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Naše milé čtenářky a vážení čtenáři,
předkládáme vám 100. vydání 
magazínu Potravinářská Revue. 
Záměr vytvořit a vydávat tento 
časopis uzrál v roce 2003. 
V té době vycházely u nás už 
jedenáct let Řeznicko/uzenářské 
noviny a tři roky Potravinářský 
zpravodaj. Vše pod ideovým 
vedením MVDr. Josefa Radoše. 
Potřeba nového časopisu měla 
svůj příklad v někdejším „socia- 
listickém“ časopisu Průmysl 

potravin. Ten vycházel cca od roku 1950 do roku 1990 jako 
státní odvětvový měsíčník a byl velmi populární. Na svoji dobu 
měl velmi dobrou obsahovou i technickou úroveň. Pamatovat 
na něj si však můžeme už jen my, odrostlejší potravinářští sta-
romilci. Já sám jsem se s ním setkal poprvé co začínající žáček 
na Průmyslové škole mlékárenské v Kroměříži v roce 1960. 
Museli jsme jej povinně odebírat, stál 10 Kč, a to byl pro stu-
denta dost velký obnos. I když od tohoto roku vyhlásil tehdejší 
prezident Antonín Novotný naši zem za socialistickou a my 
měli veškeré učebnice a další pomůcky úplně zadarmo, tak 
tento časopis ne. Brali jsme to daň naší profesi, ale protože nás 
tehdejší kantorský sbor vedl velmi úspěšně k cechovní hrdosti 
mlékařů s velkým „M“, nebyla to újma zas tak velká. Sice onen 
obnos znamenal nedat si čtyřikrát tehdejší novinku a lahůdku 
smažený sýr s bramborem a tatarskou omáčkou v nejlepší 
restauraci Haná na kroměřížském náměstí (stál 4,60 Kč), 
ale uměli jsme to oželet. Asi už tehdy jsme snad aspoň někteří 
cítili, že coby abonenti časopisu Průmysl potravin budeme do 
tohoto odvětví v budoucnu významně patřit. A čas potvrdil, 
že kroměřížská Alma mater všech našich mlékařů tuto svoji 
roli bohatě naplnila. Dokonce pak, už po pár letech v praxi, 
platilo heslo, ne proklamované stranou ani vedením podniků, 
ale heslo vyslovené třeba u piva se svými kolegy – mlíkaři 
jsou frajeři – půllitry cinkly o sebe a my to mysleli smrtelně 
vážně. Zkusme udělat analogický střih do dnešní doby. Ani 
by se u piva nesešli. Omlouvám se jen těm, kteří to dělají. Jiný 
kraj, jiný mrav a totéž platí o době. Časopis Průmysl potravin 
naši, nebojím se říci hrdou, příslušnost k celému odvětví 
potravinářského průmyslu jen utvrzoval, ač každého ve svém 
oboru. Nás mlékaře, pekaře, mlynáře, pivovarníky, masaře, 
škrobaře, čokoládovníky a všechny další řadil k těm, kteří živí 

národ, a že to prostě umíme. Ale i vědecká fronta a školství, to 
vše dohromady, byla tehdy jedna potravinářská rodina. 

První číslo časopisu Potravinářská Revue vyšlo 4. května 
2004, takže tři dny po vstupu České republiky do Evropské 
unie. A i tak jsme to mysleli, že nový potravinářský časopis 
vychází na počest naší nové politické a geografické přísluš-
nosti. Ale on tam byl i ten dluh vůči potravinářům. Svůj odvět-
vový časopis neměli. Sice od vzniku Potravinářské komory 
ČR v roce 2000 začal vycházet v našem vydavatelství Potravi-
nářský zpravodaj jako její oficiální list, ale magazínová forma 
chyběla. A tak vznikl časopis pro výživu, výrobu potravin 
a obchod – Potravinářská Revue. Poměrně rychle si získal 
oblibu především u odborné čtenářské základny. A tak spolu 
s Potravinářským zpravodajem a Řeznicko/uzenářskými 
novinami tvoří již léta trvalou trojici pravidelných titulů vydá-
vaných v našem vydavatelství AGRAL s. r. o. Za dobu své 
existence prodělala i Potravinářská Revue svůj vývoj. Nyní 
se již prezentuje v ustálených pravidelných rubrikách. A ty 
jsou kombinací aktuálních informací o dění ve výživě, nových 
technických a technologických aktivitách ve výrobě potravin 
a v obchodě a řady odborných událostí, ale především pre-
zentací jednotlivých firem. Představujeme v ní i významné 
osobnosti z potravinářského světa a také politického života. 
Nezapomínáme ani na školství, pohledy do světa a na veřejné 
stravování. Základem každého vydání jsou ale především 
odborné články významných potravinářských odborníků. 

Když přijdete k nám do vydavatelství a redakce, můžete 
spatřit všech 100 vydání časopisu Potravinářská Revue, které 
jsou chronologicky pověšené na zdech v zasklených rámech. 
Vnímáme to již jako samozřejmou výzdobu kancelářského 
prostoru. Při troše zamyšlení si všichni uvědomujeme, kolik 
je v tom šestnáctiletém období skryto práce, ale hlavně entu-
ziasmu a nadšení pro věc. Samozřejmě nejen nás z redakce 
a našich pro věc zapálených grafiků, ale všech, kteří se na 
podobě každého vydání podílejí. Jsou to především autoři 
článků a pak inzerující firmy. Bez nich by časopis nebyl tím, 
čím je – prestižním magazínem našeho potravinářství. A tak 
na nás tvůrcích časopisu je, aby si držel svoji vysokou úroveň 
i nadále, a mohl tak dělat všem potravinářům, ale i dalším čte-
nářům radost. Ale co je hlavní, aby i nadále plnil roli důstoj-
ného pojítka mezi potravinářskými výrobci s jejich dodavateli 
a odběrateli. A přitom vás, naše čtenáře, poučil, ale i pobavil.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel
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Novinky SZIF  
pro rok 2020 aneb 

co žadatele o dotace 
čeká a nemine

Ing. MARTIN ŠEBESTYÁN, MBA, 
generální ředitel SZIF

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditova-
ná platební agentura v působnosti Ministerstva zeměděl-

ství, která administruje finanční podporu z Evropské unie 
a národních zdrojů. V loňském roce vyplatil SZIF žadatelům 
v rámci různých dotačních titulů podporu v celkové výši bez-
mála 40 miliard korun. Tato podpora je určena nejen pro cho-
vatele a pěstitele, ale také pro výrobce potravin. Na všechny 
žadatele o dotace letos čekají mnohé novinky. Počátkem le-
tošního roku byl spuštěn upravený Portál farmáře, doplněný 
o možnost podání žádostí pro Národní dotace, následovaly 
změny v administraci Jednotné žádosti. Podrobné informa-
ce poskytl pro Potravinářskou Revue generální ředitel SZIF 
Martin Šebestyán. Nevynechal ani opatření, která byla při-
jata vzhledem k pandemií COVID-19, a nezapomněl také na 
podporu kvalitních potravin.

Opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

Tématem, které v posledních týdnech zaměstnává nejen 
české výrobce potravin, ale bez nadsázky řečeno celé lidstvo, 
je pandemie COVID-19. Ta zasáhla i do činnosti SZIF. Aby se 
snížilo riziko nákazy, byla přijata nezbytná provozní opatření. 
Návštěvy klientů na Regionálních odborech jsou možné jen 
po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě s dotyčným 
zaměstnancem. Účelem je redukovat osobní kontakt na 
nezbytné minimum. Při návštěvě pracovišť SZIF je povinné 
mít nasazenu roušku či jiné vhodné zakrytí nosu a úst. 
Zároveň je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry 
mezi jednotlivými osobami. Chtěl bych zdůraznit, že zdraví 
klientů a zaměstnanců SZIF je pro nás absolutní prioritou.

Opatření se nedotkla jen provozu pracovišť SZIF, ale také 
administrace dotací. Co se týká Jednotných žádostí, byl termín 
pro podání prodloužen do 15. června, aby měli zájemci více 

času na přípravu žádosti. Promeškají-li uvedený termín, bude 
možné (s 1% sankcí za každý pracovní den) podat Jednotnou 
žádost až do 10. července. Pro žádosti o zařazení a změnu 
zařazení týkající se Agroenvironmentálně-klimatického 
opatření a Ekologického zemědělství však možnost pozd-
ního podání neplatí. V rámci Programu rozvoje venkova jsme 
provedli u žádostí podaných v 1.–7. kole příjmu následující 
úpravy. Pro všechna dotační opatření, s výjimkou opatření 
1.1.1 a 1.2.1, byl termín podání žádosti o platbu prodloužen 
o 6 měsíců. U opatření 1.1.1 a 1.2.1 byl termín prodloužen 
dokonce o 12 měsíců. V případě opatření 16.1.1 byla lhůta pro 
podání žádosti o průběžnou platbu za letošní rok prodloužena 
do 31. srpna.

Další změnou je, že u žádostí podávaných na plochu 
mají dle příslušných ustanovení nařízení Evropské komise 
všichni příjemci dotací novou povinnost, a to podat žádost 
prostřednictvím geoprostorového formuláře. To lze učinit 
prostřednictvím vytvoření datové sady v LPIS a vygenero-
vání formuláře na Portálu farmáře buď samostatně, případně 
pomocí pracovníka Oddělení příjmu žádostí a LPIS.

Novinky na Portálu farmáře 

Nepřehlédnutelnou novinkou letošního roku je pro kli-
enty SZIF nový vzhled Portálu farmáře. Pro ty čtenáře, kteří 
jej doposud neznali, přinášíme na úvod stručné představení. 
Jedná se o webový portál sloužící klientům jako hlavní komu-
nikační kanál se SZIF. Umožňuje jim přístup k aktuálním 
informacím o průběhu administrace žádostí a požadavkům 
k doplnění či úpravě uvedených zjištění. Prostřednictvím 
Portálu farmáře lze také nastavit e-mailovou komunikaci, 
která klientům slouží k informovanosti o změnách v rámci 
administrace, dokumentech zaslaných ze strany SZIF nebo 
novinkách uveřejněných na webových stránkách SZIF. Pří-
stup do Portálu farmáře mají pouze registrovaní uživatelé.

Původní Portál farmáře již nevyhovoval vzrůstajícím 
nárokům na elektronizaci státní správy, a proto byl po nároč-
ných a pečlivých přípravách spuštěn zkraje letošního ledna 
portál modernizovaný. Již na první pohled je pro uživatele 
patrná změna v navigaci, která nyní probíhá pomocí tzv. hie-
rarchických dlaždic a je oproti původnímu stavu přehlednější. 
Portál farmáře nyní umožňuje také zobrazení na mobilních 
zařízeních, což je na počátku 21. století téměř samozřejmostí. 
Uživatelsky přátelskou funkcí je pak nová sekce „Oblíbené“, 
kterou si uživatelé mohou sami uzpůsobit dle svých vlast-
ních potřeb tak, aby jim práce s Portálem farmáře maximálně 
vyhovovala, a také sekce „Aktuální podání“.

Důležitou změnou je, že všem žadatelům, kteří mají již 
do Portálu farmáře zřízený přístup, jsou veškeré dokumenty 
doručovány jeho prostřednictvím. Informace o změně při 
zasílání dokumentů bude obsažena v prohlášení, které je na 
formuláři Jednotné žádosti. Dále bude uvedena v Potvrzení 
o přijetí žádosti nebo v Potvrzení o podání žádosti (při podání 
pomocí pracovníka OPŽL). Princip doručování je obdobný 
jako u datových schránek. Také na Portálu farmáře platí 
doručování fikcí. Odeslané dokumenty budou k dispozici po 
dobu devadesáti dnů od přečtení. Po této lhůtě dojde k jejich 
automatickému odstranění, avšak zásadní dokumenty jsou 
i nadále k dispozici v přehledech u konkrétních žádostí.

Změny při administraci Jednotné žádosti

Novinky se pro letošek nevyhnuly ani Jednotné žádosti. 
Hlavním důvodem k tomuto kroku byly změny příslušné 
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legislativy. Jednotnou žádost netřeba dlouze představovat, 
proto jen stručné shrnutí. Jedná se o univerzální formulář, 
jehož prostřednictvím lze získat finanční podporu na přímé 
platby a dále na neprojektová opatření Programu rozvoje ven-
kova. Každý rok si tuto žádost podá více než 30 tisíc zájemců, 
mezi které SZIF následně rozdělí bezmála 30 miliard korun. 
Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, tak příjem Jednot-
ných žádostí právě probíhá. Proto si připomeneme ty nejdůle-
žitější novinky, se kterými se žadatelé v letošním roce potkají.

SZIF žádá všechny uchazeče o dotace, aby pro komu-
nikaci využívali v maximální možné míře primárně Portál 
farmáře. Jeho prostřednictvím budou žadatelům zasílána roz-
hodnutí, přičemž bude platit tzv. doručení fikcí (nepřihlásí-
-li se do svého účtu ve lhůtě do 10 dnů od zaslání, považuje 
se dokument za doručený). Přístup do Portálu farmáře lze 
zřídit jednak osobně na podatelnách Regionálních odborů 
a Centrály SZIF. Žádost o přístup lze podat také prostřednic-
tvím datové schránky nebo e-Podatelny s uznávaným elek-
tronickým podpisem. Nelze ji však zaslat v listinné podobě 
poštou. Žadatelé, kteří si doposud nestihli nebo nemohli pří-
stup zařídit, se však nemusejí obávat. Zůstávají pro ně zatím 
souběžně zachovány i dosavadní způsoby komunikace se SZIF.

Vzhledem k pandemii COVID-19 musel SZIF bohužel 
přistoupit ke zrušení plánovaných více než 65 bezplatných 
seminářů k Jednotné žádosti, které jsou každoročně pořádány 
pod záštitou Celostátní sítě pro venkov. Ve spolupráci s Mini-
sterstvem zemědělství proto připravil pro žadatele o dotace 
názorné prezentace a videonávody. Ty by jim měly usnadnit 
orientaci v podmínkách jednotlivých dotačních titulů, v před-
tiskových aplikacích IZR a Registru půdy LPIS a také při 
vyplňování formuláře Jednotné žádosti na Portálu farmáře. 
Prezentace a videonávody jsou pro všechny zájemce k dispo-
zici na webu SZIF.

Podstatnou změnou, se kterou se letos zájemci u Jed-
notné žádosti setkají, je ukončení příjmu žádostí o zařazení 
do Agroenvironmentálně-klimatických opatření a Ekologic-
kého zemědělství a možnost vstupu do navazujících zkrá-
cených závazků. Vzhledem ke konci programového období 
již není v rámci AEKO a EZ možné uzavírání nových pěti-
letých závazků (výjimku tvoří pouze podopatření Zatravňo-
vání orné půdy a Zatravňování drah soustředěného odtoku). 
V tomto roce je umožněn vstup do navazujícího zkráceného 
dvouletého závazku. Žádosti o zařazení do těchto zkrácených 
závazků lze podat jen na díly půdních bloků, jejichž převážná 
část byla v LPIS k 31. 12. 2019 zařazena v závazku dle přísluš-
ných nařízení vlády.

Pro úplnost přehled dotačních titulů, které pod Jed-
notnou žádost spadají. Mezi přímé platby patří SAPS, gree-
ning, platby pro mladé zemědělce či podpora citlivých sektorů. 
Dále se jedná o plošné platby v rámci Programu rozvoje ven-
kova, do kterých jsou zařazena jednak Agroenvironmentálně-
-klimatická opatření, Ekologické zemědělství, dále podpora 
ANC, Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směr-
nice o vodě a také platby na zvířata – podpora pro opatření 
Dobré životní podmínky zvířat.

Agenda Národních dotací pod hlavičkou SZIF

Další novinkou, kterou přinesl příchod roku 2020, je pře-
vedení agendy Zemědělských Národních dotací zajišťované 
doposud Ministerstvem zemědělství na SZIF. Pomocí Národ-
ních dotací podporuje Česká republika prostřednictvím řady 
cílených programů různé potřebné aktivity. Těmito dotačními 
programy přispívá k udržování výrobního potenciálu českého 
zemědělství a jeho podílu na rozvoji našeho venkova. 

Pestrá škála dotačních programů zahrnuje oblast živo-
čišné a rostlinné výroby, programy podporují také potravi-
nářskou výrobu. Umožňují pořádání vzdělávacích akcí nebo 
prezentací výsledků práce. Finanční prostředky z národních 
zdrojů podporují také činnost nevládních organizací a jejich 
zastupování v mezinárodních organizacích, dále podporují 
účast na mezinárodních výstavách, veletrzích. 

Dotační programy pro letošní rok jen s nepatrnými úpra-
vami navazují na programy administrované Ministerstvem 
zemědělství v předchozích letech. Podstatnou novinkou však 
je, že příjem žádostí a doručování dokladů nyní probíhá již 
výhradně prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Žadatelé, 
kteří doposud nemají zřízený přístup, si o něj musejí nejprve 
zažádat. Postup je totožný jako v případě Jednotné žádosti.

U dotačních programů zakládajících veřejnou podporu 
ve smyslu příslušných ustanovení Smlouvy o fungování EU, 
u kterých je dána povinnost plnit motivační účinek, musí být 
žádost podána před zahájením realizace předmětu dotace, 
případně zahájením práce na projektu, a to v souladu s naříze-
ními Evropské komise č. 651/2014 a 702/2014 nebo přísluš-
nými ustanoveními AGRI pokynů či FISH pokynů. 

U vybraných dotačních programů (2. A., 3. b., 3. c., 
3. d., 8. F., 9. A. a., 9. A. b. 1. – 3., 9. A. b. 4., 9. E., 9. F. e. 
a 9. F. i.) docházelo či stále dochází z důvodu naplnění moti-
vačního účinku k podání listinných žádostí na SZIF. Žada-
telé jsou o nutnosti podání informováni prostřednictvím 
výzev uveřejněných na webových stránkách eAgri a SZIF. 
Předběžné žádosti (motivační formuláře) k dotačním pro-
gramům s motivačním účinkem podané podle Zásad pro rok 
2017, 2018 a 2019 budou považovány za žádosti o dotaci 
podané v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise 
(651/2014 a 702/2014) nebo AGRI pokyny či FISH pokyny. 
Žadatelé je tedy nemusejí podávat znovu.

Připomínáme, že u dotačních programů, u kterých se 
podpora poskytuje podle výše uvedených nařízení Evropské 
komise, AGRI pokynů nebo FISH pokynů, jsou žadatelé 
povinni provést zařazení do kategorie mikropodniků, malých, 
středních či velkých podniků. Při posuzování velikosti pod-
niku se postupuje dle definice uvedené v příloze č. I k nařízení 
Evropské komise č. 702/2014 a také podle Uživatelské pří-
ručky k definici malých a středních podniků vydané Evrop-
skou komisí. 

Velké podniky mají povinnost v žádosti o dotaci popsat 
situaci, k níž by došlo za předpokladu, že by jí podpora nebyla 
poskytnuta (hypotetický srovnávací scénář). Případně mohou 
tito žadatelé uvést alternativní projekt nebo činnost a před-
ložit příslušné doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání 
uvedené v žádosti. Tyto informace podávají žadatelé prostřed-
nictvím Portálu farmáře SZIF, stejně jako prohlášení žadatele 
o podporu v režimu de minimis.

Podpora kvalitních potravin

Hlavní součástí podpory kvalitních potravin je edukace 
spotřebitelů v otázkách kvality. Zájem o kvalitní potraviny se 
na českém trhu dlouhodobě zvyšuje. Průzkumy opakovaně 
ukazují, že roste počet zákazníků, kteří se zamýšlí nad tím, co 
konzumují, a při nákupu preferují kvalitu a čerstvost na úkor 
ceny výrobku. SZIF na tento trend reaguje a dále jej rozvíjí 
řadou propagačních a edukačních projektů. Pro usnadnění 
orientace na trhu slouží spotřebitelům tzv. značky kvality. 

Spotřebitelé se na obalech produktů setkávají s již zave-
denou značkou Klasa, která je udělována pouze prověřeným 
produktům splňujícím nadstandardní kvalitativní a bezpeč-
nostní kritéria. Zelenomodré logo Regionální potravina zase 
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KUPOVAT ZNAČKY KVALITY SE VYPLATÍ!

Nakupujte kvalitu s chutí akademiekvality.cz

upozorňuje na lokální výrobky či různé krajové speciality, 
které jsou vyrobené ze surovin dané lokality. A pro snadné 
rozlišení ekologické produkce slouží tzv. „BIO list“ a „BIO 
zebra“. U zboží označeného takovými značkami si zákazník 
může být jist, že nepřišlo do kontaktu s umělými hnojivy, pes-
ticidy nebo chemickými postřiky a chovaná zvířata nejsou 
pouze zneužívána, ale je o ně s láskou pečováno. 

V rámci propagace kvalitních potravin probíhá každo-
ročně spotřebitelská soutěž. Cílem této akce je podpořit a zvi-
ditelnit prověřené kvalitní produkty. Pravidla soutěže jsou 
poměrně jednoduchá. Stačí vyplnit a zaslat hrací kartu s logy 
některé z následujících značek: Klasa, Regionální potravina, 
„BIO zebra“, „BIO list“, Chráněné označení (ZTS, CHZO, 
CHOP), Český výrobek – garantováno Potravinářskou 
komorou ČR, Česká potravina nebo Česká cechovní norma. 
Hlavní výhrou letošního ročníku nazvaného „Nastartujte 
výhru s Klasáčkem!“ byly tři automobily ŠKODA SCALA, 
které mají již své šťastné majitele.

Komunikaci směřujeme nejen na kvalitu a bezpečnost 
potravin, ale také na vyzdvihnutí dalších nezanedbatelných 
benefitů, jako je zachování tradiční výroby, tvorba nových 
pracovních míst, rozvoj zemědělství a důraz na ekologii a sni-
žování uhlíkové stopy. Současná situace vlivem opatření 
pandemie COVID-19 také přinesla výzvu pro potravinářské 
a zemědělské podniky, které se snaží s nově vzniklou situací 
co nejlépe vypořádat. SZIF se jim snaží být v této nelehké 
době nápomocný formou podpůrných projektů a kampaní.

Velký důraz klademe na kontrolu oceněných výrobků. 
Při jakýchkoliv pochybnostech o kvalitě výrobků, které nesou 
značku KLASA nebo Regionální potravina, se mohou spo-
třebitelé obrátit na infolinku SZIF. Každý podnět obratem 
řešíme a následně jej předáme dozorovým orgánům k prošet-
ření. Jestliže dojde k odebrání značky, je to pro spotřebitele 
důkaz, že o ni SZIF pečuje a průběžně se stará, aby nedošlo ke 
změně parametrů, pro které byl výrobek oceněn.

Využití družic při administraci dotací

Na závěr jsem si pro čtenáře nechal jednu technickou 
zajímavost. Tou je plánované využití družic při administraci 
dotací. SZIF se připravuje na využití družicových dat z evrop-
ského programu Copernicus v rámci nové Společné země-
dělské politiky. Systém sledování plochy umožní kontrolu 
pomocí monitoringu. Cílem je omezení kontrol v terénu, a tím 
snížení nákladů na administraci dotací a úspora času. Díky 
monitoringu bude kladen důraz spíše na prevenci. Naším 
záměrem je, aby systém přešel od represivního charakteru 
k proklientskému přístupu. 

Pro systém sledování plochy pomocí monitoringu se 
budou využívat data z družic Sentinel, které jsou provozovány 
v rámci evropského programu pozorování Země Copernicus. 
Družice fungují na velmi jednoduchém principu. Přístroje 
na palubě přijímají sluneční záření odražené od zemského 
povrchu. Na základě takto získaných dat lze identifikovat typ 
povrchu, sledovat jeho vývoj a vyhodnotit libovolně dlouhou 
časovou řadu.

V loňském roce spustilo kontroly pomocí monitoringu 
pět členských států EU (Belgie, Dánsko, Itálie, Malta a Špa-
nělsko) a dosavadní výsledky předčily všechna očekávání. 
SZIF zatím zkouší principy monitoringu v rámci evropských 
pilotních projektů. Jeho plné nasazení se plánuje na rok 2022.

Pro letošní rok bych chtěl všem výrobcům potravin, ale 
také pěstitelům, chovatelům nebo lesníkům popřát v této 
nelehké době hodně štěstí. Loňský rok byl poznamenaný 
suchem, rok 2020 bude v kronikách bezpochyby zapsaný 
jako rok koronaviru. Pevně doufám, že se nám všem společně 
podaří všechny těžkosti překonat a nejen české potravinář-
ství bude opět vzkvétat. SZIF bude vždy připraven poskyt-
nout všem zájemcům v rámci svých možností potřebnou  
pomoc.  
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Sva z obchodu a ceStovního ruchu ČeSké republiky
těšnov 5, 110 00 praha 1, tel.: 224 805 158, e-mail: sekretariat@socr.cz

http://www.socr.cz

Díky a držme se
v neděli 1. března 2020 se v České republice 
oficiálně potvrdila nákaza novým typem 
koronaviru. netrvalo příliš dlouho a rozrůs-
tající se epidemie sevřela naši zemi. začali 
jsme se jí bránit. Spousta z nás se do tohoto 
boje srdnatě zapojila. především lékaři 
a další zdravotnický personál, složky inte-
grovaného záchranného systému, armáda 
a rovněž ti, kteří se denně starají o zásobo-
vání – vodou, plynem, elektřinou a stejně 
tak i potravinami a dalším zbožím. 

Události posledních týdnů ukázaly zásadní 
věc, a to, že oblast zásobování potravinami je 
připravena na obrovské a  nečekané změny 
a dokáže opravdu flexibilně reagovat. Neob-
jevily se žádné zásadní problémy v dodávce 
zboží vyjma ochranných prostředků, jejichž 
dovoz ale reguluje stát. Dostatek potravin je 
dán i tím, že se přes různá omezení na hrani-
cích podařilo udržet fungování jednotného 
trhu a nepřerušilo se zásobování potravinami 
ze zahraničí. 

Jsem opravdu hrdý na to, jak celý sektor 
obchodu zvládá toto krizové období. Záso-
bování potravinami patří mezi páteřní oblasti 
fungování společnosti, přičemž v  posled-
ních několika týdnech byl obchod vystaven 
velké zkoušce odolnosti, schopnosti zajistit 
dostatek potravin pro všechny obyvatele 
Česka a  neomezovat služby. Nikdy by se to 
nepodařilo bez našich kolegů na prodejnách 
a  ve skladech, kteří neváhali udělat cokoli 
pro to, aby obchody zůstaly otevřené. A jsem 
rád, že to vnímají i zákazníci. Nikdy tak často 
pokladní neslyšely slovo „děkuji“ jako v minu-
lých týdnech, nemluvě o tisících darovaných 
roušek, které zákazníci do obchodů nosili.

Vyzdvihnout je zapotřebí rovněž spolu-
práci obchodníků s potravináři a zemědělci. 
Všechny tři strany se dokázaly – i přes někdy 
poněkud rozdílné názory – během skutečně 
krátké doby semknout a začít fungovat jako 
jeden celek. Uvědomili jsme si totiž náš spo-
lečný zájem na tom, aby česká společnost 
zvládla současný krizový stav s  minimem 
otřesů. Obchodníci se snaží maximálně vyjít 

zákazníkům vstříc, kdekoli je to možné, stejně 
jako jim vycházejí vstříc dodavatelé, kteří 
dělají vše pro to, aby udrželi výrobu a dodávky 
potravin v plné výši. A samozřejmě „základním 
stavebním kamenem“ jsou zemědělci a jejich 
produkty.

Přesto si dovolím dvě poznámky. Byl to 
ministr zemědělství Miroslav Toman, který 
několikrát veřejně pochválil zemědělce 
a potravináře za to, jak v koronavirové době 
perfektně fungují. Od ministra průmyslu 
a obchodu Karla Havlíčka se obchodníci tako-
výchto slov bohužel nedočkali. A to je velká 
škoda. Za ten stres a nápor během „horkých“ 
dnů po vyhlášení nouzového stavu by si to 
každý z desítek tisíců zaměstnanců rozhodně 
zasloužil.

