je 
však vysoká maloobchodní cena ve vztahu k obchodní ceně, 
za kterou dodáváme králičí maso na obchod. 

Kvalita králičího masa 

Králičí maso je jedním z nejkvalitnějších druhů masa, 
svým složením patří k nejhodnotnějším. Jeho nutriční hod-
nota je velmi vysoká, má jedinečnou chuť a obsahuje minimum 
kalorií. Z hlediska chemického složení se tento druh masa 

vyznačuje především velmi nízkým obsahem tuku a choleste-
rolu, který se pohybuje kolem 0,6 g/kg. Obsah tuku se pohy-
buje od 0,5 do 3,9 %. Králičí maso je dále ceněno pro příznivý 
obsah  fosforu,  vápníku,  a  to  včetně  mikroprvků,  zejména 
mědi,  kobaltu  a  zinku,  a  vyváženým  poměrem  důležitých 
aminokyselin.  Maso  obsahuje  vitaminy,  zejména  kyselinu 
askorbovou, vitamin B12 a B6. Je to maso křehké, šťavnaté, 
s typickou vůní. Zároveň jde o maso snadno stravitelné, které 
se svojí texturou svalových vláken podobá masu drůbežímu. 

Podle  Světové  zdravotnické  organizace  jde  o  jeden 
z nejzdravějších druhů masa. Lékaři doporučují konzumaci 
králičího masa zejména těm, kteří trpí nadváhou, obezitou 
a  trávicími  problémy,  protože  jeho  stravitelnost  je  až  90% 
(u jiných druhů masa je stravitelnost výrazně nižší). Zároveň 
je králičí maso vhodné jako prevence arteriosklerózy, protože 
obsahuje velké množství lecitinu a málo cholesterolu, ale je 
vhodné i při rekonvalescenci, při chorobách trávicího traktu 
a žlučníku. Průměrná spotřeba králičího masa v Čechách je 
od 2,5 do 3 kilogramů ročně na obyvatele.

Záměry 

Jak jsem se zmínil, část jatečných králíků je dovážena, 
proto naším základním cílem je nakupovat živé králíky jen 
v  České  republice.  K  tomu,  aby  se  tak  stalo,  nakupujeme 
v současné době za ceny v průměru 49 Kč za živou váhu, cena 
kolísá v létě kolem 45 Kč/kg živé váhy a v období Vánoc a Veli-
konoc je cena až 52 Kč/kg. Posledním záměrem je rozšíření 
chovu až o 50 % ve vlastním chovatelském zařízení, rychlost 
výstavby a rozšíření je však závislá na povolení, tj. obdržení 
schválení EIA a vyjádření „zelených teroristů“. 

Závěr

Rozhodnutí chovat králíky a zpracovávat králičí maso 
bylo  správné,  protože  zpracováváme  domácí  surovinu,  to 
znamená krmné směsi obsahují jen domácí suroviny, tj. voj-
těškové úsušky, pšeničné otruby, ječmen a další doplňky, ty 
zpracovává domácí výrobce krmných směsí. 

V případě, že by výroba v České republice byla ukon-
čena,  vytvořili  bychom  další  prostor  pro  dovozy  ze  zemí, 
jako je Španělsko, Belgie, Itálie, cena by podstatně vzrostla, 
a hlavně bychom ztratili veškerou kontrolu nad podmínkami 
chovu, tj. kvalitou krmné směsi a jejími vhodnými kompo-
nenty, nad zdravotním stavem zvířat a nad celkovou úrovní 
chovu, to znamená welfare, a  to nemluvíme o dopravních 
nákladech  a  čerstvosti  této  komodity.  Současně  bychom 
navýšili uhlíkovou stopu dopravou a v České republice by 
ztratila řada zaměstnanců práci. 
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Erlich: „Pivo musí 
bavit ve všech 
souvislostech. 

I dobré pivo bez 
příběhu je nuda.“

Ing. JOSEF VACL, CSc., 
UNIVERSITY OF NEW YORK  

IN PRAGUE / PORT spol. s r. o.

Určitě jsme jednou z nemnoha zemí na světě, která nejen, 
že miluje pivo, ale kde vznikla strana, která chtěla pronik-

nout do parlamentu. A možná i vládnout. Byli to studenti ze 
Západočeské  univerzity  v  Plzni,  kteří  v  roce  1990,  z  recese, 
založili Stranu přátel piva. Jistě, bylo to v období, kdy po le-
tech vlády jedné strany každý hledal novou nebo jinou politic-
kou stranu. A jak to dopadlo? O tom ví mnohé její bývalý mís-
topředseda a dlouholetý tajemník František Štrupl. „Strana 
přátel piva sice vznikla v Plzni, ale brzy se její sídlo a nové ve-
dení přestěhovalo do Prahy. Strana však neuspěla ve dvou vol-
bách a ukázalo se, že jako strana nemá na tehdejší českoslo-
venské politické scéně šanci. A tak se strana transformovala 
na Sdružení přátel piva a začala mít jiné než politické ambice. 
Postupně, vlastně krok za krokem se stávala stále více spotře-
bitelskou organizací, zaměřenou na zvýšení prestiže českého 
piva. Je to paradox. Země, která dala světu piva mnohé a kde se 
vaří pivo přes tisíc let, tento nápoj nepovažovala za dost pres-
tižní. Pro mnoho lidí to nebyl dost ‚nóbl‘, nebo chcete-li dosta-
tečně renomovaný nápoj. A to jsme světu dali třeba F. O. Pou-
pěte nebo sice Bavoráka, ale v Plzni působícího sládka Josefa 
Grolla, který vymyslel a uvařil dnes nejpopulárnější styl piva 
na světě.“ 

Jaké byly začátky strany a později sdružení? Nechme 
vzpomínat Františka Štrupla: „Období transformace z poli- 

tické strany na sdružení bylo dáno především neúspěchy SPP ve 
dvou volbách. A druhým důvodem byl ekonomický tlak a zvyšu-
jící se nápor finančních orgánů. Už jsme prostě neměli ambice 
zapojovat se do politiky, i když to původně bylo naším plánem. 
Chtěli jsme ovlivňovat politiku u nás, využívat i třeba pověsti 
piva, lobbovat za celou řadu třeba i sociálních projektů atd.“ 
A F. Štrupl, dnes již bez jakékoliv lítosti, dodává: „Realisticky 
jsme si uvědomili naše šance. Na poli politiky skoro nulové. 
A tak bylo podle mého správné rozhodnutí se transformovat ve 
spotřebitelskou organizaci s programem ovlivňovat co nejvíce 
vše kolem piva.“ 

Ale situace nebyla jednoduchá. Po její přeměně mnoho 
členů  ze  strany  odešlo.  Nepřeneslo  přes  srdce  ztrátu  poli-
tických  ambicí.  Sdružení  pro  ně  nebylo  atraktivní.  Bez 
možnosti  politicky  působit  to  pro  mnohé  nebylo  již  vůbec 
zajímavé podílet se na činnosti Sdružení. A protože přestal 
být postupně přehled o členech, provedli určitou inventuru 
členské  základny.  Nově  vzniklé  Sdružení  mělo  150  členů. 
Hlavní aktivity byly iniciovány nově z Prahy. V regionech byla 
aktivní sdružení spíše u pivovarů a tam svou činnost vyvíjely, 
ale již bez politických ambicí. K tomu F. Štrupl poznamenal: 
„Ačkoliv nám sociální demokracie v Lidovém domě poskytovala 
určité zázemí, díky konexím předsedy SPP Ivo Dvořáka i bene-
volenci tehdejšího předsedy Miloše Zemana, nikdy to nezna-
menalo, že jsme byli přívěškem ČSSD. Proto jsme mohli jako 
sdružení pokračovat.“ A  dodal: „Při transformaci Strany 
přátel piva na Sdružení přátel piva sehráli rozhodující roli 
dvě osoby. Její tehdejší předseda Ivo Dvořák a já z titulu funkce 
tajemníka, kdy jsem sestavil stanovy. Ivo Dvořák měl nepopi-
ratelné zásluhy na udržování styků s pivovary a pivovarskými 
osobnostmi. Zkrátka, aby se o SPP vědělo.“ 

Činnost SPP v té době spočívala ve snaze podporovat 
malé pivovary, členové i sympatizanti pomáhali s organizací 
pivních slavností, chodili na plesy, kde SPP vystupovalo jako 
spotřebitelská nezisková organizace. A tam i při jiných pří-
ležitostech mohli vysvětlovat a prezentovat, kromě jiného, 
myšlenku, že požití piva není o množství, ale o kvalitě nápoje. 
A také o kultuře pití piva. SPP prováděla osvětu i mezi hos-
podskými. K tématům patřilo tehdy párování piva a jídla, čis-
tota pivních zařízení, ochota personálu, používání pivního 
skla, problematika hygieny v co nejširším smyslu slova.

A  František  Štrupl  vzpomíná:  „Už nevím přesně, ale 
někdy v roce 1997 nebo 1998 se stal členem SPP Tomáš Erlich. 

Za svou činnost ve prospěch SPP byl F. Štrupl oceněn při vyhla-
šování ankety v roce 2015
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Nakonec se nám podařilo Tomáše přesvědčit, že on by mohl 
nastoupit po Ivo Dvořákovi do vedení Sdružení. Viděli jsme, 
že ho problematika SPP začala ještě více bavit. Pronikl do 
struktury systému organizace a stal se členem pivního sněmu.“ 
A  dodal: „Ve volbách na předsedu SPP jsem vedle Tomáše 
Erlicha rovněž kandidoval. Ale nakonec jsem se jí vzdal. 
Tomáše Erlicha jsme v roce 2002 zvolili předsedou a udělali 
jsme dobře. Od doby, co se tomu začal věnovat, šla činnost SPP 
hodně nahoru.“ Do SPP a její činnosti prosadil hodně propa-
gačních prvků. Třeba trička, mikiny, pivní sklo s logem SPP 
apod. Bylo také zaregistrováno logo SPP, a zejména ochranné 
známky na soutěž Pivovar roku a Minipivovar roku. Podařilo 
se vytvořit kolektiv několika lidí a začalo fungovat širší vedení 
sdružení. Vznikly také důležité webové stránky. 

Postupně  začala  narůstat  členská  základna,  udělala 
se nová přeregistrace. Zintenzivnila se interní komunikace 
v SPP a byl to současný předseda Tomáš Erlich, který zavedl 
pravidelné infomaily pro všechny členy SPP, aby byla členská 
základna informována o všech akcích, které se budou konat. 
„Další novinkou v činnosti SPP se třeba staly a dodnes fun-
gují zájezdy do pivovarů i na pivní slavnosti. A v současnosti 
jsou organizovány i zájezdy do zahraničí. Především do pivo-

varů a jejich součástí jsou ochutnávky piv. Vedle toho i návštěvy 
pivních festivalů, například v Itálii, Rakousku, Německu atd. 
A to je důležitý motivační prvek,“  poznamenává  s  mírným 
úsměvem bývalý funkcionář SPP František Štrupl. A s nad-
šením v hlase dodává: „Spolupořádáme i sportovní akce, třeba 
PRD, Pražskou relativní desítku, tedy každoroční běh v oboře 
Hvězda. Hlavní závod je určen pro dospělé. Po uběhnutí kaž-
dého dvoukilometrového okruhu má závodník možnost si dát 
jedno pivo, za který se mu odečítá výsledný čas. Pivo je vždy 
z jiného malého sponzorujícího pivovaru, které tímto způsobem 
veřejnosti představujeme. Jedná se o společenskou sportovní 
akci.“

Mezi nastupující generaci těch, kteří se aktivně podí-
lejí na činnosti SPP, patří i Ing. Tomáš Maier, Ph.D., vyso-
koškolský pedagog z České zemědělské univerzity v Praze. 
Které události vnímá v dosavadní třicetileté historii jako zlo-
mové? „Zmínil bych dvě. Předchůdce dnešního Sdružení, jak 

je známo, byla Strana přátel piva. Založili ji jako recesistickou 
stranu v roce 1990 studenti Západočeské univerzity. Po sérii 
volebních porážek v druhé polovině devadesátých let se strana 
stala naprosto apolitickou a přeměnila se v normální spotřebi-
telskou organizaci.“ A dodává: „Toto spotřebitelské sdružení 
poté několik let stagnovalo. Až se v roce 2002 dostal do čela sou-
časný předseda Tomáš Erlich. Ten přebudoval SPP v respek-
tovanou spotřebitelskou organizaci, což byl druhý významný 
moment. Organizace pod jeho vedením opravdu vzkvétá 
a považuji jej za výborného předsedu. A jen připomínám, že 
dodnes žádná jiná organizace spotřebitelského typu kolem piva 
neexistuje. Je to vlastně škoda, vždyť jsme pivní země.“

SPP  prošlo  výraznou  transformací  nejen  z  politické 
strany v apolitické spotřebitelské hnutí, ale mění se i její čin-
nost. Co je vlastně SPP? Na webu se mj. dočteme: „Zabývá se 
pivovarnictvím, chmelařstvím, sladovnictvím, pivovary, pivem 
a hospodami. Snaží se navazovat a udržovat vztahy se zahra-
ničními subjekty podobného zaměření a udržuje i nadále dobré 
vztahy s pivovary.“ Lze tuto poměrně velmi obecnou formulaci 
upřesnit?

Tomáš Erlich, který přišel s novou vizí fungování i cíli 
SPP, vidí v současnosti před ní tři směry. První z nich se týká 
činnosti pro členy SPP. Organizují exkluzivní prohlídky pivo-
varů, degustace, seznamují je aktivně s děním v pivovarství 
u nás i v cizině buď formou informací nebo s možností podívat F. Štrupl s kolekcí piv, darem SPP za celoživotní přínos sdružení

Tomáš Erlich přinesl po svém zvolení předsedou řadu nových 
nápadů i projektů do činnosti SPP

Ocenění udělovaná každoročně nejvýznamnějším osobnostem 
pivovarství, nejlepšímu pivům i pivovarům všech velikostí patří 
k ozdobám každoroční ankety SPP
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K tomu Tomáš Erlich říká: „Člověk viděl již tisíc pivovarů, ale 
stejně zjistíte, že vás zase překvapí, jak to někde dělají jinak, 
mají technologickou ‚vychytávku‘, nebo používají jiné, nám 
málo známé, nebo dokonce zcela neznámé suroviny.“ A ještě 
poznamenává: „Prakticky dnes není země, kde by vařili špatná 
piva, spíš naopak. A my tak máme možnost poznat málo 
známá nebo i neznámá piva. A tím, že navštěvujeme festivaly, 
kam sládci většinou nejezdí, tak si svůj, řekněme pivní obzor 
rozšiřujeme. I to považujeme za cenný přínos, nebo dnešními 
slovy jakýsi bonus vyplývající z cest našich členů.“ 

Třetí směr lze nazvat možná vágněji,  jako směs všeo-
becných i legislativních aktivit. SPP v pravém smyslu slova 
lobbing nedělá. Spíše se snaží, v rámci možností, populari-
zovat dobré i špatné stránky legislativy. „Buď máme možnost, 
díky kontaktům, popostrkovat některé nápady ne přímo cestou 
v parlamentu, ale hledáme spojence mezi lidmi, kteří mohou 
legislativu měnit, ovlivňovat,“  komentuje  situaci  předseda 
Erlich.

A  se  kterými  institucemi  SPP  spolupracuje?  Nejvíce 
s Českomoravským svazem minipivovarů, s Českým svazem 
pivovarů a sladoven a také třeba s Cechem domácích pivo-
varníků.  Dále  třeba  s  Výzkumným  ústavem  pivovarským 

a sladařským. Prozatím chybí větší spolupráce s chmelaři a sla-
dovníky. Spolupracují s průmyslovkou v pražské Podskalské 
a částečně s VŠCHT a Českou zemědělskou univerzitou. Tam 
je to však spíš formou součinnosti na osobní než na instituci-
onální bázi. A spolupracují také s řadou organizátorů festi-
valů. Určitá kooperace existuje někde i s místní samosprávou. 

„Kdybych měl zobecnit činnost a význam SPP, řekl bych, 
že jsme tady zejména pro podporu, ale i obranu pivní kultury. 
Dnes je to jednodušší. Doba se změnila a pivní kultura je velmi 
důležitá záležitost. Pomáhá totiž vnímání piva jako celku. Pivní 
kultura je vše, co souvisí s pivem. To znamená, kde se pivo kon-
zumuje, jak se konzumuje, s čím se konzumuje, prostě vše, co 
s pitím piva souvisí,“ s rozhodností v hlase popisuje zaměření 
svého sdružení její předseda. A dodává opakovaně, že je to 
umírněné konzumování piva. A ještě jedno téma Erlich rád 
komunikuje. „Víte, všechno, co souvisí s místem konzumace 
piva, je důležité. Je krásné, když má pivo svou kulturu, ale 
důležitější je, má-li pivo svůj příběh. Prostě, když pivovar vaří 
pivo a dělá jej jen pro kšeft, něco významného chybí. A naopak, 
je-li příběh, a u piva obzvlášť, potom to podporuje pivo i jeho 
prodej.“ A s mírným úsměvem dodává: „I dobré pivo bez pří-
běhu je nuda. Pivo musí bavit ve všech souvislostech. Dovolím 

Tomáš Erlich při zahajovacím ceremoniálu každoroční ankety 
Sdružení  přátel piva

Tomáš Erlich před předáním ocenění každoroční ankety  
SPP

Anketa Sdružení přátel piva o nejlepší piva, pivovary 
a pivovarské osobnosti roku je nejstarší novodobou sou-
těží na českém pivním trhu s tradicí již od roku 1990. Od 
roku 2008 je to dnes jediná celorepubliková spotřebitelská 
soutěž. Systém je dvoukolový a vítězná piva se vyznačují 
kombinací oblíbenosti a kvality. 

První  část  hodnocení  je  anketní.  Pivní  sněm  SPP 
v průběhu první poloviny roku oznámí členské základně 
kategorie, ve kterých se bude ocenění v daném roce udílet, 
poté následuje hlasování všech členů. Hlasy jsou vedením 
SPP shromažďovány a po jejich zpracování určí v každé 
kategorii pořadí dle oblíbenosti.

V druhé části hodnocení posoudí členové Pivního 
sněmu SPP ta piva, která se umístila v hlasování členů SPP 
na prvním až čtvrtém místě, a určí jejich konečné pořadí. 
Posouzení probíhá formou anonymní degustace, na jejíž 
průběh dohlíží a účastní se jí nezávislí pivovarští odbor-
níci, kteří o průběhu této degustace vystavují veřejný pro-
tokol. Degustační část je hodnocení z hlediska kvality piv.

Zdroj: tisková zpráva SPP

se do pivovaru, na festivaly. Cílem je ukázat velkou pivní roz-
manitost. Někdy umožňují i setkání s dodavateli technologií 
i výrobků souvisejících s výrobou a distribucí piva, jako jsou 
společnosti LINDR, Sahm, a dalšími subjekty pro pivovar-
ství. Určitým bonusem je, že se zábavnou formou lze takto 
vzdělávat a současně potkat celou řadu osobností z pivovar-
ského světa i mimo něj. Třeba z mediálního světa, jako jsou 
dopisovatelé, reportéři atd. Jsou často téměř nepřebernou 
studnicí příběhů a zajímavých informací.

Druhým  směrem  činnosti  SPP  jsou  aktivity  směrem 
k  pivovarům.  Sdružení  se  snaží  propagovat  zejména  malé 
pivovary, ale nejen je, na vybraných akcích především doma, 
ale někdy i v zahraničí. Zvláštní pozici má každoroční anketa 
popularity piv a pivovarů. Znamená zviditelnění jak mezi členy 
SPP, tak i následnou mediální publicitu. Je to jediná celostátní 
spotřebitelská soutěž a tím se vymyká ostatním degustačním 
soutěžím u nás. Členy sdružení jsou dnes i samotní pivovarští, 
z malých i průmyslových pivovarů. Zájezdy do méně věhlas-
ných pivních destinací jsou velmi poučné. Umožňují členům 
SPP mít širší přehled o jiných trzích a třeba technologiích. 
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CAMRA. Její význam i vliv je patrný třeba i v evropském par-
lamentu,“  komentuje  členství  v  evropské  pivní  lobbistické 
organizaci předseda SPP. A konkrétně jakým způsobem? Pro-
střednictvím setkání s partnerskými organizacemi. A dodává: 
„Vyměňujeme si názory, informujeme se o jsoucích nebo se 
připravujících legislativních změnách v jednotlivých zemích. 
V diskusích řešíme společný postup. Na čem se dohodneme, to 
se společně snažíme komunikovat a prosazovat.“

A  co  je  na  SPP  tak  jedinečné?  Jak  je  vnímána  veřej-
ností?  Má  od  pivovarů  a  pivovarských  osobností  zpětnou 
vazbu? „Domníváme se, že je velmi dobře vnímána jak osob-
nostmi a pivovary, tak i veřejností. Samozřejmě se nelze zalíbit 
všem. Ale víme, že je chápána velmi pozitivně právě pivovary. 
I díky nebo především naší anketě, která nabízí jedinečně srov-
nání. A těch není na trhu nikdy dost. Chci zdůraznit, že jedním 
z hlavních důvodů je, že se do naší ankety nikdo nemůže při-
hlásit se svým výrobkem, ale o nominacích a výsledcích rozho-
dují jen a pouze naši členové,“ s hrdostí v hlase poznamenává 
Tomáš  Erlich.  A  dodává: „Musím ještě připomenout akci, 
která se konala zatím jen jednou, před deseti lety. Bylo to první 
setkání českých sládků. Podařilo se udělat velkou fotku všech 
českých sládků. Dodnes na ni vzpomínáme a dodnes je to důle-
žitý dokument.“ 

Podobně vnímá roli a přínos SPP Tomáš Maier, který 
je stále častěji médii vyhledáván pro své odborné komentáře 
k ekonomickému pohledu na pivní trh i pivovarství. Největší 
klad vidí především v propagaci pivní rozmanitosti, kdy přece 
jen  určitou  část  spotřebitelů  SPP  zastřešuje.  Souhlasí,  že 
nepochybně mediálně největším výstupem pro pivovary je tra-
diční anketa SPP. Tím, že se vyhlašuje celá řada kategorií, jako 
je minipivovar roku atd., je vnímána pozitivně řadou pivovar-
ských subjektů. Prestiži napomohlo i to, že SPP má chráněný 
název kategorie, „Minipivovar roku“. A připomíná, že když 
se původně kategorie začala vyhlašovat, minipivovarů bylo  
20, možná 30, a dnes je jich téměř půl tisícovky. Také zdůraz-
ňuje, že se vyhlašuje i „Pivovar roku“. Sdružení na ně nezapo-
míná a také velké pivovary si jej cení. Podobně je to i s jednou 
z  dalších  kategorií,  „Sládek  roku“.  „Ta je sládky rovněž 
velmi ceněná a snad pokaždé jej u takového sládka najdete 
v jeho ,sívíčku‘. Ale přece jen jsme spotřebitelská organizace 

Zájmové  nepolitické  sdružení  18 
spotřebitelských  organizací  člen-
ských  i  nečlenských  zemí  EU. 
Klade si mj. za cíl ochraňovat pivní 
rozmanitost, bojuje proti přehna-
nému zdanění piva a nekalé cenové 
politice a za správnou informova-
nost spotřebitele.

CAMRA,  Campaign  for  Real 
Ale  je  spotřebitelská  organizace 
vzniklá v roce 1971 ve Spojeném 
království jako reakce především 
na unifikovaná piva na trhu z pro-
dukce velkých pivovarů. Dále mj. 
si  klade  za  cíl  zachránit  snižu-
jící  se  stav  tradičních  britských 
hospod jako součást pivní kultury 

a bojuje za odpovědnou konzumaci alkoholu. Pro členy 
pořádá řadu aktivit vč. soutěží, festivalů aj.

si příklad. Když si dáte pivo u augustiniánů v Salzburgu, tedy 
v místě s neopakovatelnou atmosférou, je to pivo zcela vynika-
jící. Když si jej ale zakoupíte ke konzumaci doma, je sice stejně 
kvalitní, ale chutná jinak. Prostředí je stěžejní. Prostě příběh 
i atmosféra jsou spojené s místem konzumace piva.“

Nabízí  se  otázka:  Lze  SPP  chápat  jako  lobbistickou 
instituci?  Kdo  jej  zná,  nepřekvapí  velmi  upřímná  reakce 
Tomáše Erlicha: „Rádi bychom třeba byli, ale prozatím na to 
nemáme personální kapacitu. Máme možná hodně členů, ale 
znáte to. Členská základna má kolem 1450 osob. Problém je, 

že někteří členové jsou nekontaktní, přihlásili se a přes naši 
snahu moc s hnutím nespolupracují. Zdravé jádro je snad  
100 lidí. U britské CAMRA je to obdobné, i když má téměř 
200 tis. členů. Aktivní jádro má kolem stovky osob, kteří většinu 
akci dělají, organizují.“ Po chvilce přemýšlení dodává: „Těch 
aktivních, kteří se na chodu Sdružení podílejí, není mnoho. 
I u nás je to o pár lidech, kteří toho sice hodně stihnou, ale 
potřebovali bychom, aby nás aktivních bylo víc. Rádi bychom 
uvažovali o větším využití webu i sociálních sítí, ale lidské kapa-
city jsou limitované. Chtěli bychom více, častěji a zajímavěji 
komunikovat než dnes. Ale doufám, že to přijde s časem.“

A k tomu Tomáš Maier dodává: „To, že v každé organi-
zaci jsou pasivní a aktivní členové, s tím se musí počítat a nelze 
to třeba v případě SPP nějak dramatizovat. Množství těch 
aktivních se od roku zvyšuje tím, jak se pivní pestrost, rozma-
nitost rozšiřuje. Vidíme to například u degustačních festivalů, 
pozorujeme na nich velké množství práce členů SPP. Nemá cenu 
někoho motivovat, jsme otevřeni vlastně všem a zdůrazňuji nad 
18 let a jsme pro umírněnou pestrou spotřebu piva.“

Nejvíce členů je v Praze a ve Středočeském kraji, hodně 
na Ústecku a Vysočině. Minimálně naopak ve Zlínském kraji. 
Proč je tomu tak, vedení SPP neví. Mezi členy je 10 procent 
žen, tento poměr se drží léta a to je docela zajímavé.

Dnešní fungování SPP si nelze představit bez přesahu na 
mezinárodní pole. „Samozřejmě, hlavně jsme aktivní s obdob-
nými sdruženími v řadě zemí v Evropě. Jsme členy European 
Beer Consumers Union, Evropského sdružení pivních spotře-
bitelů. Tam má pochopitelně největší zastoupení i sílu britská 

Tomáš Maier z ČZU se profesně věnuje mj. problematice piv-
ního trhu, ekonomické stránce pivovarství i fungování pivovarů
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a pochopitelně, a zvláště pro minipivovary jsou nejdůležitější 
klienti, konzumenti piva. Ti piva posuzují, hodnotí. A nepře-
kvapuje, že některá se na čelných místech objevují opakovaně, 
ale ani o překvapení není nouze. A to je dobře. Anketu tak 
děláme hodně pro ně a pro pivní kulturu obecně.“ 

Jisté je, že pokud se chce SPP rozvíjet, musí přemýšlet 
a hlavně v budoucnosti rozšiřovat dosavadní aktivity, a even-
tuálně nabízet veřejnosti, ať již laické nebo odborné, nové, 
zajímavé projekty. Vnímá to tak vedení SPP? „Jsme na hra-
nici personálních kapacit. Nejsme schopni dělat víc. Zní to 
jako klišé, ale nejsou lidi. Chtěli bychom vyvolat celonárodní 
nebo alespoň v rámci pivní komunity jednání třeba k ujasnění 
si pojmu kraftového piva a kraftových pivovarů. Chybí nám 
kapacita, abychom debatu pořádně rozjeli. To chápu jako náš 
dluh veřejnosti. A jsou i další témata a budou určitě jiná při-
cházet. Mám na mysli například bezpečnost potravin, zejména 
skladování surovin v pivovarství. Ve výjimečných případech to 
může být problém. Víme však, že velká většina pivovarů této 
problematice věnuje velkou až zásadní pozornost, a proto to 
v současnosti není téma, které by u nás v hnutí výrazněji rezo-
novalo.“

Jak vnímá vedení SPP fakt, že některé údaje na jejich 
webu  jsou  staré,  nebo  přesněji  ne  vždy  aktuální?  Uvažuje 
se o aktivnějším využívání webu? Nepomohla by profesio-
nalizace  sekretariátu  Sdružení?  Odpověď  Tomáše  Erlicha 
je rychlá, až rázná: „Sekretariát nemáme, máme dle stanov 
jedenáctičlenný pivní sněm. Nikoho si nenajímáme, všechno si 
děláme sami, jako dobrovolníci. Je to náš koníček, pouze koníček 
a také velká radost. I příspěvky jsou pouze na dobrovolné bázi. 
Cestu vidím v širším zapojení lidí, kteří činnost v SPP chápou 
jako své hobby. Nikdy jsme nežádali, nežádáme a ani nedo-
stáváme žádné dotace od vlády nebo od jiných orgánů státní 
správy. A to chceme udržet i v budoucnu.“ 

Pivní trh se stále mění a přicházejí nové pivní styly. Obje-
vují se nové technologie, nové pivovary, nastupuje generace 
lidí, kteří vnímají pivo a obecně alkohol jinak než generace 
jejich otců. Dovede je SPP pojmenovat, je na tyto změny při-
praveno? 

„Pivní trh se mění, to vidí všichni. Zejména objevováním 
stále nových piv, pivních stylů, jejich kombinací, nástupem 
pivních mixů. Prostě nápady jsou snad bezmezné. Nejen 
z hlediska nabízených piv, ale i množství pivovarů na trhu. 
Souhlasím s tím, že přicházejí nové pivovary a ty existující 
nečekají, co jim trh přinese. Pozorujeme, že se hledají nová 
spojení v byznysovém prostředí, která by byla před dvěma nebo 
třemi lety nemyslitelná, až fantasmagorická. A to se netýká 
jen České republiky, ale je to vlastně celosvětový fenomén, jak 
to vidíme i při našich cestách do zahraničí,“ analyzuje dyna-
micky  měnicí  se  trh  piva  Tomáš  Erlich.  „Paradoxně, přes 
daleko menší lobbing pivovarnictví, je nejvíce progresivní 
alkoholický nápoj právě pivo. A dalším moderním jevem, už 
z hlediska širší rozmanitosti tohoto nápoje, je párování piva 
s jídlem. U vína to má tradici, u piva je trend získávání vět-
šího respektu velmi rychlý. A další moment. Rozšiřuje se oblast 
piva, kde se vařit může. Pochopitelně mimo oblasti, kde to 
třeba z náboženských důvodů nelze. A lidé vítají a mají rádi 
rozmanitost. A potěšitelné je, že už máme pivovary přerůstající 
z kategorie minipivovarů do kategorie průmyslových pivovarů. 
A i na to, ať chtějí nebo ne, musí velké pivovary reagovat a rea-
gují. Nemají mnoho na výběr. Doba, kdy byl trh unifikován, je 
dávno pryč. A doufám, že i naše činnost má svými aktivitami 
na tom určitou zásluhu a v tom budeme pokračovat,“ dodává 
předseda SPP.

Nabízí se spíše prognostická  otázka. Jak vidí někteří 
čelní představitelé SPP české pivo za pět deset let? Tomáš 
Maier nabízí svůj poměrně kritický pohled: „Dnes už se vypije 

méně než 40 % v gastro zařízeních. Toto číslo bude dle mého 
nadále klesat, nicméně doufám, že na úroveň USA se nedo-
staneme. Tam je to zhruba devět procent. Lidé by si měli najít 
čas na „pokec“ u piva s přáteli ve své hospůdce. U mnoha pivo-
varů se jedná o řadu aktivit. Snaží se podbízet konzumentovi 
piva. Může se podařit zpomalit trend poklesu počtu těch, kteří 
do hospod a restaurací na pivo chodí, ale zastavit se jej, podle 
mého, nepodaří. Na mě osobně řada těchto konceptů působí 
neosobně. Podniky, kde se čepují běžná, vesměs nezajímavá 
piva, zpravidla nenavštěvuji.“ A k pivním stylům i pozici čes-
kého ležáku říká: „Pozice českého ležáku je stále neotřesitelná 
a odhaduji to nejméně na dalších sto let. Ty nové nebo znovuob-
jevené pivní styly zaujímají na trhu jednotky procent. Spotře-
bitel vyžaduje k ležáku nějaké zpestření, ale nakonec u ležáku 
zůstane nebo se k němu vrátí.“ A jak vidí české pivo za deset 
dvacet let? Bude se například i u nás vařit pivo z rýže jako 
důsledek klimatických změn, nebo hrozí jiné komplikace? 
Pivovarský expert a respektovaný odborník poznamenává: 
„Za dvacet let budou tady existovat nějaké sítě minipivovarů 
nebo řemeslných pivovarů na bázi franšízy, některé minipi-
vovary budou vlastněny velkými pivovary nebo nadnárodním 
kapitálem. A hlavně sektor minipivovarů se stabilizuje a jejich 
počet nebude narůstat. To ovšem za předpokladu, že vláda 
nesáhne k nějakým drastickým regulačním opatřením, jejichž 
iracionální pokusy vidíme čas od času snad u každé vládní 
garnitury. Určitě se u nás pivo z rýže vařit nebude, ale nevy-
lučuji, že budou některé nové odrůdy. Ještě před třiceti lety 
u nás dominovala pouze jedna odrůda chmele, žatecký polo-
raný červeňák. Dnes těch odrůd je výrazně více, a to ne kvůli 
změně klimatu, ale kvůli spotřebitelské poptávce. U ječmene 
je to trochu konzervativnější. Žádnou revoluci však neočeká- 
vám.“ 

A předseda SPP Tomáš Erlich na obdobnou otázku rea-
guje slovy: „Začnu od konce. Určitě bude kvalitní, hlavně přes 
všechnu pivní rozmanitost, přes všechny objevující se pivní styly. 
Stále mu bude dominovat český ležák, který je ve světě svou 
výrobou a pitelností ojedinělý. O tom jsem pevně přesvědčen. 
A věřím, že pokud nám někdo nezakáže vařit pivo, má pivovar-
ství u nás skvělou budoucnost.“ 

Foto: PORT/jv


Tomáš Maier patří k vyhledávaným a respektovaným degus-
tátorům
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žijeme a pracujeme 
v době plastové

PLASTOVí UZENářI OPOVrHUJí KOUřEM 

JOSEF RADOŠ

Zatímco  starověk  patřil  zejména  době  kamenné,  bronzové 
a železné, současná etapa novověku patří jednoznačně době 

plastové. Pevnina i oceány jsou kontaminovány pomalu se roz-
kládajícími plastovými odpady v takové míře, že působí vážné 
škody na životním prostředí, tedy na podmínkách pro budoucí 
život lidí na naši nemocné planetě. Jedná se zejména o rezidua 
obalů, levných oděvů a obuvi, plastového nábytku, dopravních 
prostředků, hraček, elektrospotřebičů, dopravních prostředků 
a dalších produktů civilizace. Problematika plastů se nevyhýbá 
ani výrobě potravin včetně masných výrobků. 

V případě našeho masného oboru se jedná o střet dvou 
technologií  používaných  při  výrobě  uzenářských  výrobků, 
souvisejících  zpravidla  s  tepelnou  úpravou.  Jedna  spo-
čívá v historicky osvědčené přírodní konzervaci a aromati-
zaci výrobků pomocí kouře a druhá v prodloužení údržnosti 
výrobků prostřednictvím nepropustnosti plastových obalů 
pro kouř a páru, zpravidla v kombinaci s dalšími pomocnými 
prostředky,  jako  jsou  chemické  konzervanty  a  aromatické 
látky. Pod pojmem propustnost pro kouř se rozumí propust-
nost  jak  pro  plynnou  fázi,  tak  i  pro  fázi  obsahující  disper-
gované pevné částečky. V případě uvedené problematiky se 
jedná o střet mezi přírodní technologií a snahou o odstranění 
přirozených ztrát tepelnou úpravou.

Pro  lepší  pochopení  obou  postupů  si  dovolím  malé 
nahlédnutí do rodiny uzenářských obalů podle kategorizace 
Ing. Františka Kučery, dlouholetého ředitele českého podniku 
Cutisin, zabývajícího se výrobou klihovkových uzenářských 

obalů  a  v  minulosti  i  obalů  nátronových.  Podle  této  práce 
se  dělí  obaly,  které  zůstávají  trvalou  součástí  uzenářských 
výrobků, na obaly propustné pro páru a kouř a obaly nepro-
pustné.  Mezi  obaly  propustné  patří  obaly  přírodní  (střeva 
domácích zvířat), vláknité (fibrous), buničinové (celulóza) 
a kolagenové (živočišná bílkovina). Mezi obaly nepropustné 
pak vláknité potahované (fibrous) a umělé (plastové).

Mezi  výhody  přírodních  střev  patří  řemeslný  vzhled, 
stravitelnost, vhodnost pro opékání, vysoká propustnost pro 
kouř a páru. Nevýhodou je menší pevnost, obtížné průmy-
slové  zpracování,  hygienická  problematika,  nepravidelná 
hmotnost a forma finálního výrobku. 

Vláknité celulózové obaly impregnované různými pod-
loženými  materiály,  např.  viskózou,  jsou  dobře  propustné 
pro vodní páru a kouř. Mezi jejich výhody patří velký rozsah 
kalibrů a typů, dobré mechanické vlastnosti a možná nastavi-
telnost loupatelnosti. Nevýhodou je omezená schopnost udržet 
vnitřní vlhkost výrobku a vznik vyšších hmotnostních ztrát.

Buničinové celofánové obaly, pro jejichž výrobu je využí-
vána celulóza z bavlny nebo ze dřeva, jsou rovněž dobře pro-
pustné pro páru a kouř. K dispozici je velký rozsah kalibrů 
a typů. Jsou odolné proti bakteriím. Vyznačují se však vyššími 

hmotnostními ztrátami během tepelného opracování. Obaly 
nelze použít pro zrající plísňové výrobky.

Kolagenové  obaly  jsou  výrobky  z  živočišné  bílkoviny 
obsažené v hovězí kůži a vyráběné dvěma způsoby, a to kla-
sicky (hmota = masa), kdy je možno vyrábět celý sortiment 
od  úzkých,  jedlých  kalibrů  až  po  nejširší  salámové  prů-
měry, nebo použít rekonstituovaný způsob (emulze), kdy lze 
pouze vyrábět jedlé obaly od úzkých kalibrů do maximálního 
kalibru 35 mm. Kolagenové obaly jsou dobře propustné pro 
páru i kouř, a proto dobře použitelné pro všechny druhy uze-
nářských výrobků včetně trvanlivých tepelně opracovaných 
nebo opracovaných jen studeným kouřem. Mezi další výhody 
patří přírodní vzhled a dobrá údržnost vlhkosti. Nevýhodou 
je určitá hranice kalibrového rozsahu a menší varuvzdornost.

Mezi obaly nepropustné patří obaly vláknité potahované 
(fibrous). Jedná se o celulózové obaly, které se uvnitř nebo vně 
potahují např. PVDC, čímž se stávají nepropustnými pro páru 
a kouř a jsou vhodné pouze pro vařenou výrobu.

Obaly  umělé  –  plastové  jsou  vyráběny  z  plastických 
hmot, jako je např. PA (polyamid), PP (polypropylen), PVDC 
(polyvinylidenchlorid),  PE  (polyetylen),  PET  (polyetylen- 
tereftalát), PES (polyester). Plastové obaly se vyznačují jed-
nodušší výrobou a stoupající produkcí.

Historicky nejznámější jsou přírodní uzenářské obaly, 
nazývané obecně střeva, mezi něž zařazujeme vedle střevního 
traktu také hovězí jícny, vepřové žaludky, hovězí a vepřové 
močové měchýře a živočišné blány. Tyto obaly jsou známé již 
okolo 4000 let. Jejich produkce však nestačí krýt požadované 
množství obalů pro rozsáhlou a co do sortimentu bohatou 
výrobu masných výrobků ve světě. Je zcela nezbytné doplnění Masné výrobky v přírodních střevech

Drobné masné výrobky v jedlých kolagenových obalech
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tohoto přírodního materiálu novými druhy umělých obalů, 
které však musí mít řadu vlastností, aby přírodní střeva mohly 
nahradit. 

V posledních letech dochází v souvislosti s ekonomikou 
výroby uzenářských výrobků a určitou benevolencí v poža-
davcích na jakost výrobků k potlačování tradičních přírod-
ních technologických postupů. Jednoduše řečeno k náhradě 
kouře jako konzervačního a aromatizačního prostředku plas-
tovými obaly nepropustnými pro kouř a plyny (páru), v kom-
binaci s chemickými konzervanty a ochucovadly. Dochází tak 
jednoznačně ke změně kvalitativních vlastností  tradičních 
uzenářských výrobků, projevující se zejména v nevyvážené 
a méně typické chuti a vůni. Jako důkaz této neblahé činnosti 
můžeme pozorovat totální ztrátu přirozené uzenářské vůně 
ve specializovaných prodejnách či v okolí prodejních pultů, 
která v minulosti motivovala zákazníky k nákupu výrobků. 
Pryč jsou časy, kdy velké pražské uzenářské prodejny a jídelny 
vháněly ventilátory vůni z prostředí svých provozoven do ulic, 
jako levný marketingový prostředek. Takto provoněná místa 
se nacházela zejména na Tylově náměstí, Na Můstku, U Zvo-
nařky, v Bartolomějské ulici a v dalších částech Prahy. 

Samozřejmě,  že  přírodní  i  alternativní  technologie 
výroby uzenářských výrobků mají své zdravotní limity. V pří-
padě  uzení  se  jedná  o  obsah  polycyklických  aromatických 
uhlovodíků (PAU) vznikajících při procesu spalování orga-
nické hmoty za omezení přístupu kyslíku, zpravidla při tep-
lotách nad 700 °C. Existuje více než 300 produktů pyrolýzy 
a dalších složek vznikajících při spalování dřeva a dřevěných 
pilin. Obsah PAU je závislý na druhu a vlhkosti spalovaného 
paliva, přívodu kyslíku, technice tvorby kouře a jeho úpravě. 
Kouř se z technologického hlediska dělí na teplý a studený. 
V praxi se při výrobě kouře používá převážně tvrdé dřevo, 
zpravidla dubu nebo buku, protože hoří při nižších teplotách 
a tvoří méně sazí oproti dřevu měkkému. 

Největší nebezpečí překračování PAU lze předpokládat 
u neodborně uzených výrobků v domácnostech, rekreačních 
zařízeních a zejména v zemědělských podnicích. Primitivní 
technologie uzení je často propagována reklamním sdělením, 
že  se  jedná  o  výrobky  z  komína,  ze  statku  nebo  ze  dvora. 
V některých případech dochází k uzení výrobků přímo nad 
ohněm, a nikoliv na předsunutém ohništi před udírnou. V sou-
vislosti s nesprávnou praxí je třeba upozornit na minimální 
kontrolu takto neodborně uzených výrobků státními orgány. 

Pokud jde o výsledný obsah PAU ve výrobcích, záleží na 
velikosti exponovaného povrchu a obsahu tuku. Nežádoucí 
produkty kouře se běžně nacházejí na povrchu výrobku a jejich 
difuze do hlubších vrstev není vzhledem k filtrační schopnosti 
obalů významná. V moderních provozech se až 90 % PAU 
z kouře odstraňuje řízenou úpravou. 

Poněkud  větším  zdravotním  problémem  výroby 
uzenářských výrobků je používání plastových (polymerních) 
obalových materiálů neprostupných pro páru a plyny, jejichž 
využití  se  v  současné  době  velmi  rozšiřuje.  Je  známo,  že 
zejména při tepelné úpravě přecházejí do potravin z plastových 
obalů nízkomolekulární látky, jako jsou např. antioxidanty, 
plastifikátory, změkčovadla a další. Vysoký rozsah používání 
plastových obalů v masné výrobě představuje zdravotní riziko, 
které i při zavedení příslušných kontrol je nutné brát vážně. 

V odborné literatuře se často setkáváme s termínem fta-
láty (estery ftalové kyseliny), všude přítomnými organickými 
kontaminanty životního prostředí. Ftaláty se masově uplatňují 
při výrobě plastických hmot jako látky zlepšující jejich mecha-
nické  vlastnosti.  Koncem  minulého  století  vyvolalo  zájem 
o tyto látky zejména podezření z jejich karcinogenních účinků 
a negativního ovlivňování mužského reprodukčního ústrojí. 
Při výrobě uzenářských výrobků je nutné brát v úvahu skuteč-
nost, že u výrobků s tučným obsahem existuje větší riziko vylu-
hování ftalátů z plastových obalů do obsahu výrobku. 

Zdá  se,  že  velký  dluh  při  hodnocení  rizik  souvisejících 
s používáním plastových obalů pro široký sortiment potravinář-
ských výrobků mají naše vědecká pracoviště. V odborných časo-
pisech se jen zřídka setkáváme s doporučeními, která mohou 
být v této oblasti prospěšná tzv. správné výrobní praxi. Naproti 
tomu výnosný byznys velkých, převážně zahraničních výrobců 
plastových  obalů,  založený  na  poměrně  jednoduché  a  levné 
výrobě, zpravidla utlumí tu a tam se vyskytující nesmělé protesty 
zdravotníků. A tak se naše společnost dál spokojeně zahrabává 
do hald plastových odpadů a vyhýbá se účinnému celosvěto-
vému  řešení  neúnosného  poškozování  životního  prostředí.