Za druhé. Čeští zemědělci a producenti 
potravin dostanou na pomoc se zvládnutím 
současné krize celkem až 4,3 miliardy korun 
navíc z rozpočtové rezervy státu. Finance by 
měly být určené k podpoře potravinové sobě-
stačnosti naší země a  snížení závislosti na 
dovozech. To je určitě chvályhodné. Nicméně 
jedním dechem připomínám, že tady v zástupu 
stojí další obory, které byly šípem korona-
virové krize zasažené přímo do pomyslného 
srdce. Takový cestovní ruch, který zaměstnává 
bez mála čtvrt milionů lidí a do veřejných roz-
počtů odvádí přes 100 mld. Kč, zatím nedostal 
ani korunu. A to nemluvím o obchodu, jehož 
všechna opatření v souvislosti s vyhlášeným 
nouzovým stavem stála stovky milionů korun, 
a přitom jde o jediný sektor, který i nyní nabírá 
zaměstnance a  vyplácí až stoprocentní pří-
platky ke mzdě. 

Na závěr vyslovuji velký dík všem za 
enormní nasazení. Za to, že dokáží v současné 
době udržet naši zemi v chodu. Obchodníci se 
na tom chtějí rozhodně podílet a nabízejí spo-
lupráci a konstruktivní dialog se všemi, kterým 
není lhostejný osud naší země. Ani v časech 
koronavirových, ani po nich.

Tomáš Prouza,
prezident Svazu obchodu

a cestovního ruchu ČR
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Uzeniny Příbram, a.s.
www.uzeninypribram.cz
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

EDUARD KORANDA, 
generální ředitel  

Uzeniny Příbram, a. s.,  
a ZEMAN maso-uzeniny, a. s.

1. V masném oboru velmi dobře zapsaný příbramský maso-
kombinát nese od roku 2018 název ZEMAN maso-uzeniny,  
a. s. Vy stojíte v čele této společnosti jako generální ředitel ale 
podstatně déle. Vysvětlíte? A někdejší společnosti držící maso-
kombinát, tedy Masna Příbram, spol. s r. o., a Příbramská 
uzenina, a. s., jsou v konkurzu. Jaký je tedy majetkový vztah 
nynější společnosti, jíž vedete k budovám a zařízení maso-
kombinátu? Můžete, ale i chcete vysvětlit? 

Nejdříve bych rád upřesnil, že v roce 2018 došlo k roz-
dělení společnosti, kdy našim maloobchodním prodejnám 

zůstal název ZEMAN maso-uzeniny, a. s. A příbramský maso-
kombinát nese název Uzeniny Příbram, a. s. Jediné, co máme 
společného s někdejšími společnostmi Masna Příbram a Pří-
bramská uzenina, je to, že používáme ochrannou známku 
,,Příbramská uzenina“, kterou naše společnost nyní vlastní 
spolu s příbramským areálem. S původními společnostmi, 
které jsou stále v konkurzu, jinak nic společného nemáme. 
Příbramský masokombinát jsme zprovoznili v polovině roku 
2015. V roce 2016 jsme započali rozsáhlou a nákladnou 
rekonstrukci budov v areálu bývalé příbramské masny 
a modernizaci téměř veškerého zařízení, tak aby provoz odpo-
vídal našim firemním standardům, a také, abychom splňovali 
přísné normy, které jsou mezinárodně uznávané organizací 
GFSI pro řízení bezpečnosti a kvality potravin.

2. Pod Vaším vedením se příbramský masokombinát, 
tedy nyní Uzeniny Příbram, a. s., zase začlenil mezi štiky 
v masném oboru. Co bylo nutné učinit, aby se tak stalo? 
A můžete váš podnik blíže zcharakterizovat, a to hlavně z hle-
diska jeho funkce a nynějšího postavení na trhu? 

Abych byl upřímný, v současné době se cítím spíše 
jako hodně ,,unavená štika“. Přispěla k tomu také sou-
časná situace nouzového stavu. Většina si myslí, že přede-
vším výrobci potravin jsou ti, koho se nouzový stav netýká 
a fungují v běžném režimu, ale opak je pravdou. Znamená 
pro nás to samé jako pro ostatní – velké ekonomické ztráty 
i personální problém. Práce pro udržení provozu a prodeje 
je teď velmi náročná. A to především pro naši řeznickou síť 
ZEMAN maso-uzeniny. Propad prodeje se v uzeninách 
blíží téměř k polovině, lahůdky, sýry a pečené polotovary 
ještě více. Prodej výsekového masa přímým zákazníkům se 
naštěstí celoplošně o tolik nepropadl, problém jsou obchody 
s následnými odběry od gastra, kde jsou odběry téměř nulové. 
Celkově zaznamenáváme propad zákazníků o více než tře-
tinu. Vznikly nám také další nepředpokládané náklady, jako 
je nákup ochranných pomůcek, prostředků a jiné. Navíc 
zaměstnanci zůstávají doma na ošetřovném nebo v karan-
téně a je těžké vůbec poskládat směnu s minimálním počtem 
zaměstnanců a udržet současný stav. Za to bych chtěl 
našim zaměstnancům i prostřednictvím tohoto článku opě-
tovně poděkovat. Toto samozřejmě pociťují všichni výrobci 
potravin, nejen naše společnost. Nevím, jak ostatním, ale 
mně z této situace vzešla i pozitivní zkušenost. A to v rámci 
vstřícného jednání alespoň některých našich obchodních 
partnerů. Velmi si tohoto přístupu vážíme a budeme se snažit 

Výrobní závod Příbram
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jejich vstřícnost opětovat do budoucna. Tím mám na mysli 
rychlou dohodu s některými pronajímateli ohledně slevy 
na nájemném a následně s dodavateli, kteří nám také vyšli  
vstříc. 

Naopak bohužel někteří pronajímatelé našich řeznic-
kých prodejen se zatím k situaci staví zády a nemáme i přes 
urgence od nich žádnou reakci. Vzniká nám tak zásadní 
problém, jelikož odložení nájemného nám vzniklou situaci 
neřeší, je nadále nutné vést jednání o jeho % snížení odpoví-
dající stavu prodeje za poslední dva měsíce. 

Zklamaný jsem také z některých reakcí našich dodava-
telů, kteří nám nepomohli se situací s kurzovní ztrátou (kdo 
mohl očekávat ze dne na den rozdíl 12 %). Myslím si, že každý 
mohl obětovat nějaké to % ze zisku, a ne to nechat na závo-
dech, které dnes pracují s max. 3–5 % zisku. Díky této situaci 
se všichni tito výrobci dostali za dané období do velké ztráty.

Ale zpět k Vaší otázce. Příbramský masokombinát byl 
v původním stavu a hodně technologií bylo již zastaralých. 
Jak jsem již zmiňoval, celý provoz bylo nutné modernizovat, 
rozšířit a pořídit nové technologie. Všichni samozřejmě vědí, 
že jsme s masným průmyslem nezačínali a že jsme měli již 
hodně bohaté zkušenosti z plzeňského provozu, které jsme 
samozřejmě maximálně využili při rozjezdu právě příbram-
ského masokombinátu. Navíc se nám podařilo zachovat jádro 
vedoucích pracovníků, kteří se mnou pokračují i v Příbrami 

a k vybudování významného postavení na trhu opět velmi při-
spěli. Tímto jim všem děkuji. Někteří se mnou pracují i přes  
20 let a to je zavazující hlavně pro mě (i se mnou je to někdy  
těžké). Nyní disponujeme propracovaným systémem, který 
na sebe plynule navazuje (od vlastního svozu zvířat z blíz-
kých farem přes porážku, výrobu až po zajištění denních 
závozů našim odběratelům) a díky kterému garantujeme 
prvotřídní kvalitu českých produktů a řadíme se mezi nej-
větší porážky v České republice. K velikosti mohu říci, že 
jsme se po pár letech dokázali propracovat mezi 5 největších 
výrobců v ČR. 

3. A mohl byste se pochlubit, jakými investičními akcemi, 
které obohatily výrobní sortiment masných výrobků, jste roz-
šířili váš výrobní program? 

Investice do oprav Příbramského objektu a nutné 
výměny technologií pro obnovení provozu převýšila poři-
zovací cenu, což bylo nad naše plány. Ale aby výrobní závod 
vyhovoval všem technickým a hygienickým požadavkům, 
byly tyto investice nekompromisní. Proto naše půlroční inves-
tice do oprav a spuštění provozu činila téměř 50 milionů Kč 
a obnova vozového parku zhruba 30 milionů Kč. (Taková 
maličkost k zasmání – i já jsem si nevšiml, že k expedicím 
nezajede tahač, že závod předtím fungoval s menšími rozvo-
zovými auty).

Od roku 2016 započal rozsáhlý investiční plán, kdy se 
investovalo průběžně cca 300 milionů. Jednalo se především 
o investice do nových technologií, výstavby a oprav. Co se týče 
produkce, společnost v současné době produkuje měsíčně cca 
1200 tun čerstvého masa a cca 1400 tun masných výrobků 
a polotovarů. Vyrábíme široký a různorodý sortiment od 
výsekového masa přes masné výrobky mnoha druhů, polo-
tovary, škvařené sádlo či vybrané druhy lahůdek. V příbram-
ském závodě se specializujeme na porážku jatečných zvířat 
původem z blízkých farem na Příbramsku a výrobků z nich. 
Naším hlavním cílem je nabízet našim zákazníkům tradiční 
i inovativní české produkty vysoké kvality, a podporovat tak 
českou produkci, a tím i české zemědělství. Vlajkovou lodí 
tohoto závodu je pak celoroční výroba trvanlivých fermen-
tovaných masných výrobků v podobě Vysočiny, Turistického 
salámu či Brdských klobás, Příbramské sněženky, salámu 
Třemšínu apod., na které vlastníme ochranné známky a které 
jsou u našich zákazníků velmi oblíbené. Snažíme se neustále 
inovovat výrobní postupy, vyvíjet nové kombinace a chutě 
a samozřejmě zvyšovat kvalitu našich výrobků. Kromě pří-
bramského závodu vlastníme také výrobní závod v Zábřehu 
na Moravě, jehož výroba je zaměřena především na uzenářské 
výrobky vyššího standardu s vysokým obsahem masa – šunky, 
celosvalové speciality a sekané výrobky. 

4. Podstatnou doménou vaší společnosti jsou vlastní pro-
dejny, jichž máte více než 100 na výrazné části našeho území. 
Mohl byste se pochlubit, jak se Vám to povedlo zorgani-
zovat, ale i jak se dají efektivně a bez rizika tyto prodejny  
řídit? 

Specializované prodejny ZEMAN maso-uzeniny se 
nachází především ve větších městech téměř po celé České 
republice a jsou ve většině případů součástí supermarketů. 
Jsem rád, že se dnes můžeme pochlubit takovým počtem 
prodejen, ale pravdou je, že vysoký počet pro nás není  
prioritou, prodejna musí dobře fungovat, nabízet jak kva-
litní výrobky, tak kvalitní služby, být produktivní a splňovat 
určitý obrat. Z tohoto důvodu dnes u každé prodejny její 
dlouhodobé výsledky zhodnotíme a u některých bohužel 

Výrobní závod v Zábřehu na Moravě
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Řeznictví ZEMAN maso-uzeniny

dojdeme k závěru, že je raději uzavřeme než je provozovat 
s podprůměrným výsledkem. Velká výhoda u této sítě 
obchodů je cash flow a pak možnost samotného rozhodo-
vání, co budeme našim zákazníkům nabízet, na základě 
jejich přání a potřeb a také možnost uvádět na trh nové 
výrobky a vyhodnocovat, jak na ně bude zákazník reagovat  
atd. 

V současné době provozujeme 111 prodejen téměř 
skrze celou Českou republiku. Proto se neustále snažíme 
o rozvoj ve výrobě uzenin (nové technologie, nové produkty), 
abychom mohli nadále nabízet naše výrobky i přes silnou 
konkurenci. Kontrolu přímo na prodejnách zajišťují mana-
žeři prodejen, z nichž každý má pod sebou 6–10 prodejen, 
dále pak regionální manažer a manažer kvality v terénu. Já 
mám samozřejmě o kontrolách a celkových výsledcích jed-
notlivých prodejen přehled, ale bohužel nejsem schopen 
prodejny pravidelně sám kontrolovat, věnuji se především 
výrobním závodům, a proto prodejny kontroluji spíše namát-
kově. V posledních letech se bohužel potýkáme, tak jako 
i jiní provozovatelé napříč trhem, s nedostatkem kvalifiko-
vaných zaměstnanců. To se v některých případech odráží 
ve výsledcích našich prodejen. Proto jsme v minulém roce 
zahájili intenzivnější školení, ve kterém chceme pokračovat 
i nadále. Spolehlivých, pracovitých a zodpovědných zaměst-
nanců je dnes bohužel také nedostatek. S tímto problémem 
se snažíme bojovat motivačními programy a školením nevy-
učených zájemců. Chtěli bychom také motivovat a podpořit 
mladou generaci, aby více studovala obory masného prů-
myslu. A my firmy jim pak umožnily získat praxi a postupně 
se vypracovat do vyšších pozic. Díky malému zájmu o potra-
vinářské obory u mladé generace mnoho škol a učilišť výuku 
těchto oborů ukončilo, např. obor řezník nebo prodavač 
masa a uzenin. Odborných profesí, ať už v potravinářství 
nebo stavebnictví apod., je dnes, jak jistě víte, vůbec nedosta- 
tek. 

Jak jsem již zmínil v předešlé odpovědi, v současné době 
je díky nouzovému stavu situace na prodejnách úplně jiná, je 
nutné řešit spoustu nových neznámých situací a problémů. 
Pevně doufám, že se všichni brzy vrátíme k normálnímu 
životu, poučeni, že nic není samozřejmé a může se kdykoliv 
ze dne na den objevit něco podobného. 

5. Ještě k vašim prodejnám. Řada z nich, díky prvotřídnímu 
vybavení a vedení, vlastní trofej Českého svazu zpracovatelů 
masa „Prodejna roku“. Které z vašich prodejen považujete za 
nejlepší a proč podle vás takové jsou?

Pro nás je toto ocenění potvrzením, že jdeme správnou 
cestou ve vztahu k zákazníkovi, a naším cílem je, aby každá 
z našich prodejen si držela takto vysoký standard. Hlavním 
cílem soutěže je prezentace kvality nabízeného sortimentu, 
což se nám díky našemu zázemí a vloženým investicím daří. 
Dalším přínosem je poukázat na důležitost poskytnutého 
zákaznického servisu koncovým spotřebitelům a v řeznickém 
prostředí je to alfou a omegou. To se ukázalo i u naší vítězné 
prodejny z minulého roku Veselí nad Lužnicí, která se stala jak 
krajským vítězem, tak získala ocenění „Sympaťáci za pultem“. 
Tato získaná ocenění nám také přináší jakýsi motivační nástroj 
do dalších období pro ostatní pracovníky napříč pozicemi. 

6. A teď trochu do masa. Světový problém vepřového masa 
je odborníkům notoricky znám. Jak ho vidíte Vy a můžete 
jej popsat svým viděním? A podstatnou otázkou také je, 
z jakého masa vyrábí vaše společnost svoje masné výrobky, ale 
i z jakého masa dodáváte výsekové. Jaký podíl českého vepřo-
vého masa se Vám nyní daří do výroby zajistit?

Je důležité si říci, že produkci vepřového masa v EU 
ovlivňuje plánovaná politika. Ta se neurčuje jeho spotřebou, 
proto vzniká nedostatek vepřového masa, a tím jeho cena 
neustále stoupá. Navíc všichni víme o problému s prasečím 
morem na čínském trhu, kdy evropští obchodní partneři do 
Číny vepřové exportují, a zvyšují tak jeho cenu. V letošním 
roce se očekával nejvýraznější skok v ceně vepřového masa 
a že ceny dosáhnou rekordu za poslední desetiletí, ale i přesto, 
že cena je vyšší oproti minulému roku, byl rekord (myšleno 
nejvyšší historická cena vepřového masa) prozatím odsunut, 
předpokládám příčinou vzniklé pandemie. 

Spotřeba masa zůstává stejná, naopak dochází ke sní-
žení spotřeby uzenin. Roste ale odbyt polotovarů syrových či 
předvařených. Výsekové maso dodáváme z 90 % z naší pro-
dukce původem z českých farem. Do výroby jsme v současné 
době schopni zajistit podíl cca 65 % českého vepřového masa.
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Zabijačka s přáteli

7. Zemědělská politika tuzemská a evropská nijak nenahrává 
zlepšení současného stavu ve zdrojích masa. Co se podle Vás 
musí na této politice změnit? A budou naši zemědělci chtít 
rozšiřovat chov prasat, když jim vyjde politika, a tím ekono-
mika chovu vstříc? 

Tato otázka je velmi věcná a je důležité tuto problema-
tiku intenzivně řešit, jelikož Česká republika je ve vepřovém 
mase soběstačná pouze do 40 %, což je alarmující. Netroufám 
si však stanovit, jak by se tento současný stav dal nejlépe 
vyřešit, a proto bych tuto otázku spíše přenechal odborníkům 
ze strany zemědělců apod.

8. Jste celoživotní řezník a uzenář, tělem i duší. A uznávaný 
odborník a schopný manažer. Mohl byste blíže uvést, co Vás 
přimělo se tomuto oboru věnovat a dávat mu všechny svoje 
síly a schopnosti? 

K tomuto odvětví jsem se dostal především díky mé 
výchově, která se mi dostala a položila základ zájmu o řeznictví 
a uzenářství. Otec zemřel v mých sedmi letech a můj otčím Jan 
Janota mne učil řeznické řemeslo od malička. V devadesátých 
letech mi pak umožnil začít společně podnikat. I když se naše 
cesty v podnikání rozešly, musím mu určitě poděkovat za to, že 
mě naučil základy výroby, jatečnictví (tzv. domácí zabijačky), 
obchodu a budování vztahu k zákazníkovi. Nejdůležitěj- 
ším krokem a velkou výzvou v mém oboru byl rok 2000, kdy 
jsem nastoupil do společnosti Masokombinát Plzeň s. r. o., 

která byla ve své době největším producentem masných 
výrobků v České republice. Zde jsem začínal jako vedoucí 
výroby, poté se stal výrobním ředitelem a později ředitelem 
celé společnosti. Od té doby jsem silně spojen s Robertem 
Schneiderem. Jsem velmi rád a velmi si vážím toho, že mi dal 
možnost začít pracovat v jeho podniku, a já jsem se tak mohl 
postupně vše naučit a vypracovat až na současnou pozici, ve 
které zastávám pozici ředitele a zároveň partnera společnosti. 
Navíc mohu říci, že i po tolika letech je moje práce zároveň 
mým velkým koníčkem, i když je to občas velmi náročné. Přes 
to všechno rád relaxuji na své chalupě při výrobě nějaké té 
klobásy nebo s přáteli občas uspořádáme domácí zabijačku. 

9. A je i namístě uvést Vaši řeznickou cestu. Od svých počátků. 
Kde jste začínal svoji profesní kariéru a jak to bylo dál? 
A také uvést, na kterém postu jste se nejvíc „vyučil“ a naučil. 
A také nastínit plány do budoucna jak nejbližšího, tak 
i kousek dál. 

Jak jsem již zmiňoval, můj otčím byl řezník, který provo-
zoval řeznictví v Blatné, učil mě řeznické řemeslo od malička 
a po revoluci jsem s ním pracoval asi pět let. I přesto, že jsem 
se měl blízko k řeznictví, absolvoval jsem nejdříve Střední 
průmyslovou školu obor strojař. A až po revoluci jsem si díky 
společnému podnikání s Janem Janotou doplnil v Plzni své 
řeznické vzdělání v oboru řezník/uzenář. Musím přiznat, že 
můj první absolvovaný obor strojař je mi teď velkou výhodou, 
a to jak při řešení modernizace výrobního zařízení, tak pro 
vedení technického úseku našeho masokombinátu. V roce 
1998 jsem nastoupil do Vimperské masny jako vedoucí výroby. 
Velkým skokem do masného průmyslu byl můj nástup do 
Masokombinátu Plzeň s. r. o., který později koupila investiční 
skupina Penta. Nyní vedeme společnost Uzeniny Příbram, 
a. s., ZEMAN maso-uzeniny, a. s., a ostatní naše společnosti 
v oboru zemědělství apod. Jsem velmi rád, že jedna z mých 
dvou dcer se rozhodla věnovat oboru potravinářství, který 
vystudovala, a poslední dva roky se věnuje řeznictví v Blatné 
spolu s Janem Janotou. Řeznictví dnes úspěšně vede a přistu-
puje k obchodu jak z vedoucí pozice, tak z pozice běžné proda-
vačky, aby znala běžnou praxi a byla v kontaktu se zákazníky. 

Čas je učitel a nyní již nechci výrobu vést cestou kvan-
tity, ale chceme se soustředit především na kvalitu a výrobky 
vyššího standardu, jako jsou trvanlivé výrobky, šunky apod.

10. Český svaz zpracovatelů masa prodělává v posledním roce 
řadu změn v personálním zastoupení jak představenstva, tak 
manažerského vedení. Co je podle Vás toho příčinou a kam 
musí Svaz jít, aby to bylo podle Vašeho gusta? 

Krize ve Svazu v minulém roce mě velmi mrzí a jsem rád, 
že se vyřešila. Dále je třeba si říci, že práce v představenstvu 
je dobrovolná a bezúplatná, a proto by se na ni takto mělo 
pohlížet i zvenčí. Je velmi jednoduché kritizovat někoho, kdo 
tuto práci dělá ve svém volném čase a snaží se ji dělat dobře. 
Proto bych rád i touto cestou oslovil zájemce z našeho oboru, 
ať se přihlásí a pomohou nám. Mohou pracovat v představen-
stvu nebo ve výrobní sekci apod. Mrzí mě, že Ing. Jan Katina 
ze Svazu s jeho 20letými zkušenostmi odchází, ale věřím, že 
s ním budeme i nadále spolupracovat. Čeká nás valná hro-
mada. Věřím, že budou zvoleni silní členové, kteří budou spo-
lupracovat a pomáhat pragmaticky našemu oboru, posouvat 
nás jako svaz a masný průmysl dál, určí další cíle na následu-
jící 4 roky, i když směr a vývoj díky Covid-19 pravděpodobně 
změní, ale dlouhodobé cíle zůstávají. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc. 
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Zdravotničtí pracovníci každý den bojují s globální pandemií, která dopadá na zdraví  
a životy rodin, zejména těch nejvíce potřebných. 

Dne 16. dubna věnovalo zhruba 4 000 zaměstnanců 12 výrobních závodů skupiny  
Bel Group ve 20 zemích svůj pracovní den zásadnímu cíli: pomoci těm, kteří sami  
každý den pomáhají bojovat s virem Covid-19 a prostřednictvím konkrétních opatření 
přímo v místě podporují nejohroženější skupiny populace. 

V tento den se veškerá celosvětová produkce Veselé krávy v duchu solidarity přeměnila 
v dary (finanční či nepeněžité), které se věnují nemocnicím a sdružením ve 20 mobi-
lizovaných zemích k uspokojení konkrétních potřeb určených v daném místě. Celkem 
se v Den D vyrobilo množství odpovídající 20 milionům porcí Veselé krávy, a jednotlivé 
země se tak spojily v jeden dlouhý řetěz mezinárodní solidarity. 

V České republice byl výtěžek ze dne Solidarity s Veselou krávou ve výši 250 000 Kč  
věnován neziskové organizaci SOS dětské vesničky České republika. Pomoc byla určena  
zasaženým rodinám a dětem v nouzi v důsledku pandemie COVID-19. Konkrétně rodinám 
ohroženým ztrátou bydlení, nedostatkem potravin, s  problémy při doučování dětí  
a traumatizovaným rodinám s psychickými potížemi.

 VESELÁ KRÁVA POMÁHÁ 
MEZINÁRODNÍ AKCE SOLIDARITY 

DNE 16. DUBNA BYLA CELODENNÍ VÝROBNÍ KAPACITA VĚNOVÁNA  
JAKO DAR PRACOVNÍKŮM V PRVNÍ LINII PO CELÉM SVĚTĚ:  
– NEMOCNICím, ZDRAVOTNICKému PERSONÁLu  
A TAKÉ ZNEVÝHODNĚNÝM SKUPINÁM POPULACE. 

• 4 000 zapojených zaměstnanců 
• 20 mobilizovaných zemí a 12 výrobních závodů 
• Téměř 20 milionů porcí vyrobených za jeden den 

inz. Potr. revue 180x260_final.indd   1 06.05.20   12:12
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Brambory 
v gastronomii  

– bramborové menu
Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D.,  

prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D., 
Katedra gastronomie a hotelnictví,  

Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno

Brambory patří historicky mezi základ stravy v mnoha ze-
mích, jsou relativně levné a dostupné po celý rok. Často 

jsou považovány za obyčejnou přílohu a neprávem jsou ve 
stravě podceňovány. Brambory mohou být díky svému slože-
ní používány denně. Výhodou brambor je široké využití v ku-
chyni a lze z nich připravit mnoho atraktivních, chutných 
a zdravých jídel. 

Původ brambor

Lilek brambor, lilek hlíznatý (Solanum tuberosum), 
patří do čeledi lilkovitých podobně jako rajče, paprika a lilek 
[1]. Brambory mají svůj domov v Jižní Americe a odtud při-
putovaly do Evropy. V jejich domovině se jedly buď syrové, 
nebo se uchovávaly v podobě sušeného prášku. Inkové 
z nich připravovali také alkoholický nápoj chacha podobný 
našemu pivu. Historické prameny uvádějí rozdílné infor-
mace o rozšíření brambor po dnešní Evropě v šestnáctém 
století. Pravděpodobně byly brambory přivezeny z Peru do 
Španělska v letech 1531–1533, kde byly pěstovány (v okolí 
Sevilly) a odtud se rozšířily do dalších zemí, kde se využí-
valy zpočátku jako vzácná okrasná a léčivá barevně kvetoucí 
rostlina s hlízami rohlíčkovitého tvaru a červenou slupkou  
[2, 3, 6]. Rostlinám se připisovaly léčivé účinky proti široké 
škále onemocnění od průjmů až po tuberkulózu, někdy se 
dokonce používaly jako afrodiziakum. Někdy v roce 1585 byly 
do Anglie dovezeny bíle kvetoucí rostliny brambor s kulatými 
hlízami a světlou slupkou pocházející z pobřeží Chile, které 
se později staly základem evropských odrůd brambor [2, 3].

První gastronomické pokusy

O prvních gastronomických úpravách brambor existuje 
mnoho historek. Údajně se na anglickém královském dvoře 

pokusili kuchaři servírovat zelené natě brambor jako salát 
a také zelené bobule, které považovali za jedlé plody, připravili 
na másle, posypané skořicí a cukrem. Tyto kulinářské pokusy 
skončily neslavně a bylo usouzeno, že v Evropě plody této 
rostliny nemají vhodné klimatické podmínky a nemohou zde 
vyzrát. Později roku 1616 pořádal francouzský král Ludvík 
XIII. hostinu, při níž se podávaly upravené hlízy brambor. Zde 
se již nikdo nepřiotrávil a všichni vychvalovali vynikající chuť 
neznámého pokrmu. V 17. století se brambory masově rozší-
řily v Itálii, kam se dostaly prostřednictvím karmelitánských 
mnichů ze Španělska. Italové jim říkají tartuffel (či tar-
tuffo, což italsky znamená lanýž, v přeneseném smyslu pak 
pokrytec), ale krmili jimi pouze prasata. Venkované neměli 
k bramborám zpočátku důvěru, obávali se otrávení [3].

Rozšíření brambor v evropských zemích

K zásadnímu rozšíření brambor přispěla až neúrodná 
léta a války, hrozba hladomoru. V polovině 17. století se v Irsku 
neurodilo obilí a v zemi propukl katastrofální hladomor. Ne- 
úroda se vyhnula pouze bramborám, které v malém množ-
ství pěstovali mniši na svých zahradách. Rozdávali sazenice 
lidem, aby je zasadili, a Irsko se tak stalo první zemí v Evropě, 
kde se brambory začaly pěstovat ve velkém. Po Irsku se další 
zemí, kde se brambory začaly pěstovat pro lidskou spotřebu, 
stalo během první poloviny 18. století Německo [2, 3, 4].