Je na nás, kteří máme naše uzenářské řemeslo rádi, něco 
o něm víme a pamatujeme si ještě tradiční přírodní vůni a chuť 
vyuzených,  zauzených,  nebo  jen  kouřem  osušených  masných 
výrobků,  abychom  připomněli  současným  výrobcům  výhody 
původních  osvědčených  technologií  a  výrobcům  obalů  pak, 
aby se více zabývali vývojem a výrobou nátronových a dalších 
uzenářských obalů na bázi přírodních surovin, jako je např. dřevo 
nebo bavlna. Neměli bychom také opomíjet dosud nevyužívané 
hovězí jícny, hovězí a vepřové močové měchýře, hovězí deníky, 
vepřové deníčky, vepřové konečnice a některé živočišné blány. 

Uzenářský  kouř  jako  přírodní  produkt  je  nutné  reha-
bilitovat, pracovat na zvýšení jeho kvality a zdravotní nezá-
vadnosti a zbavit výrobní závody hanlivého názvu „plastové 
uzenářství“.   

Trvanlivé salámy v kolagenových obalech

Polosuché a suché masné výrobky ve fibrousových obalech
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PROFESIONÁLNÍ AUTOLEDNICE 
A VELKOOBJEMOVÉ CHLADÍCÍ/MRAZÍCÍ BOXY PRO DODÁVKOVÁ VOZIDLA

• přenosné
• vestavné
• pasivní boxy
• s řízenou teplotou

Termoelektrické, kompresorové a absorpční

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

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

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

dalix_reklama_180 x 128 mm.indd   1 18. 4. 2018   13:15:19
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V únoru proběhla v německém Stuttgartu světová kuchař-
ská olympiáda – IKA CULINARY OLYMPICS 2020, kde 

mezi  sebou  soupeřilo  více  než  70  národností  z  celého  svě-
ta  v  gastronomických  dovednostech  ve  všech  kuchařských 
a cukrářských kategoriích. Jedna z nich je kategorie Carving 
– jedná se o dekorativní vyřezávání do ovoce a zeleniny, kte-
ré se řadí do tzv. kuchařské artistiky. Do zeleniny či ovoce se 
mohou vyřezávat různé motivy, vzory, jména, reklamní a pro-
pagační  loga.  Nejvhodnější  suroviny  jsou  s  tvrdší  dužinou 
jako melouny a dýně, ale profesionální řezbáři  jsou schopni 
vyřezávat do čehokoliv – do sýrů, čokolády, ledu, exotických 
druhů ovoce a zeleniny. Toto umění dodává gastronomii vyšší 
úroveň, a proto lze vyřezané výrobky použít na speciální pří-
ležitosti, jako jsou banketní a rautové stoly, společenské akce, 
rodinné oslavy a mnoho dalšího.

Na  této  soutěži  reprezentoval  Českou  a  Slovenskou 
republiku v kategorii Carving – vyřezávání do ovoce a zeleniny 
Czech-Slovak Carving Team, který přivezl mnoho krásných 
ocenění! Soutěžilo se ve třech kategoriích K1 – předem při-
pravená  kompozice  z  ovoce  a  zeleniny,  kterou  poté  soutě-
žící vystavili, K2 – 3D motivy vyřezané do ovoce a zeleniny 
s vnitřními konstrukcemi a K3 – vyřezávání naživo v limitu 
3 hodin za použití minimálně 5 ks surovin (ovoce a zeleniny).

První soutěžní den získala zlato v kategorii K1 za vysta-
venou kompozici a stříbro v kategorii K3 live Carving – vyře-
závání  na  živo  v  časovém  limitu  Klára  Harvánková,  která 
se tak nominovala do finálového kola mezi nejlepší řezbáře 
v časovém limitu. Patrik Smaha získal za svoji vystavenou 
kompozici stříbro a dostal se tak společně s Klárou Harván-
kovou do TOP10 nejlepších řezbářů na světě. 

Czech-Slovak Carving 
Team  byl  velmi  úspěšný, 
což dokumentovalo stříbro 
a  celkové  13.  místo  Anny 
Strnadlové, 20. místo Mar-
tiny  Jankovičové,  bronz 
a 23. místo Martiny Kouma-
rové, 25. místo Otise Hviz-
dáka a 41. místo Lubomíra 
Staňáka. 

V  druhém  soutěžním 
dni  proběhlo  velké  finále 
v  Live  Carvingu,  kde  se 
nominovali  z  předešlých 
soutěžních  dnů  2  řez-

báři  v  barvách  České  republiky  –  Vojtěch  Petržela,  který 
získal zlato, a Klára Harvánková, která si odvezla stříbro. 
V  celkovém  pořadí  mezi  všemi  soutěžícími  se  umístili  na 
3. a 8. místě. V kompozicích soutěžila pouze Tereza Buchtová, 
která si vybojovala v celkovém pořadí 7. místo. 

Získaná  ocenění  jsou  o  to  vzácnější,  neboť  celý  tým 
se potýkal se špatnou kvalitou surovin s ohledem na roční 
období, ve kterém byla soutěž uskutečněna. Celému CSCT 
patří velké dík za vzornou reprezentaci a vzájemnou podporu 
v jednotlivých soutěžních kategoriích. Nové zkušenosti zís-
kané na této olympiádě využije CSCT v další účasti na blíží-
cích se světových soutěžích. 

Redakce



IKA CULINAry OLyMPICS 2020
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Nová řada smetanových zmrzlin z Opočna.
Objem balení 460 ml a 120 ml. V malém balení dřevěná lžička ve víčku.

Prodávejte radost!

Bohemilk_Potravinářská revue_180 x 260 mm_MilkyDay.indd   1 12.3.2020   18:37:03
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Opočenská  mlékárna  BOHEMILK,  a.  s.,  vyrábí  mléčné 
výrobky ve východních Čechách  již od roku 1936. Naše 

produkty jsou oblíbené v gastronomii i u běžných konečných 
spotřebitelů.  Jedním  ze  stěžejních  výrobků  je  točená  zmrz-
lina  dodávaná  na  trh  pod  značkou  Česká  zmrzlina  z  Opoč-
na, která  letos slaví 60 let na trhu. Za dobu svého působení 
si získala tisíce příznivců v České republice a na Slovensku, 
ale  i  v  dalších  zemích  na  pěti  kontinentech  světa.  Pro  letoš-
ní rok jsme tradičně připravili novinky na poli čerstvé točené 
zmrzliny, kterými jsou slaný karamel, černé plody a řemeslná 
sorbeta s vysokým podílem ovoce. Od této chvíle bude našim 
zákazníkům  zmrzlina  z  Opočna  zpříjemňovat  nejen  horké 
letní dny u zmrzlinových stánků, ale budou si ji moci v tržní 
síti zakoupit po celý rok. 

BOHEMILK, a. s., člen skupiny INTERLACTO, spol. 
s r. o., pod vedením MVDr. Oldřicha Gojiše, započal v roce 
2019 výstavbu nové moderní haly na výrobu mražených sme-
tanových krémů. Byla instalována italská autonomní výrobní 
linka  doplněná  i  o  komponenty  umožňující  dávkování  jak 
tekutých  polev,  tak  posypů  (ovoce,  oříšky  apod.).  V  roce 
2020 tak na trh uvádíme zcela novou zmrzlinovou řadu pod 

značkou Česká zmrzlina z Opočna. Jedná se o mražené sme-
tanové krémy obchodní značky Milky Day určené pro malo-
obchodní trh a o mražené smetanové krémy obchodní značky 
Ballada určené pro gastronomii. 

Zmrzlina Milky Day je balena do papírových kelímků 
o  objemu  120  ml  a  460  ml.  Menší  gramáž  obsahuje  pod 
víčkem vloženou dřevěnou lžičku pro možnost okamžité kon-
zumace. Zmrzlinu Ballada nabízíme v gastro balení o objemu 
2,2 l a 4,5 l. 

Všechny  naše  mražené  smetanové  krémy  jsou  vyrá-
běny poctivě výhradně z čerstvé smetany a vysoce kvalitních 
surovin. Milky Day uvedeme v první vlně v pěti příchutích. 
Jedná se o pistácii s kousky pražených pistáciových oříšků, 
čokoládu  s  kousky  hořké  čokolády,  smetanovou  s  kousky 
jahod a malin, karamel a stracciatellu. Ballada je na základě 
poptávky trhu pro první vlnu připravena v příchutích vanilka, 
jahoda, čokoláda a stracciatella. Už nyní probíhají intenzivní 
přípravy dalších zajímavých příchutí, na které se mohou spo-
třebitelé těšit. 

BOHEMILK, a. s.


Mražené smetanové krémy z Opočna



52
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
2

0
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e



53
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
2

0
m a r k e t i n g

EuroShop 2020 
novinky a trendy 

v retailu

Letošní mezinárodní veletrh EuroShop v düsseldorfu je 
považován za nejdůležitější akci v odvětví retailu a jako 

obvykle nezklamal a přinesl spoustu novinek. Kdo měl 
možnost se EuroShopu zúčastnit, mi dá jistě za pravdu. 

Hlavními tématy EuroShopu byla ekologie a udržitel-
nost, technologie a hledání vztahu k zákazníkovi přes zákaz-
nický zážitek. Tato témata rezonovala celým veletrhem a bylo 
to vidět na každém kroku.

Veletrh byl rozdělen do 8 logických celků: retailový mar-
keting, výstavní a eventový marketing, retailové technologie, 
osvětlení, vizuální merchandising, vybavení prodejen, vyba-
vení potravinářských služeb a chladicích zařízení. To vše bylo 
vystaveno v 17 halách, kde bylo opravdu rušno.

Během pěti dní prošlo veletrhem kolem 94 tisíc návštěv-
níků, kteří si mohli prohlédnout novinky od 2300 vystavo-
vatelů  z  57  zemí,  vyslechnout  velké  množství  přednášek 
a prodiskutovat technologické možnosti a přínosy pro retail. 

Osm zážitkových dimenzí pokrylo bezezbytku potřeby 
dnešního retailu a zároveň poskytlo inspiraci a odpovědi na 

všetečné otázky retailerů, které si musí položit každý, kdo 
chce zůstat v dnešním retailu konkurenceschopný. 

Ekologie  a  udržitelnost  je  v  retailu  téma  číslo  jedna. 
Dlouho se ale zdálo, že to jsou jen hezká slova. Na EuroShopu 
však bylo vidět, že tomu tak už není, že se dnes většina výrobců 
snaží přijít s nějakou novinkou, která ekologii a udržitelnost 
plně reflektuje.

Jedním  z  tradičních  vystavovatelů  je  i  japonská  spo-
lečnost Teraoka DIGI, která na svém impozantním stánku 
vystavovala  mnoho  novinek.  Samozřejmě  zde  nechyběly 
elektronické  cenovky,  retailová  samoobslužná  váha  SM 
6000SSR, která umí komunikovat s elektronickými cenov-
kami,  obchodní  váha  SM  5300X  s  nekonečnou  etiketou, 
selfcheckouty  DIGI  Shop&Go,  ovinovačka  RGW-560II 
a spousta jiných novinek do retailu.

Kromě  toho  však  DIGI  představila  úplnou  novinku 
eSense – řešení pro bezobalové prodejny. Tímto řešením spo-
lečnost DIGI víceméně potvrzuje skutečnost, že jí není téma 
ekologie a udržitelnosti lhostejná. Řadí se tak po bok většiny 
letošních  vystavovatelů,  pro  které  jsou  tato  témata  vlastní 
a dokáží je přetavit do svých produktů. 

eSense reflektuje trend bezobalových prodejen, kde se 
zboží prodává zákazníkům většinou do jejich vlastních obalů, 
které mohou použít vícekrát, a šetří tak přírodu. Tato novinka 
funguje  na  principu  vestavěného  senzoru  u  každého  pro-
duktu, který se dá bezobalově prodávat. 

Senzor  se  spouští  pohybem,  tedy  jakmile  zákazník 
nabírá produkt, senzor přenáší PLU kód do váhy, a zákazník 
pak už jen na samoobslužné váze kliká na zobrazený obrázek 
produktu, váží a tiskne etiketu. 

eSense senzor lze nainstalovat do každého kontejneru 
nebo  dávkovače,  ve  kterém  obchody  prodávají  bezobalové 
produkty.  Obchody  tak  nemusí  investovat  do  speciálních 
kontejnerů, stačí si nainstalovat eSense senzor a propojit jej 
s váhou DIGI. 

eSense je trendy řešení, které eliminuje chyby a účinně 
snižuje plýtvání obalů. Pro obsluhu je to velká pomoc a zrych-
lení tohoto úseku, což zároveň posiluje zákaznickou zkušenost. 

Všechny  tyto  novinky  od  společnosti  DIGI,  včetně 
eSense, je možné si vyzkoušet na showroomu Novum Global, 
a. s., v Praze. 

Příští EuroShop se bude konat až za 3 roky, ale už teď 
se můžete registrovat na EuroCIS 2021, což je menší obdoba 
EuroShopu. Tedy 23. až 25. února 2021 se můžeme těšit na 
další novinky a trendy z retailu. 

Novum Global, a. s. 

Partner for Innovation

eSense
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V  pekařském  světě  působí  již  od 
roku 1990 známá firma PEKASS 

s.  r.  o.,  a  to  jako  přední  dodavatel 
strojů, zařízení a servisu pro pekárny 
a  cukrárny.  Koncem  loňského  roku 
došlo  ve  firmě  ke  změnám  majetko-
vých  poměrů.  Nadále  však  povede 
společnost PEKASS s. r. o. Ing. Zde-
něk Maštálka, její jednatel a jeden ze 
zakladatelů  firmy,  a  tak  následné  její 
působení a činnost budou pokračovat 
v genezi jejího předchozího úspěšné-
ho vývoje a rozvoje. Tedy bude v dob-
rých  rukou.  Do  funkce  obchodního 
ředitele  byl  jmenován  Ing.  Miroslav  Malý,  který  se  v  pekař-
ském oboru pohybuje dlouhá léta, zná dobře pekařské stroje 
i pekárny a cukrárny v ČR a okolí. Na funkci technického ře-
ditele a jednatele se od počátku tohoto roku zaučuje Ing. Ma-
rek  Maštálka,  syn  současného  jednatele  a  absolvent  ČVUT, 
obor logistika, se čtyřletou praxí v zahraniční firmě.

Změny ve vedení firmy umožnily vrátit směrování firmy 
zpět ke špičkové technice, k ověřeným a spolehlivým strojům 
za příznivé ceny. Zcela byly ukončeny všechny nepekařské akti-
vity a firma se bude věnovat pouze svému původnímu poslání. 
Dále budou na pekárnách v ČR zastupovat nejlepší evropské 
výrobce pecí MIWE Německo, rozvalovačů a linek jemného 
pečiva RONDO Švýcarsko, kráječů katrových i kotoučových 
JAC Belgie, hnětačů Sigma Itálie a dalších. Cílem všech usku-
tečněných změn je zlepšení služeb a servisu. Nadále plánují 
přinášet nové trendy v oboru z Evropy i ze světa.

Firma se soustředí na omlazení odborných pracovníků. 
Koncem roku 2019 dokončila zaučení nového mechanika, 
dvou elektrikářů a logistika druhé generace, jejichž otcové ve 
firmě dlouhodobě pracují. Tyto rodinné poměry velmi přispí-
vají ke kompatibilitě vztahů pracovníků, ale zejména k velmi 
dobrému pracovnímu klimatu a tvůrčí náladě. Celkem je nyní 
ve firmě již šest juniorů, kteří jsou zárukou plynulého pře-
chodu firmy do nového desetiletí a dále. V těchto nových spo-
lupracovnících vidí vedení společnosti záruku dalšího rozvoje 
firmy, nových postupů a přístupů a nového elánu při poskyto-
vání služeb pekařům a cukrářům.

Od roku 2009 sídlí společnost PEKASS s. r. o. ve svých 
provozních a kancelářských prostorách v Plzni. Po přestě-
hování kancelářských, dílenských a skladových provozů se 
téměř okamžitě projevilo mnoho výhod tohoto centrálního 
uspořádání. Především parkování v areálu pro zaměstnance 
i zákazníky,  několik možností nakládání  a skládání strojů, 
mnohonásobné zvětšení plochy skladů a dílen a v neposlední 
řadě  i  zařízení  kompletní  zkušební  pekárny.  Tato  pekárna 
umožňuje předvádět zájemcům všechny stroje v provozu, se 

Centrála PEKASS s. r. o.

rozvalovač těsta rONDO Compas 4000  
je nový hit – dodává plzeňský PEKASS

 

 

Při pracovní poradě
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Vstupní hala s historickými exponáty

surovinou od hnětení, tvarování až po upečení. Tím si můžou 
vyzkoušet  vhodnost  strojů  pro  vlastní  výrobky  a  zároveň 
i zaučit obsluhy a údržbu zařízení. Ve skladu náhradních dílů 
byla zavedena evidence za pomoci čárových kódů, což značně 
zrychlilo práci a zpřehlednilo pohyb dílů. Také dílny elektro 
byly  vybaveny  nejnovější  technikou,  umožňující  testování 
řídicích desek a ovládacích panelů dodávaných strojů. Každo-
ročně jsou pro pekaře ve zkušební pekárně organizovány tech-
nologické semináře s partnerskými dodavateli surovin, kde 
jsou představeny nové výrobky, směsi a také vhodné strojní 
vybavení. Tradiční je také každoroční „Setkání pekařů s EX 
Plzeň“, které bývá v duchu kulturně společenském a končí 
obvykle v pozdních nočních hodinách. Firma PEKASS spolu-
pracuje s písničkářem Samsonem Lenkem, který pro ni složil 
již tři pekařské písničky. V oblasti sportu firma podporovala 
fotbalový klub Viktoria Plzeň. 

Současné postavení firmy PEKASS s. r. o. má svůj pevný 
základ. Je společností navazující na pekařskou českou tradici, 
je to firma rodinná, dvougenerační a působí na trhu 30 let. 
A pro její nynější směřování má svoje desatero:

   špičková technika MIWE, RONDO, JAC, Sigma...
   spolehlivý servis,
   přátelský přístup, komunikativnost, nové trendy,
  příznivé ceny,
   zaměření pouze na obor, bez vedlejších aktivit,
   síť prodejců i servis po celé ČR,
   komunikace prodejce se servisem,
   vybavená zkušební pekárna,
   rozsáhlý sklad náhradních dílů,
   pravidelná školení prodejců i servisu.

Zástupci společnosti se zúčastnili koncem ledna 2020 
ve  Švýcarském  Burgdorfu  celosvětového  setkání  obchod-
ních zástupců firmy Rondo. Pro Českou republiku je to právě 
firma PEKASS s. r. o. Plzeň, výhradní dovozce strojů Rondo 
již od roku 1994. Firmu Rondo založil roku 1948 pan Gustav 

A. Seewer, jako dílnu na ruční rozvalovače těsta. V současné 
době firma vyrábí sériové rozvalovače od jednoduchých stol-
ních až po robustní automatické průmyslové; dále linky na 
výrobu a zpracování těst listových, plundrových a kynutých 
a linky speciální, průmyslové, na výrobu konkrétních výrobků 
(donuty, celozrnné výrobky, pečivo z velmi volných těst). Při 
praktických ukázkách ve zkušební pekárně zaujala nejvíce 
linka na chlebové tvary s robotickým vykulovačem Rondobot 
a také průmyslový vykulovač s vyvalovačem chleba BrotStar 
s  velice  jednoduchým  systémem  rozebírání  a  čištění.  Pře-
kvapením na závěr bylo, že se zvýšením produktivity výroby 
velice oblíbeného automatického rozvalovače RondoStar se 
podařilo snížit konečnou cenu stroje až o 30 %.

Nejvýraznější novinkou však bylo představení zcela 
nového rozvalovače těsta Compas 4000 nové koncepce, 
bez převodovky, se samostatně poháněnými pásy, ovláda-
nými přímo z nerozbitného panelu. Programování je intui- 
tivní, pomocí přetahování symbolů. 

Tento  zcela  unikátní  rozvalovač  měl  být  představen 
jako velká premiéra v dubnu tohoto roku na stánku společ-
nosti  PEKASS  na  veletrhu  SALIMA  2020  v  Brně.  Veletrh 
je odložen, a tak je možné vidět tento exponát v sídle firmy. 
Pekaři, máte se na co těšit!

Redakce  


Compas 4.0
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Vítejte ve světě 
dokonalých analýz
PrVNí INTELIGENTNí ANALyZáTOr MLéKA 

NA SVěTě – NOVý MILKOSCAN™ FT3

Inteligentní analýza umožňuje  
pohotovou produkci v mlékárenství

Globální  vývoj  v  mlékárenském  průmyslu  a  spotřebitelské 
trendy  zvýšily  nároky  na  pohotový  vývoj  produktů  a  vý-

robky bezpečné kvality vyrobené udržitelným způsobem. Ana-
lytická technologie nové generace nabízí nové způsoby, jak se 
ziskem řídit různé nabídky a měnící se požadavky zákazníků.

Společnost  FOSS  oznamuje  uvedení  nového  Milko- 
ScanuTM  FT3,  inteligentní  analyzátor  pro  mlékárenství 
umožňující okamžité multiparametrové testování širokého 
spektra tekutých a polotuhých mléčných výrobků při nízkých 
nákladech a bezprecedentní konzistentnosti výsledků.

Jedno řešení pokrývá mnoho úloh

MilkoScanTM FT3 může testovat širokou škálu vzorků 
včetně  čokoládového  mléka,  jogurtu,  WPC  (syrovátkový 
proteinový koncentrát) a dalších na různé parametry,  jako 
je  tuk,  bílkoviny,  sušina,  bod  tuhnutí  a  mnoho  dalších.  Se 

svým  inteligentním  průtokovým  systémem  dokáže  rozpo-
znat a automaticky se přizpůsobit každému vzorku a dosáh-
nout výsledků během pouhých 30 sekund v závislosti na typu 
vzorku. To vede k okamžitým ziskům ve výrobě díky rychlé 
dostupnosti  kritických  kvalitativních  dat  pro  nepřetržité 
řízení a rychlé rozhodování.

Komplexní možnosti cíleného a necíleného screeningu 
falšování, které jsou k dispozici u modelu MilkoScanTM FT3, 
jsou považovány za nejpokročilejší dostupné v současnosti. 
K dispozici je také přímé měření bodu tuhnutí mléka a smetany.

Špičkový výkon, vždy a všude

Počet analytických přístrojů používaných v mlékárnách 
roste  spolu  s  konsolidací  průmyslu  a  globalizací.  Funkce 
digitální konektivity zabudované do přístroje MilkoScanTM FT3 
pomáhají udržet všechny měřicí přístroje stejné. Například je 
snadné spravovat skupinu přístrojů konfigurovaných v síti, 
kde hlavní přístroj udržuje ostatní přístroje zapojené v síti 
aktualizované novými kalibračními modely.

Dalším průlomovým prvkem využitým v MilkoScanuTM 
FT3 je patentovaná forma standardizace přístroje. Přístroj 
automaticky,  každé  dvě  hodiny,  kontroluje  svůj  výkon,  to 
znamená, že jsou okamžitě zaznamenány jakékoli známky 
driftu  ve  výsledcích.  Tím  se  můžeme  vyhnout  kontrolám 
referenční analýzy vyžadovaným u přístrojů starší generace. 
Šetří  čas,  pracovní  a  chemická  činidla  a  zbaví  nás  obav 
o dodržování provozních postupů.

Výjimečná provozuschopnost 

Pro  zajištění  bezpečných  produktů  a  efektivnosti 
výroby  je  nezbytné  vyhnout  se  neplánovaným  prostojům. 
Se  zabudovanými  ID  čipy  monitoruje  MilkoScanTM  FT3 
životně důležité součásti přístroje a autodiagnostický systém 
poskytuje  rady  pro  řešení  případných  problémů,  které 
umožňují rychlé rozhodování. S online podporou se operátoři 
nemusí při obsluze přístroje nikdy cítit sami, protože program 
FossManagerTM  dostupný  u  MilkoScanuTM  FT3  poskytuje 
komplexní nabídku digitálních služeb přímo na místě.

Nový MilkoScanTM FT3

Dotykový displej se základními, nejčastěji využívanými funk-
cemi

MilkoScanTM FT3 
je schopen měřit 
pomocí inteligent-
ního automatic-
kého nastavení 
po rozpoznání 
produktu širokou 
škálu vzorků různé 
viskozity – od teku-
tých po polotuhé 
– včetně čokolá-
dového mléka, 
jogurtu, WPC atd.

VINAŘ SADAŘ 4/201876

INZERCE

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

WineScan™ SO2

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

OenoFoss™ 
Přenosný a rychlý 
analyzátor bez 
potřeby chemikálií.

www.milcomservis.cz

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR 
FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: +420 734 418 117
promo@milcom.cz

Spojte se s nejlepšími
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„MilkoScanTM FT3 není pouze další MilkoScan,“ říká 
generální ředitel FOSS Kim Vejlby Hansen. „Do příběhu pří-
strojů FOSS typu MilkoScan přidává zcela nový a vzrušující 
inteligentní aspekt tím, že poskytuje ideální řešení pro dnešní 
dynamický mlékárenský průmysl.“

O společnosti FOSS

FOSS přispívá k udržitelnému využívání zemědělských 
zdrojů naší planety, a tím k výživě a zdraví lidí na světě. Naším 
úkolem je vytvářet analytická řešení, která zvyšují přidanou 
hodnotu zlepšováním kvality potravin a optimalizací výroby, 
od surovin po hotové výrobky.

MilkoScanTM FT3 – představení nejdůležitějších charakteristik

FOSS  analýzy  proměňují  měření  v  informace.  Infor-
mace, které podniky používají k provozování inteligentních 
produkcí založených na údajích s menším plýtváním a vět-
šími výnosy. FOSS pomáhá potravinářským a zemědělským 
výrobcům  řídit  jejich  podnikání  rychleji  a  chytřeji.  Tomu 
říkáme analytika nad míru.

Nils Foss založil rodinnou společnost v Hillerødu v roce 
1956. FOSS je globální společnost a její výrobky a služby se 
prodávají po celém světě. FOSS zaměstnává po celém světě 
zhruba 1500 vysoce kvalifikovaných lidí.

MILCOM servis a. s.

Společnost MILCOM servis a. s., která výše zmiňovaný 
přístroj pro český a slovenský trh výhradně dodává, zajišťuje 
svým zákazníkům k přístrojům i nezbytný servis. Spolupra-
cuje v rámci své činnosti na projektech celostátního významu, 
pravidelně se účastní odborných seminářů a provádí školení. 

V současné době připravuje v rámci kampaně pro pře-
stavení  nového  MilkoScanuTM  FT3  dva  semináře,  které 
proběhnou v České republice i na Slovensku. O přesných ter-
mínech Vás budeme ještě informovat. 

Pokud  máte  zájem  dozvědět  se  o  FOSS  přístrojích 
a  našich  dalších  aktivitách  více,  neváhejte  navštívit  naše 
webové  stránky  www.milcomservis.cz  nebo  kontaktujte 
přímo naše obchodní zástupce.

Ing. Ondřej Borský,
MILCOM servis a. s.

Zdroj: Richard Mills, rim@foss.dk, FOSS


www.milcomservis.cz

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR 
FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56
102 00 Praha 10
Tel: +420 734 172 669
promo@milcom.cz

M
ilkoScan™

 FT3

První inteligentní analyzátor mléka na světě

http://www.milcomservis.cz
mailto:rim@foss.dk
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Již téměř tři dekády jsme Vaším spolehlivým 
partnerem v oblasti průmyslového značení

JaGa, spol. s r. o.
Na Hlavní 166
182 00 Praha 8-Březiněves
tel.: +420 283 910 228–9 
fax: +420 283 910 230
e-mail: obchod@jaga-cr.cz

www.jaga-cr.cz

JaGa Bratislava, s. r. o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: +421 250 221 476
fax: +421 250 221 476
e-mail: jaga@cdicon.sk

www.jaga-sr.sk

Jediný distributor sortimentu označovacích zařízení značky Videojet v ČR a SR

1991–2020
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Již téměř tři dekády jsme Vaším spolehlivým 
partnerem v oblasti průmyslového značení

JaGa, spol. s r. o.
Na Hlavní 166
182 00 Praha 8-Březiněves
tel.: +420 283 910 228–9 
fax: +420 283 910 230
e-mail: obchod@jaga-cr.cz

www.jaga-cr.cz

JaGa Bratislava, s. r. o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: +421 250 221 476
fax: +421 250 221 476
e-mail: jaga@cdicon.sk

www.jaga-sr.sk

Jediný distributor sortimentu označovacích zařízení značky Videojet v ČR a SR

1991–2020 V NAŠEM SORTIMENTU NALEZNETE:
  Etiketovací stroje s integrovanou 
termotransferovou tiskárnou

  Aplikátory samolepicích etiket

  Ink-jet tiskárny s vysokým rozlišením 

  Průmyslové lasery

  Stolní termotransferové
tiskárny

  Ink-jet tiskárny
Systém CIJ
výška znaků 2–10 mm, až pětiřádkový režim

Systém DOD
pro označování skupinového balení
výška znaků 8–80 mm
  Termotransferové tiskárny pro přímý tisk 
na obalové materiály

•  patentovaný systém 
dynamické kalibrace
popisovací hlavy

•  intuitivní 10palcový
dotykový dispay

•  tisk až 5 řádků alfanumerického 
textu, čárových, Datamatrix
i QR kódů

•  nízká spotřeba ředidla 
dodávaného ve Smart kazetách

•  jednoduchá výměna servisního 
modulu uživatelem

INK-JET VIDEOJET 1580
Nový etalon v oblasti bezkontaktního 
inkoustového značení
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Kavárna  
Mlýnská

Ing. IVAN JEMELKA

Půvabná pivnice, středisko marketingu  
a duch Pavla Michny z Vacínova

Prezident Václav Havel přivedl do hospody U zlatého tygra 
amerického  prezidenta  Billa  Clintona.  Ministr  zahrani-

čí v Topolánkově vládě Karel Schwarzenberg vzal do pivnice 
Kavárna Mlýnská americkou ministryni zahraničí Condolee- 
zzu  Riceovou.  Havel  chtěl  Clintonovi  ukázat  zázemí  české 
undergroundové kultury ze sedmdesátých a osmdesátých let 
minulého století i s jejím populárním představitelem, spiso-
vatelem Bohumilem Hrabalem. Schwarzenberg šel s Riceo- 

vou na pivo do „Mlejna“, aby jí představil členy iniciativy Pro 
radar. (Bylo to v roce 2008 a dvě třetiny Čechů nechtěly, aby 
Američané postavili v Brdech protiraketovou radarovou zá-
kladnu).  Také  Schwarzenberg  mínil  Riceovou  seznámit  se 
zázemím české kultury, ovšem té současné, aktivistické, pre-
zentované například výtvarníkem Davidem Černým, oriento-
vané na vesměs konzervativní politiky a podporované podni-
kateli jako Zdeněk Bakala, Libor Winkler či Karel Janeček. 

V čem je rozdíl mezi Clintonem U zlatého tygra a Riceo- 
vou v Kavárně Mlýnská? V marketingu. Respektive v  jeho 
absenci U zlatého tygra, a jeho přítomnosti ve Mlejně. K tomu 
se  však  dostaneme.  Vraťme  se  nejprve  k  našemu  tématu, 
kterým jsou „nové“ hospody v Praze, tedy ty, které vznikly 
po roce 1989. Pivnici Kavárna Mlýnská opravdu nemůžeme 
vynechat, bylo by to jako psát o pražských památkách a vyne-
chat Schwarzenberský palác.

Viktorin Kornel ze Všehrd

Kavárna  Mlýnská  sídlí  v  přízemí  starobylého  domu 
na  levém břehu Čertovky, vltavské strouhy, která odděluje 
ostrov Kampa od Malé Strany. Adresa pivnice sice zní Vše-
hrdova ulice číslo 14, ale ve skutečnosti se dovnitř dostanete 
přes lávku z Kampy. Tedy po mostě Legií nebo z Újezdu na 
Malostranské nábřeží a potom po schodech dolů na Kampu. 
Velké dřevěné mlýnské kolo uvidíte už z  dálky a  tam to  je. 
Nové mlýnské kolo z roku 1995 má průměr téměř 6,5 metrů, 
váží tři tuny a má 36 naimpregnovaných lopatek z dubového 
dřeva. Ve zdi domu jej drží více než tunová pětimetrová hřídel. 
Dům je totiž bývalý mlýn, dříve nazývaný Huťovský či Huť 
nebo také podle jeho nejslavnějšího majitele Všehrdův mlýn. 
V  historických  pramenech  je  tato  stavba  zmiňována  už  ve  
13.  století,  kdy  patřil  s  přilehlými  parcelami  klášteru 
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v Chotěšově. Český humanista a právník Viktorin Kornel ze 
Všehrd mlýn vyženil. Vystudoval pražskou univerzitu, později 
tam začal i přednášet a byl jejím děkanem. Roku 1487 uni-
verzitu opustil a stal se úředníkem u zemských desek. V roce 
1499 sepsal stěžejní a obsáhlé právnické dílo O právích země 
české knihy devatery. V roce 1520 postihla Prahu morová epi-
demie, Viktorin Kornel ze Všehrd se nakazil a 21. září téhož 
roku zemřel. Podle starých letopisů přímo ve mlýně. 

Pavel Michna z Vacínova

Mlýn po různých vlastnických peripetiích nakonec zís-
kala malostranská obec. Ta však o něj přišla v roce 1547 kon-
fiskací císaře Ferdinanda I. Malá Strana totiž odmítla podpořit 
vojenské tažení Ferdinanda I. na pomoc císaři Karlu V. Později 
se mlýn vrátil zpět do držení Malostranských. Obec pak držela 
vlastnické právo k objektu mlýna a k jeho příslušenství až do 
roku 1624. V podmínkách, jaké nastaly po bělohorské bitvě, 
byla donucena mlýn vyměnit za jiný dům s Pavlem Michnou 
z Vacínova. Zbohatlík, který měl čich, aby se tak řeklo. Syn 
řezníka  z  Budyně  nad  Ohří,  který  si  pomohl  i  ke  šlechtic-
kému titulu. Po porážce českého stavovského povstání v roce 
1620 vycítil příležitost a spojil se s císařským místodržícím 
Karlem z Lichtenštejna a vrchním velitelem císařských armád 
Albrechtem  z  Valdštejna.  Stal  se  generálním  dodavatelem 
císařské armády. Podílel se na rozsáhlých majetkových trans-
akcích zabaveného majetku vůdců stavovského povstání. Po 
roce 1623 vlastnili Michnové z Vacínova kromě jiného Hlubo-
čepy, Butovice, Smíchov, Košíře, Dolní Břežany, Týnec nad 
Sázavou, Konopiště, Neveklov, slezský Fulštejn a další pan-
ství. Kolem Všehrdova mlýna nechal Michna vystavět palác, 
který dnes nese jméno Tyršův dům a patří Sokolům.

Vzkříšení Všehrdova mlýna

Ve  20.  století  mlýn  Huť  či  Všehrdův  již  ztratil  svoji 
funkci i mlýnské kolo. V domě byly v té době byty a na jeho 
pozemku působila truhlářská dílna. Za minulého režimu byl 
dům majetkem Prahy 1. Postupem času se dostal do špatného 
stavu. Podle internetových stránek Městské části Praha 1 pri-
vatizace domovního fondu umožnila, aby v roce 1994 objekt 
bývalého mlýna odkoupila společnost Všehrdův mlýn, spol. 
s r. o. (VM, spol. s r. o.), kterou o rok dříve založili nájemníci 
domu. V roce 1995 pak byla za finančního příspěvku Městské 
části Praha 1 provedena generální oprava mlýnského kola, 
včetně veškerého příslušenství. Projekčně akci zajistil akade-
mický architekt Jindřich Smetana. Ten byl kromě jiného po 
dvě funkční období rektorem Vysoké školy uměleckoprůmys-
lové v Praze a věnuje se projektování objektů s veřejnou, kul-
turní a společenskou funkcí. Slavnostní spuštění mlýnského 
kola se uskutečnilo 14. prosince 1995. V provozu by mělo 
vydržet padesát let. Společnost Všehrdův mlýn, spol. s r. o., 
ještě v roce 1998 provedla opravu střechy domu a o rok poz-
ději byla dokončena oprava fasády, odvlhčení zdiva a repase 
oken. 

Ondřej Kobza – (asi) majitel

Odpověď na otázku, kdo je nájemcem nebytových pro-
stor Všehrdova mlýna, ve kterých byla vybudována pivnice, 
není tak snadná stejně, jako kdy to přesně bylo. Podle inter-
netového portálu o stavebnictví a architektuře ESTAV.cz je 
majitelem  Kavárny  Mlýnská  Ondřej  Kobza.  Rodák  z  Ústí 

nad Orlicí a nedostudovaný teolog a politolog. V roce 2010 
si  otevřel  v  pražských  Vršovicích  v  Krymské  ulici  hipster-
skou kavárnu Café V lese, kromě toho i Café Neustadt, hos-
podu Sběrné suroviny, Café Ermitáž a kavárnu Bajkazyl na 
vltavské náplavce. Tvrdí o sobě, že oživuje veřejný prostor. Byl 
iniciátorem a provozovatelem projektů Piána na ulici, Šachy 
na ulici, Poesiomat a Veršomat. Díky Dagmar Havlové bydlí 
na střeše pražského paláce Lucerna a díky šikovnosti sobě 
vlastní obývá hrad Pirkštejn. Veřejný muž roku a PR osob-
nost roku. Má nadání vymyslet neokoukané akce, které budí 
zdání veřejné prospěšnosti, a tím přitahují pozornost médií. 
Tuto Kobzovu komunikační  schopnost se pak snaží využít 
všichni ostatní, kdo si myslí, že ji potřebují, politici, podnika-
telé, umělci atd. 

Martin Kotas – (snad) vedoucí

Podle  Kobzy  je  „vedoucím“  Kavárny  Mlýnská  další 
muž s vrozenou schopností marketingu Martin Kotas. Víme 
o něm, že chodil na průmyslovku, studoval na Ježkově kon-
zervatoři, maturitu si poté udělal na gymnáziu. V roce 1989 
mu bylo patnáct let a podle vlastních slov se hned vrhnul do 
organizování akcí, koncertů a výstav. Kromě toho byl do roku 
2000 provozovatelem Týnské literární kavárny v Týnské ulici 
v Praze. Kotas je společníkem v řadě firem. Například Opona, 
o. p. s., která má jako popis obecně prospěšných služeb uve-
deno: shromažďování, zpracování a poskytování informací 
o železné oponě a jejím pádu. Nebo Fórum Karla Schwarzen-
berga, o. p. s., která si klade za úkol kromě jiného ve spolupráci 
s občanskými iniciativami a subjekty v regionech vyhledávat 
mladé politiky a připravovat je na aktivní politickou dráhu 
a angažovanost v občanské společnosti. V obchodním rejst-
říku najdete i společnosti Letní poloha s. r. o. nebo S.K. cafe, 
s. r. o., jejichž předmětem podnikání je pohostinská činnost. 

Kotas  patřil  do  tzv.  kreativního  týmu,  který  v  roce 
2013  vedl  prezidentskou  kampaň  Karla  Schwarzenberga, 
a Kavárna Mlýnská byla jejím centrem. Loni, při příležitosti 
první  oficiální  návštěvy  Zuzany  Čaputové,  prezidentky 
Slovenské  republiky,  v  České  republice  byl  Kotas  spoluor-
ganizátorem  koncertu,  který  se  formálně  konal  na  počest 
jejích narozenin. Koncert se uskutečnil na Kampě a v prosto-
rách Kavárny Mlýnská, kde si Čaputová připila se Schwar-
zenbergem,  Tomášem  Halíkem,  Michaelem  Žantovským, 
Markem Hilšerem, Jiřinou Šiklovou, Miroslavem Singrem 
a dalšími.
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Kouzelné místo pro pivnici

Abychom nepsali pouze o lidech, Kavárna Mlýnská se 
nachází na pěkném a starobylém místě Prahy. Hezčí místo 
pro pivnici byste sotva našli. Vnitřek mlýna z 13. století se 
celkem citlivě podařilo skloubit s novodobým alternativním 
vzhledem, kterému dominuje výčep, zhotovený výtvarníkem 
Davidem Černým. V interiéru kavárny je stále k vidění funkční 
mechanismus pohánějící mlýnské kolo  i dochované nosné 
konstrukce budovy.

Prostory  hospody  pravidelně  slouží  k  prezentaci 
výtvarné,  literární  a  jiné  individuální  tvorby,  což  působí 
celkem  hezky  a  příjemně.  Obsluha  je  profesionální  a  ceny 
standardní, pokud berete v  úvahu, že se  nacházíte v  turis-
ticky atraktivní části Prahy. Jestli se rádi pohybujete ve spo-
lečnosti celebrit a ostatních, kteří s vámi tuto zálibu sdílí, pak 
návštěva této pivnice ve večerních hodinách je pro vás ide-
álním místem. Smýšlíte-li (liberálně) pravicově, máte vyšší 
vzdělání i příjmy a nemáte rádi Miloše Zemana, můžete se 
zapojit do debaty beze strachu, že budete vypuzeni jako cizo-
rodé agens. 

Hospoda třetího druhu

Kavárna Mlýnská bývá označována i za tzv. pražskou 
kavárnu nebo také „lumpenkavárnu“, což má být označení 
pejorativní, ačkoli  jasná definice tohoto pojmu chybí. Nic-
méně podle informací, které jsou k dispozici o osobách sdru-
žených kolem této pivnice, jde o místo, kde se setkávají dost 
často lidé, kteří vědí, že peníze, média a politika se navzájem 
potřebují  a  bez  této  spolupráce  nelze  dosáhnout  vlivu  ani 
moci. Taková místa obyčejně vytvářejí a provozují individua 
s talentem na finance, veřejný prostor a správu věcí veřejných 
propojovat a veřejnost o tom „správně“ informovat. Říká se 
tomu marketing a ten dnes vládne ve všech oblastech lidské 
činnosti. Podnikatelské záměry tohoto druhu působí velmi 
sofistikovaně, přesto se jedná o nové hospody – kavárny jaké-
hosi třetího druhu, které s tradiční pivní kulturou nemají asi 
mnoho společného. Spíš jako by tam někde strašil duch Pavla 
Michny z Vacínova.
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Putování za sýry
TÊTE DE MOINE – SLAVNý Sýr 

Z KLáŠTErA BELLELAy

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc., 
Českomoravský svaz mlékárenský

V  dalším  díle  našeho  putování  za  sýry  kolem  celého  svě-
ta  navštívíme  tentokrát  švýcarsko-francouzské  pomezí, 

vlastně hornatou oblast pohoří Jura, ve které má svůj původ 
jeden velmi slavný sýr. Jeho jméno zní přinejmenším vzneše-
ně, jako by snad patřilo nějakému aristokratovi: Tête de Mo-
ine, Fromage de Bellelay AOP nebo chcete-li Mnichova hlava 
– sýr z Bellelay. Tento mimořádně zajímavý sýr „se narodil“ 
v roce 1192 v premonstrátském klášteře Bellelay, tedy rok po 
založení dnešního švýcarského hlavního města Bernu, a do-
konce  99  let  před  vznikem 
Švýcarské  konfederace.  Za 
dobu  své  existence  „přežil“ 
tento sýr mnoho významných 
historických momentů, ale te-
prve 19. ledna 2001 se dočkal 
svého  uznání,  když  obdržel 
ochranu  svého  původu  (AOP 
– Les Appellations d’origine 
protégées).  Dnes  tento  sýr  již 
zná doslova celý svět.

Původ sýra a jeho historie

Sýr Tête de Moine je spojen s více než 800letou historií 
a vůbec první zmínky o něm coby o sýru Fromage de Bellelay 
(Sýr z Bellelay) se datují do roku 1192, kdy byl sýr používán 
jako platidlo vůči klášteru. Klášter Bellelay bylo premonst-
rátské opatství ve stejnojmenné obci v oblasti Bernské Jury, 
které až do roku 1798 představovalo autonomní vládu pro 
Basilejské biskupství spadající k federálním kantonům měst 
Bern, Solothurn a Biel. Z dochovaných písemností kláštera se 
dozvíme, že byl založen v roce 1136 proboštem Siginandem 
z opatství Moutier-Grandval. Ten na jednom ze svých lovů 
pronásledoval  divočáka  do  nepropustných  lesů  jurského 
pohoří. Štvané zvíře nakonec ulovil, ale pak dlouho nemohl 
nalézt cestu zpět z nepropustné jurské divočiny. Po čtyřech 
dnech  strastiplného  bloudění  se  v  modlitbách  zavázal,  že 
pokud se přeci jen bezpečně vrátí zpátky do Moutier, založí 
v  místě,  kde  se  ztratil,  klášter.  Cestu  zpět  se  mu  nakonec 

podařilo najít a Siginand opravdu své slovo dodržel a v místě, 
kde  se  ztratil,  nechal  později  skutečně  vybudovat  klášter. 
Ten byl pojmenován jako Bellelay, což je odvozenina z fran-
couzských  slov  „belle laie“  a  v  překladu  znamená  „krásná  
prasnice“.