Sedmiletá válka v letech 1769 až 1770, následná ne- 
úroda obilí a hrozba hladomoru přiměla k rozhodnutí císa-
řovnu Marii Terezii, která nechává do Rakouska-Uherska 
dovézt značné množství brambor z Pruska. Hladová léta 
1770 až 1772 byla způsobena abnormálními výkyvy počasí, 
a to nikoliv suchem, ale nadměrnými a četnými srážkami, což 
způsobilo největší hladomor v českých zemích. Marie Terezie 
rozeslala po zemi kněží, aby přesvědčovali lid o užitečnosti 
pěstování brambor. Název Prusko neboli Branibory se pro-
mítl do používání názvu pro tuto plodinu u nás „brambury“ 
a odtud dnešní název brambory. Nařízení vrchnosti pěstovat 
brambory se zpočátku nesetkalo s nadšením poddaných, ale 
posléze se brambory především na venkově zařadily mezi 
hlavní pokrmy, a to následkem opakovaných neúrod obilí 
[4, 6]. Pro lidové vrstvy se staly základní potravinou, která 
mnohdy nahrazovala i mouku [13]. U nejvyšších společen-
ských vrstev byly považovány spíše za doplněk jiného přede-
vším masového jídla [2, 5].

Pěstování brambor u nás dnes

Přestože jsou brambory u nás od sedmnáctého století, 
získaly si oblibu až o 200 let později. V mnoha našich regio-
nech se staly základem každodenní stravy [4] a jejich zásluhou 
bylo odstraněno dříve velmi časté nebezpečí hladu a kurdějí 
(onemocnění způsobené dlouhodobým nedostatkem vita-
minu C ve stravě). Největší rozsah pěstování brambor byl 
u nás zaznamenán před druhou světovou válkou. Zejména 
v posledních letech u nás spotřeba konzumních brambor na 
obyvatele výrazně poklesla, jak je patrné z grafů 1 a 2. Ještě po 
druhé světové válce v padesátých letech se spotřeba brambor 
držela na téměř 150 kg na osobu za rok, nyní se pohybuje 
kolem cca 60 kg [6, 7]. Brambory v domácnostech byly nahra-
zeny těstovinami a pečivem z bílé mouky, výživově chudou rýží 
a často také tučnou pizzou, obloženými bagetami apod., což se 
dozajista projevuje i v nárustu obezity u naší populace (graf 3).

V České republice je ve státní odrůdové knize zapsáno 
více než 160 odrůd brambor, od velmi raných přes odrůdy 

Květoslava ŠustováPavla Burešová
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Graf 1   Výroba a spotřeba brambor v českých zemích od r. 1948 
do současnosti, dle ČSÚ
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podle provedených odborných studií mohou pomoci při pre-
venci různých civilizačních nemocí [9]. U původních pur-
purových odrůd brambor, které byly konzumovány v Peru 
a Bolívii a byly dlouho považovány za potravu bohů, byla fia-
lově zbarvena dužina jen částečně, a to ve tvaru obloučků, 
proužků nebo různých paprskovitých obrazců [6]. Výzkumný 
ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě u nás vyšlechtil 
dvě nové odrůdy fialových brambor, z nichž jedna má sku-
tečně fialové zbarvení podobné červené řepě a druhá odrůda 
má slupku i dužinu tmavě modré barvy. Slupku u fialových 
brambor není třeba loupat. Brambory nejsou zajímavé pouze 
na pohled, ale také z hlediska nutričního složení. Obsahují 
přibližně 5x více vitaminů, karotenů, zinku a antioxidantů 
než běžné brambory [28]. Barva po kulinární úpravě může 
být až mírně odrazující, ale chuťově se neliší nebo jsou jem-
nější. Z fialových brambor je možné připravovat většinu 
známých bramborových jídel, zajímavé z nich budou např. 
halušky nebo chlupaté knedlíky. Při přípravě bramborového 
salátu není vhodné používat majonézu, protože tím dochází 
ke ztrátě fialové barvy [9, 10, 11].

Brambory v lidové kuchyni

Lidová kuchyně položila základ úpravy brambor do vše-
možných receptů od slaných až po sladké, jak je známe i dnes. 
V nejchudších domácnostech se brambory podávaly pouze 
uvařené ve slupce, tzv. na loupačku, jako hlavní jídlo. Vzni-
kalo mnoho pokrmů, které jsou oblíbené i dnes, jako např. 
bramboráky, bramborové knedlíky, bramborové placky se 
škvarky, bramborové laty – lokše s mákem a povidly, šku-
bánky. Patrně nejstarší českou kuchařskou knihou, v níž jsou 
zmíněny brambory v receptu na paštiku, je kuchařka Kate-
řiny Koniášové (1712). Pokrmy z brambor připravovala 
i věhlasná autorka Domácí kuchařky M. D. Rettigová, jejíž 
muž Sudiprav prý vzdychával: „Ach bože, jen kdybych se mohl 
alespoň kloudné polívky najíst, žena pořád jen zkouší a zkouší 
nová jídla i z bramborové nati.“ [28] Brambory se dostaly i do 
obrázkových knížek Josefa Lady a do řady lidových říkanek. 
Kdo by neznal známé „sluníčko zapadá za hory, pasáci pečou 
brambory“ [2, 12].

Brambory v legislativě

V současnosti se podle nařízení EU dělí do tří kategorií: 
nové brambory se prodávají v roce sklizně od 1. 1. do 15. 5. 
a pocházejí především z Egypta, Maroka, Španělska a Řecka. 
Rané brambory jsou sklízeny od 16. 5. do 30. 6. a mohou se 
prodávat do poloviny července. ČSÚ uvádí, že 48 % spotřeby 
raných brambor pochází od drobných pěstitelů. Brambory 
konzumní najdeme na pultech od 1. 7. a prodávají se po celou 
zimu a také na jaře [13, 14, 15]. 

Brambory rozdělujeme také podle kulinářských, tj. 
varných typů do tří skupin. Typ A představuje jemné, šťav-
naté, pevné, žluté hlízy s nízkým obsahem škrobu. Bývají 
menší, kratší a kulatější než ostatní druhy brambor. Neroz-
vaří se, ani když je necháme v hrnci o něco déle. Vaří se ve 
slupce a jsou výborné do salátů a také jako příloha. Bram-
bory typu B jsou dosti tuhé, středně moučné a při vaření se 
lehce rozpadají (světle žluté barvy). Jsou ideální jako přílo-
hové brambory, přidat je ale můžeme i do polévek, gulášů 
nebo salátů. Jsou ideální k restování. Jedná se o nejpoužíva-
nější typ brambor a při varu se mírně rozsypávají, což zjistíme 
zejména, necháme-li je v hrnci na plotně o trochu déle. Typ C 
je velmi moučnatý, suchý, s vysokým obsahem škrobu, jenž 

rané, polorané až po odrůdy polopozdní a pozdní [11]. Kvalitu 
brambor ovlivňuje odrůda, způsob pěstování, období sklizně 
a napadení škůdci. Dnes je ve světě vyšlechtěno více než pět 
tisíc odrůd [7]. Některé tradiční odrůdy jsou mezi zákazníky 
stále velmi žádané. Na základě zájmu spotřebitelů byla opa-
kovaně registrována v roce 1995 odrůda Keřkovské rohlíčky, 
poněvadž je vyhledávanou specialitou, bez níž si mnozí nedo-
vedou představit štědrovečerní bramborový salát [2, 11].

Pro spotřebitele je často rozhodující barva dužiny bram-
borových hlíz, která je dána obsahem rostlinných pigmentů 
(karotenoidů) v dané odrůdě. V našich podmínkách je žádaná 
barva žlutá až nažloutlá. Ale například na severu Moravy mají 
v oblibě silně moučnaté odrůdy, stejně tak i téměř v celém 
Polsku. U nás a v Německu se většinou preferuje lojovitá žlutá 
dužnina, zatímco Angličané i Italové milují bělomasé odrůdy. 
V Maďarsku mají oblibu v odrůdách s červenou slupkou [2].

Novinkou jsou brambory fialové barvy, za jejichž zbar-
vení mohou anthokyany, což jsou přírodní barviva, která 

Graf 2   Srovnání spotřeby brambor – rok 1950 a 2009 (https://
www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cesi-jedi-dva-
krat-mene-brambor-nez-pred-pul-stoletim-334096)
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Graf 3   Spotřeba čerstvé zeleniny a brambor mezi lety 1989 až 2017, dle ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/spotreba-
-potravin-2017)
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polévky). Jsou-li brambory zbaveny nejen slupky, ale i 2 až  
3 mm povrchu hlízy pod slupkou, kde je koncentrace 
alkaloidu nejvyšší, obsah solaninu se tím výrazně sníží  
[17, 18]. 

V řadě našich domácností je obtížné dodržet podmínky 
skladování, proto na České zemědělské univerzitě v Praze 
vymysleli bramborový pytel Zembag, v kterém se díky pří-
rodním výtažkům z kmínové silice zpomaluje klíčení brambor. 
Kmínová směs je schovaná v mini pytlíčku uvnitř Zembagu 
a vydrží až 5 měsíců [19].

Složení bramborové hlízy

Brambory jsou zajímavé díky nízkému energetickému 
obsahu (ve 100 g brambor je pouze 75 kalorií), dále obsahují 
75 až 78 % vody, 15 až 22 g sacharidů (především škrobu), 2 až 
10 g bílkovin, 2 g vlákniny. Jsou zdrojem cenných vitaminů C, 
B1, B2, B6 a PP a kyseliny listové [13]. Obsah vitaminu C kolísá 
v závislosti na době a způsobu uskladnění brambor a pohy-
buje se nejčastěji v rozmezí 9 až 25 mg/g, což činí z brambor 
ochrannou potravinu proti kurdějím. Část vitaminu C se ničí 
při kuchyňských úpravách, z nichž nejméně šetrné je vaření. 
Při vaření brambor dáváme přednost vaření ve slupce. Slupka 
zabraňuje vyluhování vitaminu C i minerálních látek do vody. 
Oloupané brambory vaříme buď v páře, nebo je vložíme do 
vroucí vody, aby ztráty vyluhováním byly co nejmenší. Bram-
bory pečené ve slupce si udržují až 90 % vitaminu C. Vyšší 
obsah vitaminu C zůstává i v bramborách upravovaných sma-
žením [15].

Brambory obsahují rovněž minerální látky, například 
železo, hořčík, zinek a draslík, který napomáhá snižovat 

se při vaření rozpadá [15, 16]. Tento typ brambor se při vaření 
rozsýpá a moučnatí, proto je ideální na přípravu bramborové 
kaše či šťouchaných brambor. Nejvíce ze všech typů brambor 
se hodí k přípravě bramborového těsta na bramborové kned-
líky, škubánky nebo noky, na bramboráky a bramborové 
placky, kdy škrob obsažený v bramborách těsto velmi dobře 
spojí. Při výběru brambor v obchodě je tedy dobré vybírat 
podle zamýšlené kulinární úpravy, i když paradoxně přes růz-
norodou nabídku zboží na trhu nejsou leckdy všechny tři typy 
brambor v nabídce ani v hypermarketech.

Skladování brambor

Brambory pro skladování je třeba buď naplnit do pytlů 
k tomu určených, nebo uložit v nižších vrstvách do čis-
tých a vydezinfikovaných bedýnek. Na zimu je třeba vybrat 
tmavý, dobře větratelný sklep s teplotou 5 až 7 °C. Klesne-
-li teplota pod bod mrazu, hlízy namrzají a sládnou [15]. 
Brambory je nevhodné uchovávat na světlém místě, pro-
tože začnou za poměrně krátkou dobu zelenat, což je způ-
sobené tvorbou chlorofylu, který je naprosto bezpečný, ale 
současně se v bramborách tvoří zvýšená hladina jedovatého 
alkaloidu solaninu. Koncentrace solaninu v bramborách se 
zvyšuje delší dobou skladování, rizikové jsou tedy zejména 
brambory v jarních měsících, proto v tomto období nevaříme 
brambory ve slupce. Zelené části brambory včetně klíčků je 
třeba důkladně okrájet, protože mohou být příčinou zažíva-
cích potíží a konzumované ve větším množství dokonce až 
otravy. Solanin přechází při vaření částečně do vody, proto se 
nedoporučuje používat slitou vodu po vaření brambor v jar-
ních měsících dále ke kuchyňským účelům (např. k přípravě 

zelenina celkem                                                      brambory 
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100 g Brambory Rýže Těstoviny

Vitamin C (mg) 20 0 0

Voda (%) 78,8 10–11 10–11

Energie (kcal) 75 350 350

Draslík (mg) 450 193 197

Fosfor (mg) 78 282 162

Hořčík (mg) 22 115 48

Bílkoviny (g) 1,8 8,12 8–12

Tuk (g) 0,1 1–2 1–2

Karbohydráty (g) 15 65–71 65–71

Tabulka:  Porovnání nutričních hodnot potravin  
(Exnarová a kol., 2017)

Obr. 1 Plněné bramborové krokety

krevní tlak, příznivě působí na svaly, mozek, nervy, pokožku, 
žaludeční a střevní sliznice, ledviny, játra. Kyselina listová 
se podílí na podpoře vývoje a růstu buněk, proto je nezbytné 
zajistit její adekvátní příjem v průběhu těhotenství. Je rovněž 
nezbytná pro tvorbu červených krvinek [20]. V porovnání 
s rýží a těstovinami mají brambory zanedbatelnou energe-
tickou hodnotu (viz tabulka), takže jsou v rozumném množ-
ství (cca 150 g vařených brambor na porci) vhodné i při 
redukčních dietách, na což se často zapomíná [21]. 

Gastronomické úpravy brambor

Málokterá gastronomická surovina najde tak široké 
uplatnění při úpravě pokrmů jako brambory. Varianty vaře-
ných brambor zahrnují nejen vypichované brambory do růz-
ných tvarů pomocí vypichovátek, ale také anglické brambory, 
tvarované do oválu a vařené v osolené vodě. Brambory na 
holandský způsob jsou stejně velké, spíše však menší bram-
bory v celku, podáváme přelité rozpuštěným máslem, které 
můžeme i vařit s malými cibulkami, máslem, solí a pepřem, 
ochucujeme octem. Brambory RITZ – brambory nakrájené 
na stejnoměrné kostky, po uvaření smíchané s orestovanou 
červenou paprikou a cibulkou nakrájenou na kostičky. 
V restauracích se setkáváme stále častěji i se šťouchanými 
brambory, kdy se uvařené brambory rozmíchají s orestovanou 
cibulkou, v jihočeské kuchyni i s dušeným kysaným zelím. 
Oblíbená je samozřejmě tradiční bramborová kaše. Méně 
známé jsou brambory Carême, kdy uvařené brambory pro-
lisujeme a promícháme s hustou smetanou a parmazánem. 
Gratinované brambory jsou po uvaření posypané sýrem 
a strouhankou a zapečené. Bramborové suflé je úprava, při níž 
jsou prolisované vařené brambory promíchané se smetanou 
a žloutky, nadlehčené bílkovým sněhem a zapečené. Dušené 
brambory jsou připravené po nakrájení na kostky nebo sil-
nější plátky, orestované na cibulovém základě, poté podlité 
vodou nebo vývarem a dušené se solí, kouskem zelené natě do 
měkka, na závěr můžeme ještě doplnit smetanou s moukou 
nebo bešamelem. V současnosti je nejoblíbenější úpravou 
smažení. Brambory se před smažením nakrájí na tvary podle 
potřeby – hranolky, nudličky, slámu, plátky, lupínky apod., 
zalijí se vodou a nechají se asi hodinu vyluhovat, aby se zba-
vily přebytečného škrobu. Poté se osuší a smaží v rozpá-
leném tuku. Obvyklé úpravy smažených brambor jsou např. 
pommes frites – smažené hranolky či pommes chips – smažené 
lupínky. Častou a oblíbenou úpravou jsou opékané brambory 
na tuku nebo cibulce, pečené brambory na plechu či zabalené 

v alobalu a podávané tak, že je shora rozřízneme a prsty čás-
tečně zespodu vymáčkneme [22, 23].

Velkou oblibu si v naší kuchyni získalo bramborové těsto, 
které můžeme připravit buď z vařených, či syrových brambor, 
které po nastrouhání doplníme hrubou moukou, krupicí, 
vejcem, solí a tvarujeme nebo plníme dle potřeby, poté 
vaříme v osolené vodě nebo na páře. Brambory na přípravu 
těsta jsou vařeny ve slupce. Do těsta je možné před vařením 
přidat i nasekané mladé kopřivové listy, listy bršlice apod. 
Největší oblibu se získaly bramborové knedlíky a bramborové 
šišky podávané jako příloha či jako sladký pokrm. Typickým 
příkladem jsou na podzim v mnoha rodinách připravované 
oblíbené knedlíky plněné švestkami a sypané mákem či strou-
haným tvarohem [24].

Tzv. chlupaté knedlíky připravujeme z nastrouhaných 
syrových brambor, které necháme odstát, slijeme uvolněnou 
vodu, přidáme vejce, hrubou mouku a sůl. Vypracujeme těsto, 
lžící tvarujeme a hned vaříme, po uvaření ochladíme a pro-
mastíme. Bramborák neboli cmunda je ze syrových brambor 
doplněných vejcem, solí, ochucených česnekem, kmínem, 
mletým pepřem a majoránkou. Pro tuto úpravu brambor exis-
tuje mnoho lokálních názvů [22]. 

Brambory můžeme uplatnit ve všech chodech menu 
od předkrmu počínaje až po dezert. Pokrmy z brambor lze 
velmi dobře kombinovat s nápoji – s vínem, pivem, vodou. 
Párování s nápoji ovlivňují další použité suroviny, koření 
a také způsob kulinářského zpracování. Příkladem je uve-
dené menu, které zahrnuje tradiční receptury z regionů Čech, 
Moravy a Slovenska. I když je cena brambor vyšší, než tomu 
bylo v minulosti a již zdaleka se nejedná o potravinu chudých, 
zaslouží si pokrmy z brambor naši pozornost a jejich návrat 
na náš stůl. Při správné kulinární úpravě si nejen pochut-
náme, ale zároveň i prospějeme svému zdraví. 

Bramborové menu 

Předkrm: Plněné bramborové krokety (4 porce)

Suroviny: 500 g brambor uvařených ve slupce, 1 cibule, 
1 stroužek česneku, 1 vejce, 180 g polohrubé mouky, 150 g 
šunky, 50 g tvrdého sýra, sůl a olej na smažení



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t18
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
2

0

Obr. 2 Bramborové halušky

Postup: Uvařené brambory ještě teplé oloupeme a po 
vychladnutí nastrouháme na struhadle. Přidáme vejce (ale 
část bílku necháme na potření okrajů těsta), prosátou mouku 
a sůl, zpracujeme těsto. Tuhé těsto vyválíme na plát a nakrá-
jíme na čtverce asi 10 cm. Na jednotlivé dílky klademe 
náplň připravenou z jemně nakrájené šunky, cibule, čes-
neku a nastrouhaného sýra. Okraje potíráme rozšlehaným 
bílkem a poté svineme do tvaru válečku, propíchneme špejlí 
a smažíme v rozehřátém tuku do růžova. Tuk necháme vsák-
nout do papírové utěrky a podáváme jak teplé, tak studené 
– samostatně, ale také se zeleninovým salátem či kysaným 
zelím. Bramborové krokety mají krustičku na povrchu, jsou 
pikantní a chutné po použitých surovinách, které jsou sou-
části náplně. Na obr. 1 je součástí a náplně medvědí česnek, 
který je také využíván k dekoraci pokrmu na talíři.

Polévka: Bramborový krém se zázvorem (4 porce)

Suroviny: 400 g brambor, 2 cm čerstvého zázvoru 
(zázvor je ideální proti nachlazení, chřipce, působí proti žalu-
dečním potížím, nadýmání a je považován za afrodiziakum), 
100 g celeru, 100 g mrkve, 1 cibule, 1 lžíce hladké mouky, sůl, 
60 g másla, petrželová nať, příp. zakysaná smetana

Postup: Na másle orestujeme nadrobno nakrájenou 
cibuli (pouze do růžova), přidáme na kostky nakrájený celer, 
mrkev a brambory. Po orestování zalijeme vodou, přidáme 
sůl a nadrobno nakrájený zázvor. Vaříme asi 20 minut. Vedle 
si připravíme máslovou jíšku, kterou po vychladnutí přidáme 
k uvařenému vývaru ze zeleniny a brambor. Po provaření 
vše rozmixujeme na hladký krém. Opět krátce povaříme 
a dochutíme solí. Bramborový krém podáváme ozdobený 
kopečkem zakysané smetany a posypaný nakrájenou petrže-
lovou natí. Pokud bychom chtěli umocnit chuť umami, pak 
můžeme opéci na tuku žampion (nejlépe tmavý krémový) 
a přidat ho nahoru na polévku těsně před podáváním.

Polévka je pikantní po zázvoru, ale jemná svou konzis-
tencí a v chuti po nasládlé zelenině a bramborách.

Hlavní chod: Halušky s brynzou (4 porce)

Suroviny: 1 kg brambor (typ C), 500 g hladká mouka, 80 g 
másla, 150 g brynzy, 50 ml smetany, 60 g slaniny, pažitka, sůl

Postup: 1/3 oloupaných a nakrájených brambor uva-
říme v osolené vodě, zbytek brambor nastrouháme a zpra- 
cujeme těsto s moukou a troškou soli. Až budeme mít bram- 

bory uvařené, naházíme do stejné vody stěrkou nebo nožíkem 
malé halušky (můžeme také přes speciální síto na halušky) 
a necháme je povařit asi 3–5 minut dohromady s brambory 
až do doby, kdy vyplavou na hladinu. Potom halušky scedíme, 
vložíme do nádoby a přidáme nakrájenou pažitku, rozpuštěné 
máslo a brynzu smíchanou se smetanou. Servírujeme 
s opečenou slaninou a petrželkou (obr. 2). 

Dezert: Bramborové taštičky plněné povidly (4 porce)

Suroviny: 0,5 kg brambor, 250 g polohrubé mouky, 
vejce, špetka soli, povidla, 50 g másla, cukr moučka a strou-
hané ořechy či mák na posypání

Postup: Brambory uvaříme ve slupce a vychladíme, 
oloupeme a prolisujeme nebo nastrouháme. Z brambor, soli, 
mouky a vejce zpracujeme těsto, které vyválíme na tloušťku 
asi půl centimetru. Vykrajujeme kruh formičkou, naplníme 
povidly, přeložíme na poloviny a stlačením spojíme okraje 
tak, aby nám povidla nevytékala při vaření. Vaříme je ve 
vroucí vodě asi 3–5 minut (uvařené vyplavou na povrch). 
Ihned podáváme polité máslem, sypané cukrem a strouha-
nými ořechy nebo plátky mandlí. 

Na obr. 3 jsou taštičky doplněny švestkovo-vinnou 
omáčkou (2 lžíce povidel, 6 cl červeného vína – např. svato-
vavřinecké nebo frankovka – a lžičkou medu – lehce povařit 
a servírovat). 
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Úvod

Čtyři základní složky potravin – bílkoviny, tuky, cukry 
a nerostné látky – byly určeny již v první polovině devate-

náctého století. Na začátku dvacátého století pak byly defino-
vány další součásti výživy – vitaminy, v průběhu jeho druhé 

Tabulka č. 1   Názvosloví základních nukleotidů obsažených v RNA a DNA 

Báze Nukleosid Ribonukleotid 
nukleosid+  mono-, di-, trifosfát

Deoxyribonukleotid
deoxynukleosid+ mono-, di-, trifosfát

Puriny
adenin (Ade, A) adenosin (Ado, A) adenosinmonofosfát (AMP)

adenosindifosfát (ADP)
adenosintrifosfát (ATP)

deoxyadenosinmonofosfát (dAMP)
deoxyadenosindifosfát (dADP)
deoxyadenosintrifosfát (dATP)

guanin (Gua, G) guanosin (Guo, G) guanosinmonofosfát (GMP)
guanosindifosfát (GDP)
guanosintriosfát (GTP)

deoxyguanosinmonofosfát (dGMP)
deoxyguanosindifosfát (dGDP)
deoxyguanosintrinofosfát (dGTP)

hypoxantin inosin inosinmonofosfát (IMP)
inosindifosfát (IDP)
inosintrifosfát (ITP)

Pyrimidiny
cytosin (Cyt,C) cytidin (Cyd, C) cytidinmonofosfát (CMP)

cytidindifosfát (CDP)
cytidintrifosfát (CTP)

deoxycytidinmonofosfát (dCMP)
deoxycytidindifosfát (dCDP)
deoxycytidintrifosfát (dCTP)

thymin (Thy,T) deoxythymidin 
(dThd, T)

deoxythymidinmonofosfát (dTMP)
deoxythymidindifosfát (dTDP)
deoxythymidintrifosfát (dTTP)

uracil (Ura,U) uridin (Urd,U) uridinmonofosfát (UMP)
uridindifosfát (UDP)
uridintrifosfát(UTP)

poloviny – antioxidanty (mj. flavonoidy) a stopové prvky, a te-
prve v posledním desetiletí – nukleotidy a prebiotika. Je téměř 
udivující, že téměř všechna, dokonce i ta současná pojednání 
o výživě tyto složky a jejich význam pro zdraví člověka zmiňují, 
ale výživovou úlohu nukleotidů, které jsou v potravinách rost-
linného i živočišného původu vždy přítomny, poněkud pomíje-
jí. Je to snad proto, že se jedná o látky, které si organismus do-
káže sám vytvářet, a že jsou obsaženy ve stravě v dostačujícím 
množství, a proto není nutné dodávat je ještě navíc ve formě 
výživových doplňků. Ukázalo se ale, že skutečnost je poněkud 
jiná. Potřeba nukleotidů vzrůstá za určitých situací, např. při 
růstu organismu, zejména kojenců a dětí, při nadměrné zátěži 
a vyčerpání (těžce pracující, sportovci), v průběhu infekčních 
onemocnění a při rekonvalescenci (zvýšené buněčné dělení 
pro obnovu tkání). Za takovýchto okolností však jejich tvor-
ba v organismu nepostačuje a je nutné doplnit jejich přívod. 
Proto se také staly vedle živin, vitaminů a minerálních látek 
nezbytnou součástí každé kojenecké výživy, určené zejména 
dětem, které nemohou být kojeny, dále jsou nedílnou součás-
tí potravin určených pro zvláštní lékařské účely, náhradě po-
travin nahrazujících celodenní stravu pro regulaci hmotnosti 
a bývají součástí doplňkové výživy pro sportovce. Na rozdíl od 
nukleotidů vytvářených v organismu se pro tyto potravou při-
váděné nukleotidy vžilo označení dietární nukleotidy (dNT). 

Co jsou nukleotidy

Po chemické stránce jsou nukleotidy všeobecně roz-
šířené fosforečné estery cukrů – pentóz (ribóza, deoxyri-
bóza) vázané na šestičlennou pyrimidinovou (uracil, thymin, 
cytosin) nebo pětičlennou purinovou dusíkatou bázi (adenin, 

Nukleotidy jako významná, 
ale opomíjená složka výživy

RNDr. Petr Šíma, CSc. Irena Michalová
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guanin, xantin, hypoxantin). Je-li v molekule nukleotidu pří-
tomna ribóza, jde o ribonukleotid, je-li přítomna deoxyribóza, 
jde o deoxyribonukleotid. Nukleotid bez fosfátové skupiny se 
nazývá nukleosid. Přehled nomenklatury a užívaných zkratek 
je uveden v tabulce č. 1 a 2. 

Co nukleotidy v organismu ovlivňují

Regenerace
Nukleotidy jsou především základními stavebními 

kameny pro syntézu nukleových kyselin (DNA a RNA), které 
jsou nositelkami dědičnosti. Každá dělící se buňka organismu  
vytváří novou DNA, aby zůstala životaschopná a funkční. 
Proto mají nukleotidy stěžejní význam pro růst a regene-
raci všech tkání v organismu. Průměrně je zapotřebí na jed-
nobuněčné dělení (mitózu) kolem 109 nukleotidů (Roux 
1973). Z tohoto si lze odvodit, kolik nukleotidů spotřebuje 
jenom klidová obnova  (regenerace) tkání, kůže, slizničních 
povrchů (epitelů) močopohlavního, střevního a plicního 
ústrojí, a krvetvorba. Je odhadováno, že během 24 hodin 
se u dospělého člověka odbourá kolem 300 g střevních buněk 
(enterocytů) a k jejich novému nahrazení  je zapotřebí odpo-
vídající  množství nukleotidů. Další množství nukleotidů jsou 
potřebná pro hojení ran a dělení (množení) imunitních buněk, 
které zabezpečují zejména tvorbu protilátek nebo fagocytózu 
(pohlcují viry a bakterie) (Kepp et al. 2017).