Mniši v klášteře chovali pro svou obživu také dobytek, 
a  dokonce  si  sami  vyráběli  sýry,  které  měly  původně  tvar 

komolého  kužele.  Sýr  Fromage de Bellelay  byl  považován 
za  velmi  jemný  sýr,  který  byl  příliš  dobrý  a  také  drahý  pro 
obyčejné  lidi,  protože  byl  vyráběn  výlučně  z  plnotučného 
mléka.  Pochutnávali  si  na  něm  mniši  žijící  v  klášteře,  ale 
část výroby byla též prodávána do různých zemí, zejména do 
Francie. Dopisy dochované v klášteře z roku 1292 potvrzují, 
že sýr opatů z Bellelay získal takovou pověst, že se používal 
i k výplatě licenčních poplatků chovatelům hospodářských 
zvířat, k regulaci soudních sporů, ale také byl nabízen jako 

dárek jiným kněžím a biskupům, či dokonce používán jako 
měna.

Později, s vývojem a rozšířením jiného švýcarského sýra 
Gruyère, se produkce Fromage de Bellelay zastavila. Jak si však 
povíme dále, výroba sýra a jeho prodej začaly významně růst 
po roce 1980 a dnes jsou sýry exportovány do celého světa.

Dnešní název sýra není zcela jasný. Označení Tête de 
Moine (Mnichova hlava) se používá asi od roku 1790, tedy 
z doby Francouzské revoluce. První vysvětlení souvisí se způ-
sobem servírování sýra a opírá se o posměšné pojmenování 
propůjčené francouzskými vojáky, kteří srovnali metodu krá-
jení sýru s metodou holení hlavy mnicha k vytvoření plešky 
k  položení  kněžské  tonzury,  a  vytvoření  tak  mnišského 
vzhledu.  Poté,  co  se  shora  bochníčku  sýra  odřízne  kůrka, 
připomíná  „oholený“  sýrový  válec  doslova  pleš  na  hlavě 
mnicha. A podobně, jak mnichovi znovu a znovu dorůstají 
vlasy a on si je musí dostříhávat a hlavu doholovat, tak se také 
sýr  z  vysokého  válce  při  servírování  postupně  seškrabává 

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstbistum_Basel
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či  hobluje  tak,  že  po  skrojení  je  vždy  vidět  patrná  světlá  
plocha.

Druhé vysvětlení pojmenování sýra je založeno na pří-
bězích z regionu Jura, které se vztahují k počtu sýrů ulože-
ných v klášteře podle počtu mnichů, kteří v něm žili. Které 
z  uvedených  vysvětlení  je  ale  to  správné,  zatím  sýrařští 
historici s definitivní platností neurčili, nicméně obě teorie 
se velmi účinně používají v dnešním marketingu, takže si sýr 
s sebou nese svůj zajímavý příběh. 

Nejstarší písemný popis výroby sýra Bellelay, který je 
uložen v archivu kláštera, pochází z roku 1628. V této archi-
válii se poukazuje na to, že je při výrobě „…používáno velmi 
tučné mléko vynikající kvality pocházející z nejlepších trav 
a bylin v zemi“. 

V době Velké francouzské revoluce byli mniši z kláštera 
v roce 1797 vyhnáni. Výroba sýra však pokračovala i nadále ve 
všech farmářských mlékárnách bývalého kláštera. V polovině 
19. století se panu A. Hofstetterovi, farmáři z Bellelay, poda-
řilo dát produkci sýra zcela nový podnět. Se sýrem soutěžil 
i na řadě zemědělských výstav a na světové výstavě „Concours 
Universel“ v Paříži v roce 1856 získal sýr přední ocenění. Ke 
konci 19. století bylo založeno několik nových venkovských 
sýráren, z nichž některé fungují dodnes.

Koncem 18. století dostal sýr Fromage de Bellelay nové 
jméno: Tête de Moine. Zmínky o tom lze nalézt ve spisech 
„Tableau du maximum des objets de première nécessité“ depar-
tementu Mont-Terrible z let 1793–1799, kdy byla tato oblast 
na čas připojena k Francii.

V první polovině 20. století došlo k dalšímu rozvoji výroby 
a farmářská manufakturní produkce (fermier) byla přemě-
něna na moderní výrobu v nově zakládaných družstevních 
venkovských sýrárnách. Do roku 1950 vzrostla výroba na roč-
ních 27 tun.

Novodobá historie a současnost sýra

S vytvořením profesní organizace v sedmdesátých letech 
minulého století, a zejména pak s vynálezem nářezového ostří 
„Girolle®“  se  začala  psát  zcela  nová,  novodobá  historická 
kapitola sýra Tête de Moine. V roce 1982 hledal jistý Nicolas 
Crevoisier  vhodný  způsob,  jak  nejlépe  a  efektivně  krájet, 
resp. seškrabávat hoblinky sýra. Za tím účelem zkonstruoval 
poměrně jednoduchou pomůcku, kdy se sýr napíchne na trn 
či kolík umístěný uprostřed servírovacího prkénka, na kterém 
je uloženo nářezové ostří. Krouživým pohybem se pak velmi 

jednoduše hoblují z válce sýra tenké hoblinky, které vytvá-
řejí  dekorativní  rozety.  Tím,  že  se  odkrajují  tyto  tenoučké 
plátky sýra, zvětšuje se jeho povrch a sýr úměrně tomu zvy-
šuje svoji lahodnou aromatičnost. Tento jednoduchý vynález 
způsobil doslova revoluci v prodeji sýra, jehož výroba začala 
exponenciálně narůstat. Myšlenka byla podpořena účinným 
marketingem  založeným  na  historickém  příběhu,  spojení 
s klášterem a mnichy, novou neobvyklou gastronomií a samo-
zřejmě švýcarskou kulinářskou tradicí a vysokou kvalitou. Do 
dnešního dne byly společně se sýry prodány již přibližně tři 
miliony těchto krájecích girol. Od devadesátých let se výroba 
díky novému způsobu servírování a neočekávanému vývoji 
vývozu téměř zdvojnásobila. V roce 1999 dosáhla výroba sýra 
1560 tun a o dvacet let později, tedy v loňském roce, bylo vyro-
beno již 2694 tun. V dnešní době se v podstatě dva ze tří vyrá-
běných sýrů vyvážejí.

V  březnu  1978  byla  založena  Asociace  výrobců  sýra 
(AFT)  s  cílem  podporovat  produkci  sýrů  Tête de Moine 
v oblasti původu, zlepšit jejich jakost, rozšířit znalosti o této 
sýrové  specialitě  doma  a  v  zahraničí  a  starat  se  o  ochranu 
chráněného označení původu sýra (AOP). Cílem sdružení je 
také vytvářet a chránit společnou značku a lobbovat za produ-
centy Tête de Moine v mlékárenském průmyslu obecně.

Dne 18. září 1997 bylo dále v Bellelay založeno Obchodní 
sdružení Tête de Moine  jako zastřešující obchodní organi-
zace zabývající se registrací AOP Tête de Moine jako chráně-
ného označení původu. Tato organizace zahrnuje farmáře, 
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mléka  se  doporučují  uskutečňovat  nejlépe  dvakrát  denně, 
v  případě  pouze  jednoho  denního  svozu  musí  být  mléko 
v sýrárně uskladněno při maximální teplotě do 18 °C.

Popis a výroba sýra

Sýr  Tête de Moine, 
Fromage de Bellelay je polo-
tvrdý zrající sýr formovaný 
do  tvaru  válce  o  průměru 
10–15 cm a výšce přibližně 
12  cm.  Hmotnost  sýra 
může  být  od  0,7–0,9  kg 
( s p e c i f i k a c e   p o v o l u j e 
dokonce  až  2  kg).  Povrch 
sýra  tvoří  červenohnědě 
zbarvená přírodní mazová 
kůrka. Po uzrání má sýrová 

hmota v zimním období barvu slonoviny, v letní krmné sezoně 
je lehce nažloutlá. Konzistence je jemná, vláčná, máslovitá 
a rozplývavá. Sýr se proto snadno plátkuje a s pomocí náře-
zového ostří dobře hobluje do tenoučkých hoblin. V chuti je 
sýr mléčně sýrový, příjemně aromatický a s přibývající dobou 
zrání se stává až výrazně pikantní. Sýr má 52 % tuku v sušině, 
sušina je nejméně 60 %, ale může být až 63,7 %, obsah soli 
v sýru může být nejvýše 2,1 %.

Pro výrobu se mísí mléko z večerní důje s čerstvě nado-
jeným ranním mlékem a napouští se do otevřených měděných 
kotlů („Chupferchessi“). Sýří se přírodním chymosinovým 
syřidlem při teplotě 31–34 °C, na podporu srážení je možné 
přidat i část syrovátky z předchozího dne. Po vytvoření sýře-
niny  se  zpracovává  na  zrno  velikosti  lískového  ořechu  až 
kávového zrnka s dohříváním na maximálně 44–46 °C. Zrno 
se vybírá ručně z výrobníku malou lněnou plachetkou (syr-
níkem) a ukládá k formování a lisování do nerezových forem, 
ve  kterých se  přes  noc  sýry  lisují. Následuje solení v  solné 
lázni po dobu asi 12 hodin. Poté jsou sýry ukládány ke zrání 
na ohoblovaná smrková prkna, pocházející opět jak jinak než 
ze stromů, které rostly ve schválené výrobní oblasti pro sýr. 
Zrání probíhá při teplotě 14–16 °C po dobu nejméně 75 dnů 
a relativní vlhkosti vzduchu ve sklepě okolo 90 %, vybrané 
sýry mohou dozrávat ale i 4 až 6 měsíců. Výrobní výtěžnost je 
asi 14 kg zralého sýra ze 100 litrů mléka.

VýrOBNí ZáVODy

Sýrárna Fromagerie de la Suze v Corgemont

Sýrárna v Corgémontu vznikla v roce 2016 sloučením 
dvou sýrařských družstev v Corgémontu a Courtelary, které 
vyráběly  sýr  Tête de Moine více  než  sto  let.  Ke  zpracování 
sem putuje dvakrát denně mléko od 17 producentů v ročním 

producenty  sýrů  i  obchodníky.  Společná  činnost  tohoto 
sdružení vytvořila ve výrobní oblasti na 370 pracovních míst 
a  zahrnuje  celkem  256  mléčných  farem,  9  sýráren  (z  toho 
7 venkovských, jednu faremní výrobnu a jednu ukázkovou 
sýrárnu v sýrařském muzeu „Maison de la Tête de Moine“ 
(Dům Mnichovy hlavy), dále pak dvě společnosti specializo-
vané na zrání sýrů.

A do třetice vznikl v květnu 2002 Svaz producentů mléka 
Tête de Moine (APLT) dodávající surovinu právě pro výrobu 
sýra Tête de Moine. Společně s Asociací výrobců sýra Tête de 
Moine“ (AFT) a Obchodním sdružením Tête de Moine AOP 
vytváří Svaz producentů mléka (APLT) další důležitou fázi 
organizace celého obchodu. Účelem sdružení  je zastupovat 
zájem producentů mléka v obchodním sdružení, připravovat 
jednání s ostatními partnery AOP Tête de Moine o úpravách cen 
a množství a napomáhat podporovat činnost obchodního sdru-
žení. V obchodním sdružení zaměřuje tento svaz své úsilí na 
poskytování informací o producentech mléka ve výrobní oblasti.

Na základě rozhodnutí Spolkového úřadu pro zeměděl-
ství Švýcarské konfederace dne 19. 1. 2001 získal sýr s ozna-
čením Tête de Moine, Fromage de Bellelay uznanou registraci 
chráněného označení původu (AOP = Les Appellations d’ori-
gine protégées).

Výrobní oblast a surovina k výrobě sýra

Podle  platné  specifikace  AOP  z  roku  2001  zahrnuje 
zeměpisná oblast výroby sýra Tête de Moine horské oblasti 
a letní horské pastviny v okresech Freiberge a Pruntrut, dále 
pak obec Saulcy a správní oblasti Bernské Jury, až na výjimky 
obcí Nods, Diesse, Lamboing, Prêles a la Neuveville.

Sýr se vyrábí výlučně z plnotučného syrového kravského 
mléka. Krmná dávka dojnic musí zahrnovat nejméně 70 % 
objemových  krmiv  vyrobených  právě  ve  schválené  země-
pisné oblasti. Zakázáno je zkrmování jakýchkoliv produktů 
s močovinou, kostní moučkou, zakázáno je použití růstových 
hormonů a také zkrmování siláží, a to po celý rok. Během 
období  zeleného  krmení  musejí  být  dojnice  ponechány  na 
pastvině po dobu nejméně 120 dnů. Krmit je možné pouze 
trávu, zelené řízky včetně kukuřice, krmné směsi se sladkým 
hráškem, řepkou, řepou a podobnými jednoletými pícninami. 
Listy a stonky čerstvé řepy musí být však zkrmeny nejdéle do 
24 hodin po řezu. V zimní sezoně lze krmit senem, případně 
částečně slámou, pšeničnými otrubami, řepnou dření, obilo-
vinami a ovesnými vločkami. V suchém období jsou povoleny 
také očištěné a odklíčkované zdravé brambory a také čisté 
a zdravé řízky z jablek. Zkrmovat lze i sušené ovocné výlisky, 
řepné  řízky,  zrno  a  melasu.  Krmné  koncentráty  v  nejvyšší 
kvalitě mohou tvořit maximálně 30 % krmné dávky. Dodávky 
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Sýrárna Fromagerie  
des Franches-Montagnes v Le Noirmont

Sýrárna v obci Noirmont zpracovává mléko z okolí od asi 
20 producentů a specializuje se na výrobu dvou chráněných 
AOP sýrů Tête de Moine a Gruyère, a tři polotvrdých sýrových 
specialit Noirmont, Roc-Montès a Franches-Montagnes.

Sýrárna je poměrně moderní a kromě své výrobní čin-
nosti  funguje  nově  i  jako  ukázková  sýrárna.  Návštěvníci 
zde  mají  možnost  prostřednictvím  velkého  proskleného 
okna  pozorovat  postupně  celý  výrobní  proces  a  seznámit 
se s výrobou dvou tradičních švýcarských sýrů. Jako ukáz-
ková  sýrárna  byla  otevřena  teprve  v  roce  2019  a  kromě 
vlastního  sledování  výrobního  procesu  se  mohou  návštěv-
níci  zapojit  do  zajímavých  edukativních  interaktivních 
her.  Návštěvu  ale  vždy  zakončí  ještě  ochutnávka  zdej-
ších sýrů, při které mohou hosté účinně zapojit  také svoje  
smysly.

Sýrárna v Saignelégier

Tato sýrárna je v provozu již od roku 1995 a je vůbec 
největší výrobnou sýra Tête de Moine. Díky výstavbě nového 
výrobního  provozu  se  zdejším  sýrařům  podařilo  přenést 
tradiční výrobní postupy pro sýr Tête de Moine do moderní 
průmyslové  výroby  a  přitom  zachovat  jeho  vysokou  kva- 
litu.

Sýrárna zpracovává přibližně 10 milionů litrů mléka od 
60 producentů mléka z oblastí Saignelégier, Les Pommerats, 
Montfaucon, Clos du Doubs a Champoz. I přes tento objem 
mléka pracuje v závodě pouze 12 zaměstnanců, kteří vyrobí 
každoročně milion bochníků sýra Tête de Moine. Sýry jsou 
skladovány  a  udržovány  ve  zracím  sklepě,  ze  kterého  jsou 

objemu přibližně 4 milionů litrů. Asi 70 % objemu mléka se 
zpracovává na sýr Tête de Moine, zbylé množství pak na dvě 
další speciality, polotvrdý aromatický sýr ze syrového mléka 
Erquel Jura a tvrdý horský sýr Sauvage. Všechny sýry mohou 
návštěvníci ochutnat v prodejně situované do bývalé vesnické 
sýrárny v Corgemontu.

rodinná sýrárna Amschutz ve Fornet-Dessous

V této malé sýrárně, která nakupuje ročně 7 milionů litrů 
mléka od celkem 43 farmářů, se kromě sýra Tête de Moine 
vyrábí ještě šest dalších sýrových specialit. Pracuje zde celkem 
15 zaměstnanců z několika zemí. Rodina Amschutz tvrdí, že 
rozhodujícím faktorem jejího úspěchu je prostředí a atmo-
sféra, které tvoří čistá příroda zdejší oblasti Franches-Mon-
tagnes,  mnohaleté  zkušenosti  zdejších  sýrařů,  konstantní 
teplota 13,5 °C ve zracích sklepích a tradiční manufakturní 
výroba sýra složená ze 40 manuálních výrobních kroků.

Sýrárna rodiny Zimmermann  
v La Chaux d´Abel

Další  rodinný  podnik  se  nachází  v  klidné  Bernské 
Juře, uprostřed idylické krajiny a rozsáhlých horských past- 
vin  na  úpatí  Freiberge.  V  sýrárně  pracují  všichni  členové 
rodiny a zaměstnávají ještě dva zkušené profesionální sýraře. 
Mléko v objemu 1 milion litrů ročně dodává 8 farmářů. Ve 
výrobním portfoliu je jednak sýr Tête de Moine, tak ještě jedna 
místní specialita, sýr nazvaný Chaux-d’Abel. Jedná se o polo-
tvrdý sýr, který se také vyrábí z čerstvého syrového mléka. 
V sortimentu mají ještě i oblíbený švýcarský sýrový bochánek 
Mutschli,  měkký  sýr  Tatouillard,  ale  také  domácí  jogurt  
a máslo.
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expedovány do centrálních zracích sklepů známé švýcarské 
společnosti Emmi AG, která pak sýry prodává. I přes tuto sku-
tečnost umožňuje kapacita vlastních sklepů sýrárny, aby v ní 
zrálo 490 000 bochníčků sýra.

Sýrárna v St-Imier

Sýrárna byla založena již v roce 1928 sýrařským druž-
stvem ve vesnici Cormoret a v té době zpracovávala pouhých 
250 tisíc litrů mléka ročně. Specializovala se na výrobu kon-
zumního mléka a sýra Gruyère.

V roce 1982 koupil mlékárnu pan Josef Spielhofer, který 
v následujícím roce převedl výrobu na sýr Tête de Moine. Nej-
prve začal asi s třetinovým objemem mléka, ale poptávka po 
sýru Tête de Moine rychle rostla, a proto se sýrárna začala spe-
cializovat pouze na jeho výrobu. Mléka bylo málo, proto se pan 
Spielhofer rozhodl v roce 1990 odkoupit mléčnou kvótu ve výši 
730 tisíc kg od jedné končící mlékárny a současně ještě převzal 
přebytečné mléko ve výši asi 400 tisíc kg od mlékárny Zim-
mermann v Chaux-d‘Abel. V roce 1998 ještě převzal sýrárnu 
v obci Renan a o dva roky později i veškeré mléko z družstva 
La Ferrière. V listopadu 2003 byly výrobní provozy v Cormo-
retu a Renanu přemístěny do zcela nové sýrárny v městě St-
-Imier. Dnešní podnik zpracovává již okolo 11 milionů litrů 
mléka a vyrábí zejména AOP sýry Tête de Moine a Gruyère, ale 
i další sýrové speciality Mont-Soleil, Bio Renan a Montagne du  
Jura. 

Podnik  se  stále  modernizuje,  v  roce  2017  zprovoznil 
novou linku pro balení sýrů Téte de Moine. V následujícím 
roce převzala vedení společnosti již druhá generace rodiny 
Spielhoferových. Ta nechala vybudovat větrnou elektrárnu, 
která nyní zásobuje výrobní provozy „zelenou“ energií.

rodinná sýrárna  
van Bürren ve Villeretu

Tento  malý  rodinný  podnik  se  nachází  v  centru  obce 
Villeret, známé slavnou soutěskou „Combe-Grède“ ve svém 
okolí.  Kromě  této  turistické  atrakce  přitahuje  pozornost 
návštěvníků  ale  i  tato  sýrárna  vyrábějící  Mnichovu  hlavu, 
ale také unikátní sýry Villeret Special, Gombe Crède a Bijou  
d‘Or.

Mlékárna  ročně  vykupuje  1,3  milionů  litrů  mléka, 
které  je  dodáváno  ke  zpracování  dvakrát  denně,  což 
se  pozitivně  promítá  do  vysoké  kvality  zdejších  výrob- 
ků.

Sýrařské muzeum Maison de la Tête de Moine 
v Bellelay 

Naproti bývalému opatství v Bellelay, ve kterém mniši 
před více než osmi sty lety vyrobili svůj první sýr, dnes stojí 
„Dům Mnichovy hlavy“ nabízející návštěvníkům seznámit se 
s dlouholetou tradicí a historií výroby tohoto zajímavého sýra. 
V rustikálním selském stavení naleznete nejenom samotné 
muzeum  schraňující  mnoho  vzácných  artefaktů  a  doku-
mentů, ale také malou ukázkovou sýrárnu, stylovou restau-
raci a obchod s mnoha místními specialitami. Běžné vstupné 
do muzea stojí 6 švýcarských franků a k prohlídce potřebujete 
asi tak hodinu. Připravené jsou ale také prohlídky s výkladem 
průvodce,  který  vás  provede  dlouhou  historií  a  se  kterým 
doslova „objevíte“ sýr, jež si po staletí zachoval svůj původní 
a jedinečný charakter. Můžete si dokonce objednat i možnost 
blíže poznat samotnou výrobu sýra a tuto si pod dohledem 
mistra sýraře vyzkoušet na sýrárně osobně. V tomto případě 
je cena za tuto praktickou ukázku 350 franků. Přibližně dvou-
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hodinový workshop organizovaný pro skupinu 10–20 osob 
začíná  uvítacím  drinkem,  následuje  vlastní  výroba  sýra 
a nakonec řízená ochutnávka zdejších sýrů. V ceně máte zahr-
nutou samozřejmě i prohlídku muzea, ale především dodávku 
dvou bochníčků sýra Tête de Moine, na jejichž výrobě jste se 
sami podíleli a  které vám muzeum  po  jejich  čtyřměsíčním 
zrání doručí na vaši domácí adresu. Z vaší „sýrařské praxe“ 
ještě získáte i vzpomínkovou fotodokumentaci. No nekupte 
to, když to stojí za to! 

Co říci závěrem

Sýr Tête de Moine je skutečně mimořádný produkt, který 
si po staletí zachoval svůj jedinečný charakter, ale rovněž oso-
bitý způsob svého servírování formou seškrabávání či později 
hoblování tenkých plátků. V dávné minulosti to byl spíše regio- 
nální švýcarský sýr, který se  jen občas  dostával za  hranice 
zejména sousední Francie, v posledních čtyřiceti  letech se 
však stal opravdovým exportním hitem propagujícím skvělou 
švýcarskou gastronomii.