Přenos energie
Nukleosidy jsou univerzálními přenašeči chemické 

energie využívané při mnoha biochemických procesech uvnitř 
buněk. Nejuniverzálnější z nich je adenosintrifosfát (ATP). 
Udává se, že by se zásoba ATP v průměrné buňce těla po jedné 
až dvou minutách zcela vyčerpala, protože buňka spotřebuje 
kolem 107 molekul ATP za sekundu. To znamená, že v klidu 
v bdělém stavu spotřebuje tělo za minutu přibližně 1 g ATP. 
Jeho spotřeba samozřejmě mnohokrát vzrůstá při inten-
zivním svalovém výkonu, zatímco ve spánku se v porovnání 
s bděním o něco snižuje. Vzhledem k jeho velikému obratu 
a spotřebě v organismu musí být ATP neustále obnovován, 
jinak by jeho pokles v těle vedl k energetické krizi a řada důle-
žitých reakcí nutných pro udržení života by nemohla probíhat 
(Antonioli et al. 2018).

Výměna látková
Jako mono-, di- a tri-fosfáty se nukleotidy účastní všech 

metabolických funkcí. Ve formě nukleosidů jsou nezbyt-
nými součástmi dalších metabolicky aktivních látek, zejména 
koenzymů. Nukleotidy fungují v energetickém metabolismu 

jako donory fosfátu; např. pro shlukování (agregaci) krevních 
destiček nebo při rozšíření cév (vazodilataci). Deriváty nuk-
leotidů jsou důležitými meziprodukty při biosyntéze sacha-
ridů a lipidů. 

Ochrana před UV zářením
Nukleosidy a nukleotidy pohlcují mutagenní UV záření. 

Absorbovaná vlnová délka závisí na pH. Při pH 7 prakticky 
všechny nukleotidy pohlcují UV o vlnových délkách kolem 
260 nm. Jednotlivé nukleotidy lze na základě absorpčních 
spekter identifikovat, protože při změnách pH pohlcují záření 
o různých vlnových délkách (pro přehled viz Cory 1992, 
Rodwell 1993, Cosgrove 1998). 

Nutriční význam nukleotidů

Ještě na začátku osmdesátých let minulého století nebyl 
znám biochemický ani fyziologický důvod, proč považovat 
dNT za významnou nutriční složku. Tehdejší studie prokazo-
valy, že nehrají v metabolismu žádnou opodstatněnou úlohu 
(Giesecke a Tiemeyer 1982, Zollner 1982). Také po nutričním 
podání nukleotidů značených radioaktivním uhlíkem 14C 
nebyla zaznamenána jejich významnější inkorporace do 
tkání (D´Mello 1982). Z těchto nálezů se usuzovalo, že dNT 
nejsou důležité ani pro rostoucí organismus dětí (Golden et 
al. 1981). Předpokládalo se, že hlavním zdrojem nukleotidů 
je jejich vlastní tvorba organismem, nikoliv využití dNT ze 
stravy. 

Tyto názory se počátkem devadesátých let minulého 
století radikálně změnily. Byly přineseny zcela jednoznačné 
průkazy, že dNT jsou z mnoha hledisek nepostradatelnou 
nutriční složkou. Zcela nové bylo, že organismus využívá 
dNT z potravy přímo, aniž by je musel vysoce energeticky 
konstruovat. Jejich trvale nedostatečný přísun stravou (při 
dlouhodobě převažující rostlinné stravě nebo hladovění) se 
projeví nejen oslabením imunity, zejména antiinfekční, ale 
odráží se především ve funkci jaterní tkáně, srdce a střevního 
traktu a u malnutrizovaných dětí pak zpožděním vývoje cent-
rálního nervového systému (CNS), imunitního systému a cel-
kového růstu. 

Bylo zmíněno, že zásoba nukleotidů v organismu je udr-
žována syntézou z jednoduchých molekul jako CO2, amo-
niaku a ribózy (pyrimidiny), a glycinu, aspartátu, kyseliny 
listové a glutaminu (puriny) nebo endogenní reutilizací. 
Vlastní tvorba dNT organismu není vždy plně dostačující, aby 
vyrovnala zvýšené požadavky metabolicky vysoce aktivních 
a rychle se obměňujících buněk a tkání (buňky imunitního 
systému, střevní buňky, jaterní parenchym, regenerační pro-
cesy jako obnova epitelů a hojení ran aj.). 

K vyrovnání hladiny nukleotidů potřebných pro výše 
vyjmenované procesy nebo při zvýšené zátěži přispívá strava 
obsahující adekvátní množství dNT. Jsou to především maso 
a luštěniny (viz tabulka č. 3).

Určitým zdrojem dNT jsou rovněž potravinová adi-
tiva nebo intenzifikátory aromat. Jsou to látky, které zvýraz-
ňují nebo modifikují původní chuť a vůni (aroma) některých 
potravin, ačkoliv samy výrazné aroma nemají. Do této kate-
gorie aditiv se řadí také dvojsodné soli 5´-ribonukleoti- 
dů, 5´-inosinové (IMP) a 5´-guanylové kyseliny (GMP)  
(viz tabulka č. 4).

V mase a rybách převládá IMP, které vzniká post mortem 
z ATP, resp. deaminací AMP. V masových extraktech použí-
vaných jako polévkové přípravky bývá IMP v množství kolem 
10 g.kg-1. V mase korýšů převažuje AMP. Vysoký obsah GMP 
mají některé houby a také kvasničné extrakty používané 

Tabulka č. 2   Hlavní nukleotidy obsažené v nukleových 
kyselinách (RNA a DNA) 

RNA

Puriny:
adenin*
guanin
hypoxantin
xantin DNA

Puriny:
adenin
guanin

Pyrimidiny:
cytosin
uridin

Pyrimidiny:
cytosin
thymin

*)    adenin je součástí důležitých koenzymů (např. nikotin- 
amidadenindinukleotidu (NAD+, nikotinamidadenin-
dinukleotidfosfátu (NADP+), flavinadenindinukleo-
tidu (FAD) a koenzymu A)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotinamidadenindinukleotid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotinamidadenindinukleotid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotinamidadenindinukleotidfosf%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotinamidadenindinukleotidfosf%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Flavinadenindinukleotid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Flavinadenindinukleotid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koenzym_A
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jako polévkové přípravky. Podobné vlastnosti jako IMP  
a GMP vykazuje také dvojsodná sůl 5´-xanthinové kyseliny 
(XMP).

Jako intenzifikátory aroma je povoleno používat IMP 
a GMP a jejich soli, jednotlivě nebo v kombinacích až do výše 
nejvyššího povoleného množství. V současné době je použití 
dNT přidávaných do potravin jako přídatné látky v zemích ES 
regulováno nařízením (EU) č.1333/2008, v platném znění. 
(Hodnota akceptovatelného denního příjmu* (Acceptable 
daily intake, ADI) není pro dNT specifikována. 

Využití a osud dNT

Nukleoproteiny pocházející ze stravy jsou částečně 
hydrolyzovány již v žaludku a pak proteolytickými enzymy 

střevního traktu konvertovány na nukleové kyseliny. 
Enzymy slinivky břišní (nukleázy) a střevní enzymy (poly-
nukleotidázy a fosfoesterázy) štěpí nukleové kyseliny dále 
na mono-, di-, tri- a polynukleotidy, které jsou dále nuk-
leotidázami a alkalickou fosfatázou střevních buněk hyd-
rolyzovány na nukleosidy (Quan et al. 1990), jež jsou dále 
degradovány na purinové a pyrimidinové báze (Cory 1992). 
Pokusy na zvířatech se prokázalo, že nukleosidy jsou absor-
bovány enterocyty přednostně, a to více než z 90 %. Z tohoto 
množství je absorbováno dále ve tkáních jen 2–5 %, přede-
vším do enterocytů tenkého střeva, jater a kosterního sval-
stva. Důležitý je pohotový transport dNT a jejich štěpů 
přes střevní sliznici do lymfoidní tkáně těsně sousedící se 
střevem, která představuje největší imunitní orgán člověka  
(viz obr.).

Tabulka č. 4   Přehled povolených přídatných látek sku-
piny ribonukleotidů E 626 – E 635, uvede-
ných v nařízení (EU) č.1333/2008 v platném 
znění, často používaných jako intenzifiká-
tory aroma 

Ribonukleotidy
E 626 guanylová kyselina (5´-GMP)
E 627 dinatrium-guanylát (guanylát sodný)
E 628 dikalium-guanylát (guanylát draselný)
E 629 kalcium-guanylát (guanylát vápenatý)
E 630 inozinová kyselina (5´-IMP)
E 631 dinatrium-inozinát (inozinát sodný)
E 632 dikalium-inozinát (inozinát draselný)
E 633 kalcium-inozinát (inozinát vápenatý)
E 634 vápenaté soli 5´-ribonukleotidů
E 635 sodné soli 5´-ribonukleotidů

Tabulka č. 3   Orientační srovnání obsahů purinů a ribonukleotidů a proteinů v potravinách v mg / 100 g  (upraveno podle 
Clifford a Story 1976) 

*   ADI je množství určité látky v potravinách a nápojích, které může být během celého života přijímáno bez ohrožení zdraví. Hodnoty ADI určité 
látky jsou udávány v mg. kg-1 tělesné hmotnosti a den.

Obr.: Absorpce dNT v trávicím traktu

Potravina Adenin Guanin Hypoxantin Xantin Celk. puriny RNA Proteiny

Vnitřnosti

Hovězí

játra 620 74 61 0 197 268 20
ledviny 420 47 63 61 213 134 18
srdce 150 16 38 102 171 49 19
mozek 120 12 26 112 162 61 11

Vepřové játra 590 77 71 82 289 259 22

Drůbeží játra 720 78 71 22 243 402 20
srdce 320 41 12 138 223 187 18

Mořské ryby
Ančovičky 800 185 6 212 411 341 20
Sardinky 600 118 6 215 345 343 23
Makrely 110 26 5 152 194 203 23
Lososi 260 80 11 133 250 289 23

Mořští měkkýši
Mušle 140 24 12 86 136 85 17
Kalmary 180 15 24 78 135 100 15

Luštěniny
Hrách 880–1040 74–82 11–20 16–22 195–222 173–356 22
Fazole 170–460 14–39 18–25 7–34 56–144 356–485 20
Čočka 540 51 15 42 162 140 28
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Ve střevních buňkách jsou nukleosidy i purinové a pyri-
midinové báze rychle katabolizovány na degradační produkty 
(kyselina močová), které jsou vyloučeny do střevního lumen 
a moči. Navíc bylo prokázáno, že dNT zvyšují produkci genů 
tvorby střevních enzymů potřebných k využití nukleotidů 
z vnějších zdrojů, což je interpretováno jako evoluční adap-
tace preferující tuto cestu před energeticky náročnější syn-
tézou de novo (LeLeiko et al. 1987). 

Význam dNT pro růst

Potravou přijímá dospělý člověk v průměru 1–2 g dNT 
denně. To je mnohem více než celkový obsah vitaminů, ale 
méně než množství proteinů, lipidů a sacharidů, přičemž, 
jak lze odvodit z tabulky č. 3, nelze při běžném stravování 
porušit rovnováhu metabolismu dusíku v těle. Pro kojence 
a děti v období urychleného růstu je však třeba zabezpečit 
dostatečný přísun dNT. Jejich nenahraditelným zdrojem je 
mateřské mléko. 

Nehledě na mnoho dalších ochranných faktorů, hor-
monů, buněčných elementů a esenciálních nutričních složek 
obsahuje mateřské mléko 20–25 % neproteinového dusíku, 
kravské jen 5 %. Obsah dNT v mateřském mléce činí 2–5 % 
neproteinového N (4–70 mg.l-1), v kravském mléce jsou 
pouze 2 % neproteinového N. 

Také ve srovnání s mléky jiných druhů savců jsou obsahy 
dNT v mateřském mléce daleko vyšší (Molina et al. 1996), což 
se vysvětluje specifickými růstovými požadavky odlišujícími 
vývoj kojence od mláďat jiných druhů savců (Barness 1994). 
Kojenecké a dětské formule z kravského mléka jsou bez suple-
mentace dNT pro výživu nedostačující. 

Při podávání dNT po chronickém infekčním i nein-
fekčním zánětovém onemocnění byla pozorována urychlená 
reparace enterocytů a zvýšení obsahu mukózních proteinů, 
které mají důležitou úlohu při fixaci sekrečního imunoglobu-
linu A (sIgA), a nepřímo se tak podílejí na zesílení mukózní 
imunity (Carver 1994). Kojení mateřským mlékem nebo 
suplementace dNT pozitivně ovlivnilo rozvoj bifidobakterií 
a laktobacilů, které potlačují růst gramnegativních bakterií 
ve střevním mikrobiomu (Uauy et al. 1994). Vyšší procen-
tuální zastoupení gramnegativních mikrobů bylo naopak 
zaznamenáno u dětí, které dostávaly formule bez dNT (Gil 

Tabulka č. 5  Suplementace nukleotidy 
                              (Seznam Unie podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady [EU] č. 609/2013, v platném znění) 

Nukleotidy
Počáteční 

a pokračovací 
kojenecká výživa 

Obilné příkrmy 
a potraviny 

pro malé děti

Potraviny 
pro zvláštní 

lékařské účely

Náhrada 
celodenní stravy 

pro regulaci 
hmotnosti 

adenosin-5’-fosforečná kyselina (AMP) X X X

sodné soli AMP X X X

cytidin-5’-mono fosforečná kyselina (CMP) X X X

sodné soli CMP X X X

guanosin-5’-fosforečná kyselina (GMP) X X X

sodné soli GMP X X X

inosin-5’-fosforečná kyselina (IMP) X X X

sodné soli IMP X X X

uridin-5’-fosforečná kyselina (UMP) X X X

sodné soli UMP X X X

et al. 1986b). U dětí žijících v kontaminovaném prostředí 
bylo podáváním formulí s dNT dosaženo snížení počtů průj- 
mových onemocnění a zlepšení celkového zdravotního stavu 
(Brunser et al. 1994).

Pro kojence má činit příjem dNT 160 mg.kg-1 hmot-
nosti/den, jak vyplývá z denního průměrného hmotnostního 
růstu 10 g.kg-1/den a celkových ztrát nukleotidů a exkrece 
kyseliny močové, anebo musí být adekvátní de novo syntéza 
hrazena příjmem 212 mg aminokyselin (Uauy 1989, Uauy 
et al. 1994). 

V současné době je suplementace nukleotidy pro koje-
neckou a dětskou výživu upravena nejen nařízením EU  
č. 609/2013 (viz tabulka č. 4), ale i vyhláškou České repub-
liky č. 54/2004 Sb., v aktuálním znění (verze 7 od 1. 4. 2018)  
(viz tabulka č. 6). Tyto předpisy již upravuji suplementaci 
nukleotidů pro: 

a)     potraviny určené pro počáteční (0–3 měsíce) a pokračo-
vací kojeneckou výživu (do 3 let), 

b)     potraviny určené pro zvláštní lékařské účely. Těmi se 
rozumí potraviny, které jsou zvláštním způsobem zpra-
covány či mají zvláštní složení a které jsou určené pro 
řízenou dietní výživu pacientů včetně kojenců k použití 
pod lékařským dohledem, tedy jako jediná nebo částečná 

Tabulka č. 6   Obsah nukleotidů v základním složení počá-
teční a pokračovací kojenecké výživy 

          (vyhláška č. 54/2004 Sb., v platném znění)

Nukleotidy
Nejvýše**

(mg 
/ 100 kJ)

(mg 
/ 100 kcal) 

cytidin 5‘-monofosforečnan 0,60 2,50 

uridin 5‘-monofosforečnan 0,42 1,75 

adenosin 5‘-monofosforečnan 0,36 1,50 

guanosin 5‘-monofosforečnan 0,12 0,50 

inosin 5‘-monofosforečnan 0,24 1,00 

**  v žádném případě však ne méně než 0,1 mg / 100 využitel-
ných kJ 
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výživa pacientů s omezenou, sníženou nebo narušenou 
schopností přijímat, trávit, vstřebávat, metabolizovat 
nebo vylučovat obvyklé potraviny nebo určité živiny 
v nich obsažené či jejich metabolity nebo pacientů s jinými 
lékařsky stanovenými požadavky na výživu, jejichž řízené 
dietní výživy nelze dosáhnout pouze změnou normální 
stravy,

3)     potraviny, které představují „náhradu celodenní stravy 
pro regulaci hmotnosti“. Těmi se rozumí potraviny spe-
ciálně vyrobené pro používání při nízkoenergetické dietě 
ke snižování hmotnosti, které při používání podle pokynů 
provozovatele potravinářského podniku plně nahrazují 
celodenní stravu. 

Suplementace nukleotidy je rovněž častou součástí 
potravin určených pro sportovce, tzn. při zvýšeném fyzickém 
výkonu a pro podporu regenerace organismu. 

Závěr

Výživa odpovídající růstovým a energetickým nárokům 
dané věkové kategorie je jednou ze základních podmínek 
harmonického vývoje a udržení zdraví. Strava, která má 
zabezpečovat růst, regeneraci a fyziologické funkce včetně 
imunitních, musí v adekvátních poměrech obsahovat vyvá-
žená zastoupení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních 
látek.

V obdobích růstu a stárnutí, infekčního onemocnění 
a rekonvalescence je důležité zabezpečit zvýšený příjem 
nejen některých nutričních složek (proteiny, vitaminy, sto-
pové prvky), ale také dNT. 

Zvýšený příjem dNT je rovněž třeba zabezpečit pro 
těhotné a kojící ženy, děti a mládež, populace obyvatel vysta-
vené vlivům různých škodlivin životního nebo pracovního 
prostředí a pro seniory.
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Průmyslové 
zpracování 

potravin garantuje 
jejich bezpečnost 

a standardní jakost
prof. Ing. JANA DOSTÁLOVÁ, CSc.,  
VŠCHT Praha, Společnost pro výživu

Úvod

Potravinářský průmysl vyrábí v současné době výrobky 
bezpečné a mající u stejného druhu výrobku standardní 

jakost. Přesto se v poslední době, zejména v různých typech 
médií, stále častěji objevuje kritika průmyslově vyrobených 
potravin a doporučují se tzv. skutečné potraviny. Legislativ-
ní definice těchto potravin neexistuje, ale ani nikdo z autorů 
tohoto označení přesnou definici skutečných potravin zatím 
neuvedl. Autoři těchto doporučení tímto označením míní co 
nejméně zpracované potravinářské suroviny, zejména BIO. 
Mezi skutečné potraviny také řadí farmářské produkty, je-
jichž legislativní definice také neexistuje. Následujícími řád-
ky se budu snažit obhájit průmyslově vyrobené potravinářské 
výrobky jak z hlediska potravináře a odborníka na výživu, tak 
i spotřebitele. S vynikajícími výrobky jsem měla možnost se 
seznámit při své účasti v hodnotitelské komisi soutěže Česká 
chuťovka, která se konala již jedenáctkrát. Samozřejmě se na 
našem trhu najdou i výrobky špatné kvality z hlediska surovi-
nového složení i z hlediska výživového. 

Stručný přehled vývoje stravování

Původní strava člověka byla pouze syrová. Objevem 
ohně začala éra konzumace tepelně upravených potravin – 
lidé tím získali významný zdroj bílkovin (rostlinné bílkoviny 
jsou bez tepelné úpravy obtížně stravitelné) a bezpečnější 
a chutnější stravu. Původně se suroviny zpracovávaly v rodi-
nách, později nastoupila řemeslná výroba potravin (mlynáři, 
pekaři, řezníci, pivovarníci mlékaři, perníkáři aj.). S průmy-
slovou revolucí nastoupila i průmyslová výroba potravin. 
V současné době většina obyvatel České republiky z různých 

důvodů konzumuje (většinou musí) průmyslově zpraco-
vané potravinářské suroviny, tj. potravinářské výrobky. Kon-
zumuje je bez úpravy nebo ve formě doma připravených 
pokrmů, pokrmů připravených v zařízeních poskytujících 
stravovací služby nebo si kupuje hotové pokrmy v různé 
formě (chlazené, zmrazené, sušené, instantní, konzer- 
vy aj.).

Současná situace na trhu s potravinami

Současným trendem v obchodě s potravinami je pre-
ference dlouhé trvanlivosti výrobků, což vyžaduje nutnost 
konzervace, včetně chemické, tzv. konzervanty, což jsou 
látky přídatné (potravinářská aditiva, lidově „éčka“) ozna-
čované kódem E2... Přítomnost konzervantů ale u někte-
rých spotřebitelů vyvolává negativní reakce. Tito spotřebitelé 
preferují čerstvé potraviny, pro něž existují různé definice; 
některé čerstvé výrobky jsou definovány zákonem, např. 
čerstvé máslo, čerstvá vejce. Někteří spotřebitelé však naopak 
vyhledávají výrobky s dlouhou trvanlivostí.

Potravinářský průmysl produkuje výrobky, 
které jsou:

–  mikrobiologicky bezpečné (zavedení systému HACCP 
a větší kontrola než u např. farmářů);

–  chemicky bezpečné (legislativní limity pro rizikové složky,  
např. chemické kontaminanty, jsou lépe kontrolovány 
a u českých výrobků jsou výrazně méně překračovány než 
u výrobků ze států EU a zejména z třetích zemí). Pokud 
jsou nadlimitní koncentrace zjištěny státními kontrolními 
orgány, jsou výrobky stahovány z trhu;

–  trvanlivé (trvanlivost je stanovena výrobcem za podmínek 
skladování, které jsou dány výrobcem a uvedeny na obalu);

–  ve většině případů ekonomicky výhodnější – moderní velko- 
kapacitní technologie jsou úspornější než malovýroba, 
nákup surovin ve velkém levnější apod.;

–  v některých případech senzoricky kvalitnější;
–  výživová hodnota může být vyšší, protože moderní zařízení 

jsou k živinám šetrnější a technologický postup řízen odbor-
níky tak, aby byl k surovinám šetrný;

–  kvalita z hlediska surovinového složení je velmi různá 
i u téhož druhu výrobku. 

Průmyslově zpracované mléko

Tepelné ošetření mléka (pasterace, UHT) zaručuje 
zdravotní nezávadnost (dříve bylo rizikové hlavně Mycobac-
terium tuberculosis, nyní Listeria monocytogenes, E. coli aj.). 
Syrové mléko (prodej ze dvora, z mlékomatů) není ošetřeno 
teplotami nad 40˚ C, doporučuje se svařit (domácí záhřev 
bývá většinou méně šetrný než záhřev průmyslový). Byly 
evidovány alimentární nákazy po požití nesvařeného mléka 
z mlékomatů. Ztráta výživové hodnoty mléka průmyslovým 
tepelným ošetřením je odhadována do 10 %, většinou je nižší. 
Podle monografie Thermal Food Processing jsou ztráty všech 
vitaminů obsažených v mléce UHT minimální. Vyšší jsou 
při převaření mléka. Senzorická hodnota se mění nepatrně, 
pouze UHT mléko má lehkou vařivou příchuť. Sýry z tepelně 
neošetřeného mléka, zejména farmářské, mohou být zdrojem 
listérií (riziko především pro těhotné). V systému rychlého 
varování RASFF je velice často uváděn nález listérií u sýrů 
z nepasterovaného mléka.
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Průmyslově vyrobené masné výrobky

V průmyslu se používá pro zlepšení barvy a zvýšení 
údržnosti masných výrobků přídavek dusitanu (dusičnanu). 
Výrobky bez dusitanu jsou rizikové při porušení chladicího 
řetězce – otrava botulotoxinem (klobásovým jedem) tvo-
řeném Clostridium botulinum. Průmyslově vyrobené uzené 
výrobky nejsou téměř rizikové, protože se udí studeným 
kouřem nebo přečištěným kouřovým kondenzátem zbaveným 
karcinogenních látek. Ve výrobcích z domácích udíren obsah 
karcinogenních látek bývá zpravidla vysoký. Kvalita mas-
ných výrobků na našem trhu je velice různá. Závisí zejména 
na použitých surovinách, hlavně množství a jakosti použi-
tého masa. Výrobky s nižším podílem masa mají vyšší obsah 
vody, a proto musí mít více látek přídatných, tzv. éček, obsa-
hují strojně oddělené maso, bílkoviny rostlinného původu aj. 
Senzorická jakost nebývá špatná, díky použitým ochucova-
dlům a koření. Výrobky od menších výrobců bývají kvalitnější 
než od výrobců velkých, ale není to pravidlem.

Cukr

Rafinovaný cukr řepný nebo třtinový musí obsahovat 
nejméně 99,7 % sacharózy. Přírodní cukr (hnědý, surový) 
– má na povrchu zbytky matečného sirobu, který obsa-
huje různé kontaminanty, a proto byla rafinace surového 
cukru zavedena. Na trhu se můžeme také setkat s hnědým 
cukrem, kdy se jedná o rafinovaný cukr obalený karamelem 
(z důvodů minimalizace obsahu rizikových složek obsaže-
ných v matečném sirobu). Podle vyhlášky musí přírodní cukr 
obsahovat nejméně 97,5 % sacharózy. Je tedy nelogické dopo-
ručovat hnědý cukr jako zdravou potravinu, když obsahuje 
97,5 % cukru bílého, který je odpůrci průmyslově zpracova-
ných potravin označován jako jeden z pěti bílých jedů. Kromě 
důvodů senzorických není jiný důvod k používání hnědého 
cukru, protože obsah minerálních látek je nízký. 

Rostlinné oleje

Většina rostlinných olejů na trhu patří mezi oleje rafi-
nované. Rafinací se odstraňují chemické kontaminanty, pro-
dukty žluknutí (volné mastné kyseliny, produkty oxidace) 

a další látky, které zhoršují senzorickou hodnotu. Pro výrobu 
nerafinovaných olejů (panenských, za studena lisovaných) se 
proto musí používat pouze velmi kvalitní suroviny. Časopis 
dTest testoval extra panenské olivové oleje. V patnácti ze 
sedmnácti výrobků byly nalezeny zbytky pesticidů, ve třech 
případech šlo dokonce o DDT, dávno zakázaný přípravek 
proti škodlivému hmyzu.

Při rafinaci se částečně odstraní i některé pozitivní 
látky, např. vitaminy, rostlinné steroly aj. Pro rafinaci se pou-
žívají oleje extrahované ze suroviny pomocí rozpouštědel 
(panenské oleje jsou pouze lisované), kdy se vitaminů a rost-
linných sterolů ze suroviny získá více, a proto rozdíl v jejich 
obsahu v obou druzích olejů není příliš velký.

Rostlinné roztíratelné tuky  
(nepřesně označované jako margaríny)

V současné době již téměř žádné výrobky neobsahují 
trans-nenasycené mastné kyseliny (TFA), které přispívají 
ke vzniku srdečně-cévních onemocnění a mají i jiné nega-
tivní účinky. Pokud je obsahují, tak malé množství (ověřeno 
vlastními analýzami). Někteří „odborníci na výživu“ ale stále 
konzumaci margarínů nedoporučují. Pro většinu výrobků se 
používají místo tuků ztužených hydrogenací, při které TFA 
vznikají, tuky z palem, které TFA neobsahují. Technolo-
gický postup zahrnuje pouze mechanické zpracování. Z hle-
diska výživového jsou výhodnější než tuky živočišné, protože 
mají lepší složení mastných kyselin (nízký obsah nasyce-
ných a vyšší obsah prospěšných nenasycených mastných  
kyselin). 

V předchozím textu jsem zmínila přednosti průmyslově 
zpracovaných potravin. V současné době se však můžeme 
setkat s odbornými články o tzv. vysoce průmyslově zpraco-
vaných potravinách (VPZP), jejichž hodnocení z hlediska 
výživy se věnuje řada studií a jsou označovány jako rizikové. 
Termín VPZP používá systém NOVA, který mezi ně řadí např. 
nealkoholické nápoje, sladké nebo slané balené pochutiny, 
rekonstituované masné výrobky a hotové mražené pokrmy. Ty 
mohou obsahovat složky surovin, např. kasein, laktózu, syro-
vátku, lepek aj., nebo jsou vyrobeny jejich dalším zpracováním 
(např. hydrogenované nebo interesterifikované oleje, hydro-
lyzované proteiny, izoláty sójového proteinu, maltodextriny, 
invertní cukr a glukózofruktózové nebo fruktózoglukózové 

Ilustrační foto
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sirupy, některé i s vysokým obsahem fruktózy. Kromě anti-
oxidantů, konzervantů a stabilizátorů obsahují VPZP mnohá 
další aditiva sloužící k napodobení nebo zlepšení smyslových 
vlastností potravin nebo potřebná pro výrobu konečného pro-
duktu (např. látky zvýrazňující chuť a vůni, barviva, příchutě, 
sladidla, leštící, zpevňovací, protispékavé a zvlhčující látky, 
plnidla, odpěňovače, emulgátory, zahušťovadla, sekvestranty 
a oxid uhličitý). Zpracování zahrnuje i procesy, které se při 
kuchyňské úpravě nepoužívají, např. hydrogenace, hydro-
lýza, extruze aj. Cílem je vytvořit pohodlně použitelné, chutné 
a lákavé produkty. VPZP jsou obvykle atraktivně baleny 
a intenzivně propagovány. 

Většina potravinářských výrobků na našem trhu mezi 
VPZP nepatří, i když je samozřejmě také najdeme. Spotřebitel 
by se měl naučit podle surovinového složení a tabulky výži-
vových údajů povinně uváděných na obalech potravin mezi 
výrobky vybírat a nekupovat potraviny s vysokým množstvím 
rizikových živin – soli, cukru a nasycených mastných kyselin. 
Pokud nakoupí potraviny s vysokou energetickou hodnotou 
(bývají většinou chutnější z důvodu vyššího obsahu tuku), 
měl by jich zkonzumovat menší množství. 

Závěr

V současnosti velice málo lidí konzumuje průmys-
lově zcela neupravené nebo minimálně upravené potraviny. 
Důvody jsou různé – obtížná dostupnost surovin, časové 
možnosti, požadavky na trvanlivost, nezájem o domácí 
úpravu, ekonomické důvody aj. Průmyslově upravené potra-
viny mají určité přednosti, ale i nedostatky, přesto není důvod 
je vylučovat ze stravy. Je však dobré podle údajů na obalu 

(surovinové složení, tabulka s výživovými údaji) vybírat kva-
litní výrobky. Vysoce průmyslově zpracované potravinářské 
výrobky jsou podle řady studií z hlediska výživy rizikové. Není 
však zjištěno, jaký podíl má na riziku jejich složení a jaký 
jejich vysoká konzumace díky příjemným senzorickým vlast-
nostem. Všechny potraviny na trhu, které splňují legislativní 
limity, jsou bezpečné. Nevyhovujících potravin je minimum 
a jsou stahovány z trhu.
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Koronavirus 
nastavil světu 

zrcadlo

Ing. JOSEF KUBIŠ, 
předseda představenstva  

AGRO Jesenice u Prahy a. s. 
a viceprezident AK ČR

Málokdo z nás, kromě několika odborníků, si uměl před-
stavit, že v 21. století bude svět stát před těžko řešitelným 

problémem pandemie a že budou ohroženy životy statisíců až 
milionů lidí na celém světě. Koronavirová krize nastavila svě-
tu zrcadlo a v něm je vidět, jak se s nastalou situací dokáží jed-
notlivé státy a společenské systémy vypořádat. Zde mají vý-
hodu východní asijské státy, kde je zakořeněna odpovědnost 
vůči celé komunitě, zatímco západní transatlantická spo-
lečnost založená na právech jednotlivce s tím má problémy. 
Zatímco na Východě všichni uvědoměle plní vyhlášené ka-
ranténní opatření, na Západě se s vyhlášením karanténních 
opatření váhá, aby se náhodou neomezila práva jednotlivce. 
U nás to jde tak daleko, že se najdou advokáti, kteří po vy-
hlášení karanténních opatření vládou dávají podnět k soudu, 
že to je pošlapání hodnot demokracie, lidských práv a svo-
bod a že nebyl striktně dodržen zákon. Že na prvním místě 
je právo člověka na život, je asi vedlejší, protože v případě ne-
zákonného vyhlášení karantény by se mohl žalovat stát, aby 
hradil vzniklé škody způsobené nezákonným rozhodnutím 
a advokáti by měli žně. 

Kdo je v první linii!

V krizi se ukazuje, kdo je důležitý a kdo si na důležitého 
jenom hrál. Samozvané elity v době krize rychle opouštějí 
bojiště a do první linie nastupují ti, bez nichž se neobejdeme, 
zdravotníci, hlavně zdravotní sestry, sociální služby, poli-
cisté, hasiči, vojáci, ale i potravináři a zemědělci, kteří zajiš-
ťují dostatek potravin. A přitom ti nejpotřebnější, bez jejichž 
obětavého nasazení se v krizi neobejdeme, jsou nejméně 
ohodnocovaní a moc si jich nevážíme. V krizi se najednou 
ukazuje, kolik neproduktivního balastu je v systému sou-
časného státu, kolik lidí a neziskových organizací je při-
sáto na státní rozpočet, ale jejich přínos pro společnost je  
problematický. 

Ti, kteří se schovali za první linii, najednou postupně 
vědí, co se mělo udělat dříve a lépe, kdy a za kolik se měl 
nakupovat zdravotnický materiál pro ty, co jsou v první linii. 
Vadí jim nákup tohoto materiálu z Číny, ale už neřeknou, 
kde ho jinde nakoupit. Státy si začaly vzájemně zabavovat 
nedostatkový materiál a celý svět stojí ve frontě v Číně, kam 
se přesunula výroba z celého světa v honbě za ziskem. 

Západ ztrácí prestiž

Musíme se smířit s tím, že Západ ztrácí pozici hegemona 
a ztrácí i morální převahu nad ostatním světem. Období kolo-
nialismu nepřineslo kolonizovaným zemím lepší systém, 
naopak byla zničena jejich kultura a po skončení kolonia-
lismu na tom byli ještě hůře. Ani vývoz západní demokracie za 
posledních 20 let do zemí Středního východu a severní Afriky 
se moc nepovedl. Dnes se země NATO nenápadně stahují 
z Afgánistánu, Iráku, Sýrie a Libye a zanechávají za sebou tisíce 
mrtvých a rozvrácené země v horším stavu než na začátku.

Na koronavirové krizi se nám otevírají oči, jak se pře-
souvá ekonomická a výrobní síla ze Západu na Východ. 
Západní svět prosadil globalizaci a nyní v ní začíná prohrávat. 
Protičínská hysterie proti nákupu zdravotnického materiálu 
z Číny některých bojovníků zastydlých ve studené válce na 
tom nic nezmění, ať se nám to líbí nebo ne. Ukazuje se, že 
čínský státní kapitalismus je tvrdý soupeř, ale zvýšení životní 
úrovně v Číně za poslední 1–2 generace nemá ve světě obdoby 
a stojí přinejmenším za zamyšlení. Naopak nejvyspělejší státy 
Západu mají s krizí největší problémy. 

Státy východní Asie ukazují, že v době krize jsou schopny 
lépe ochránit životy svých lidí než státy Západu. Západní 
demokracie, jak se zdá, se už vyčerpala, ztratili jsme schop-
nost odlišit podstatné problémy od nepodstatných. Dnešní 
generace pod padesát let nepoznaly, co to je bída, co to je hlad. 
Vše, co máme k pohodlnému životu, bereme jako samozřej-
most, že to tak bude neustále, nemusíme se o to snažit, a proto 
řešíme pseudoproblémy, jako je gender, MeToo, zelené šílen-
ství. Aktivisté LGBT pořádají festival „Hrdá Praha“ na 
oslavu gayů a leseb. Pohlaví nám prý nebylo dáno při naro-
zení, ale každý si ho může vybrat dle libosti, a podle nich není 
pohlaví jen muž a žena, ale jsou jich dokonce desítky. Co si 
myslet o uvadající herečce, která si po padesáti letech náhle 
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vzpomněla, že ji znásilnil filmový režisér, kterému vlezla sama 
do postele, aby dostala hlavní roli. 

Problémy EU

Problémy v EU narůstají a nedaří se je řešit. Nevyřešila 
se ekonomická krize z roku 2008 a zadluženost jižní Evropy 
je stále před krachem. Předčasné přijetí jednotné měny 
států s rozdílnou úrovní hospodářství zapříčinily ekono-
mické problémy, při první krizi v roce 2004 jako první poru-
šily rozpočtovou kázeň Německo a Francie. K tomu přišly 
problémy s přílivem imigrantů, a aby toho nebylo málo, tak 
vystoupila Velká Británie. Evropská unie po koronavirové 
krizi bude pravděpodobně jiná. Epidemie bude mít očistný 
účinek, naučí EU jednat pragmaticky. Zbavit se přebytečného 
balastu, který se nabalil na společnost vlivem aktivistických 
skupin obyvatel, které nebyly nikým zvoleny, ale přisvojují si 
právo nahrazovat volené instituce. Moralizování a kázání ze 
strany vyspělých států západní Evropy vůči podle nich zao-
stalým zemím střední a východní Evropy (V4) se nyní uka-
zuje jako neopodstatněné a pokrytecké. Tyto země zvládají 
současnou krizi lépe než západní státy. V době krizí, jako je 
příliv imigrantů nebo koronavir, se Komise a Parlament EU 
ukazují jako neschopné a problémy musí řešit jednotlivé 
státy samy. V době nástupu koronavirové krize, kdy začaly 
umírat stovky občanů EU, Komise neudělala vůbec nic, 
naopak kritizovala státy, že uzavírají hranice a peníze místo 
na chybějící zdravotní materiál dala na boj proti dezinfor- 
macím. 

Situace v Česku

Ukazuje se, že Češi jsou lepší, než si sami o sobě myslí. 
Zvládáme omezení v karanténě bez problémů, i s těmi 

rouškami jsme si poradili a vypadá to, že to zvládáme lépe 
než ostatní státy. Někteří jsou tak disciplinovaní, jako např. 
radní Prahy 6, kteří nechali dokonce odstranit sochu maršála 
Koněva, protože neměl roušku. Nyní se ukazuje, že v době 
krize je dobře, že premiér je zvyklý řídit a rozhodovat, nebát 
se nést odpovědnost a řídit stát jako firmu. Dokonce i opo-
zice zvládá svoji úlohu vcelku důstojně a protičínská hysterie 
a maršál Koněv jsou jen menším vybočením z rozumného 
postoje. 

Současná krize nás ale změní. Jistěže trochu zchud-
neme, ale to bude jenom dobře. Uvědomíme si, co jsou 
podstatné hodnoty a co nepotřebný balast. Už jsme nevě-
děli tzv. „roupama co dělat“, trochu pokory nám neuškodí. 
V krizi se pozná i pravá tvář lidí kolem nás. Zde musím 
vyzdvihnout postoj našich vietnamských spoluobčanů, kteří 
dříve než my Češi prokázali solidaritu a začali pomáhat  
ostatním. 

Pokud bude krize s koronavirem trvat delší dobu, 
tak nastanou i jiné problémy. Začíná se dařit v zásobování 
zdravotnického materiálu. Průmyslová výroba se zase roz-
jede, ale problém může nastat v zásobování s potravinami. 
Pokud se nepodaří na jaře zvládnout práce v založení úrody, 
mohou nastat problémy. Už jsou první upozornění, že 
může být problém v zásobování s potravinami na Středním 
východě, ale i v USA. Není ani dobře, že republika je v potra-
vinách soběstačná jen ze dvou třetin. U vepřového masa, 
ovoce a zeleniny jen z jedné třetiny. V případě krize je bližší 
košile než kabát, státy zavírají hranice a v případě nedo-
statku zakazují vývoz bez ohledu na volný trh, tak jak jsme 
to viděli ve zdravotnictví. Věřím, že si budoucí vlády uvě-
domí, že potraviny jsou důležitá strategická komodita a udě-
lají vše, abychom byli opět soběstační jako před vstupem do  
EU.

Přeji nám všem, abychom z této krize vyšli co nejdříve 
a aby platilo „co tě nezabije, to tě posílí“.
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Globální 
marketingové 

trendy 
v mlékárenství

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

V březnu letošního roku vydala Mezinárodní mlékařská fe-
derace (IDF) formou řádného bulletinu (No.503/2020) 

již podruhé aktualizované vydání publikace nazvané „Glo-
bální marketingové trendy“ s podtitulkem „Porozumění změ-
nám ve spotřebě mléčných výrobků po celém světě“.

Francouzský mezi-
oborový svaz CNIEL, 
který se pro IDF této práce 
ujal, zadal široký celo-
světový průzkum, do kte-
rého se zapojilo celkem 
23 zemí světa a ve kterém 
odborníci z těchto zemí 
sdíleli informace o hlav-
ních skutečnostech kon-
zumace mléka a mléčných 
výrobků, problémy, kte- 
rým obchod s mlékem 
dnes čelí, a zejména před-
stavy o tom, jak se budou 
do budoucna měnit spo-
třebitelské návyky a s tím, 
jak se nechá očekávat budoucí vývoj jejich spotřeby.

Toto druhé vydání publikace o globálních marketin-
gových trendech přináší globální pohled na marketingové 
trendy odehrávající se na trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
a zdůrazňuje dopad nových směrů, trendů a technologií na 
budoucnost mlékárenství ve všech jeho komoditách, tedy od 
konzumních mlék a smetan počínaje, přes kategorii fermen-
tovaných mléčných výrobků, sýrů, másla, ghí, dalších mléč-
ných specialit až po segment mražených smetanových krémů 
a zmrzlin.

Závěry publikované v této souhrnné zprávě se opí-
rají o hluboké znalosti odborníků z IDF působících po 
celém světě a kladou si za cíl poskytnout srovnávací údaje 
a hlavní poznatky z mlékárenství o tom, co řídí rozhodování 

spotřebitelů. Publikace byla vydána vlastně jako „dodatek“ 
k „Výroční zprávě o světové mlékařské situaci za rok 2019“, 
která byla zveřejněna v září minulého roku a slouží jako 
další nástroj k lepšímu pochopení globálního obrazu o trhu 
s mlékem a dokresluje podrobnější pohled na trh.

V následujícím článku bych vám chtěl přiblížit hlavní 
poznatky a závěry z této rozsáhlé studie, která je sepsána na 
211 stranách a která obsahuje významný počet statistických 
dat, grafů a obrázků o chování spotřebitelů a vývoji trhu ve 
23 zemích světa, které svými informacemi ke studii přispěly.

V úvodu studie se uvádí, že k lepšímu pochopení změn 
ve spotřebitelských trendech, ke kterým na trhu dochází, je 
především potřebné pojmenování konkrétních faktorů ovliv-
ňujících konzumaci mléka a mléčných výrobků. V měnícím se 
potravinářském kontextu zažívá nyní většina mléčných trhů 
po celém světě příznivý vývoj, zejména pokud jde o spotřebu 
másla a sýrů. Hospodářské faktory, kterými jsou zejména 
vyšší příjmy domácností a demografické změny, jako je přede-
vším populační růst, měly v posledních letech pozitivní dopad 
na světové trhy s mlékem a mléčnými výrobky.

Některé výrobkové kategorie však v některých regionech 
vykazují naopak pokles, což se týká zejména konzumního 
mléka v oblastech Severní Ameriky a v některých evropských 
zemích.

Hybnou silou, která hraje velmi důležitou roli v rozvoji 
mléčných trhů po celém světě, jsou především nová očeká-
vání a s nimi spojené měnící se spotřebitelské návyky. Mléčné 
výrobky se těmto změnám přizpůsobují obzvláště dobře. To 
se týká změn souvisejících s roztříštěností a personalizací 
jídel (častější podávání menších porcí jídel, častější zařazo-
vání snacků), které jsou typické zejména pro země západního 
světa a do kterých jsou často zařazovány jako zdravé svačinky 
především jogurty a sýry. Mléčné výrobky také uspokojují ros-
toucí poptávku po přírodních produktech, zejména v zemích 
Evropy, v USA a v Chile, stejně tak poptávku po vhodných 
výrobcích, které lze konzumovat kdekoli a kdykoli, což se týká 
opět Evropy, USA a nově také Indie. K růstu mléčných trhů 
rovněž významně přispívá současná dynamika odvětví, které 
často zavádí na trh nové a inovativní výrobky vysoké kvality, 
přizpůsobené novým potřebám a přáním zákazníků.

V minulosti, i přes poměrně příznivé obecné podmínky 
a nespočet silných vědeckých důkazů o prospěšnosti mléka, 
zpochybňovali jednotlivci i některé skupiny výhody mléč-
ných výrobků. To ostatně dokládají četné kampaně vedené 
v mnoha zemích proti mléku, mléčnému tuku, ale také obecně 
proti chovu mléčného skotu. Antimléčné útoky pak nega-
tivně ovlivnily spotřebu mléka a mléčných výrobků, zejména 
v západních zemích. Ti, kdo vystupují proti mléku a obha-
jují stravu neobsahující mléčné výrobky, uvádějí obvykle 
různé etické a společenské otázky, zejména zdraví a výživu, 
nedobré životní podmínky zvířat a životní prostředí/klima, 

které podle jejich tvrzení chov 
dobytka ovlivňuje. Argumenty 
předkládané zastánci rostlin-
ných produktů postupně vedly 
k rychlému nárůstu spotřeby 
těchto nových, analogových pro-
duktů.

Pokud je vegetariánský 
způsob života typický pro 

významnou část populace v Indii a také ve Švýcarsku, není 
tomu však ale ve většině dalších zemí světa. I v nich jsou 
samozřejmě jednotlivci, kteří se identifikují jako vegani nebo 
vegetariáni, ale i přes skutečnost, že jsou stále v menšině, se 
zájem o tento způsob života dále rozvíjí. V případě veganů je 
ale dobré poznamenat, že jen málo „nových veganů“ setrvá na 
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tomto způsobu stravy dlouhodobě, a dokonce bylo zjištěno, 
že se mnoho z nich ze zdravotních důvodů nakonec vrátilo ke 
zdrojům bílkovin pocházejících z živočišných zdrojů.

Všeobecně se předpokládá, že mlékárenství v budoucnu při-
spěje ke třem rozhodujícím výzvám, kterým dnes čelí globální 
potravinový systém:

1)  Zajištění odpovídající výživy pro rostoucí světovou popu-
laci, která by v roce 2050 měla dosáhnout 10 miliard osob.

2)  Zajištění udržitelnosti při přizpůsobování se klimatickým 
změnám a přispění ke snížení emisí skleníkových plynů 
(GHG).

3)  Poskytování obživy (příjmů) všem osobám zapojeným 
do potravinového řetězce podporujícího vyvážený rozvoj. 
Sílící společenská poptávka bude stále více řídit trh s potra-
vinami, ale zejména pak trh s mlékem, který kombinuje 
cenovou dostupnost, udržitelnost a praktičnost.

Spotřebitelské trendy  
v posledních pěti letech

Trh s potravinami všeobecně
(v hodnotovém vyjádření)

V průběhu posledních pěti let byly trendy na trhu 
potravin (celková hodnota prodeje, resp. výdaje domácností 
v maloobchodu s potravinami a nápoji a v internetovém pro-
deji) převážně pozitivní, což dokládají výsledky poskytnuté 
v 19 z celkového počtu 23 zemí zapojených do výzkumu. 
Výjimkou bylo pouze Švýcarsko, kde došlo k poklesu tržeb 
v důsledku masivního tlaku na ceny jako důsledek rozdílných 
cen ve Švýcarsku a poměrně nižších cen v okolních evrop-
ských zemích. Trendy v některých zemích byly velmi pozi-
tivní, přičemž čtyři respondenti uvedli dvojciferný růst tržeb 
a ve dvanácti zemích se růst tržeb pohyboval mezi 5 až 10 %.

Stručně řečeno, ve většině zemí, ve kterých byl v pře-
dešlém průzkumu (období 2010–2015) zaznamenán růst, 
pokračoval tento vývoj i ve sledovaném období (2013–2018). 
Výjimkou byl vývoj v osmi zemích, konkrétně v USA, Norsku, 
Islandu, Velké Británii, Izraeli, Jihoafrické republice, Číně 
a Japonsku, kde naopak v obchodě s potravinami došlo k mír-
nému poklesu tržeb. Vysloveně negativní vývoj byl zazna-
menán pouze v Dánsku. Naopak velice dynamický rozvoj 
uvádějí Kanada, Nizozemsko a Irsko, ale trh se také stabili-
zoval v Argentině, která byla v minulém období v propadu.

Podle hodnocení odborníků IDF podílejících se na sestavení 
zprávy jsou za růstem trhu s potravinami v období 2013–
2018 zodpovědné čtyři hlavní faktory:

1)  Rozšířená nabídka produktů splňujících požadavky 
a očekávání spotřebitelů (uvádí 17 zemí): nabídka se 
přizpůsobuje změnám stravovacích návyků (více přestávek 
na jídlo, více občerstvení...), konvenientní potraviny, 
přírodní potraviny, vysoce kvalitní potraviny.

2)  Ekonomické důvody (uvádí 16 zemí): ekonomický růst, 
zvýšení příjmů domácností a dostupnost potravin.

3)  Demografické důvody (uvádí 14 zemí): přirozený růst 
populace.

4)  Dynamika potravinářského průmyslu (uvádí 10 zemí): 
dostupnost potravinářských výrobků v obchodě, rostoucí 
počet inovací, reklama a internetový obchod.

Výše uvedené první tři faktory jsou identifikovány téměř 
ve všech zemích. Zatímco ekonomické proměnné jsou ve vět-
šině regionů primárními příčinami růstu trhu s potravinami, 
přirozený růst populace je uváděn jako nejdůležitější pro-
měnná v Izraeli a struktura populace podle věku v Japonsku 
a Indii. V Brazílii je dominantní hnací silou na potravi-
novém trhu očekávání spotřebitelů související s bezpečností 
potravin.

Trh s mlékem a mléčnými výrobky
(v hodnotovém vyjádření)

Dynamika trhu s mlékem je podobně pozitivní. Celkem 
19 z 23 zemí zaznamenalo v posledních letech vzestupný 
trend, přičemž v sedmi z nich vzrostl obchod s mléčnými 
výrobky o více než 10 %. Méně příznivé trendy uvedly pouze 
čtyři země: Argentina a Lotyšsko vykázaly stabilitu obchodo-
vání s mlékem a mléčnými výrobky, v Kanadě a Nizozemsku 
byl zaznamenána nižší míra růstu.

Ve srovnání s předcházejícím průzkumem z let 2010–
2015 setrvala většina zemí v rostoucím trendu vývoje, pouze 
čtyři země uvedly zhoršení na trhu s mléčnými výrobky. Jed-
nalo se o Kanadu, Izrael, Čínu a Japonsko. V 5 zemích trh 
s mlékem ve svém hodnotovém vyjádření naopak vrostl 
(Irsko, Spojené království, Dánsko, Kypr a Indie).
Trhy s mlékem a mléčnými výrobky jsou poháněny stejnými 
hybnými silami jako obecně trh s potravinami, ale jejich 
dopad na růst je o něco odlišný:

1)  Dvacet zemí zmínilo, že mléčné výrobky naplňují očeká-
vání a zvyky spotřebitelů, kterým se dokonale přizpůso-
bují. Zejména v USA, v Evropě a v Chile odpovídají mléčné 
výrobky požadavkům spotřebitelů, pokud jde o jejich pří-
rodní původ. V Evropě, USA a Indii lze kromě toho zazna-
menat rostoucí poptávku po konvenientních potravinách, 
které posilují trh.
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2)  Rostoucí dynamika mlékárenství (uvedlo 16 zemí), 
zejména pokud jde o inovace – tento trend je zřejmý 
v Evropě, Izraeli, Japonsku, Indii, Jižní Africe a v Austrálii. 
Neustále se měnící výběr produktů je atraktivní tím, že se 
přizpůsobuje životnímu stylu a novým očekáváním spo-
třebitelů. Zájem o mléčné výrobky, a tím pádem růst trhu 
ovlivňuje také dostupnost mléčných výrobků v regálech 
obchodů, což je typické zejména pro Francii, Švýcarsko, 
Brazílii, Indii, Zimbabwe a Austrálii.

3)  Hospodářská situace (uvedlo 10 zemí), zejména co se 
týká růstu příjmů domácností v severní Evropě, Chile, 
Argentině, Africe a v Austrálii.

4)  Demografické trendy (zmíněny v 10 zemích): přirozený 
růst populace, zejména v Evropě, Izraeli, Japonsku, Indii 
a Zimbabwe.

Panel odborníků rovněž identifikoval některé překážky 
růstu spotřeby mléka související s nenaplněním některých 
očekávání a zvyklostí spotřebitelů (uvedlo 10 zemí); jednalo 
se zejména o záležitosti související s alergiemi a laktózovou 
intolerancí. V této souvislosti jsou zpochybňovány nutriční 
výhody mléčných výrobků a vnímání nesnášenlivosti lak-
tózy ze strany spotřebitelů narůstá. Spotřebitelé se v někte-
rých takovýchto případech rozhodnou pro mléčné alternativy 
v rámci zvyšující se nabídky rostlinných produktů.

Trh s mlékem a mléčnými výrobky
(v množstevním vyjádření)

Ve většině zemí světa došlo až na dvě výjimky k růstu 
prodeje mléčných výrobků, pokud se týká jejich množství. 
Uvedenými výjimkami jsou konzumní mléko a mražené sme-
tanové krémy (k nim se však v průzkumu vyslovilo pouze  
14 zemí, takže tento výsledek nemusí být zcela vypovídající).

Konzumní mléka

Celkem v 9 zemích byl ve sledovaném období 2013–
2018 zaznamenán pokles spotřeby tekutého mléka – jedná 
se zejména o evropské země, Severní Ameriku a Japonsko. 
Naopak v 10 zemích většinou z oblasti Jižní Ameriky, Asie, 
Afriky a několika zemí Evropy je vykazován růst. Ve zbývají-
cích 4 zemích zůstala spotřeba konzumního mléka stabilní.

Obdobný vývojový trend jako v letech 2010–2015 pokra-
čoval v 10 zemích (byly to některé evropské země, Argen-
tina, Izrael a Afrika). Zhoršení bylo zaznamenáno v Severní 
Americe, Chile, Islandu, Dánsku, Číně a Austrálii. Pouze 
v Japonsku a v Indii došlo v případě konzumního mléka k mír-
nému zlepšení.

V zemích, ve kterých došlo v posledních pěti letech 
k nárůstu spotřeby konzumního mléka, což byly Čína, Indie, 
Jižní Afrika, Zimbabwe, Izrael, Chile, Brazílie, Velká Bri-
tánie, Kypr a Lotyšsko, byl trh s mlékem posilován uváděním 
nových výrobků na trh, sílící reklamou a v menší míře i změ-
nami stravovacích návyků a poptávkou po přírodních pro-
duktech.

Pokles spotřeby konzumního mléka v Evropě, USA, 
Japonsku a Austrálii je potřeba vidět v kontextu měnících se 
stravovacích návyků (což uvedlo 10 zemí): zařazování většího 
počtu přestávek na jídlo, více občerstvení, méně snídaní. 8 zemí 
uvedlo, že zmiňovaná alergie nebo nesnášenlivost na mléko 
deklarované některými spotřebiteli poškozují trh s konzumním 
mlékem poměrně významně, a v některých případech dokonce 
vedou spotřebitele k odvracení se od mléka ve prospěch rostlin-
ných alternativ, které o sobě tvrdí, že mají výhody mléka bez jeho 
„nevýhod“ (takto to v průzkumu uvedlo 7 zemí). V menší míře 

hrají při poklesu zájmu o mléko roli také údajně (ne)dobré 
životní podmínky zvířat (uvedly to 4 země) a zhoršující se 
životní prostředí (uvedly 2 země). Všechny tyto faktory přispí-
vají bohužel rovněž k poškozování dobrého obrazu mléka.

Učinit mléko přitažlivější pro spotřebitele by mohly 
ovlivnit některé reklamní akce lépe ozřejmující výhody mléka 
a nové koncepty a výrobky přizpůsobující se současným oče-
káváním spotřebitelů, a to zejména v rozvíjejících se zemích. 