Když si před konzumací napíchnete bochníček sýra na 
trn vycházející ze servírovacího prkénka a nasazeným náře-
zovým ostřím začnete otáčet ve směru hodinových ručiček, 

vybaví se vám tak trochu právě ty slavné švýcarské náramkové 
hodinky značek Tissot, Zenith či Omega. Ty ostatně pocházejí 
také z této oblasti a jsou známé pro svoji přesnost a vysokou 
kvalitu. A stejnou přidanou hodnotu má v tomto případě roz-
hodně i sýr Tête de Moine, o kterém jsem vám dnes vyprávěl.

A až budete chtít sýr ochutnat, podávejte ho buď jako 
appetizer, či jako dezert, ke kterému zvolte podle vlastní chuti 
plné bílé či červené víno. Z ovoce se tenké rozetky sýra dobře 
snoubí  třeba  s  ananasem  či  plody  mochyně  (známé  spíše 
jako  Physalis).  A  pokud  byste  snad  chtěli  sýr  zapít  pivem, 
pak je dobré hoblinky sýra posypat černým pepřem a mletým 
kmínem a případně ještě doservírovat sušené maso. Takže, 
bon appétit!



Zelený
pruh

25

 AGRAL
s. r. o.

25 AGRAL s. r. o. 1995–2020

Vydavatelství potravinářských periodik 

AGRAL s. r. o. slaví 25 let
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Za jídlem
LADISLAV STEINHAUSER

Není  to  v  jednadvacátém  století  hloupá  destinace?  Čert 
ví,  vždyť  to  není  mnoho  let,  rozhodně  ne  celé  století, 

kdy  se  naše  babičky  za  potravinami  naběhaly  dost  a  dost. 
Vůbec  ne  z  plezíru,  ale  aby  naplnily  talíře.  To  jejich  syno-
vé  a  dcery  za  potravinami,  když  jen  zjistí,  že  jsou  o  pár  ko-
run  levnější,  najezdí  rozhodně  více  kilometrů.  Pomáhá  jim 
zdarma  MHD,  pravda,  něco  se  naběhají  s  letákem  v  ruce 
mezi regály, ale v teple a suchu. Vnuci a vnučky to vidí úpl-
ně  jinak,  neváhají  jezdit  za  dobrým  jídlem  stovky  kilomet-
rů  po  Evropě  a  tisíce  kilometrů  po  světě.  Už  nejezdí  za  po-
travinami,  protože  doma  ne  moc  rádi  vaří  a  s  vařečkou  to 
moc  neumí,  necestují  za  jídlem,  že  by  měli  hlad,  ale  pro 
pohlazení  chuťových,  zrakových  a  čichových  buněk,  za 
společenským  zážitkem,  kterým  se  mohou  pochlubit  ka-
marádům.  Hlad?  Dnes?  Vždyť  planeta  řeší  bříška,  břicha 
a obezitu vůbec! Samozřejmě, že jen v našem světě, ten dru-
hý  exotický  na  opačné  straně  nás  obvykle  zajímá  jen  teh-

dy, když se tam chystáme anebo když se odsud něco chystá  
k nám.

Vzpomínáte na socialismus? Ten český byl prý k lidem 
nejpřívětivější, jídla bylo dost, pravda, ne všeho – na banány 
a mandarinky bylo fajn mít kamaráda zelináře, ale hladem 
opravdu nikdo netrpěl, na to byl režim citlivý. Každému podle 
potřeb, každému podle zásluh. Heslo! Jen nebylo jasné, kdo 
a o co se zasloužil více. 

Potřebovali jsme vejít do samoobslužné části prodejny. 
Stát!  Zastavil  nás  nekompromisně  muž,  který  pozoroval, 
kolik lidí odchází, přesněji kolik zákazníků jeho kolega pro-
hlédl, co si z prodejny odnáší. Jeden, dva,… pět. Stát! Jsme 
čtyři, můžeme spolu? Ne! Vy dva stát! Pár minut a konečně 
uvnitř.  Vešel  jsem  a  postavil  se  do  fronty.  Lidé  se  nataho-
vali, aby odhadli, jestli a kdy se na ně dostane nejen řada, ale 
i zboží. Aha, voňavky! Kousek dál přetékal regál plný rostlin-
ných olejů, jedna láhev jako druhá, jeden druh, jeden objem, 
jedna cena. Druhý regál vymetený, u dalšího hlouček žen, 

Ranní ulice

Fronta na cokoli
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Sověti  se  svojí  příslovečnou  velkorysostí  a  s  důrazem  na 
objem výroby. Kubánci fabriku doladili k dokonalosti – na 
co vše se dá vykašlat, co obejít, co poflikovat, hlavně, aby to 
pořád ještě jelo. Dnes by se dílu divili i Rusové. Páni, a co by 
tomu řekla slečna Greta? Dvanáctá hodina zabubnovala na 
žaludek, i když jet lag už hlásil večeři. Jak mu ale vyhovět? 
Nikde nic, co by jen naznačovalo restauraci či občerstvení. 
Všichni  domácí  radili  to  stejné  –  hotel  na  okraji  města. 
Co  naplat?  Jedeme  pár  kilometrů  zpět.  Vítá  nás  na  první 
pohled  státní  majetek. Vsjo bolšoje! Kdo  stavěl,  je  jasné, 
a  kdo  hotel  provozuje,  také.  Otrávený  personál  pokládá 
na  umakartový  stůl  jídelníček  zastrčený  v  ušmudlaném 
igelitu  a  cosi  zamumlá.  Když  se  po  pár  minutách  vrací, 
vyvrací  nám  jednu  představu  za  druhou.  Tak  co  máte? 
Ptáme  se.  Kuře,  štěkne  protivná  hodně  korpulentní žena, 
ukáže prstem po všech kolem stolu, zdvíhá bradu, hlasitě 
počítá  a s naštvaným  výrazem  odchází.  Pak se  vrací  a ptá 
se  na  pití.  Pivo,  zdviháme  všichni  čtyři  svoje  ukazováčky. 
Ani nemrkne a odkulí se, odkud se vykulila. Nese jenom tři. 
Práskne s nimi doprostřed stolu a s pohozením ramen dodá, 
že  víc  jich  nemají.  Zasmát  se  nahlas  si  nikdo  netroufnul. 
Všichni najednou tvrdili, že mít pivo nemusí, takže tři jsou 
stejně  až  až.  Kdepak  jsi,  naše  milovaná  Evropo,  kolébko  
civilizace?

Letadlo dosedlo jak do peřinky, nikdo pilotům netleskal, 
všichni v kabině jen znuděně zapnuli své telefony, skleněné 
destičky a placičky a cosi po nich prstem matlali. Už  jsme 
doma!  Tlačenice  v  letadle,  tlačenice  před  znuděným  cel-
níkem, pozorujícím ze zasklené budky ty, kteří nevědí, kam 
zasunout pas do automatického celníka, jak si správně stoup-
nout, kam se koukat, kdy jít a kdy ne. Podejte mi ten pas, vyzve 

naštvaně! Rutinní zalistování, vysunutí pasu do škvíry. To 
je služba, zase samý turista! Kam pořád jezdí? Proč nesedí  
doma?

Pardon, pardon, kufr, to je můj kufr, protlačuji se rameny 
a lokty. Konečně v civilizaci, drnčí kolečka po dlažbě. Konečně 
rovné silnice, dálnice, jak má být – narvaná kamiony oběma 
směry, vždyť svět stojí na kolech, obchod se musí točit. Tam je 
levnější práce, tam zas surovina, tady se dá super prodat. Kilo-
metry? Hodíš čísla do nákladů! Nevyráběj, prodávej. Makat 
musí jiní, my umíme řídit, rozdělovat, přerozdělovat, rozho-
dovat, šíbovat. Oj, ty sladká Evropo! Jen mít více Úkáček, 
chtělo by to… Neskočíme na jedno?

Otevírám noviny. Plné keců z obou stran. Kdo maká, ten 
to dělá blbě, kdo je v opozici, vždycky ví, jak na to. Evropská 

Prázdné regály v kubánské samoobsluze

Olej. Jeden druh, jeden objem

Za co utratit poslední Pesos

Realita dneška

diskutujícím  nad  šamponem,  který  dnes  dostali.  „Prosím, 
nevíte, kde je voda?“ Žena překvapeně kroutila hlavou a odká-
zala  nás  k  pokladní.  Takže  zpět.  Přívětivá  otázka  a  odpo-
vědí  drsné  zamručení  přezaměstnané  a  nestíhající  ženy, 
otráveně  markující  šampony  a  vracející  ušmudlané  Pesos. 
„Nevedeme!“ Vyšli jsme se smíchem ven. Na prodejně visel 
nápis: Voda a mýdlo. Jsme to ale trubky – drogerie. Vystáli 
jsme frontu u dalšího obchodu, vodu v petkách zase neměli, 
ale už jsme byli v potravinách. Zato trefa napotřetí! Kdyže 
a kdeže se to stalo? Před pár měsíci – na Kubě. Ne, že stalo, 
stávalo.  Přesněji,  všude  mimo  turistické  destinace,  všude, 
kde  se  platilo  kubánským  Pesem,  kde  ale  po  Pesos conver-
tible, hladově natahovali rukou. Pamatujete Tuzex a tuzexové  
poukázky?

Moa  je  jednobarevné  –  žlutohnědé  město.  Vše  okolo 
pokryl  prach  z  niklových  dolů,  dokonalá  ukázka  sociali-
stické  ochrany  životního  prostředí.  Zpracovnu  postavili 
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Kdo je nemocný

komise? Copak zase vymysleli? Jo hranice? Uprchlíci? To už 
tady bylo. A co tady? Čína? Virus? Ach jo, chlapci šikmoocí, 
máte zase problém? Je vás zkrátka moc a zas se vám nějaká 
ta chřipka vymykla z rukou? Hoši, hoši, chce to pořádek, náš 
evropský systém. Nějaké městečko Wu-chan, kde to vůbec 
je? Chytrý mobil, ťuky ťuk. Páni, v té čínské dědině jich žije 
stejně jako v Česku! Kolega zdvíhá krýgl a mává prsty druhé 
ruky,  no  a?  Na  zdraví!  Nemáš  chuť  se  sklouznout  v  Itálii? 
Jarní  sluníčko,  šustění  lyží  po  vyžehleném  manšestru,  vítr 
ve  vlasech,  bombardino  na  stole,  krásný  holky,  ó  la  bella  
Italia! 

Nasazuji si roušku a vystupuji z bezpečí auta do nebez-
pečí  supermarketu.  Stát!  Plný  limit!  Stavím  se  do  fronty 
a udržuji rozestup. Raději čtyři metry, míní paní přede mnou. 
Konečně uvnitř se hrnu k rohlíkům. Slečna jistě sličná, ale 
přece jenom pod náhubkem hůře čitelná ode mne odstupuje. 
Nedivím  se,  věk  je  tady  a  holka  jistě  ze  všech  stran  slyší  – 
jsem jedinec patřící do ohrožené skupiny. Milá slečno, věřte 
mi, necítím se tak! Zamrkám na ni. Dědek blbej, čtu jí z očí. 
Nedostal  to?  Nemá  to?  Nemám,  zatím  ne,  asi  ne,  jistě  ale 
budu. Sedám do auta, stříkám na ruce dezinfekci, sundávám 
roušku  a  vyrážím  prázdnými  ulicemi  do  práce.  Zamasko-
vaný vrátný mi měří teplotu, asi na tom mém vzhledu něco  
bude! 

Co  je  nového?  Kamiony  trčí  na  hranicích,  nemáme 
maso, nedodali jsme výrobky do skladu v Polsku, do karan-
tény strčili další řidiče, nedojeli k nám na servis strojů, že 
mají karanténu, Pepek zakašlal, tak jsme ho poslali domů, 
Mařenka  hlídá  děti,  Zdeněk,  ten  blbec,  byl  v  Itálii.  Nade-
chuji  se.  Vyrábíme?  Jak  co!  Hospody  jsou  zavřené,  takže 
neplatí,  nemají  z  čeho,  supermarkety  mají  z  čeho,  ale 
v  platbách  se  zadrhávají  také,  prý  nemají  lidi,  kteří  by 
zadávali  faktury  do  počítače.  Tlačí  se  výplaty,  zemědělci 
potřebují  na  osivo,  na  hnojivo,  před  naším  skladem  stojí 

kamion  fólií  a  řidič  váhá,  jestli  má  podat  doklady  v  ruka-
vici či bez. Koukám jak výr ve dne a mám chuť na panáka! 
Copak  ho  ale  přes  tu  roušku  procedím?!  Potřeboval  bych 
si  odplivnout,  zakašlat,  vysmrkat,  promnout  oči.  Copak 
dnes ve společnosti mohu? Odcházím na toaletu a s chutí 
se  vysmrkám.  Do  prd…,  chlapče,  chlapče,  slušní  lidé  
neklejí!

Pane  premiére,  poděkujte  i  potravinářům,  naklání 
se ministr zemědělství ke svému šéfovi. Kývne mu hlavou 
a  hned  jí  probleskne,  který  novinář  napíše,  že  poděkoval 
pracovníkům svého potravinářského gigantu, čímž zneužil 
média.  Potravin  bude  dost,  obchody  s  potravinami  neza-
vřeme! Řekne raději nahlas a důrazně. Potraviny! Kdekdo 
si  o  jejich  kvalitu  léta  otírá  mastná  ústa,  kdekdo  tvrdí,  že 
by  mohly  být  lepší  a  samozřejmě  levnější.  Že  by  měly  být 
české, ale rozhodně ne z prasečáku u nich na dědině. Nikdo 
nechce slyšet, kolik je za nimi práce, málokdo ocení, že je 
máme vždy a všude. Taková samozřejmá věc! Vždyť se bez 
nich neobejdeme, vždyť jsou základem života, miliony gene-
rací  stejný  princip  –  sníst  předchozí  život,  abys  mohl  žít. 
I  ta  nejpitomější  bakterie  musí  dostat  živiny,  něco  sežrat. 
Jen  ten  dnešní  virus  s  královskou  korunkou  se  nechává 
královsky  krmit.  Nic  nevyrábí.  Nic!  Jen  řídí  tu  zblblou 
buňku,  aby  se  o  něj  starala,  dal  jí  přece  svoje  know  how. 
Hmmm,  že  by  se  u  nás  lidí  inspiroval,  nakazil?  Sakra,  ta  
podoba!

Vypínám  televizi,  zavírám  oči  a  sním  o  tom,  až 
vyrazím  někam,  kde  svět  je  ještě  v  pořádku.  Kam?  Do 
hospody,  nejlépe  u  nás  na  vesnici,  za  pivkem,  za  talířem 
guláše  se  třema,  za  sousedy  a  za  jejich  vtípky.  Polykám 
naprázdno.  Musíme  si  počkat,  až  nejen  z  hospod  vyme-
teme toho nicotného vira, kterého se bojíme jako myš toho  
výra.
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Karel Pilčík
předseda představenstva ČSZM

Vý b ě r o v é  ř í z e n í  n a  p o z i c i 

VÝKONNéHO ŘEDITELE
Č e s k é h o  s v a z u  z p r a c o v a t e l ů  m a s a

P o P i s  P r a c o v n í  č i n n o s T i :

•     řízení a naplňování strategie  
Českého svazu zpracovatelů masa

•     řízení a rozhodování ve věcech předmětu 
Českého svazu zpracovatelů masa

•     koordinace a podpora činností orgánů 
Českého svazu zpracovatelů masa, 
odborných sekcí a pracovních skupin

•     zajištění spolupráce s ostatními oborovými svazy
•     zajišťování informačního servisu pro členskou 

základnu Českého svazu zpracovatelů masa
•     komunikace s ústředními orgány ČR a EU, 

s partnerskými organizacemi v ČR a EU 
•     efektivní rozvíjení profesionálních vztahů  

se všemi spolupracujícími organizacemi
•     komunikace s médii, tvorba a zajišťování 

odborných materiálů
•     zajištění výkonu kontrolní činnosti 

Českého svazu zpracovatelů masa

P o ž a d a v K y  n a  K a n d i d á T y :

•     státní občanství České republiky
•     plná svéprávnost
•     bezúhonnost
•     vynikající komunikační,  

prezentační a organizační schopnosti
•     strategické a analytické myšlení 
•     znalost anglického jazyka na úrovni B1
•     znalost legislativních požadavků 

v oblasti zpracování masa
•     vysokoškolské/středoškolské vzdělání 

v oblasti zpracování masa

•     praxe ve vrcholovém výkonném managementu 
nebo vedení kolektivu pracovníků výhodou

•     zkušenosti v oblasti zpracování masa 
nebo v potravinářském průmyslu

•     časová flexibilita
•     aktivní práce s PC
•     řidičský průkaz skupiny B

n a b í z í M E :

•     zodpovědnou, kreativní a zajímavou práci
•     finanční ohodnocení a benefity odpovídající 

významnosti, obsahu a rozsahu obsazované pozice

v   P ř í P a d ě  z á j M u  o   ú č a s T 
v E  v ý b ě r o v é M  ř í z E n í  j E  n u T n é 
d o l o ž i T  n á s l E d u j í c í  d o K l a d y :

•     strukturovaný profesní životopis
•     motivační dopis
•     ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání
•     výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
•     podepsané prohlášení uchazeče, kterým uchazeč 

dává souhlas se zpracováním osobních údajů  
pro účely výběrového řízení v následujícím znění: 

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů 
pro žádost do výběrového řízení na pozici ředitele  
Českého svazu zpracovatelů masa podle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dávám souhlas 
k jejich zpracování a uchování a případně poskytnutí 
třetím osobám za účelem tohoto výběrového řízení.“

uzávěrka přihlášek je 23. 3. 2020.
Za řádně podanou přihlášku do výběrového řízení se považuje přihláška, která byla doručena poštou na adresu: 

český svaz zpracovatelů masa, libušská 319/126, 142 00 Praha 4 – Písnice
nebo elektronicky na adresu: sekretariat@cszm.cz do termínu uzávěrky přihlášek.

Předpokládaný termín 
vzniku pracovního poměru 
je 1. 5. 2020.

mailto:sekretariat@cszm.cz
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Střední 
odborné učiliště 

gastronomie U Krbu

Mgr. KATEŘINA MRVOVÁ,  
ředitelka školy

Střední  odborné  učiliště  gastronomie  se  sídlem  v  ulici 
U Krbu v Praze 10 – Malešicích je příspěvkovou organiza-

cí, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha. Škola má více 
než  stoletou  tradici,  v  roce  2016  slavila  130.  výročí  založe-
ní.  Je  přímým  pokračovatelem  první  pražské  gastronomic-
ké školy, která byla v Praze založena v roce 1886. Patřila v té 
době do tzv. škol pokračovacích, jichž bylo v roce 1886 v Pra-

ze čtrnáct. Tato škola však byla jako první zaměřena na gast-
ronomický obor – byla to škola číšnická, zpočátku nazývaná 
výčepnická. Jak se škola rozrůstala, měnil se její název i síd-
lo. Současná škola působí v Malešicích od roku 1996, kdy se 
sem  přestěhovala  z  Ondříčkovy  ulice  na  Žižkově  a  převzala 
část Středního odborného učiliště, které zde působilo. Často 
je  proto škola  označována  jako bývalá „Ondříčkova“,  jež se 
těšila té nejlepší pověsti.

Cíle školy jsou po celou dobu její historie stále stejné: 
vychovat z žáků dobré odborníky, připravit je co nejlépe pro 
budoucí život, připravit  je na co nejlepší uplatnění na trhu 
práce.  Škola  se  specializuje  výhradně  na  gastronomické 
obory: tříleté obory s výučním listem Kuchař, Číšník, Kuchař- 
-číšník a Cukrář, dále je to čtyřletý obor s maturitní zkouškou 
Gastronomie  a  absolventi  oborů  s  výučním  listem  mohou 
pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu Podnikání.

Klub nad rámec výuky – žáci se učí flambovat palačinky
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Základem  všeho  je  propojení  teorie  a  praxe.  To  se 
vzhledem k tradici školy a jejímu dobrému jménu daří. Žáci 
absolvují  praktickou  výuku  v  řadě  renomovaných  hotelů 
a  restaurací  po  celé  Praze,  ale  také  např.  ve  školních  či 
závodních jídelnách. Aby odborná příprava byla co nejvíce 
komplexní,  mění  se  pracoviště  žákům  každý  rok.  Školní 
a  závodní  jídelny  jsou  místem,  kde  se  žáci  setkávají  spíše 
s  klasickou  kuchyní,  v  hotelových  restauracích  se  mají 
možnost  naučit  nové  moderní  trendy,  jako  je  zpracování 
netradičních  surovin,  zdravá  výživa,  molekulární  kuchyně 
apod. Kontrole průběhu praktického vyučování je ze strany 
vedení školy věnována velká pozornost, aby probírané učivo 
bylo v souladu se školním vzdělávacím programem a žáci tak 
získali  požadované  odborné  kompetence.  Propojení  teorie 
s praxí bylo posíleno i tím, že se škola zapojila do moderní 
výuky  podle  projektu  Kulinářské  umění,  akreditovaného 
MŠMT. Důležitou součástí je i vzdělávání učitelů odborných 
předmětů  a  odborného  výcviku,  kterým  škola  zajišťuje 
odborné  stáže  v  předních  hotelech  a  restauracích  či 
v  jiných  gastronomických  školách  v  republice  i  zahraničí. 
Dlouhodobá  je  také  spolupráce  s  úspěšnými  absolventy 
školy. Řada mediálně známých osob v oblasti gastronomie se 
může pochlubit tím, že studovala na naší škole. Spolupráce 
s  těmito  odborníky  má  formu  seminářů,  praktických 
cvičení  ve  škole  nebo  přímo  v  provozu,  ale  také  působí 
jako  členové  hodnoticích  komisí  při  školních  odborných  
soutěžích. 

Tyto soutěže  jsou dalším důležitým článkem přípravy 
žáků na zvolenou profesi, prostředkem ke vzbuzení zájmu 
o studovaný obor a motivačním nástrojem. Školní soutěže 
pořádá škola každoročně, a  to pro  jednotlivé obory zvlášť. 
Žáci se na ně připravují pod vedením svých učitelů odborného 
výcviku. Škola se snaží vyhlašovat pro žáky zajímavá soutěžní 
témata. Kuchaři například soutěžili na téma Není burger jako 
burger nebo Zapomenuté lahůdky aneb variace tradičních 
chlebíčků.  Číšníci  bojovali  o  prvenství  na  téma  Míchané 
nápoje  po  česku  či  Můj  nápoj  má  příběh  a  cukráři  zase 
vymýšleli, jak nejlépe ztvárnit zadání znějící: Vymysli z müsli 
nebo Dort republiky. Žáci mají také možnost změřit síly se 
žáky jiných gastronomických škol republiky nebo se žáky škol 
zahraničních. 

Škola opakovaně získává vítězné trofeje v celostátních 
soutěžích,  jako  jsou:  Sollertia,  Makro  Kuchařský  pětiboj 
Horeca,  Lázeňský  pohárek  Karlovy  Vary,  Český  kapr, 
Gastro  Hradec  –  Vitana  Cup,  Gastro  Junior  –  Bidvest  
Cup. 

Cenná  je  spolupráce  se  zahraničními  školami  na 
Slovensku,  v  Polsku,  Spolkové  republice  Německo,  ve 
Švýcarsku a Itálii. Ta probíhá v podobě výměnných pobytů 
a  stáží  jak  žáků,  tak  učitelů  a  významná  je  i  účast  žáků 
z  některých  zemí  na  školních  soutěžích  ve  škole  či  žáků 
školy v zahraničí. I na tomto mezinárodním poli sklízejí žáci 
velké úspěchy. Jako příklad lze jmenovat vítězství v loňském 
školním  roce  v  mezinárodní  soutěži  gastronomických 
škol  INTERNATIONAL  CONTEST  CASARGO  2019 
„WELLNESS & ZERO WASTE“ v italském Casargu. Zde 
škola získala 1. místo za míchaný nápoj. 

Důležitá je pro školu rovněž spolupráce se vzdělávacími 
institucemi a členství v profesních organizacích, jako je např. 
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky nebo Asociace 
hotelů a restaurací České republiky. Dlouhodobá je spolu-
práce s Národním pedagogickým institutem ČR (dříve NÚV 
a NIDV), Hospodářskou komorou ČR nebo Hospodářskou 
komorou  hl.  m.  Prahy.  Veškeré  uvedené  aktivity  přispívají 
k plnění školního vzdělávacího programu v oblasti odborné 
přípravy. 

Pozornost  školy  je  však  věnována  celkovému  rozvoji 
osobnosti žáka. To znamená, že škola neméně usiluje o kva-
litní vzdělávání žáků v teoretické oblasti, a to samozřejmě i ve 
všeobecně vzdělávacích předmětech. Ve škole působí stabilní 
kvalifikovaný pedagogický sbor. Učitelé všech předmětů při-
pravují pro žáky odpolední kluby na různá témata na doplnění 
učiva, ale i jako rozšíření poznatků nad jeho rámec. 

Významným prvkem pro aktivity žáků a učitelů je kaž-
doroční  vyhlášení  nosného  tématu  školního  roku.  A  tak 
v  minulosti  proběhly  školní  roky  na  téma  Rok  vzájemné 
důvěry  a  bezpečí,  Rok  čtenářské  gramotnosti  aneb  odlož 
mobil, vezmi knihu, Rok gastronomických mistrů, Rok Naše 
republika – stalo se to před 100 lety. Motto letošního roku zní: 
„1989–2019: 30 let nových příležitostí a možností“. V rámci 
těchto nosných témat se uskutečňují po celý školní rok kluby, 
soutěže, besedy, exkurze, kulturní akce, téma je zařazováno 
do  výuky  všech  předmětů  a  určuje  i  zaměření  praktických 
maturitních a závěrečných zkoušek.

Nedílnou  součástí  rozvoje  školy  je  vytváření  příjem-
ného klimatu. I k tomu zmiňované akce přispívají. Žáci se 
při nich setkávají společně i se svými učiteli mimo běžnou 
výuku, kdy se mohou lépe a neformálně poznat. Před něko-
lika lety škola také zavedla tzv. Dny třídy. V tento den se třída 
neučí, volí si svůj program, který se může odehrávat ve škole 
nebo mimo ni. Žákům třídy je připraven společný oběd, jenž 
probíhá  u  slavnostní  tabule  ve  školní  jídelně.  Ke  stmelení 

 Trénink na praktickou maturitní zkoušku Úspěch na soutěži v italském Casargu
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života žáků ve škole  je pořádán také Den školy – učíme se 
jinak. V tento den probíhá soutěžní klání mezi jednotlivými 
třídami,  soutěžní  úkoly  propojují  teorii,  praxi,  odbornost  
i prevenci.

K harmonickému školnímu prostředí přispívá rovněž 
činnost Školního poradenského pracoviště (ŠPP). Pro školu 
je  toto  pracoviště  nedílnou  a  velmi  potřebnou  součástí.  Je 
tvořeno týmem odborníků – výchovnou a kariérovou porad-
kyní, metodičkou prevence, školní psycholožkou, kteří růz-
nými formami podporují žáky, učitele a rodiče. ŠPP věnuje 
pravidelnou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami, žákům ohroženým školním neúspěchem, žákům 
mimořádně  nadaným  nebo  žákům,  kteří  prožívají  nějaké 
životní  potíže.  Vždy  se  snaží  odhalit  příčiny  dané  situace, 
získat si důvěru a následně je důležité hledat řešení ve spolu-
práci s rodiči. ŠPP, vedení školy i celý pedagogický sbor spo-
lečně usilují o to, aby se v žácích probudila vnitřní motivace 
ke studiu, schopnost překonávání těžkých životních situací 
a nastavil se lepší způsob jejich vlastního fungování. Škola 
usiluje o to, aby žáci přeprali svá různá znevýhodnění a měli 
možnost ukázat své nejlepší schopnosti a dovednosti a aby 
se všichni cítili ve škole bezpečně. Významná je tak i činnost 
školy na poli prevence rizikového chování žáků. 

Veškerá činnost školy by nebyla možná také bez odpo-
vídajícího materiálně technického vybavení. I v této oblasti je 
škola velmi aktivní a udržuje jeho vysoký standard. 

Střední  odborné  učiliště  gastronomie  je  dlouhodobě 
vysoce hodnoceno nejen nadřízenými orgány, Českou školní 
inspekcí, ale i odbornou a laickou veřejností. Škola je drži-
telem  Certifikátu  stvrzujícího  vysokou  kvalitu  odborného 
vzdělávání,  který  jí  udělila  ve  spolupráci  se  Světovou  aso-
ciací kuchařů a cukrářů (WACS) Asociace kuchařů a cukrářů 
České  republiky  v  roce  2014  a  2018.  Tento  certifikát  zís-
kala škola jako jediná z pražských státních škol. Dále jí bylo 

uděleno ocenění Škola roku 2010, udělované Asociací hotelů 
a  restaurací  České  republiky,  každoročně  získává  ocenění 
Hospodářské  komory  České  republiky  za  vysokou  úroveň 
praktické přípravy žáků. Hospodářská komora ČR také oce-
ňuje nejlepší absolventy škol – toto ocenění získává každý rok 
řada žáků školy, nejvíce z pražských škol. 

Střední  odborné  učiliště  gastronomie  se  chce  nadále 
rozvíjet, zdokonalovat své aktivity a programy, které se osvěd-
čily, a samozřejmě zařazovat do své činnosti prvky nové. Aby 
se i v budoucnu mohlo říci, že výsledkem úsilí všech, kteří se 
na vzdělávání a výchově žáků školy podílejí, je zájem zaměst-
navatelů o absolventy „od Krbu“ a posílení řad špičkových 
odborníků v gastronomii.



Prezentace školy na Schole pragensis 2019

1. a 3. místo v individuální kuchařské soutěži Horeca Makro Kuchařský pětiboj obsadili žáci naší školy



78
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
2

0
p r o f i l  o s o b n o s t i

Josef Krýsl:  
„Auto v garáži nic 

nepřinese, ale 
vlastní pivovar ano.“
české pivovarství má velké štěstí, že jeho historie je boha-

tá na osobnosti, které pivu u nás i ve světě přinesly mno-
ho slávy. Dost možná, že dějiny a archivy časem vydají další 
jména. Co je také potěšitelné, že rezervoár pivovarníků, který 
přináší oboru něco zajímavého a přínosného, nevysychá. Pří-
kladem může být třeba Josef Krýsl. Pivovarník, a jak možná 
leckoho napadne – z Plzně. A když uvedeme, že dlouhá léta 
pracoval v Plzeňském Prazdroji, překvapením to už není asi 
pro nikoho.

Možná se nikdy nedovíme, co sudičky přisoudily Josefu 
Krýslovi do kolébky. Kolik jich bylo? Určitě jedna z nich při-
nesla  lásku k pivu a profesionalitu v pivovarství. Ta druhá 
nesporně  schopnost  komunikace,  která  Josefovi  přinesla 

nemalou popularitu především mezi ostatními pivovarníky. 
Jeho schopnost vyprávět příhody ze šaland plzeňských pivo-
varů je velmi dobře známá. Třetí z nich potom přinesla tech-
nickou zručnost. Ta se projevila už v dětství, kdy byl schopen 
si vyrobit i složitější technická zařízení. A s tím souvisí i láska 
k chemii, kterou vlastně pomohl objevit a rozvinout dárek 
od jeho bratra, kniha Tajemství chemie. Pravda, někdy byly 
Josefovy pokusy, jak sám vzpomíná, pro rodiče, a hlavně pro 
maminku dnešními slovy až „za hranou“. Ale pomohly mu při 
jeho životním profesním rozhodování. 

Ke třem sudičkám se vkrádala čtvrtá. Asi velmi nesměle, 
a tak na její vklad moc nedošlo. Přinesla sice Josefovi lásku 
k hudbě, ale už poněkud zapomněla přibalit hudební sluch 
a hlas. To mu chybí, jak s úsměvem pro něj typickým přiznává. 
Ale jak uvidíme, to není pro pivovarníka to hlavní. Přece jen 
chemie, technické schopnosti jsou důležitější.

Víme, že cesta Josefa Krýsla k pivovarství a pivu však 
nebyla  přímočará.  Nejlepším  důkazem  je  snímek  ročního 
Pepy, který nedrží v ruce půllitr, ale prázdnou skleničku, do 
které spíše patřila nějaká lihovina. A prý se skleničky, podle 

slov jeho maminky, už tehdy nechtěl vzdát. A tak v prvních 
letech jeho života mělo navrch něco, co mohlo vytvořit budoucí 
kariéru  lihovarníka.  Že  se  tak  nakonec  nestalo,  uvidíme.

Josef Krýsl se narodil 3. 12. 1955 v Plzni. Prvních pat-
náct let žil v nedalekých Letinech, mimochodem, dnes tam 
má s bratrem akciový pivovar Letiny. Praděda byl hostinský 
a řezník, a také děda byl řezník. S hrdostí Josef Krýsl dodává, 
že byl mj. účastníkem Rumburské vzpoury během první svě-
tové války.

„Jestli jsem měl v životě nějaké štěstí, tak v tom, v jaké 
rodině jsem se narodil. I otec byl řezník a držel žezlo tohoto 
řemesla jako třetí v řadě. Měl dvouletou mistrovskou řeznickou 
školu v dnešní pražské Navrátilce,“ říká Josef Krýsl a dodává: 
„Matka vystudovala obchodní akademii na Žižkově, ale oba 
byli z Plzeňska. Hned po roce 1948 jim však soudruzi sebrali 
živnost jako mnoha jiným. A tak jim nezbývalo než si najít nové 
živobytí.“ Pro Josefa to znamenalo, že rodinná tradice skončila.

Ke vztahu k chemii přivedl Josefa jeho nejstarší bratr Sva-
topluk. Ten vystudoval analytickou chemii na Přírodovědecké 

Dnes jsou módou třeba spontánně kvašená piva a kyseláče, ale 
podle Josefa Krýsla plzeňský ležák bude stále králem piv 

Roční Pepa Krýsl se skleničkou 
 Foto: osobní archiv J. Krýsla

Maturitní tablo absolventů 4.B. Najdete Josefa Krýsla? Ten 
dole vpravo, s dlouhými vlasy 
 Foto: osobní archiv J. Krýsla
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fakultě na Karlově univerzitě. A Josef Krýsl k tomu razantně 
připojuje jadrný komentář: „A já v chemii objevil jednu kate-
gorii – výrobu kvašených nápojů.“

Mimochodem,  jeho  bratra  dodnes  analytika  zajímá 
a  stále  pracuje  v  laboratoři  Labtech,  která  se  nyní,  kromě 
analýzy potravin, věnuje nově i též analýze piva. Druhý bratr 
Lubomír je elektrotechnik, vystudoval ČVUT v Plzni a po roce 
1992 založil firmu, která vyrábí výčepní techniku a minipivo-
vary. „S ním spolupracuji dodnes. On staví tanková hospodář-
ství, ale též výčepy pro restaurace a k tomu provozuje pivovar 
a hotel Purkmistr. Společně jsme spolumajiteli pivovaru v Leti-
nách,“ komentuje  pivovarské  vazby  na  svého  bratra  Josef 
Krýsl.

Byla cesta Ing. Josefa Krýsla k pivovarství přímočará, 
jak by se mohlo zdát? Už jsme uvedli, že tomu tak nebylo. 
„Pamatuji si, že ještě v předškolním věku jsem ochutnal pivo. 
Byla to tmavá sedmička ze stodského pivovaru. Podle svědectví 
mojí maminky ani nechutnala jako pivo, ale spíše jako limo-
náda.“ Potřebujeme ještě větší a možná průkaznější důkaz 
o vztahu Josefa k budoucí profesi? 

„Zachovala se fotka, že už v roce jsem držel skleničku, 
ale když mně ji chtěli vzít, tak prý jsem řval jako tur a nechtěl ji 
vrátit,“ říká s úsměvem Josef Krýsl a dodal: „Potřebujete lepší 
důkaz o mém vztahu k pití?“

V  roce  1971  byl  přijat  na  „Podskalskou“,  jak  se  dnes 
respektované Střední průmyslové škole potravinářských tech-
nologií v pražské Podskalské ulici zkráceně říká. Na škole měl 
za třídního nejdříve ing. Hrubého a potom doktora Milana 
Tvrdoně, známého odborníka na mikrobiologii. A také vzpo-
míná na profesorku Jitku Kučerovou, která učila analytickou 
chemii. „Rád se potkávám s Ing. Ivanem Houskou, pozdějším 
ředitelem školy, výbornou češtinářkou Annou Francovou a dal-
šími.“ K tomu Josef Krýsl poznamenává: „Víte, bylo to období 
složité, mnohdy plné politických tlaků. Ale obecně byla průmy-
slovka velmi zajímavá, nabila mně baterky, poslední dva roky 
zvlášť.“ A doplňuje vzpomínky: „Pro mne už tehdy byl kvasný 
průmysl předmětem zájmů. Rád jsem chodil na praxe do pivo-
varu i lihovaru. Mimochodem, na praxi v pivovaru U Fleků 
jsem se setkal s Ivanem Chramosilem, tamním legendárním 
sládkem. Nejen já, i mnoho mých spolužáků na tu dobu dodnes 
ráda vzpomíná.“

Josef Krýsl však nežil jen studiem. Měl a dodnes má rád 
hudbu. První hudební nástroj, který dostal, byla kytara. Tou 
dobou „letěl celým světem“ rock and roll a neminul ani teh-
dejší  Československo,  a  především  mladé  lidi.  Ani  Josefa. 
Začal hrát v kapele, ale věc měla háček, a to dost podstatný. 

Hudební nadšenec a amatérský hudebník neměl jeden důle-
žitý předpoklad pro úspěšné působení na hudebním podiu. 
Neměl a dodnes nemá hlas. „Kolem mne byli lepší muzikanti 
a zpěváci a pro mě bylo užitečnější a přínosnější se s nimi kama-
rádit a poslouchat je než hrát,“ komentuje s pokorou v hlase 
Josef Krýsl. Ale přece jen se našel koníček, který s hudbou 
velmi úzce souvisel. Začal stavět a shánět nízkofrekvenční 
zesilovače pro hraní muziky a také anténní zesilovače. A ty 
umožňovaly  chytat  i  zahraniční  vysílače,  což  byl  v  té  době 
samozřejmě problém. 

Jeho koníčky nikdy nepřerostly vztah k chemii a pivo-
varství.  Po  průmyslovce  nastoupil  v  roce  1975  do  Gam-
brinusu  na  pozici  dělníka,  jak  bylo  tehdy  pravidlem.  Ale 
na  podzim  téhož  roku  narukoval  k  jednotce  protivzdušné 
obrany  státu.  A  protože  na  vojně  považovali  absolventa 
potravinářské průmyslovky, byť se specializací v pivovarství, 
za někoho blízko k vaření, tak jej zařadili do kuchyně. A tak 
se vyučil vojenským kuchařem. Kdykoliv jede kolem kasáren 
za Starou Boleslaví, zavzpomíná, dnes už jen na to veselé, jak 
zde „vojančil“.

V  roce  1977,  hned  po  návratu  ze  základní  vojenské 
služby,  nastoupil  do  Gambrinusu  opět  jako  dělník.  Udělal 
tzv. kolečko, tedy praxi na řadě oddělení, a skončil na varně, 
kde pracoval na třísměnný provoz. Ale s místem nebyl moc 
spokojen. Cítil, že má navíc. A tehdy se na něj usmálo štěstí. 
Jejím  zosobněním  byl  dlouholetý  ředitel  Plzeňských  pivo-
varů a vynikající manažer Ing. Ivo Hlaváček, CSc. Ten Josefu 
Krýslovi, potom i některým dalším mladým kolegům, nabídl 
podnikové  stipendium  pro  studium  na  Vysoké  škole  che-
micko-technologické v Praze. Mělo to jistý háček, absolvent 
musel po určitou dobu, a to bývalo běžné, v podniku pracovat 
minimálně 5 let. Ale byl-li tím podnikem Plzeňský Prazdroj, 
mnoho lidí tuto nabídku rádo akceptovalo. A tak se stalo, že 
po přijetí na VŠCHT se opět v  jeho životě stala Praha jeho 
druhým domovem.

Na fakultě se setkal jak se svými známými z Podskalské, 
tak s mnoha dalšími spolužáky, kteří svou budoucí kariéru 
spojili s pivovarstvím nebo podobnými obory kvasného prů-
myslu. Byl sice stejný ročník jako např. Ing. Václav Berka, 

Proslulým kytaristou se nestal, respektovaným pivovarníkem 
ano (foto z roku 1965)  Foto: osobní archiv J. Krýsla

Hudbě pomohl, jak nejlépe uměl: stavěl nízkofrekvenční zesi-
lovače pro hraní muziky a také anténní zesilovače (foto z roku 
1978)  Foto: osobní archiv J. Krýsla
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dlouholetý  sládek  a  vynikající  pivovarník  z  Plzeňského 
Prazdroje, ale kvůli dvouleté službě v armádě vlastně potom 
studoval s mladšími spolužáky. Mezi ně patřil třeba Ing. Jiří 
Faměra, dnes Pivovary Lobkowicz, Ing. František Vodrážka, 
dnes firma Asiral. Spolužákem byl i Ing. Jiří Boček, dlouho-
letý ředitel Budějovického Budvaru, a jistě by se našli další.

Studium na VŠCHT znamenalo nejen odborný růst, ale 
také příležitost poznat řadu vynikajících odborníků z oblasti 
organické i anorganické chemie nebo dalších oborů, které 
byly  na  VŠCHT  přednášeny.  „Mohl bych jmenovat snad 
desítky odborníků, ale přece jen mne nejvíce v paměti zůstala 
jména, jako např. profesor Čestmír Černý, jehož specializací 
byla fyzikální chemie. Byl nejen odborníkem, který měl vždy 
plnou aulu, ale tím, kdo se nebál ani v době normalizace pre-
zentovat riskantní kritické politické bonmoty k tehdejšímu 
normalizačnímu režimu. Všichni mu rozuměli a výborně se 
jimi bavili,“ vzpomíná pozdější  inženýr Josef Krýsl. „Nebo 
třeba docent Jiří Vlček, který přednášel chemické inženýr-
ství, vynikající specialista na pivovarnictví, a hlavně na chmel, 
docenti Jaroslav Čepička, Jan Šrogl přednášející organickou 
chemii, Miroslav Janda, další specialista na organiku, a třeba 
na lihovarství J. Uher a V. Grégr. A mohl bych pokračovat. Ale 
nesmím zapomenout zejména na vynikající profesorku Gab-
rielu Basařovou z Ústavu kvasné chemie,“ dodává Josef Krýsl 
s mírným úsměvem.

Diplomovou práci napsal na téma Stopová měď a zinek 
v plzeňském pivě. Vedoucím práce byl ing. Hlaváček a školi-
telem byl další vynikající plzeňský pivovarský odborník a poz-
dější vědecký pracovník VÚPS, a. s., Ing. Jiří Šrogl. Státní 
zkoušku skládal u komise, které předsedala Gabriela Basa-
řová. A perlička? Na promoci mu nesla kytičku jeho dvouletá 
dcera Barbora.

Po absolvování VŠCHT se vrátil do Plzeňských pivovarů 
a od 1. 12. 1982 nastoupil jako vedoucí prazdrojských varen, 
kde v té době pracovalo téměř 80 lidí. A to vykonával do roku 
1988.

Jednoznačně  nejvýraznější  stopu  v  profesním  životě 
však zanechal právě Ivo Hlaváček z rodiny, která po tři gene-
race výrazně ovlivňovala plzeňské pivovary. Často se s ním 
setkával. „Vzal si nás mladé inženýry pod sebe nejen pracovně, 
ale také nás soustavně vzdělával. A především nás postupně 
prosazoval na funkce v závodě,“ vzpomíná  s  vážnou  tváří 
Ing. Josef Krýsl a pokračuje: „U něj první roli hrála odbor-
nost, a nikoliv, jak bylo tehdy zvykem, stranická knížka. Proto 
si jej velmi vážím už z toho důvodu, že to sám neměl politicky 
snadné, především po emigraci jeho syna.“

Ředitel Ivo Hlaváček měl jedinečnou vlastnost. Nechme 
ale  komentovat  manažerské  způsoby  Ivo  Hlaváčka  v  době 

jeho ředitelování v plzeňských pivovarech. „Když jsme dozo-
rovali technologický provoz, ředitel Hlaváček si vzal ‚noty‘, 
prošel pivovar, zapsal si eventuální problémy a ty se druhý den 
hned řešily. Legendární byly jeho procházky provozem. Sedl si 
třeba s vařiči nebo i jinými dělníky ve směně, popovídal si s nimi. 
Nehrál si na žádného mocipána, s každým mluvil napřímo, byl 
ke všem velmi korektní, bral je jako rovný s rovným,“ s lehkým 
úsměvem komentuje éru Ivo Hlaváčka Josef Krýsl. A ještě měl 
jednu poznámku: „Prostě v nejlepším smyslu slova osobnost, 
vrchní sládek.“

To by nebyl Josef Krýsl, kdyby nepřidal i jednu z mnoha 
dalších  historek,  jimiž  se  v  plzeňském  pivovaru  proslavil. 
Jednou prováděli s ředitelem Hlaváčkem čínskou delegaci. 
„Byl jsem určen k tomu, abych dohlédl na pořádek, jako nějaký 
předvoj před delegací. Tradičně exkurze končila v Repre koutku, 
dnešními slovy v salonku pro významné hosty. V čele stolu seděli 
ředitel Hlaváček, tlumočnice a já jako technolog. Návštěva byla 
charakteristická tlumenou, až bych řekl napjatou atmosférou,“ 
popisuje situaci s nezaměnitelným komentářem a mírným 
úsměvem Josef Krýsl. „Najednou překladatelka, která se hou-
pala na židli, zmizela pod stolem a to byl moment, který změnil 
atmosféru. Následoval u všech výbuch smíchu a jakýsi dozorce 
otázek z čínské strany již otázky v uvolněné atmosféře neu-
hlídal,“ suše okomentoval vyvrcholení exkurze. 