Máslo

Pozitivní vývoj na trhu s máslem za posledních pět let 
uvedlo 18 zemí, přičemž v 7 zemích byl růst dokonce o více 
než 10 % vyšší a v 5 zemích vrostl v rozmezí 5–10 %. K tomu 
je třeba uvést, že k vyššímu růstu došlo zejména v zemích 
Severní a Jižní Ameriky (pouze s výjimkou Argentiny, kde 
zůstal vývoj stabilní) a dále také v evropských zemích, kde 
pouze ve Francii došlo k poklesu. Mírný nárůst prodeje byl 
také v Africe a v Asii, v posledním případě pouze s výjimkou 
Japonska, které nahlásilo pokles.

Ve většině sledovaných zemí pokračoval stejný vývojový 
trend z období 2010–2015, což potvrdilo 11 zemí z Evropy 
a Afriky, ale také Indie. Významnější růst uvádějí Argentina, 
Island, Velká Británie, Indie a Japonsko.

K příznivému vývoji ve spotřebě másla přispěly zejména 
následující okolnosti:
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–    Naplnění očekávání a zvyklostí spotřebitelů (ohlá-
silo 19 zemí): Máslo má velmi pozitivní image zejména 
v Evropě, Kanadě, Chile, Jižní Koreji a Jižní Africe. Spotře-
bitelskou poptávku v případě másla uspokojuje především 
jakožto potravina přírodního původu, a to v daleko větší 
míře než různé pomazánky průmyslově vyráběné z rost-
linných tuků. Máslo těží z rostoucího vnímání zdravých 
tuků s významnou nutriční hodnotou. Pozitivní vnímání 
másla souvisí rovněž se změnami stravovacích návyků, 
které dávají více prostoru pro jeho každodenní konzumaci. 
Kromě toho všeho je máslo navíc vnímáno jako produkt 
přinášející potěšení, což je složka, která zlepšuje chuť jídla, 
zejména při vaření a pečení. Závěrem je třeba říci, že máslo 
je také považováno za vysoce kvalitní produkt.

–   Dynamika výroby másla (uvedlo ji 8 zemí): V Dánsku, 
Irsku, zemích Jižní Ameriky, v Izraeli, Indii a Zimbabwe 
souvisí dynamika s širokou dostupností másla v obcho-
dech, s uváděním nových (máslových) produktů a účinné 
cílené reklamy na máslo na podporu trhu.

–   Růst ekonomiky rovněž přispívá k rozvoji trhu s máslem, 
což souvisí zejména s rostoucími příjmy domácností. Na 
tento faktor upozornilo zejména Lotyšsko, Dánsko, Chile, 
Jižní Korea, Jižní Afrika a Austrálie.

Hlavní překážka, která negativně ovlivňuje trh s más- 
lem, souvisí s nenaplněnými očekáváními a zvyky spotře-
bitelů, což uvedlo 5 zemí. V tomto případě se jedná o obavy 
související se změnami stravovacích návyků (tuto skutečnost 
zmiňuje Japonsko a Austrálie), ale také s obavami souvisejí-
cími s tělesnou hmotností, což bylo zaznamenáno ve Francii 
a Spojeném království.

Sýry

Sýry představují nejdynamičtější mlékárenský trh, při-
čemž ve 21 zemích z celkového počtu 23 byl zaznamenán za 
posledních pět let nárůst tržeb i objemu prodeje. V 11 zemích 
byl růst trhu se sýry vyšší než 10 %.

V celkem 8 zemích, participujících na výzkumu, ve kte-
rých byl v období 2010–2015 zaznamenán růst, pokračoval 
tento trend i v současném sledovaném období. V 6 zemích, 
a sice v USA, Austrálii a 4 evropských zemích, byl však vývoj 
méně pozitivní. Naopak v Kanadě, Argentině, Kypru a Zim-
babwe byla zaznamenána výrazná míra růstu.

K příznivému trendu sledovaného období 2013–2018 při-
spěly tyto tři hlavní faktory:

–   V první řadě jsou to právě sýry, které naplňují očekávání 
a požadavky spotřebitelů, což uvedlo 21 do průzkumu 
zapojených zemí: 14 zemí o sýrech uvedlo, že se přizpůso-
bují změnám stravovacích návyků (celkem 14 respondentů 
z Evropy, Kanady, Izraele, Asie a Afriky). Sýry patří mezi 
výrobky, které se dobře přizpůsobují novým modelům spo-
třeby, tedy častějším přestávkám na jídlo, na malé svačinky 
a snacky, ale také pro využití v segmentu food service čili 
v gastronomii. Sýry obecně mají také velmi pozitivní obraz, 
což uvádí 11 zemí z Evropy, Ameriky, Jižní Afrika a Aus-
trálie. Jedná se o mléčný produkt přinášející celou řadu 
benefitů, což se týká rozmanitostí chutí, textury, nutričních 
výhod a přizpůsobivosti. 5 zemí uvedlo, že sýry vyhovují 
také požadavkům na praktičnost a pohodlí, 5 zemí u sýrů 
vyzdvihuje jejich přírodní původ, 5 zemí si cení vysoké kva-
lity a 5 zemí oceňuje sýry také coby vhodnou ingredienci pro 
vaření. A navíc, v 6 zemích, konkrétně v Norsku, Francii, 

Švýcarsku, USA, Kanadě a v Japonsku, jsou sýry výrobkem 
přinášejícím spotřebitelům také potěšení a chuťový zážitek.

–   Rostoucí dynamiku sýrařství označilo 13 zemí: některé 
evropské země, Chile, Brazílie, Izrael, Jižní Korea, Japonsko, 
Zimbabwe a Austrálie. Tito respondenti se přitom opírají 
o skutečnost široké dostupnosti sýrů v obchodech a uvá-
dění na trh zcela nových sýrových výrobků a inovací.

–   Rostoucí ekonomika je hybnou silou trhu se sýry v 8 ze- 
mích: v Lotyšsku, Jižní Americe, Jižní Koreji, Africe 
a Austrálii, přičemž hlavním přispěvatelem je růst příjmů 
domácností.

Konzumní smetany

Dynamický trh se smetanou zmínilo v průzkumu  
14 zapojených zemí.

Přesto však v polovině zemí, kde byl v minulém prů-
zkumu zaznamenán pozitivní vývoj trhu se smetanou, došlo 
v letech 2013–2018 naopak k mírnému poklesu. Ve 4 ze 
sledovaných zemí byl vývoj stabilní (Dánsko, Čína, Chile 
a Argentina) a 3 se dále vyvíjely stabilním tempem růstu 
(USA, Spojené království a Zimbabwe).

Nejvýznamnějším faktorem ve vývoji spotřeby smetany 
jsou především očekávání spotřebitelů a jejich stravovací 
návyky, což potvrdilo 16 zemí.

–   9 zemí uvádí oblíbenost smetany zejména při vaření, kde je 
téměř ideální surovinou při přípravě řady pokrmů (zejména 
v Evropě, Kanadě, Izraeli, Indii a Jižní Africe).

–   Smetana je uznávána také pro svůj přírodní původ, což zdů-
raznilo 6 oslovených zemí (z Evropy a Severní Ameriky), 
ale rovněž jako vysoce kvalitní výrobek (uvedlo 6 zemí: 
Irsko, Izrael a země z Ameriky).

–   Smetana je vnímána veskrze pozitivně (uvádí 6 zemí) 
a jako produkt přinášející potěšení ji hodnotí celkem  
6 zemí (Evropa, Severní Amerika, Chile a Jihoafrická re- 
publika).

–   A nakonec je potřeba uvést, že smetana také dobře zapadá 
do změn stravovacích návyků v šesti zemích (Lotyšsko, 
Velká Británie, Jižní Korea, Indie, Zimbabwe a Austrálie).

Pokud chceme zmínit element, který naopak mluví 
proti konzumaci smetan, jsou to obavy spotřebitelů o jejich 
tělesnou hmotnost, o čemž referovali 3 evropští respondenti, 
Argentina a Zimbabwe.
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Jogurty

Trh s jogurty zaznamenal expanzi ve dvanácti zemích, 
s výrazným růstem zejména na Kypru, v Číně a Africe 
a středním růstem mezi 5–10 % také ve Spojeném králov-
ství, Dánsku, Izraeli a Indii. V pěti zemích zůstává jogurtový 
trh stabilní a v dalších pěti zemích naopak klesá. V několika 
zemích světa byla dosažena velmi vysoká spotřeba jogurtů 
na osobu.

V porovnání s předchozím průzkumem z let 2010–2015 
lze konstatovat, že v 6 zemích dříve zaznamenané růstové 
trendy i nadále pokračovaly (Evropa, Afrika a Čína), zatímco 
v dalších 6 zemích (Amerika, Austrálie a v některých evrop-
ských zemích) došlo ke zhoršení. K významnému zlepšení 
pak došlo v Argentině, Velké Británii, Izraeli a v Indii.

Naplnění spotřebitelských očekávání a návyků ovliv-
nilo jogurtový trh v celkem 18 zemích, což vedlo k posílení 
expanze těchto fermentovaných mléčných výrobků nebo ale-
spoň eliminovalo pokles.

–   V 10 zemích je trh s jogurty poháněn změnami stravo-
vacích návyků; jde zejména o Evropu, Argentinu, Jižní 
Koreu, Indii, Jižní Afriku a Austrálii. Jogurt je produkt, 
který se dokonale hodí na menší přestávky na jídlo, občer-
stvení a veškerou novou individualizaci v potravinářských 
postupech. Je vnímán jako příjemný, praktický a hodící se 
k přímé konzumaci coby dezert, ale také jako dobře přizpů-
sobený novému trendu jednoduchého stravování.

–   Jogurt těží z vývoje nových stravovacích diet (uvedlo to  
8 zemí z Evropy, Brazílie, Izrael, Indie, Zimbabwe a Aus-
trálie), protože má obraz zdravé potraviny, bohaté na 
makro – a mikroživiny, což z něho činí vyhledávaný pro-
dukt. Růst trhu s jogurty navíc podporuje vývoj nových 
funkčních jogurtových výrobků zejména pak výrobků 
s vysokým obsahem bílkovin.

–   Jogurt je vnímán velmi pozitivně také pro to, že se jedná 
o ryze přírodní produkt, což potvrdil průzkum v 6 zemích 
Evropy a Jihoafrická republika. Obzvláště ceněný je pak 
výrobek označovaný jako „řecký jogurt“.

Negativní vliv na trh s jogurty, který je obecně spojen 
s rostoucí poptávkou spotřebitelů po zdravých potravi-
nách, mají přesto některá nenaplněná očekávání. Těmito 

nenaplněnými představami (např. u spotřebitelů na Islandu, 
v Norsku, Nizozemí a USA) jsou někdy zmiňovaný celkový 
obsah cukrů a odmítání přidaného cukru v jogurtech. Nega-
tivní dopad je ve stejných evropských zemích připisován také 
obavám týkajících se tělesné hmotnosti. Vývoj „nových“ diet 
se zařazováním menšího počtu dezertů hraje podle průzkumu 
negativní roli v Nizozemsku, Francii a Švýcarsku. 

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím vývoj trhu 
s jogurty pozitivně, je mlékárenství jako takové, zejména 
s ohledem na vysoký počet inovací, což zmiňuje 14 zemí. 
Ve 13 z nich (Evropa, Brazílie, Izrael, Jižní Korea, Indie, 
Afrika a Austrálie) hraje významnou roli uvádění nových 
výrobků na trh, v 7 zemích trh s jogurty ovlivňuje reklama. 
Zajímavostí je i skutečnost nasycení trhu: Island, Švýcarsko, 
Kanada a Chile uvedly, že v regálech obchodů je prostě příliš 
mnoho jogurtů.

A na závěr je třeba poznamenat, že mírně přispívají 
k růstu jogurtového trhu také ekonomické faktory, zejména 
růst příjmů domácností (Lotyšsko, Argentina, Zimbabwe 
a Austrálie) a cenová dostupnost těchto výrobků (Indie 
a Afrika).

Mražené smetanové krémy

Údaje o trhu s MSK poskytlo do průzkumu pouze  
14 zemí, protože tento typ výrobku se ne všude považuje za 
ryze mléčný produkt.

V 8 z nich (Brazílie, Argentina, Irsko, Velká Británie, 
Norsko, Čína, Indie a Zimbabwe) byl zaznamenán nárůst 
spotřeby, ve 2 zemích byla spotřeba stabilní, a ve 4 se naopak 
snížila (Severní Amerika, Lotyšsko a Jižní Korea).

Ze 14 zemí zapojených nyní do průzkumu bylo pouze 8, 
které odpovídaly již v předcházející studii z let 2010–2015. 
Z nich 6 zaznamenalo zlepšení trendů na trhu s MSK a zmrz-
linami, 1 země (USA) pokračovala stejným tempem růstu 
a méně pozitivní vývoj oproti minulé studii byl hlášen pouze 
z Číny.

Očekávání a zvyky spotřebitelů ovlivňují pozi-
tivně zmrzlinový trh v 11 zemích, zejména pokud jde 
o změny stravovacích návyků (uvedlo to 6 zemí – 4 v Ev- 
ropě, Argentina a Austrálie), a skutečnost, že se v případě 

MSK a zmrzlin jedná přede-
vším o výrobky pro potěšení (což 
uvedlo také 6 zemí – 3 z Evropy  
a 3 z Ameriky). Negativně 
trh s těmito výrobky ovlivňují 
obavy související se zvýšením 
tělesné hmotnosti (to uvedly 
Lotyšsko, Švýcarsko a USA), 
ale také skutečnost uvádění růz-
ných náhražek MSK na trh, tedy 
výrobků, které nejsou na mléčné 
bázi a jsou vyráběné z alterna-
tivních surovin (uvedly to USA) 
nebo sorbetů a veganských 
mražených dezertů (uvedla to 
Kanada).

Růst trhu významně ovliv-
ňuje dynamičnost výrobců daná 
zejména uváděním nových 
výrobků na trh (zmiňuje to 9 ze- 
mí – Island, Irsko, Velká Británie, 
Argentina, Brazílie, Jižní Korea, 
Indie, Zimbabwe a Austrá- 
lie).
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Budoucí vývojové trendy

Výhled budoucího vývoje na trhu s potravinami je pozi-
tivně vnímán téměř ve všech sledovaných zemích. Jeho růst 
je poháněn zejména rychlým vývojem segmentu food service 
(gastronomie) a on-line prodejem. Konvenční maloobchodní 
prodej se bude vyvíjet spíše pomaleji a v některých zemích 
zůstane nanejvýš stabilní (Lotyšsko, Jižní Korea a Austrálie). 
Argentina, Švýcarsko a Čína dokonce očekávají pokles malo-
obchodního prodeje.

Očekává se, že veskrze pozitivní trendy vývoje spotřeby 
mléka a mléčných výrobků pozorované v letech 2013 až 2018 
by ve většině zemí měly i nadále pokračovat, nebo dokonce 
výrazněji růst.

–   To však zcela neplatí pro trh s konzumním mlékem, pro-
tože v 10 zemích se očekává, že v období let 2018–2023 
budou zaznamenány nižší objemy prodeje v porovnání  
s 9 zeměmi ze sledovaného období 2013–2018. V něko-
lika zemích, ve kterých již nyní dochází k poklesu spotřeby 
mléka, se ale pravděpodobně situace dále nezhorší, kon-
krétně v Kanadě, Norsku, Francii a Švýcarsku, a dokonce 
v několika zemích s méně významným současným 
poklesem spotřeby (USA, Nizozemsko, Island, Dánsko) 
by se mohla zlepšit. Japonsko, které je současným trendem 
poklesu také ovlivněno, očekává v budoucím období spíše 
stagnaci. Pouze ve dvou zemích se předpokládá, že se 
situace v oblasti mléka může ještě zhoršit: je to Irsko, které 
je v současné době ve spotřebě konzumního mléka stabilní, 
a Velká Británie. Situace by měla zůstat stejná v Brazílii, 
Lotyšsku, Kypru, Izraeli, Jihoafrické republice, Zimbabwe, 
Jižní Koreji a Austrálii), nebo dokonce by mohla být přízni-
vější v Chile, Argentině, Číně a Indii.

–   Trh s máslem by měl pokračovat v započatém růstovém 
trendu v řadě zemí, přestože některé země odhadují spíše 
pokles. Pomalejší růst spotřeby másla predikuje Kanada, 
Irsko, Izrael, Jižní Afrika, stabilní vývoj očekává Norsko 
a k poklesu spotřeby dojde pravděpodobně na Islandu. 
Vyšší růst spotřeby předpovídá naopak Brazílie a Lotyšsko.

–   Pokud jde o trh se sýry, předpokládá se spíše další vše-
obecný růst trhu, nejrychlejší je pak očekáván v Irsku. 
Některé země předpokládají, že míra růstu bude již ale 
pomalejší (Izrael, Indie a Japonsko). Pouze 3 země, kon-
krétně Nizozemsko, Norsko a Dánsko, se obávají, že u nich 
dojde zřejmě ke snížení prodeje. 

–   Trh se smetanou by se měl i nadále rozvíjet, ale o něco 
pomaleji než v období let 2013–2018, což uvádějí Izrael, 
Zimbabwe a Indie. Ve Francii a Spojeném království, které 
jsou známé svojí vysokou oblibou smetany, zůstane vývoj 
trhu nezměněn. Norové naopak očekávají v této komoditě 
zhoršení. Nárůst trhu se smetanou predikují Island, Švý-
carsko a Dánsko.

–   Pozitivní vývoj na trhu s jogurty z období let 2013–2018 se 
očekává v 11 zemích; 4 země se obávají do budoucna spíše 
zhoršení – jedná se o Dánsko, Zimbabwe, Izrael a Švý-
carsko. V 7 zemích se předpovídá v následujícím období 
2018–2023 zlepšující se vývoj, Francie očekává méně 
výrazný pokles než dosud, zachování stabilního trhu před-
povídá Chile a Norsko, které byly nyní v propadu, růst se 
má dostavit naopak na Islandu (ten byl dosud v červených 
číslech), v Austrálii (v současné době stabilní) a rychlejší 
růst očekává také Brazílie a Indie.

–   Na trhu s mraženými smetanovými krémy a zmrzlinou 
se příliš mnoho změn neočekává. Méně pozitivní vývoj 
by mohl nastat v Číně a Indii, v Norsku předpokládají 

uklidnění trhu. Naopak v Lotyšsku odhadují nárůst pro-
deje. Podobně by tomu mělo být také v Jižní Koreji, kde by 
se měl zpomalit dosavadní pokles.

Znepokojivé signály na trhu  
s mlékem a mléčnými výrobky

–   V uplynulých letech se v celé řadě zemí rozvinuly kam-
paně zaměřené proti mléku, mléčnému tuku a obecně 
i proti chovu mléčného skotu, které zpochybnily přínosy 
mléčných výrobků a které byly v minulosti i s významnou 
podporou veřejných institucí mlékárenským průmyslem 
komunikovány veřejnosti. Tyto kampaně významně ovliv-
nily rozhodování spotřebitelů o koupi a jakousi automa-
tickou volbu ve prospěch mléčných výrobků, a to zejména 
v západních civilizacích.

–  Kampaně vedené proti 
mléku jsou přítomny ve 
většině zemí zapojených 
do tohoto průzkumu, kon-
krétně v 18 z 23 (Ame- 
rika, Evropa, Izrael, Jižní 
Afrika, Asie s výjimkou 
Indie a Austrálie). V pos- 
ledních letech se anti-
mléčné kampaně vystup-
ňovaly v 15 z nich a ve  

3 naopak zůstaly stabilní (Švýcarsko, Čína a Japonsko). 
Antimléčné kampaně zásadně ovlivnily spotřebu 
a pozitivní image mléka a mléčných výrobků ve 14 ze- 
mích, zejména v Americe a Evropě, v menší míře pak v dal-
ších 9 zemích, zejména v Severní i Jižní Americe a Evropě. 
Negativní diskuse proti mléku jsou stále agresivnější ve  
12 zemích, většinou v Evropě a Severní i Jižní Americe. 
V 16 zemích se očekává, že tyto útoky se ještě více vystup-
ňují v Severní a Jižní Americe a v Evropě.

–   Hlavní argumenty v kampaních vedených proti konzu-
maci mléka se týkají především zdraví a výživy (což bylo 
uvedeno v 15 případech), za druhé a ve stejné míře pak 
významu dopadů na welfare a životní podmínky zvířat 
(uvedeno 10x) a za třetí tvrzení, že „mléko není pro člo-
věka přirozené“ nebo tvrzení „mléko je pouze pro telata“ 
(uvedeno v obou případech 5x). Pokud jde v kampaních 
o názor týkající se vlivu mléka na zdraví, resp. výživu, 
uvedli respondenti zejména argumenty související 
s nesnášenlivostí mléka a jeho prý jinými nežádoucími 
účinky na zdraví lidí. Podle jiných názorů prý někteří spo-
třebitelé věří tvrzením typu, že „stravování na rostlinné 
bázi je pro zdraví člověka lepší“, „mléčné výrobky nejsou 
v lidské stravě nezbytné“, „mléko je spojeno s řadou chorob, 
jako je rakovina“. Pokud jsou uváděny argumenty souvi-
sející s welfare zvířat, jsou předkládány nejčastěji názory 
veganů a různých ochránců zvířat tvrdících, že „chov mléč-
ného skotu je krutý“. Pokud jsou zmiňovány otázky život-
ního prostředí a klimatu, jsou v argumentacích uváděny 
především emise skleníkových plynů související s chovem 
dobytka. Respondenti uvedli, že některé názory zastávané 
vybranými spotřebiteli vycházejí z tvrzení, že „stravování 
na rostlinné bázi je pro životní prostředí méně škodlivé“, 
nebo dokonce, že „stravování na rostlinné bázi je pro 
životní prostředí výhodnější“ a že „krávy jsou pro životní 
prostředí špatné a jsou odpovědné za klimatické změny“, 
popř. že „chov mléčného skotu není nadále udržitelný“1).

–   Komentáře vedené proti mléku se rozšířily v posled-
ních letech zejména u prvních výše uvedených důvodů 
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souvisejících se zdraví a výživou, životními podmínkami 
zvířat a nevhodnosti mléka pro člověka jak v tradičních, 
tak zejména sociálních médiích. Skupiny, ale i jednotlivci, 
kteří dnes řídí tento diskurs zaměřený proti mléku, patří 
zejména k zastáncům veganského způsobu života, patří 
sem ale také různí ovlivňovatelé názorů (influenceři), 
osoby prosazující rostlinnou stravu, obhájci alternativní 
medicíny, ale také průmyslová lobby výrobců rostlinných 
náhražek. 

–   Kampaně zaměřené proti konzumaci mléčného tuku 
jsou v porovnání s kampaněmi vedenými proti mléku 
jako takovému méně častější. Zmínilo se o nich pouze 
9 zemí z Evropy a Ameriky, kde argumentace vedená 
proti mléčnému tuku ovlivňuje jeho spotřebu a pozitivní 
image. Nejagresivnější přitom jsou tyto kampaně v Bra-
zílii a Argentině. V uváděných tvrzeních je zdůrazňována 
zejména myšlenka, že „by měl být omezen příjem nasyce-
ných tuků živočišného původu, které mají vliv na kardio-
vaskulární zdraví“, v řadě případů legislativa požaduje 
označování výrobků obsahujících nasycené tuky a nut-
nost omezení jejich uvádění na trh pro děti. Jiná tvrzení 
říkají, že „mléčný tuk je zdraví škodlivý, zvyšuje obezitu 
a nadváhu“. V některých případech, kde byla přítomná 
kritika nasycených tuků, se však natolik změnila komuni-
kace o přínosech tuků, že to dokonce vedlo k posílení trhu 
plnotučných mléčných výrobků. Názorové skupiny či jed-
notlivci vystupující proti mléčnému tuku působí zejména 
ve zdravotnictví, je mezi nimi ale i mnoho ovlivňovatelů 
názorů a novinářů.

–   Diskuse zaměřené proti chovu mléčného skotu byly 
zmíněny v celkem 10 zemích, většinou ze Severní Ame-
riky a Evropy. Tyto země ve svých odpovědích uváděly 
informace typu: „Působí zde několik skupin aktivistů za 
práva zvířat, které se snaží ukončit chov dobytka“, „některá 
sdružení, jako jsou např. L214, One Voice, 269 Life (názo-
rově blízké ideologii označované PETA), požadují dokonce 
úplný konec zemědělství a místo toho propagují veganské 
jídlo a společnost“. Tváří v tvář těmto zprávám přestá-
vají spotřebitelé čím dál více důvěřovat masu a mléčným 

výrobkům. Zemědělci zapojení do toho průzkumu také 
uvedli dopad, který mají podobná sdělení nejenom na 
jejich živobytí, ale také na „pocit viny a menší hrdost na 
své podnikání“. V prohlášeních byly také zmiňovány obavy 
související s „péčí o zvířata a špatným zacházením s nimi, 
ale také špatným nakládáním s hnojem a močůvkou“, ale 
také o „kategorizaci mlékárenství a živočišné výroby jako 
odvětví systematické krutosti a blokující svobodu zvířat“ 
nebo tvrzení typu, že „mlékárenství je kruté, mléko obsa-
huje antibiotika a hormony“ či že „chov mléčného skotu není 
udržitelný a zpracování mléka je pochybné“. Dalšími cito-
vanými příklady jsou „zdůrazňování příkladů krutosti nebo 
špatné praxe, jako je porážka malých býčků, odebírání telat 
krávě po porodu, popř. další podobné ‚praktiky‘ mléčného 
chovu.“

Nejrozvinutějšími alternativami mléka jsou sójové 
nápoje (uvedlo 21 zemí) a mandlové nápoje (uvedlo 14 zemí). 
Rostlinné náhražky mléka jsou velmi silně podporovány  
v 18 zapojených zemích, přičemž 10 zemí označuje marke-
tingovou komunikaci mléčných alternativ za velice agresivní, 
což se týká zejména Evropy („vypadá jako mléko, ale není to 
mléko – je vyrobené pro lidi“).

Ve 13 zapojených zemích jsou vegetariáni v celkové 
populaci zastoupeni nejméně v počtu 1 %, v Kanadě, Izraeli, 
Austrálii je jejich počet vyšší než 5 %, a ve Švýcarsku a Indii 
dokonce vyšší než 10 % z celkové populace. Podíl osob, které 
se hlásí k vegetariánství, se v mnoha zemích zvyšuje, včetně 
těch zemí, které v současné době nemají dostatek konkrétních 
údajů o této spotřebitelské skupině.

Veganství je také rozšířeno v téměř polovině zemí prů-
zkumu, většinou pak v Severní Americe a Evropě, byť je na 
nižší úrovni, a to nejvýše mezi 1–5 % z celkové populace. Pro-
cento těch, kteří se identifikovali jako vegani, se údajně zvy-
šuje téměř ve všech zemích, opět včetně zemí, které o nich 
prozatím nemají dostatečné konkrétní údaje.

Závěrečné poznámky

1)  Do uvedeného průzkumu současných globálních marke-
tingových trendů přispěly tyto země:

–    Afrika: Jihoafrická republika, Zimbabwe
–    Amerika: Argentina, Brazílie, Chile, Kanada a USA
–    Asie: Čína, Indie, Japonsko, Jižní Korea
–     Evropa: Kypr, Dánsko, Francie, Island, Irsko, Lotyšsko, 

Nizozemí, Norsko, Švýcarsko, Spojené království
–    Střední východ: Izrael
–    Oceánie: Austrálie

2)  Česká republika, Německo a Nový Zéland rovněž ode-
slaly dotazníky svého marketingového šetření, bohužel se 
ve výsledné zprávě neobjevily. Snahou Českého komitétu 
bude v každém případě zařazení České republiky do násle-
dujícího průzkumu, který se uskuteční za období 2018–
2023.

3)  Veškeré informace k tomuto článku byly získány ze zmíně-
ného bulletinu IDF No. 503/2020, který je možné objednat 
na stránkách www.fil-idf.org za 150,00 €.