Jak bylo již uvedeno, mladí manažeři si cenili ing. Hla-
váčka i proto, že umožňoval v té době málo četné a prakticky 
nevídané cesty za zkušenostmi do zahraničí, prostřednictvím 
velmi agilní pobočky Vědeckotechnické společnosti.  Insti-
tuce,  které  měla  ve  vínku  podporu  vědy  a  výzkumu  a  díky 
které se dalo cestovat do zahraničí a někdy i do nesocialistic-
kých zemí. Především na veletrhy a výstavy, někdy sympózia 
a také na odborné exkurze. Josef Krýsl k tomu poznamenal: 
„Díky podpoře aktivit VTS, do nichž nás ředitel Hlaváček ze 
začátku doporučoval, jsme jej později oceňovali. V dobách 
temna to byla jediná cesta, která nám umožnila vyjet do SRN, 
Rakouska a Dánska. Viděli jsme to, co bylo pro nás dostupné 
jen v knihách a časopisech. Nezapomeňte, že internet v té době 
neexistoval.“

J. Krýsl se na vojně staral o žaludky spolubojovníků 
Foto: osobní archív J. Krýsla

V roce 1981 při neformální diskusi s Petrem Ligotským 
v laboratořích VŠCHT  Foto: osobní archiv J. Krýsla
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Ing. Krýsl byl od roku 1982 členem VTS i České chemické 
společnosti. Byl však i členem klubu Franka Zappy, tedy nefor-
mální organizace Přátelé Franka Zappy. „Proč jsme ho měli rádi 
a čím nás vlastně oslovil? Pravda, jeho hudba je velmi náročná, 
protože je na hranici rocku, blues, jazzu, a právě proto jsme měli 
rádi jeho texty. Když si je člověk poslechl, v té době jsi věděl, že je 
jako by psal už i o socialistickém Československu. V jeho textech 
byla kritika lidské povahy, a tím i politiky, cítil se velmi svobodně 
ve svých názorech a my jím byli okouzleni. I když, a to jsme tehdy 
nevěděli, texty Franka byly určeny hlavně nebo možná hlavně 
pro USA,“ komentuje svůj obdiv k americkému muzikantovi.

Určitě zlomovým obdobím v plzeňských pivovarech byl 
přelom osmdesátých a devadesátých let. V té době některé 
funkce  v  pivovaru,  hlavně  ve  výrobní  oblasti,  zanikaly, 
a naopak v obchodu a marketingu vznikaly. Ing. Krýslovi bylo 
v  té  době  nabídnuto  místo  vedoucího  technického  servisu 
v obchodním oddělení, což přinášelo starost o kvalitu piva 
v naší gastronomii, ale v pozdější době i v zahraničí.

„Moc jsme o tom nevěděli, a tak jsme se ty novinky v prvo-
počátku učili u našich sousedů v Německu, Holandsku, Anglii, 
a tak na základě těchto poznatků jsme začali ovlivňovat kva-
litu našeho piva v českém pohostinství,“ komentuje přelomové 
období Josef Krýsl a upřesňuje: 

„Zejména jsme se soustřeďovali na čistotu pivních cest 
a vedení, teplotu skladů, potom na způsob čepování, mytí piv-
ního skla a posléze zavedení novinek, jako je například systém 
bag in box, tj. tankové pivo. Také jsme si osvojovali čepování 
piva na různé způsoby, jako jsou hladinky, mlíka, šnyty.“ Podle 
něj mají dnes plzeňské pivovary postavený vynikající mar-
keting, a Prazdroj tak udává styl čepování českého piva i do 
světa. Josef Krýsl je tomu velmi rád, byla tak vytvořena tvář, 
a především styl pro české pivo nejen doma, ale i ve světě. 

Krýslova role spolu s týmem spolupracovníků významně 
přispěla  k  vytvoření  konceptu,  nebo  spíše  trendu,  jak  se 
chovat k pivu, aby se jeho pitelnost na cestě k zákazníkovi 
v  maximálně  možné  míře  neztrácela.  Těchto  aktivit  využil 
například v pozdějších letech Český svaz pivovarů a sladoven 
ke komunikaci prostřednictvím médií k veřejnosti. Ale o tom 
bude zmínka v jiné části textu.

V roce 1992 odjel do Kolína nad Rýnem, kde se u firmy 
Breitwisch, významného výrobce výčepní techniky v té době, 
podrobně seznamoval právě s tím, jak pivo čepovat. To Krý-
slovi v jeho odbornosti velice pomohlo. V důsledku toho mohl 
v Plzeňském Prazdroji dělat šéfa technického servisu, což do 
té doby vlastně neexistovalo. 

Tato funkce kromě poznání mu ukázala situaci někte-
rých  odběratelů  v  cizině,  např.  v  USA,  Vietnamu,  Anglii, 

Španělsku,  Rusku,  Pobaltí  atd. „Pro mne to byla nesmírně 
cenná zkušenost. Měl jsem možnost nejen vidět, jak se pivo 
konzumuje, ale i jak se vyrábí a čepuje, zkrátka mne to mnohé 
naučilo a velmi obohatilo,“ vzpomíná s nadšením v hlase ing. 
Krýsl. „Součástí pracovních povinností byla i účast na řadě 
velkoobchodních výstav, na kterých jsem si již tehdy všimnul, 
že kromě klasických ležáků plzeňského piva existují i zajímavá 
piva svrchního kvašení, což byla u nás poměrně nová věc,“ 
dodává již s vážnou tváří.

Po příchodu nových majitelů do plzeňských pivovarů 
společnosti  SAB  (South  African  Breweries)  v  roce  1999 
docházelo k restrukturalizaci firmy. V roce 2005 ing. Krýsl 
z Plzeňského Prazdroje po pětadvaceti letech odešel a začal 
podnikat.  Přiznává,  že  následující,  byť  relativně  krátké 
období, nebylo v jeho životě nejjednodušší. 

Nastalo pro něj nejtěžší profesní období v životě. Proč? 
„Mělo to dvě příčiny. Samotný odchod z Plzeňského Prazdroje, 
firmy, která mně mnohé dala a kterou jsem měl a vlastně 
stále mám rád. Po letech na ni velmi rád vzpomínám a mám 
tam dodnes mnoho přátel, byla to moje velká životní zkuše-
nost. Poznal jsem tam mnoho opravdových profíků. Ředitele 
Hlaváčka jsem jmenoval. Patřil k nim i Ing. Jiří Šrogl, ale 
i Vašek Berka a další. Nesmím zapomenout ani na vynikají-
cího obchodního ředitele Ottu Bindra. Ten zavedl mnoho pro 
nás nových obchodních a marketingových postupů a dostal 
Plzeňský Prazdroj, dnešními slovy, na úplně jiný level.“

Po odchodu z Prazdroje si hledat novou parketu nebylo 
snadné. „První dny za moc nestály. Co mně ale dost pomohlo, 
byla zkušenost, kterou jsem získal pobytem v Austrálii, kam 
jsem se vydal, otevřeně řečeno do jisté míry z nouze a současně 
si ověřit, co umím,“ vzpomíná snad poprvé při svých vzpo-
mínkách  se  zasmušilou  tváří  na  první  týdny  a  měsíce  bez 
Plzeňského Prazdroje Josef Krýsl. „Jako řešení situace jsem 
zvolil cestu za svým kamarádem Jardou Kajerem do austral-
ského Sydney. Zamlada jsme hráli rokenrol a toužili po životě 
na Západě. Jemu se sen splnil, emigroval do Austrálie, kde žije 
dodnes. Já se rozhodl jinak, ale nelituji také,“ s již typickým 
úsměvem říká Josef Krýsl.

Tam  také  viděl,  jakým  způsobem  fungují  minipivo-
vary  v  gastronomii,  a  vyzkoušel  si  jejich  piva.  Velmi  jej  to 
„nakoplo“ a inspirovalo pro další pracovní i podnikatelské 
zaměření po návratu do České republiky.

Jedním z prvních projektů, který mimo jiné navazoval 
na obdobný úkol, který se vytvářel na doporučení iniciativy 
v  rámci  Českého  svazu  pivovarů  a  sladoven,  se  týkal  tolik 
potřebné standardizace ošetřování piva v gastronomii. Tento 
koncept představil na jednom z tehdy velmi populárních kula-
tých stolů pivovarského svazu s médii. A velmi dobrá publicita 
z tiskové konference ukázala, že téma bylo již tehdy, a i dnes 
je považováno za potřebné a rezonovalo jak na veřejnosti, tak 
i mezi pivovarníky. S tímto programem pracoval dále pro teh-
dejší Linde Technoplyn ČR, jezdil po pivovarech a školil jejich 
zástupce.

Mimochodem, i dnes velmi pozorně sleduje, co se u nás 
i ve světě děje v oblasti sanitace pivních zařízení, pivních cest. 
Je jí věnována zasloužená pozornost? „Ano, něco již pamatuji 
a mohu srovnávat. Když se nyní ohlédnu zpátky, tak v tomto 
segmentu české pivo v gastronomii udělalo velký krok kupředu. 
Troufnu si říct, že v mnoha případech jsme na špičce světa. 
Velkým propagátorem tohoto pivního marketingu v gastro-
nomii je u ASAHI zejména tým Vaška Berky a Pavla Zítka, kteří 
jej úspěšně vyváží i do světa. Je to pro mnohé jejich konkurenty 
velkou inspirací,“ pozitivně hodnotí to, co dodnes považuje za 
důležité pro úspěch piva a jeho výrobců na trhu.

Vraťme se ale k přelomovému roku 2005. Přibližně v té 
době  si  postavil  vlastní  garážový  pivovar.  Velmi  rád  cituje 

Frank Zappa jako by dohlížel na dobu, kdy Josef Krýsl v garáži 
začínal a možná v ní vybuduje i malé muzeum pivovarství 
a piva
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svou ženu, která vizionářsky prohlásila: „Auto v garáži nic 
nepřinese, ale vlastní pivovar by mohl.“ 

„Moje první piva byla určitou zkouškou, co dovedu a jsem-
-li schopen uspět. Současně jsem si však uvědomil, že když se 
použijí stejné principy u velkého nebo malého pivovaru, je práce 
přes stejné technologie velmi rozdílná.“ A po relativně delší 
pomlce Krýsl dodal: „Nezapomeňte, že v té do jisté míry pio-
nýrské době byl velký problém si opatřit suroviny, neexistoval 
velkoobchod pro vaření kraftového piva.“ 

V roce 2006 byl pořádán první český seminář o home-
brewingu, který organizoval Jan Kočka. Tam se pivo Josefa 
Krýsla umístilo v kategorii světlý a tmavý ležák na prvním 
místě a tam také vznikl název piva a pivovaru, který do té doby 
neexistoval. 

„Svým způsobem byli nápomocni při vymýšlení jména 
i novináři, kteří spoluvytvářeli název Pivo z Pepíkovy garáže. 
A já si v té době vzpomněl na nejslavnější dvojalbum Franka 
Zappy Joe´s Garage. A k tomu jsem pouze přidal beer 
a brewery. Takže Joe´s Garage Brewery má od té doby tento 
název,“ komentuje proces vymýšlení jména pivovaru i svého 
piva s hrdým hlasem i mírným úsměvem zároveň Josef Krýsl.

Po prvních úspěších pokračoval ve vaření piva. Za krátkou 
dobu jej ale navštívila parta Vietnamců žijících v České repub-
lice s žádostí, zda bych jim mohl nějakým způsobem pomoci 
při výstavbě nově zamýšleného pivovaru v Saigonu – Ho Či 
Min City. Co k tomu řekl Josef Krýsl? „Jejich nabídka byla 
pro mě velkou výzvou. Souhlasil jsem a na půl roku zmizel do 
Saigonu. Vše mělo ale jeden háček, který jsem zjistil po příletu 
do Ho Či Minova města. Pivovar byl totiž pouze v kontejnerech 
a nebyl sestaven, smontován,“ dnes  již  s  úsměvem  vzpo-
míná  Josef  Krýsl  na  první  „mezinárodní“  obchod,  i  když, 
jak  přiznává,  v  Saigonu  mu  do  smíchu  opravdu  nebylo.

„Tam jsem se dověděl, že si vše budu muset dát dohromady 
sám, chci-li vařit pivo. Co mně zbývalo než se do toho pustit. 
Plány a výkresy byly, část byla od nás, ale část z místních zdrojů.“ 

Nejtěžším problémem bylo, jak se s vietnamskými dělníky 
domluvit, když jinou než vlastní řeč neznali. Ing. Krýsl zavolal 
na naši ambasádu do Hanoje a ti mu poslali svého tlumočníka. 
Po jeho příletu do Saigonu během několika dnů sepsali jedno-
duchý česko-vietnamský slovník v podobě velkého plakátu. 
Ten vylepili na zeď a každé ráno si u něj ukazovali a vysvětlovali 
nad výkresy co dělat a domlouvali si další postup v montáži.

S  vážnou  tváří  Josef  Krýsl  nabídl  další  komentář: 
„Pivovar se povedlo postavit a spustit, i když se občas obje-
vovaly nějaké nedostatky, které se musely za pochodu řešit. 
Před Vánocemi mne v pivovaru vystřídal kamarád a zkušený 

pivovarský odborník Josef Korbel, bývalý zaměstnanec plzeň-
ských pivovarů, a ten v mém díle pokračoval.“

Po návratu domů jej navštívili novináři, kteří si nechali 
vysvětlit Krýslovy zkušenosti ve Vietnamu. Článek vzbudil 
velký zájem u několika začínajících zájemců o výrobu piva.

Jako první byl pivovar Permon ze Sokolova, patřící dnes 
ke špičce kraftových piv u nás, a poté následovaly další pivo-
vary doma i v cizině. Pivovarů k dnešnímu dni vyrobili 80. 
A rozhodně to není konečné číslo.

„Z dalších zajímavých míst, kde jsme stavěli pivovary, 
bylo Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Švédsko, Španělsko, Kypr, 
Francie, Anglie a velký počet pivovarů u nás a na Slovensku,“ 
upřesňuje nejčerstvější statistiku postavených pivovarů. „Ale 
bylo by sobecké, kdybych neuvedl i firmy, které s námi pivo-
vary staví, protože pivovar je hodně komplexní dílo. Nikdy by 
mne nenapadlo, že malé firmy mohou stavět takové podniky. 
Je to byznys čtyř rodinných firem. Kovovýrobu zajišťuje firma 
ŠVELCH bratrů Švelchových, dále spolupracujeme s MJH 
Elektro bratrů Heřmanových a instalatérskou firmou Hrádek 
Petr a firmou Kovo Jančí,“ vypočítá partnerské společnosti. 
Připomíná, že důležitým zlomem byl rok 2012, kdy jeho syn 
Petr, který pracoval v minipivovaru U Purkmistra u bratra, 
přešel k otci do firmy a stal se jejím spolumajitelem. A jak to 
mají rozdělené? Projekci, vaření piva a koučování sládků má 
na starosti syn Petr, také absolvent „Podskalské“. Otec Josef 
Krýsl  zajišťuje  koordinaci  obchodních  záležitostí,  výrobu 
pivovarů a jejich montáž. A ve firmě pracuje i nejmladší syn 
Vojtěch, absolvent hotelové školy, s marketingem odborně 
pomáhá grafička dcera Barbora. Kontrolu nad ekonomikou 
firmy střeží manželka Jana.

Nabízí se otázka člověku, který staví pivovary 15 let. Vidí 
ing. Krýsl rozdíly mezi výstavbou před pěti, možná deseti lety 
a dnes? „Vidím změny a musí je vidět každý. Před deseti lety bylo 
u nás pár pivovarů, dnes se jejich počet blíží pětistovce a není to 
konečné číslo. Rozdíl je především v tom, že nároky na techno-
logie velice stoupají a často se pivovar projektuje na míru objed-
navatele,“ komentuje současné trendy a pokračuje: „Pravda, 
každým pivovarem roste prestiž naší firmy. Mezi ně například 
v poslední době patří pivovar ve Francii, na Ukrajině v hotelu 
Praha Užhorodě i na Kypru v Nikósii. Ale je to hodně zavazu-
jící. Proto kladu velký důraz na dobrou přípravu. Musím uznat, 
že se výrazně zvýšila profesionalita přípravy sládků a u těch, 
kteří chtějí postavit pivovar, přímo u nás v Plzni.“

V zemi vína se kyperští investoři a sládci radují z pivovaru, 
který jim postavil Josef Krýsl  Foto: archiv J. Krýsla

Josef Krýsl se synem Petrem při degustaci piva
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Aby  podnikatelských 
aktivit nebylo dost, založil se 
synem Petrem v roce 2015 
novou firmu Beer Factory. 
V  ní  provozujeme  restau-
rační  pivovar  ve  středu 
Plzně  v  Dominikánské 
ulici. Nabízí piva především 
z  produkce  Krýslova  pivo-
varu. Joe´s Garage Brewery 
se nadále orientuje na pro-
jekci  a  výstavbu  pivovarů 
a vaření piva. Prostřednic-
tvím Beer Factory postupně 
proniká  do  gastronomic-
kého businessu.

Od  jejího  otevření 
uplynuly tři roky. Je načase 
si položit otázku, jak je pro-
jekt  úspěšný?  A  bude  mít, 
nebo má perspektivu? „Co 

se týká prodeje piva, vykazuje nárůst, jsme velmi spokojeni. 
V gastronomii je to tak, jak to známe u nás doma. Potýkali jsme 
se s nedostatkem kvalitních pracovníků,“ popisuje ing. Krýsl 
počátky pro něj v úplně nové podnikatelské sféře. „Přesto se 
nám podařilo stabilizovat pracovní kolektiv. Od začátku letoš-
ního roku jsme postavili nový, mladší tým, který se ke své práci 
velmi zodpovědně postavil, věřím jim. Pravda, nemají sice zku-
šenosti, ale když si je člověk vychová, potom je s nimi spolupráce 
mnohdy snazší než s někým, který si přinese své zvyky a ne vždy 
dobré pracovní návyky. Někdy potom dochází ke střetům, což 
v práci může zdržovat,“ dokresluje první roky své restaurace.

Okruh činností Josefa Krýsla zahrnuje i účast na pivních 
soutěžích, kam je zván jako degustátor. A také se se svými pivy 
několika z nich účastní. Jak vnímá jejich stále větší počet? 
Není jich příliš? Co mu na nich vadí, a co naopak je na nich 
pozitivní, přínosné? 

„Soutěží se vyrojilo ohromné množství, ale ne každá se 
stává kladem pro pivovarnictví. Myslím, že nejvýznamnější 
za rok jsou pro mne akce ,Slunce ve skle‘ pořádaná pivovarem 
Purkmistrem v Plzni a také přehlídka minipivovarů na Praž-
ském hradě a Jarní cena českých sládků na Zvíkově,“ komen-
tuje až inflaci soutěží. A jeden poznámku přidává: „Nesmím 

ale zapomenout na záslužnou práci Pavla Borowiece z PBA, 
který změnil pozitivním způsobem metodu degustačních sou-
těží. A také to, že spolupracuje se zahraničními odborníky. Co 
mně naopak u některých soutěží vadí, je právě způsob jejich 
provedení. Často tam jsou ignorovaná kritéria běžně použí-
vaná v zahraničí i jejich samotný průběh. Věřím ale, že tohle 
projde pozitivní změnou a snad brzy to zaznamená obrat.“

A jak profesionál vnímá rozšiřující se počet těch, kteří 
mají pivovarství jako svého koníčka?

„Hodnotím to velice kladně, protože zájem o výrobu piva 
mění způsob pohledu na samotný výrobek, neboť pivo už není 
jen žlutý roztok k zahnání žízně. Buduje se tím pivní kultura, 
která k českému národu neodmyslitelně patří.“

Určitě stojí za to znát  i Krýslův  názor na budoucnost 
piva.  Očekává  nějaké  nové  trendy,  nebo  dokonce  nějakou 
revoluci v pití piva u nás? Jeho reakce není okamžitá. Zatímco 
jindy jeho odpověď přichází rychle, tentokrát je jeho zamy-
šlení  delší:  „Těžko odpovědět. Myslím si, že všechny styly, 
které za posledních patnáct let vznikly především u minipivo-
varů, mají a věřím, že budou mít styl od stylu i v budoucnu své 
opodstatnění, a doufám v jejich dlouhé trvání. Ty nové trendy 
postupně přicházejí, ale domnívám se, že pití piva bude vždy 
silně ovlivněno naším životním stylem.“ 

A jaký je jeho názor na fakt, že vrcholné technologie pro-
nikají stále více do jeho oboru? Souhlasí s názorem, že přesto 
nakonec kvalita piva závisí na člověku. „Souhlasím s takovým 
názorem, protože mnozí naši zákazníci očekávají odpovídající 
produkt. Od velkých i malých vysokou kvalitu a taktéž určitou 
kreativitu. A ta je dána jednotlivci, jejich osobností.“ 

Člověk, z jehož koníčka se stalo i povolání, má jasno v tom, 
že by nikdy neměnil život u piva a s pivem. Ale nechme jej zhod-
notit dosavadní životní kariéru a také si vyslechněme i jeho 
vzkaz pivovarníkům: „Myslím si, že v tom, co jsem prožil, bych 
možná nic nebo skoro nic neměnil. I když nejspíš bych u minipi-
vovarnictví začal o něco dříve. Pivovarníkům bych chtěl vzkázat, 
aby dělali své pivo poctivě, s odhodláním a též si uvědomovali, že 
výroba piva patří k našim národním hrdostem. Rád bych jim také 
připomenul přísloví napsané na zdi v pivovaru U Fleků, že požeh-
naná matka jest ta, která porodila sládka. Tím je řečeno vše.“ 

Není-li uvedeno jinak: Foto: PORT/jv

Josef Vacl

V nedávné soutěži PBA získala piva Josefa Krýsla dvě ceny a jsou k ochutnání v jejich plzeňské restauraci Beer Factory. Na snímku 
se synem Petrem  

Heslo: Pij beer, posílíš mír – uvádí 
paletu Krýslových piv v plzeňské 
restauraci Beer Factory
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