1) J e však potřeba uvést, že všechna uváděná prohlášení postrádají jakoukoliv podporu důvěryhodných a přesvědčivých vědeckých důkazů.

http://www.fil-idf.org
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Selská směs s fazolkami
balení: 400g

Uhlířská směs s kroupami
balení: 400g

Vestecká s rýží a žampiony
balení: 400g

Bretaňská
balení: 350g

Brokolice růžička
balení: 350g

Minestrone
balení: 350g

Špenát protlak
balení: 450g

Čínská
balení: 350g

Fazolka zelená – řezaná
balení: 350g

Mrkev s hráškem
balení: 350g

Špenát listový porce
balení: 400g

Francouzská
balení: 350g

Dýně Hokaido
balení: 450g

Polévková
balení: 350g

Gurmánská
balení: 350g

Fazolka zelená – celá
balení: 400g

Svíčková kostka
balení: 350g

Špenát sekaný porce
balení: 400g

Jarní
balení: 350g

Hrášek
balení: 350g

Svíčková pruh
balení: 350g

Špenát listový sekaný – blok
balení: 400g

Jesenická
balení: 350g

Kapusta sypká
balení: 500g

S ananasem
balení: 350g

RYCHLÁ KUCHYNĚ

zeLeNiNOVÉ SMĚSi

JedNOdRUHOVÁ zeLeNiNa

ŠPeNÁTY
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Smoothie červené
balení: 450g

Smoothie zelené
balení: 450g

Smoothie žluté
balení: 450g

Houbová směs
balení: 300g

Žampiony plátek
balení: 350g

Ananas
balení: 300g

Borůvky
balení: 200g

Jahody
balení: 350g

Lesní směs
balení: 200g

Maliny
balení: 200g

Tropico
balení: 300g

Lázeňská
balení: 350g

Kapusta růžička
balení: 350g

S kukuřicí
balení: 350g

Lečo 
balení: 350g

Kukuřice zrno 
balení: 350g

S máslovou příchutí
balení: 350g

Letní  
balení: 350g

Mrkev baby 
balení: 350g

Se žampiony
balení: 350g

Maďarská
balení: 350g

Tukožrout
balení: 350g

Mexico
balení: 350g

V.I.P.
balení: 350g

Wok Thai 
balení: 350g

OVOCe

SMOOTHieS

HOUBY
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Domácí vaření piva 
se stává koníčkem 

pro tisíce ctitelů 
zlatavého moku

Ještě před několika lety bylo sotva myslitelné, že by si ně-
kdo jako svého koníčka vybral vaření piva. Proč by to také 

dělal? Na trhu bylo mnoho velkých pivovarů a začaly se obje-
vovat minipivovary. Navíc, po letech uniformity vyráběných 
piv se po roce 1989 začala dramaticky rozšiřovat jejich nabíd-
ka na trhu. A především její pestrost. Najednou jich bylo dvě 
stě, potom pět, sedm set a dnes rozhodně více než tisícovka. 
A není to počet konečný…

A především, rozšířily se i pivní styly. Spodně kvašená 
piva plzeňského typu dostala konkurenty. Ty svou škálou 
chutí, způsobem prezentace, obaly a v neposlední řadě mar-
ketingovými i prodejními nápady překvapily i samotné pivo-
varníky. A to nejen mezi kategoriemi, ale i uvnitř samotných. 
Objevila se a objevují piva svrchně kvašená, spontánně kva-
šená, nealkoholická a také piva, která je někdy poněkud 
obtížné do nějaké „škatulky“ zařadit. Experimenty sládků 
jsou často bezbřehé. Málokdo si je možná dovedl představit. 
Pravda, někteří pivovarníci s pivy začali zkoušet, co trhu vyho-
vuje. Někdy i to, co trh vydrží. Byl to důsledek trendu devade-
sátých let, a to rostoucí nespokojenost s tím, jak především 
velké pivovary mnohdy s malou invencí přistoupily k trhu. 
A ten si žádal změny. Nastal boj proti uniformitě. A kdo se 
nepřizpůsobil, strádal. Tím nejlogičtějším způsobem. Začal 
jej postihovat odliv konzumentů, noční můra každého pivo-
varníka. A také se ukázaly další dva fenomény. Mnohem 
selektivnější přístup ke sdělení kdysi všemocné reklamy. Jako 
důsledek zvyšujícího se povědomí o tom, co pivo je, jak se 
vyrábí, co přináší, a také ke chvále pivovarníků, jaké má limity 
v tom, aby konzumace piva nepřinášela negativní důsledky. 
Naopak, rostla síla sdělení od úst k ústům, nebo, jak říkají 
odborníci, na komunikaci Word of Mouth, šeptandy. A přišly 
i sociální sítě a ty vytvářejí prostor pro sdělení názorů a bez-
prostřední interakci spotřebitele a výrobce. Objevil se pojem, 
který mnohé pivovarníky straší a jiné popuzuje. Pojem euro-
pivo. Co to je? Řada odborné i laické veřejnosti ho neuznává, 
považuje jej za nesmyslný. Pro jiné je to pivo bez nápadu, 
možná vhodné jen k tomu zahnat žízeň. Ale od piva se chce 
více. Oprávněně. Je to nápoj s historií, tradicí, patřící k naší 
kultuře. A tak se vedle velkých pivovarů začaly objevovat 
i mnohem menší a k překvapení mnohých některé určené 
k uzavření přežily svou klinickou smrt. A jako bájní Ikarové 
se objevují pivovary, které neměly přežít, a vznikají minipivo-
vary. Některé z ničeho překonávají hranici původní kategorie 
a stávají se z nich průmyslové pivovary. S tím souvisí i to, že do 

jisté míry se k překvapení mnohých, od pivovarníků ke kon-
zumentům, vzedmula vlnu zájmu o pivo jako nápoj, který je 
s to nabídnout mnohem více než pouze uhasit žízeň. Prostě, 
objevila se piva, jak dnes s oblibou tvrdíme, s příběhem. Pří-
během o svém vzniku, o pivovaru, kde jej vaří, o tom, co přiná-
šejí obci, regionu, ale i o těch, kteří jej začali vařit. Dnes je jich 
snad půl tisícovky a o jejich produkci se zajímají i obři. Našly 
si pijáky piva. Staly se kořením pivního trhu. 

A objevil se ještě jeden fenomén, o kterém se ani v tak 
respektované publikaci, jako je České pivo, zpracované kolek-
tivem autorů pod vedením G. Basařové1, ještě před nemnoha 
lety nepsalo. Vaření piva se stalo koníčkem. Možná málokdo 
očekával, když Jan Kočka, současný majitel děčínského pivo-
varu Nomád, s dalšími nadšenci uspořádal první seminář 
a setkání nadšenců, kteří si chtěli zkusit uvařit pivo doma, 
takový vývoj. A přežití projektu. Nebylo surovin, nebylo zaří-
zení, ale bylo nadšení. Tím odpovídáme na otázku z úvodu 
článku. Přestože se pivní pestrost dramaticky rozšířila, neod-
radilo to dnes stovky těch, kteří si pivo doma vaří. Experi-
mentují, vzdělávají se, soutěží, porovnávají, a hlavně si dělají 
radost. A mnohdy i těm, kteří jejich piva ochutnají. Vaří jen 
tak, aby si třeba splnili sen nebo někomu ukázali a sobě doká-
zali, že něco umí. Co třeba jiný nikoliv.

Jistě, nikdy nebudou domácí pivovary znamenat ohro-
žení průmyslových pivovarů nebo minipivovarů. O to domo-
varníkům nejde. Ale pro pivní trh svůj význam mají. A jsou 
i tací, kteří jako domovarníci začínali a mají dnes svůj minipi-
vovar. Z koníčka se stala profese. 

Nesmíme však zapomenout i na další významný faktor. 
Například jeden z nejpovolanějších domovarníků, jak se jim 
také říká, byť to nezní příliš zvukomalebně, homebruvářů, 
předseda Cechovní rady Cechu domácích pivovarníků Ing. 
Roman Holoubek ví, proč domovarnictví vzniklo. Zeptejme 
se jej, je-li to jen koníček, případně výraz nespokojenosti 
s pivy na trhu, či snaha zkusit si, co málokdo jiný zvládne, 
nebo jsou i jiné důvody? „Nesnadná odpověď na logickou 
otázku. U každého mohl být jiný. Obecně by se nedalo říci, že 
by za vznikem měla být nespokojenost s pivy na trhu. Myslím si, 
že u většiny domovarníků jde o koníček. Je to stejné jako třeba 
s modeláři či zahrádkáři. Také si můžete ředkvičky koupit, ale 
pěstujete si je z toho důvodu, že vás práce na zahrádce těší. Asi 
v tomto kontextu bych to viděl. Víte, kvalitního piva je v obcho-
dech dostatek, každý má možnost vybrat si to, které mu chutná. 
Ale vyrobit si pivo sám, to je přeci jen něco jiného. Tak se možná 

Roman Holoubek při vaření piva v pronajatém pivovaru New 
Way  Foto: archiv R. Holoubka
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Milan Kysela se svým pivkem tvrdí: „Při vaření piva odpočívám, 
hledám výzvy, učím se novým věcem a zkouším nové, pro mě 
dosud neznámé pivní styly.“  Foto: archiv M. Kysely

Kdo je Roman Holoubek? 

Vystudoval v roce 1987 VUT v Brně, specializaci 
Potravinářské stroje, konstrukci potravinářských strojů 
a mj. konstrukci pivovarů, se zaměřením na biotechno-
logie. Už na škole organizoval mezi studenty soutěž o Zla-
tého lahváče. Posuzovala se piva, která do ní ze svých 
domovů přivezli. Jeho celoživotním koníčkem je zájem 
o historii pivovarství a technologii výroby.

Počátkem devadesátých let byl jedním z prvních 
domovarníků u nás. Začal vařit pivo zprvu z polotovarů 
a později přešel na základní suroviny. Postupně pracoval 
v pivovarech, především na pozicích obchodních. Nejprve ve 
Vlašském pivovaru Bon, potom přešel do Poličky ke Karlu 
Witzovi. Ten byl tak laskav, že mu umožnil několikaměsíční 
kolečko ve výrobě. V té době spoluorganizoval soutěž domo-
varníků Litomyšlský korbel spolu s hlavním pořadatelem 
Jiřím Kohákem z pivovaru Veselka Litomyšl. Letos má mít 
pátý ročník. Potom nastoupil do pivovaru ve Vyškově, žel 
projekt nebyl dobře připraven a neměl dlouhého trvání.

Pivovarnictví se věnuje na úrovni hobby. K jeho 
dalším aktivitám patřilo 5 let, kdy vydával pivní ročenku, 
kde se snažil pivo zpropagovat jako kultivovaný nápoj.

Stal se členem Cechu a postupně členem Rady a po 
rezignaci R. Michela se na přelomu 2018/19 stal jeho 
předsedou. Snaha hlouběji poznat taje pivovarství jej vedly 
ke studiu na legendární Podskalské, kterou s úspěchem 
ukončil. Velmi si oblíbil mikrobiologii skvělé odbornice Ing. 
Dany Ondráškové, CSc., a technologii pivovarnictví pre-
zentované Ing. Oldřichem Kozou, před kterým se „styděl 
něco neumět“.

Pravidelně si obnovuje degustátorské zkoušky na 
VÚPS a jezdí i na mezinárodní degustace do odborných 
komisí. S kamarády si založil létající pivovar New Way.

mnoho domácích pivovarníků dostalo k vaření piva doma. 
A pokud do této oblasti vstoupíte, pak vás to většinou chytne 
a začnete se o výrobu piva zajímat více, kupujete si literaturu, 
projíždíte internet, vzděláváte se v oboru. Začínáte zjišťovat, 
jak se chovají kvasnice, zkoušíte, jak se ve výsledku projeví určitá 
skladba sladů, chmelů, a technologických postupů. Postupně si 
osvojujete znalosti a chcete postoupit výš. Pak už vám nestačí 
jen dva hrnce a vařečka, investujete do technologií, sdružujete se 
s lidmi stejného zaměření,“ komentuje motivy vzniku relativně 
teprve nedávno zrozeného koníčka a dodává: „Důvodem může 
být i to, že někdo si chce jen vyzkoušet udělat sám pivo, chce se 
pochlubit známým, nebo protože je to taková zajímavost. Někdo 
se více zajímá o procesy při výrobě piva, tedy o cestu vedoucí k cíli, 
ale většina, dle mého názoru, má vaření piva jako koníček.“

Pro mnohé tak domácí vaření piva představuje způsob 
seberealizace. A také nalezení cesty k radosti. Milan Kysela, 
domovarník od roku 2014, kdy začal aktivně sbírat návody, 
recepty, pomůcky a literaturu k vaření zlatavého moku, říká: 
„Pivo jsem doma začal vařit ze dvou hlavních důvodů. První 
důvod byl ten, že můj známý založil na Slovensku v roce 2012 
minipivovar Buchvald, kde je sládkem. Svoji práci dělá pre-
cizně a kvalitně, nesnaží se nic nahrazovat ani podceňovat. Při 
výrobě piva Buchvald se řídí starým pivovarským zákonem o čis-
totě piva. Druhý důvod je, že po objevování nových turistických 
míst České republiky jsem v nejrůznějších končinách nacházel 
stále rozdílné pivní chutě ležáků. Tohle mi nešlo do hlavy, jak 
může ležák tady a jinde chutnat zcela odlišně. Říkal jsem si: 
‚Může to být čistotou trubek, skla, obsluhou, skladováním, chy-
bami již v pivovaru, surovinami? Faktorů je mnoho, vždyť ani 
svíčková v restauraci nechutná tak jako doma od maminky.‘“

Jistě, mnohý z domovarníků nepochybně namítne: To 
si opravdu myslíte, že uvařit si pivo doma je jednoduché? 
Nakoupíte potřebné ingredience, možná nějakou literaturu 
nebo se podíváte na internet a máte vystaráno? Tak tomu 
jistě není. Ale již dnes jsou země, třeba USA, kde jsou desítky 
tisíc domácích pivovarníků a představují velmi zajímavý trh. 

Nikoliv tím, že by konkurovaly velkým nebo malým pivo-
varům, ale tím, že se najednou objevuje poptávka po zaříze-
ních, surovinách a dalších komponentech nutných k dosažení 
cíle, uvaření piva doma. Ale nejen to. Již dnes k tomu přistu-
puje zájem znát nejen základy výroby, ale třeba dát svou kůži 
na trh. Prostě to své pivo porovnat s pivem jiného domovar-
níka. A také trochu životní styl.

Vařit pivo doma však není levný koníček. Samozřejmě, je 
možné si pořídit zařízení z druhé ruky, tedy zánovní soupravu. 
Ale chcete-li novou, potom je třeba se připravit na nemalou 
investici. 

Podle ing. Holoubka pořízení startovací soupravy, která 
čítá nějaké plastové „kyblíčky“ a pár maličkostí k nim, a začít 
vyrábět pivo z polotovarů, to je investice cca od 500 do 3000 Kč. 
Tvrdí, že „to je skutečně jen hračka, nikoli souprava na oprav-
dovou výrobu piva v domácích podmínkách“. Ale na této 
hračce si můžete vyzkoušet, zda by vás toto hobby chytilo.

Citujme jej: „Zařízení, které slouží k domácí výrobě piva, 
se dá rozdělit zhruba do čtyř skupin. Koupí velkých nerezových 
hrnců, plynového vařiče, šrotovníku a dalších potřeb se v mini-
mální variantě dostaneme na cca 15 000 korun, v základní verzi 
na cca 30 000 korun. Kdo si chce pořídit zahraniční minipivovar 
v automatickém provedení, vydá za něj a další potřeby mezi 70 až 
90 tisíc korun. Vyšší variantou je poloprofesionální zařízení 
postavené na míru svépomocí, případně pomocí přátel. Tato 
varianta se pohybuje od zhruba 100 až 150 tisíc korun,“ speci-
fikuje náklady na pořízení pivovarského zařízení pro domácí 
použití. Kolik vlastně stojí vyrobit si vlastní pivo? Podle něj ani 
pivo samotné v domácích podmínkách nevyjde levně. Výroba 
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Část domovarnického zařízení  Foto: archiv M. Kysely

jednoho piva ve verzi českého ležáku vyjde přibližně na 17 Kč. 
U náročnějších piv se můžeme dostat na cenu piva okolo 50 Kč. 
V ceně jsou nejen suroviny, ale i energie, nutná sanitace 
a další. Co není v těchto cenách, to je čas a práce domovar-
níka a jeho případných pomocníků. Roman Holoubek vzka-
zuje potenciálním zájemcům: „Domovarnictví určitě není 
o snadném a levném přístupu k pivu, ale je to skutečný koníček, 
který vám vezme peníze a čas. Ale děláme to pro radost a potě-
šení své a našich přátel.“

Jak konkrétně začínal třeba domovarník Kysela? 
„Nakoupil jsem například nerezovou spirálu, míchadlo, 
odměrný válec, hustoměr, kýble atd. A po čase, když mně 
čas dovolil, jsem dokoupil suroviny, slad a sušené kvasnice 
a navrtal dírky do dna scezovacího kýble. Když jsem vařil svůj 
první ležák, jako varna mi v té době sloužil smaltovaný kotlík 
na guláš, pod ním jsem topil plynovým vařičem. Jak šel čas 
a s tím i vychytávaní chyb, tak jsem dokupoval a kutil. Dnes 
vařím v zavařovacím hrnci, jako míchadlo používám motor ze 
stěračů. Zbytek je takové to standardní homebrewing vybavení 
– většinu dílů si dle návodu navrhuji a vyrábím sám. Ale hlavně, 
je to pro mne odpočinek od zaměstnání.“ A s hrdostí v hlase 
dodává: „Četnost vaření u mě závisí na volném času. Snažím 
se věnovat rodině, ale zase i rodina chápe můj koníček a plně 
mě v něm podporuje. Kolegové a kamarádi mi také fandí a obdi-
vují, čemu se věnuji. Stále dost lidí nemůže uvěřit, že lze pivo 
vyrobit doma.“

Pokud se nemýlíme, nejvíce domovarníků na světě na 
občana je u nás. Čím si ing. Holoubek vysvětluje, že je jich 
u nás tolik? „Odhady se velmi různí. V rámci České republiky 
jsem slyšel až okolo pěti až šesti tisíc domácích pivovarníků. 
Naše zájmové sdružení Cech domácích pivovarníků sdružuje 
více než osm stovek členů. Osobně se domnívám, že reálné číslo 
těch, kdo opakovaně vaří pivo doma, může být dvojnásobkem 
počtu našich členů, ale mohu se mýlit. Nejpřesnější údaje by 
měla mít celní správa. Pro každého, kdo chce vařit pivo, platí 
povinnost přihlásit se u ní a vést si o vaření piva evidenci 
v souladu se zákonem.“ A klade si řečnickou otázku: „Čím si to 
vysvětluji? Jsme národ kutilů a rádi si doma něco vytváříme, ať 
už pomocí hoblíku, pájky, vařečky, nebo varní soupravy na pivo. 
To za prvé. A za druhé jsme země s rozvinutou pivní kulturou, 

a především tradicí. Spojení těchto faktorů dohromady – toť 
můj názor. Jinak i ve světě je rozvinuté ve velkém vaření piva 
v domácnostech, a to i v na první pohled nepivních zemích, 
které jsou známé spíše vínem. Netroufnu si ale odhadnout, jak 
si vůči jiným zemím stojí Česká republika.“

Jak je to však s profilem domovarníků? Jedná se 
o doménu mužů, jak by patrně většina předpokládala? Exis-
tují profese, které častěji než jiné lnou k uvedenému koníčku? 
Historické prameny potvrzují, že se u nás pivo nejdříve vařilo 
v mužských klášterech. Jak však rostla ekonomická a spole-
čenská síla měšťanstva, stalo se u nás vaření piva na historicky 
určitou dobu profesí, kterou zajišťovaly ženy3. Vždyť to byly 
podle historicky ověřených pramenů ony, které pivo vynalezly. 
Potvrzuje to například i respektovaná publikace České pivo 
kolektivu autorů pod vedením G. Basařové2. Obdobně roli 
žen v počátcích pivovarství zmiňuje třeba publikace Dějiny 
piva J. Nováka Večerníčka4 nebo kniha J. Staňka Blahosla-
vený sládek5: „Je zcela pochopitelné, že od mladé, hezké hos-
podyně chutnalo jistě lépe, zvlášť když uvařené pivo také sama 
šenkovala a oháněla se okolo stolu.“ Někdo může namítnout, 
že i v současnosti zastávají funkci sládka v několika význam-
ných pivovarech u nás ženy. A proto je logické si položit 
několik otázek, kdo vlastně u nás dnes, mnoho let poté, co 
bylo doménou žen, u domovarníků u nás vaří pivo? Existuje 
přehled o tom, odkud místně jsou, jaké profese převládají, 
věková struktura atd.? Jsou to muži, nebo i mezi ženami exis-
tují ty, které si pivo uvaří? Ing. Holoubek říká: „Obliba vaření 
piva u nás není dána ani profesí, ani věkem, ani pohlavím. 
Znám zedníky, lékaře, pracovníky bank, obsluhy u výrobních 
linek. Je to široká škála profesí, široká škála zájmů, politického 
smýšlení i náboženského vyznání a všichni máme jedno spo-
lečné, máme rádi pivo, zajímáme se o výrobu piva a vaříme pivo. 
To je naše společné téma. A abych řekl pravdu, nezajímá mě, 
kdo je jakého vyznání. Důležité je, zda je to dobrý člověk a má 
zájem o našeho společného koníčka. Ženy jsou sice u nás v men-
šině, ale ty, které jsou v našem Cechu, jsou stejně zdatné jako 
muži. Nemám rád klišé ohledně rozdělení na mužské a ženské 
dovednosti. Dělicí čára není mezi muži a ženami, ale mezi těmi, 
kdo umí výborně, a těmi, kteří umí méně.“

V souvislosti s domácím vařením piva nemůže být opo-
menuto i hledisko kvality domácky vařeného piva. Obecně, 
od velkých po malé pivovary je uvedené téma velmi frek-
ventované a předmětem řady zkoumání, soutěží, diskusí, 
výzkumů atd. Například v řadě vystoupení prezidenta Čes-
komoravského svazu minipivovarů Jana Šuráně zaznívá 
výzva, aby pivovarníci věnovali velkou pozornost kvalitě piva 
a naplnili očekávání veřejnosti, pitelů piva. Jistě chce každý 
domovarník vařit co nejlepší pivo, vždyť to vaří pro sebe, 
rodinu a známé. Co dělá Cech proto, aby jejich piva byla kva-
litní, pitelná? Spolupracujete třeba s Výzkumným ústavem 
pivovarským a sladařským? A jsou i další instituce, se kterými 
je v kontaktu?

„Jako každá činnost, tak i výroba piva je o znalostech, 
zručnosti, možnostech a něčem, čemu se říká ‚dar od boha‘. 
Takže i mezi domácími pivovarníky je řada těch, kteří jsou na 
špici, často se i dovzdělávají na školách nebo formou samo-
studií, a hlavně při samotné opakované výrobě piva se snaží 
vyvarovat chyb. Můžu zodpovědně říci, že je u nás řada domo-
varníků, kteří by strčili některé profesionální ‚sládky‘ z někte-
rých minipivovarů do kapsy. Včil jsem si asi někoho možná 
nahněval, ale je to pravda. Proto i Honza Šuráň vyzývá pro-
fesionální pivovarníky k vyšší kvalitě,“ komentuje výzvu 
respektovaného pivovarníka Roman Holoubek a dodává: 
„Cech domácích pivovarníků má také velký zájem o zlepšení 
kvality doma vyráběného piva. V ČR se pořádá pravidelně šest 
degustačních mezinárodních soutěží domácích pivovarníků. 
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Patrně nejrozšířenější je domácí pivovarnictví v USA. 
Vzniklo ještě před rokem 1919, ale poté bylo na téměř 
šedesát let postaveno mimo zákon. Nová historie home-
brewingu v USA začala v roce 1978, kdy prezident Jimmy 
Carter podepsal zákon povolující domácí vaření piva, 
které bylo zakázáno zákonem o prohibici v roce 1919. 
V současnosti je členy American Homebrewers Associa-
tion (AHA) více než 46 000 osob věnujících se domácímu 
vaření piva. AHA, která je členem Brewers Association, 
organizuje řadu akcí, jako např. pivní soutěže, pivní fes-
tivaly, vydává časopis, vzdělává pivní nadšence atd. 

Více na https://www.homebrewersassociation.org/

Degustátoři při soutěži piv domácích pivovarníků 
 Foto: archiv R. Holoubka

V degustačních komisích sedí v čele jednotlivých komisí velmi 
znalí lidé, mnohdy profesionálové s degustačními zkouškami, 
nebo alespoň s velkými zkušenostmi z účasti na mezinárodních 
soutěžích. Podáváme ke každému vzorku zpětnou vazbu tak, 
aby dotyčný věděl, v čem je problém, pokud tam ten problém je. 
Cech vyhlásil pro letošní rok už třetí ročník Ligy českého ležáku, 
která jde napříč všemi soutěžemi u nás a snaží se pozdvihnout 
úroveň naší národní kategorie.“ Není to však všechno, co 
Cech pro své členy, a nejen pro ně, organizuje. Pořádá semi-
náře, kurzy, spolupracuje s VÚPS například v oblasti kurzů 
o rozpoznávání vad piv, kooperuje s některými pivovary. Jsou 
v kontaktu nejen s Českomoravským svazem minipivovarů, 
ale i s Českým svazem pivovarů a sladoven. Má kontakty 
i s obdobnými sdruženími v okolních zemích a snaží se o bližší 
spolupráci s nimi. Ta nyní probíhají především v oblasti mezi-
národních degustačních klání.

Zajímavostí je, že v Cechu jsou i členové ze Slovenské 
republiky, neboť tam prozatím sdružení domovarníků nee-
xistuje. A má několik ambasadorů i ve světě. Tedy osobností, 
které v zahraničí propagují a šíří dobré jméno českého piva. 
Další zajímavostí podle ing. Holoubka je i to, že v rámci spl-
nění znalostních podmínek, úspěších na degustacích a při 
umu vařit opakovaně bezvadné pivo uděluje Cech hodnosti, 
jejich vyhlašování a prestiž také přispívá ke snaze sebevzdě-
lávat se. Udělují se hodnosti: tovaryš, mistr, velmistr a nej-
vyšší stupeň cechmistr.

Problematika vzdělávání je u domácích pivovarníků 
velmi důležitá. Vždyť jde o práci s budoucí potravinou. A tak 
vedle nákupu kvalitních surovin, a především dodržování 
hygieny je důležité mít co nejlepší znalosti a vědomosti o pivo-
varství. Cech proto zaštítil vydání učebnice PIVAŘKA, kterou 
předseda Cechu považuje za nejlepší, jaká kdy byla na našem 
trhu pro domovarníky k dispozici. Uvnitř jsou rady a návody, 
technologie výroby, mnoho výpočtů a vzorců a rozsáhlá kapi-
tola je věnována receptům, které byly posbírané právě mezi 
domácími pivovarníky.

„Tuto ‚pivní kuchařku‘ vydal kolektiv autorů s Petrem 
Novotným, velmi vzdělaným člověkem v oboru s velkými prak-
tickými zkušenostmi a v neposlední řadě členem Rady Cechu 
domácích pivovarníků,“ říká Roman Holoubek a s nadšeným 
hlasem pokračuje: „Vřele, skutečně vřele všem zájemcům 
o výrobu piva ji doporučuji.“ 

Zajímavý přístup domovarníka k problematice 
vzdělání představil Milan Kysela, který určitě není ojedi-
nělý: „Můj koníček přerostl do takového rozměru, že po deseti 
letech jsem znova zasedl do školních lavic a minulý rok jsem 
úspěšně ukončil studium na SOŠ v Říčanech, obor Pivovarník-
-Sladovník. Tam jsem poznal další nadšence piva. Studiem 
nás provázel pan ing. Fiala z Výzkumného ústavu pivovar-
ského a sladařského. Se ‚spolužáky‘ jsme nic nepodceňovali, 

vyměňovali jsme si zkušenosti z praxe v minipivovarech, navště-
vovali exkurze sladoven, pivovarů, chmelařství. Podrobně jsme 
probrali vše potřebné z oblastí technologie a výroby piva, mik-
robiologie plus absolvovali praxi a samozřejmě jsme museli 
psát i písemky.“ A dost možná, že to pro Milana Kyselu není 
v oboru konečná: „Při vaření piva odpočívám, hledám výzvy, 
učím se novým věcem a zkouším nové, pro mě dosud neznámé 
pivní styly. Snažím se dále zdokonalovat a pokračovat v pivo-
varnictví. Nevylučuji ani možnost, že bych jednou opustil stáva-
jící zaměstnání a následně pracoval jako sládek, nebo dokonce 
vlastnil minipivovar. Být sládek je podle mě poselství, dělat lidi 
a svět šťastnější.“ Už dnes je jisté, že takových je nebo bude 
mezi domácími pivovarníky víc.

Pivovarství u nás má dlouholetou tradici a její historie 
i tradice jsou velmi těsně spjaty s pivovarskými osobnostmi 

a legendami. Nemů-
žeme nevzpomenout 
na Tadeáše Hájka 
z Hájku, F. O. Pou-
pěte, Josefa Grolla 
a určitě nesmíme 
zapomenout třeba na 
Gabrielu Basařovou 
a mnohé další vědce, 
pedagogy, ale i muže 
a ženy na pozicích 
sládků a dalších, třeba 
manažerských pivo-
varských i s pivem 
nerozlučně spjatých 
profesích.  Mnohé 
z nich známe, některé 
zmizely v hloubi dějin. 
Jak je to dnes? Využí-

vají širokou plejádu našich vynikajících pivovarských osob-
ností k tomu, aby svůj koníček, uvařit co nejlepší pivo, využili?

„Jistá spolupráce zde je s Honzou Šuráněm z ČMSMP, 
Martinou Ferencovou z ČSPS, lidmi z Chmelařského insti-
tutu z Žatce, odborníky z VÚPS. Mnohé pivovarské osobnosti 
navštěvují naše setkání a vzdělávají nás formou přednášek, 
poskytují nám rady, nebo nám pomáhají i přímým zapojením 
se do degustací na již zmíněných soutěžích,“ odpovídá Roman 
Holoubek.

Mají k tomu nějakou příležitost? Jak jsou vlastně soutěže 
organizovány? Kdo stanovuje jejich pravidla? Jak je zajištěna 
jejich objektivita? Předseda Cechu domovarníků s evidentní 
radostí i pýchou v hlase a se zřejmou erudicí na dotazy 

https://www.homebrewersassociation.org/
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odpovídá: „U nás v České republice se pořádá šest degustačních 
klání. Na všech je vždy kategorie Český ležák dle BJCP 3a a 3b, 
ze kterých se pak vytváří pořadí vítězů Ligy českého ležáku. Cech 
jednu z nich i pořádá a při té příležitosti se koná slavnostní oce-
nění těch nejlepších. A jde v jistém smyslu o ‚valnou hromadu‘ 
Cechu, kdy jsou zveřejněna data o hospodaření, o tom, co se za 
uplynulý rok událo a podařilo. Naši členové se účastní i mezi-
národních klání, především v Evropě. Někteří z nás se na nich 
účastní i jako porotci. A naopak je tomu se zahraničními aktéry 
u nás.“ A jak je to s degustátory? „Mezi degustátory jsou i pro-
fesionálové z pivovarů, ze sladoven, Chmelařského institutu, 
z VÚPS apod.,“ dodává ing. Holoubek.

Hodně se u nás v posledních letech mezi pivovarníky, 
ale nejen mezi nimi, mluví o kultuře pití piva. Začal s tím 
Český svaz pivovarů a sladoven v roce 2000 a jeho dlouholetá 
kampaň České pivo naše pivo velmi pozitivně ovlivnila kul-
turu pití zlatavého nápoje. Jak je to u domovarníků? Ovlivňuje 
a působí Cech obdobným směrem? Otázka předsedu Cechu 
nezaskočila: „Doufám že ano. Já osobně se o zlepšení snažím 
už minimálně dvacet let. Vydával jsem Pivní ročenky, kde jsem 
se snažil o zrovnoprávnění piva, jakožto ušlechtilého nápoje, 
s vínem. Kdy veřejnost stále ještě vnímá slovo Pivař mírně pejo-
rativně, kdežto Vinaře vnímá jako někoho, kdo vínu rozumí. 
A o to se snaží i Cech. Vždyť to máme i ve stanovách.“ 

Nabízí se otázka, jaká je pozice Cechu mezi domovarníky 
a je-li Cech pro ně dostatečně inspirující? „Pro komunitu, kde 
si navzájem vyměňujeme zkušenosti, rady, návody, náš Cech 
zprostředkovává řadu školení, kurzů a některé sám i orga-
nizuje. Je toho celá řada, co členové Cechu pro sebe a ostatní 
dělají. Vydáváme občasník s dalšími radami a náměty, dalo 
by se toho jmenovat i více. Přijďte a uvidíte,“ dodává současně 
s výzvou pro ty, kteří pivo podomácku vaří nebo o něm uvažují.

Významným úspěchem, možná trochu pateticky 
řečeno, bylo zvýšení limitu pro osvobození od placení daně 
pro domácí pivovarníky z 200 l na 2000 l. Zákonná úprava, 
kterou domovarníci považovali dlouhodobě za překonanou 
a oproti obdobnému zákonu týkající ho se vinařů za diskri-
minující (mají limit produkce vína 2000 litrů již delší dobu), 
se ke konci uplynulého roku podařilo změnit. Jak tuto změnu 
vnímá předseda Cechu? „Musím poznamenat, že naším dlou-
hodobým cílem je zrovnoprávnění piva a vína u nás. Snažíme se 
o to od počátku vzniku Cechu. Ale určitě to tak vnímají i všichni 
naši členové nebo domovarnická obec. Součástí bylo i zmíněné 
zvýšení limitu produkce piva a také i zmírnění byrokratické 
zátěže. Lobbovali jsme na půdě Poslanecké sněmovny, kde jsme 
organizovali pro poslance i pro představitele Generálního ředi-
telství cel a Ministerstva financí přednášky. Zvali jsme je i na 
naše akce a snažili jsme je seznámit s naším stanoviskem i vše 
jim vysvětlit. Velmi nám pomohla Česká pirátská strana, kon-
krétně poslanci Radek Holomčík a Ondřej Polanský, kteří před-
ložili pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona. Velmi se 
o výsledek zasloužil i náš bývalý předseda pan Radek Michel,“ 

Ze stanov: 
Cech domácích pivovarníků, z. s., usiluje o vzájemné pře-
dávání a vyměňování znalostí a zkušeností domácích 
pivovarníků. Snaží se o zvyšování úrovně kvality doma 
vařených piv, podporu akcí zaměřených na domácí pivo-
varnictví a vzdělávání zájemců o vaření piva v domácích 
podmínkách. Vyvíjí osvětovou činnost směřující k udržení 
a rozvoji domovarnické tradice a pivní kultury. Propaguje 
umírněné pití piva a zvýšení kultury pití piva. 

Zdroj: https://www.cech-pivo.cz/cs/ 

konstatuje s vážnou tváří předseda Cechu. „Vyvolali jsme vlnu 
zájmu napříč politickými stranami. Snad pomohla i tradice 
pivovarnictví u nás, a především několikaletá osvěta a působení 
všech našich členů a příznivců. Podařilo se zákon změnit. Ještě 
jednou děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na komunikaci a na 
podpoře, které vedlo k dosažení, a to musím opakovat, dlouho-
dobého významného cíle,“ dodává ing. Holoubek s úsměvem.

Velkým tématem snad posledních dvacet let je otázka, 
je-li pivo zdraví prospěšné, a pokud ano, jsou-li nějaké limity. 
Ing. R. Holoubka tento dotaz nepřekvapil. Je vidět, že nejen 
u velkých pivovarů nebo jejich menších konkurentů, ale 
i mezi domovarníky je problematika piva jako alkoholického 
nápoje neustále diskutovaná. „Rád bych poznamenal fakt, 
který je již dávno známý. Umírněná konzumace piva působí 
nejen potěšení pro naše smysly, neslouží jen k uhašení žízně, 
ale také slouží k doplnění tekutin, minerálů, živin a dalších tělu 
prospěšných látek. Ale jak říkám, v mírné konzumaci, která 
je doporučována na jedno až dvě piva denně a pro ženy jedno 
až dvě malá piva. Pivo je technologicky poměrně složitý nápoj. 
Troufnu si tvrdit, že vyrobit dobré pivo je náročnější a složitější 
proces než udělat dobré víno. Oba nápoje jsou na stejné výši, 
co se týče jejich ušlechtilého charakteru, oba nápoje si zaslouží 
rozumný a kultivovaný přístup a oba se nám odvděčí prožitkem 
při jejich objevování. Proto se k nim chovejme se stejnou péčí 
a konzumujme jen mírně a pro potěchu.“ Nelze než s tímto 
názorem souhlasit.

Literatura
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Josef Vacl



Ing. Roman Holoubek  Foto: archiv R. Holoubka

https://www.cech-pivo.cz/cs/
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_brewing
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_brewing
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94 %
masa

SEZÓNNÍ
VÝROBEK

Celosvalová šunka
s nezaměnitelnou chutí, 
kterou výrobku dodává

chřestová krusta.

NOVINKA
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Pro někoho je 10 let málo, pro někoho hodně. Záleží na 
úhlu pohledu. V květnu 2020 tomu je právě deset let, 

kdy Dobrovická muzea, o. p. s., otevřela jedinečné Muzeum 
cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovi-
ce. Zdejší nabídka je pestrá. Kulturní zážitky, zábava i vý-
ukové programy pro děti a k tomu stálé expozice i sezon-
ní prohlídky cukrovaru. Muzeum žije od prvního otevření 
dveří a jeho návštěvnost neustále stoupá. V loňském roce 
nabídku muzea využilo více než 18 tisíc lidí. 

Muzeum zaměřené na výrobu cukru, lihu a pěstování 
cukrové řepy, suroviny pro tyto obory, naleznete v Dobrovici 
u Mladé Boleslavi. V rámci Evropy existuje pouze několik 
podobně zaměřených expozic. Dobrovická muzea byla 
otevřena v květnu 2010 v nově zrekonstruovaném areálu 
bývalého hospodářského dvora z konce 16. století, který je 
kulturní nemovitou památkou. Není náhodou, že muzeum 
cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství bylo vybudováno 
právě zde. Oblast okolo Dobrovice je centrem pěstování 

Areál Dobrovických muzeí

Slavnostní otevření Dobrovických muzeí veřejnosti 23. května 
2010 (pásku stříhají – zleva: starosta Dobrovice Josef Hrobník; 
ředitelka Dobrovických muzeí Ludmila Radková; nejstarší 
cukrovarník 102letý Jiří Linhart; generální ředitel Tereos TTD 
Oldřich Reinbergr; senátor Jaromír Jermář)

cukrové řepy na našem území a cukr se zde vyrábí nepřetržitě 
od roku 1831. Z počátečních prázdných prostor se povedlo 
díky úsilí mnoha lidí a spolupráci mezi společností Tereos 
TTD, a. s., která je největším výrobcem cukru v České repub-
lice, a městem Dobrovice vybudovat muzeum dalece přesa-
hující hranice regionu.

Expozice cukrovarnictví nabízí návštěvníkům uce-
lený přehled o historii tohoto oboru a postupně seznamuje 
s vývojem technologických postupů výroby cukru z cukrové 
řepy. Informuje o počátcích cukrovarů, historická mapa uka-
zuje všechny továrny postavené v Česku, zaniklé i dodnes fun-
gující. Převážná většina sbírkových předmětů je zapůjčena 
z Národního technického muzea v Praze, Národního země-
dělského muzea v Praze a ze soukromé sbírky. Cukrovarnictví 
je hlavním oborem muzea, tyto předměty tak tvoří převážnou 
část sbírkového fondu. Za zmínku stojí vzorky cukru růz-
ných tvarů, vzhledu a v počtu přes 980 ks ze 115 tuzemských 
cukrovarů. Dále tuzemské obaly cukru všech tvarů, velikostí 
a početné sbírky razítek, pečetidel a cedulí.

E x p o z i c i  l i h o -
v a r n i c t v í  d o m i n u j e 
model hospodářského 
l i h o v a r u  z a p ů j č e n ý 
Národním technickým 
muzeem v Praze. Byl 
vytvořen v roce 1908 pro 
výstavu Živnostenské 
a obchodní komory. 
Nástěnné panely infor-
mují o historii oboru, 
s e z n a m u j í  s  j e h o 
v ý z n a m n ý m i  o s o b -
nostmi a také názorně 
popisují technologické 
procesy při výrobě kvas-
ného lihu, který pak 
nachází uplatnění jako 
líh pitný, technický či 
palivový.

Řepařství tvoří neodmyslitelnou součást muzeí. 
Pěstování a šlechtění cukrové řepy jako suroviny pro výrobu 
cukru, v poslední době také lihu, má více než dvě století starou 
tradici. Expozice začíná objevem sacharózy v řepě, pokračuje 
vývojem tvaru kořene až k současným odrůdám. Část expo-
zice je věnována cukrové třtině. Od roku 2011 jsou každé jaro 
před hlavním vchodem instalovány dvě „minizahrádky“, kde 

Muzeum 
cukrovarnictví, 

lihovarnictví, 
řepařství a města 

Dobrovice 
slaví 10 let 

své existence
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je ukázán skutečný růst kořene cukrové řepy a vývojová fáze 
druhého roku, tzv. semenice. I mimo řepnou sezonu mohou 
návštěvníci vidět pod sklem modelové řepné pole, které věrně 
znázorňuje fáze růstu řepy od zasetí po sklizeň, a mají mož-
nost se po něm „projít“.

Expozice města Dobrovice je založena na sbírkách 
původního dobrovického muzea, jehož exponáty jsou dnes 
součástí sbírkového fondu Muzea Mladoboleslavska. Je zamě-
řena na historii regionu od pravěku po současnost, s exponáty 
vztahujícími se přímo k dané oblasti, doplněná obrazovými 
tabulemi. Připomenuty jsou rovněž některé místní slavné 
osobnosti. V roce 2017 vznikla nová instalace pro jedinečného 
Dobrovického beránka. Maličká soška z pálené hlíny přežila 
jako zázrakem 5500 let a přesný účel jejího vzniku zůstává 
tajemstvím. Kromě stálých expozic je návštěvníky rok od roku 
vyhledávanější sezonní okruh do cukrovaru a lihovaru Dobro-
vice. Vidět vše na vlastní oči je dosud nejlepší způsob, jak se 
něco dozvědět. Možnost exkurzí vyhledávají stále více školy 

i individuální návštěvníci. Spojují se zde vjemy obrazové, zvu-
kové, čichové i chuťové, výrobu cukru si poté už každý snadno 
vybaví. Za deset let existence muzea prošlo jeho branami přes 
150 000 návštěvníků. Proti velkým muzeím to možná není 
tolik, ale zde je nutné vzít v úvahu také specifické zaměření, 
tím víc je v Dobrovici každý návštěvník vítán. Mnozí odcházeli 
se zajímavým zážitkem a získali třeba nějakou novou infor-
maci o bílém zlatu. To vše by nebylo možné bez podpory spo-
lečnosti Tereos TTD a města Dobrovice jako zakladatelů, bez 
mnoha příznivců i podporovatelů a bez „srdečního“ přístupu 
všech pracovníků, kteří muzeem za deset let prošli a zaslouží 
za to poděkování. 

Kromě stálých expozic dosud v Dobrovických muzeích 
proběhlo také více než 50 výstav z různých oborů včetně 
výtvarných a fotografických, přes třicet koncertů, na dvě 
desítky přednášek. Z některých akcí jsou dnes stálice s mno-
haletou tradicí, za kterými jezdí do Dobrovice řada věrných 
návštěvníků. Patří k nim modelářská setkání klubu RC Truck 
a jejich ukázková silnice dopravní techniky i klub železnič-
ních modelářů Zababov s modulovým kolejištěm a ukázkou 
provozu na cukrovarské vlečce. Stejně tak podzimní Cuk-
rové slavnosti se sladkým jarmarkem, které jsou se sladkými 
dobrotami vždy startem do podzimní cukrovarnické sezony. 
Rovněž Mikulášská, Vánoční cukrování a Velikonoční 
muzeum přilákají pokaždé mnoho zájemců o tyto tradice. 
Proběhlo zde také již několik ročníků malování na vodní hla-
dině EBRU s výtvarnicí Šárkou Duran, které korunoval zápis 
do české knihy rekordů. Areál muzeí se stává i zázemím pro 
akce jiných subjektů. Konají se zde zimní školy zemědělců, 
školení dopravců, schůze, svatby, prezentace a další různá 
setkání, která využívají příjemné prostředí a historickou 
atmosféru.

Uplynulo již deset let od otevření Dobrovických muzeí, 
která mají uchovat odkaz předků. Muzejní expozice bez 
dochovaných vzpomínek a historických předmětů by však 
neměla cenu. Proto v muzeu uvítají nabídku předmětů z oboru 
cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství – pracovní náčiní, his-
torický oděv, dobové písemnosti, fotografickou dokumentaci, 
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4

audio a video záznamy apod., které budou připomínat práci 
a životní osudy osob z oboru pro další generace. Pokud i vy 
víte o nějakém zajímavém předmětu, poskytněte pracov-
níkům muzeí informaci o tom, co jste objevili. I zdánlivě neza-
jímavá věc může mít svou vypovídací hodnotu. Rozhodnete-li 
se potom po konzultaci s pracovníky muzeí předmět darovat, 
máte ze strany muzeí závazný slib, že žádná vámi darovaná 

věc nebude prodána a navždy s sebou ponese jméno laska-
vého dárce. Nabídněte k dokumentaci i vaše historicky zají-
mavé vzpomínky nebo předměty a písemnosti, které si chcete 
v rodině dále ponechat. 

Josef Nešněra,  
Dobrovická muzea



Pohled do expozice muzeí
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Řemeslo, braň se! 
UMíME JEšTě VyROBIT  

šťAVNATé A DOBŘE  
OCHUCENé PáRKy?

JOSEF RADOŠ 

V našich historických zemích patří párky již od 19. stole-
tí mezi základní sortiment uzenářských výrobků. Svěd-

čí o tom i skutečnost, že dva významné české uzenářské zá-
vody z Českomoravské vrchoviny je měly dokonce na svém 
logu. Satrapův závod ve Studené se prezentoval postavou 
číšníka nabízejícího párky pěkně narovnané na platu a zá-
vod Kostelecké uzeniny dokonce prostřednictvím labužníka 
přímo zakousnutého do párku. Tento závod používá histo-
rický motiv i v současnosti, ovšem proti prvorepublikovému 
z něj novodobí uzenáři nechali odstranit kapku šťávy pada-
jící od úst konzumenta. Čas je milosrdný, a proto nám neu-
možňuje exaktní porovnání současné jakosti párků s obdo-
bím jejich slavné minulosti. Podle dochovaných pramenů 
o skladbě surovin a technologických postupech výroby však 
musíme dát přednost jednoznačně párkům dávné minu- 
losti.

V poslední době se na českém potravinářském trhu 
objevují jemně vymíchané párky typu frankfurtských nebo 
vídeňských, pod různými názvy. Tyto párky se vyznačují 
relativně vysokým podílem masných surovin a tomu odpoví-
dající vyšší cenou. Výrobci párků zdůrazňují na spotřebitel-
ských obalech nebo přiložených letácích vysoký podíl masa, 
zpravidla 90 %. Při soukromém smyslovém hodnocení, 
které si dovolila provést skupina starších odborníků, však 
většina párků propadla, a to zejména v hodnocení kořenění 
a obsahu šťávy. V případě ostatních znaků jakosti lze tomuto 
výrobku vytknout značnou tuhost, která připomíná asijský 
bojový prostředek nunčak nebo český pendrek. Všechny 
vzorky bez výjimky byly po ohřátí málo a v některých pří-
padech naprosto nevhodně okořeněné. Domníváme se, že 
technologové výrobních závodů nezasahují kořenářským 
firmám do skladby nabízených směsí koření pro jednotlivé 
druhy uzenářských výrobků, nebo této důležité operaci, jako 
je kořenění výrobků, vůbec nerozumí. Pro nápravu nepří-
znivého stavu je nutné vycházet z klasického ochucování 
přírodním kořením, které je v případě párků založené na 
mletém černém pepři a muškátovém ořechu, případně směsi 
sladké a pálivé papriky. Tyto druhy základního koření dodá-
vají párkům lahodnou a lehce pikantní chuť. V případě čer-
ného pepře lze považovat za optimální dávku 0,15 až 0,20 kg 
na 100 kg hotového výrobku, muškátového ořechu 0,05 kg. 

U směsi paprik pak záleží na jejich kvalitě, ale pohybuje se 
přibližně ve stejném množství jako u pepře. Je však nutné 
poznamenat, že paprika není pro některé druhy párko-
vého zboží nezbytná. Nastavení správného množství chu-
ťově vyvážené kořenicí směsi je důležitým předpokladem 
pro výrobu kvalitního výrobku, stejně tak jako dobrý výběr 
surovin. Všimli jsme si také, že párkové zboží zahranič-
ních dodavatelů bývá zpravidla lépe ochucené než zboží tu- 
zemské.

Je zajímavé, že oproti jemným párkům se podobný pro-
blém v ochucení nevyskytuje u širokého sortimentu klobás. 
Většina tohoto typického moravského uzenářského výrobku 
má slušnou úroveň. Je to dáno zřejmě jednodušším způsobem 
kořenění pomocí vyšších dávek výrazné směsi paprik, doplně-
ných kmínem a česnekem.

Je známo, že při současné průmyslové výrobě uzenář-
ských výrobků se nelze se surovinou při výrobě mazlit tak, 
jak tomu bylo v minulosti při vysoké odbornosti věhlasných 
míchačů. Ovšem vyrábět párky s vysokým podílem masných 
surovin a s nedostatkem typické šťávy dává tušit, že tento 
vysoký obsah masa nemusí být vždy předností. V této souvis-
losti je nutné věnovat pozornost podílu a způsobu zpracování 
tučných surovin, některých přísad a aditiv. Naši technolo-
gové by se měli vyznat v pomocných látkách upravujících 
texturu výrobků, jako jsou např. modifikované škroby, které 
mají nesmírně široké technologické využití a mohou mimo 
jiné působit coby poutač vody na šťavnatost výrobků. Je však 
nutné upozornit na jejich široký sortiment a různou kvalitu. 
V případě šťávy ve výrobku se v principu jedná o podíl volné 
a vázané vody.     

Problémem šťavnatosti párků se zabývaly celé gene-
race uzenářů, kteří nám zanechali ve svých pamětech 
mnoho, často až přehnaných informací, jak má párek na 
skusu nebo v nákroji vypadat, případně, jak se má po ohřátí 
chovat. Uvedu dva vybrané příklady degustačních triků či 
provozních zkoušek, které mají potvrdit správnou šťav-
natost výrobku. Jeden spočívá v příčném nakrojení středu 
nožičky ohřátého párku a uvedení ploch řezu do vodorovné 
polohy, přičemž se mají na obou koncích utvořit mělké vrstvy 
šťávy v podobě čočky. Druhý doporučuje nalomení středu 
nožičky ohřátého párku a otočení lomu směrem k zemi. Při 
tom se mají na obou koncích zlomu vytvořit malé kapičky, 
které však nesmí skanout. Mimo těchto spíše archaických 
triků existují i serióznější metody, např. použití filtrač-
ního papíru pro zachycení šťávy z příčného nákroje ohřá-
tého párku a komparativní posouzení rozptylu nasycené 
plochy papíru šťávou. Jsou však známé i jiné analytické me- 
tody. 

Jak velký význam se v minulosti přikládal šťavnatosti 
párků, vyplývá z náhodného rozhovoru dvou kamarádů 
někdy z roku 1930, kteří se potkali v Praze na Tylově náměstí. 
Na obvyklou otázku: „Kam jdeš?“ Odpovídá tázaný: „Jdu si 
vypít k Beránkovi dva frankfurty.“ Přitom se nejednalo o pejo-
rativní smysl slova.

Bylo by prospěšné, kdyby Český svaz zpracovatelů 
masa uspořádal interní přehlídku jakosti jemně vymícha-
ných druhů párků vyráběných v závodech svých členů, a nad 
vystavenými vzorky se hodnotitelé s odborníky naší stavovské 
organizace o problematice výroby kvalitních párků pobavili. 
Podobné přehlídky svaz pořádá při příležitosti tradičních 
setkání „Meating“. Samozřejmě, že hodnocení ohřátých uze-
nářských výrobků vyžaduje poněkud komplikovanější režii. 
Jsem si také vědom určité a zcela pochopitelné konkurenční 
obezřetnosti, která by však měla být pro tento, spíše spole-
čenský případ poněkud utlumena. 
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kuřete na ceskekureci.cz

GARANCE PŮVODU

100%
ČESKÉ

P
KUŘ

NA 
S  A 24 
D N

D S
+21 D



51
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
2

0
m a r k e t i n g

Ing. TOMÁŠ FULÍN,  
podnikový ředitel, RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Firma RABBIT Trhový Štěpánov a. s. má ve svém portfo-
liu podniky zemědělské prvovýroby s půdou, specializova-

né podniky na chov a výkrm prasat, podnik služeb na výrobu 
krmných směsí a tři podniky, které zpracovávají drůbeží, krá-
ličí, vepřové, hovězí maso a vyrábí uzenářské výrobky. 

Hlavní a nejrozsáhlejší činností firmy RABBIT Trhový 
Štěpánov a. s. je jatečné zpracování drůbežího masa, které 
má 100% původ v České republice, a celá vertikála od výroby 
krmiv až po zabalení a prodej je pod kontrolou jak podni-
kových orgánů, tak českých kontrolních institucí od kont-
roly osiv obilovin přes Státní veterinární správu až po Státní 

zemědělskou a potravinářkou inspekci na vlastních prodej-
nách firmy a v maloobchodním prodeji v České republice. 

Firma RABBIT Trhový Štěpánov a. s. vznikla zápisem 
do Obchodního rejstříku dnem 25. 9. 1991, ale od začátku 
roku 1990 byla součástí Zemědělského družstva Trhový Ště-
pánov. Osamostatnění bylo nezbytné z důvodu vlastního 
financování, protože v době začátku budování kapitalismu 
nebylo v České republice o rozvoj družstevní právní formy 
zájem. Zpočátku bylo její činností zpracování králičího masa 
a výroba elektřiny v malé bioplynové stanici (již rok 1993). 
S tak úzkou výrobní strukturou ekonomika stagnovala a bylo 
nutné řešit tuto situaci rozvojem. Začalo se obchodovat 
s mraženým drůbežím masem, vodním drůbežím, rybím 
masem a zeleninou. Rozhodující bylo rozšířit porážku krá-
líků o drůbež, kde by se tři dny porážela drůbež a dva dni krá-
líci. První porážka drůbeže začala poslední týden v měsíci 
červenci v roce 1994, šlo o ruční porážení na králičí lince, 
před kterou bylo nainstalováno zařízení na paření a škubání 
drůbeže ve stísněných prostorech bývalého skladu na králičí 
kůže. Ruční zpracování bylo velmi náročné a vedle tehdej-
ších gigantů, jako byla Libuš, Vrchovina, Příšovice, Černo-
žice a další, jsme působili až směšně z pohledu perspektivy 
a konkurenceschopnosti. To, co malé firmě velmi pomohlo, 
byl nedostatek drůbežího masa a zvýšená poptávka po něm. 
V tomto čase se začíná pomalu rozvíjet program, kde je pro-
stor na zapracování se pracovníků v balení, zamrazování 
i rychlém budování obchodních vztahů. Přestože jsme se vše 
učili sami (byli jsme konkurence, i když slabá), náběh výroby 
z důvodu vyšší poptávky proběhl bez zásadních problémů. 
Velké úsilí bylo nutné věnovat nákupu živých zvířat, jelikož 
většina výrobců měla celoroční smlouvy.

Kde výroba začíná produkcí obilí, jeho zpracováním na krmivo, výkrmem českých brojlerových kuřat,  
jejím potravinářským zpracováním, zabalením a prodejem v maloobchodním prodeji i vlastních prodejnách. 

Jedná se vlastně o:

ČESKé KUřE S RODOKMENEM

RABBIT Trhový štěpánov a. s. 
je producent kvalitního českého 

drůbežího masa

Středisko Jenišovice 
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Organizační struktura firmy RABBIT Trhový Štěpánov a. s.
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Rok 1995 se vyznačuje plným provozem drůbeží porážky, 
kde bylo poraženo 1028 mil. kuřat za rok ve třídenní porážce 
v každém týdnu (dnes je to porážka na dva týdny). Nárůstem 
výroby drůbežího masa a drůbežích dílů dochází k nerovno-
měrnému využití suroviny, a proto se začíná budovat malá 
uzenářská výroba z drůbežího masa. V prvních měsících 
roku 1995 se vyrábělo uzenářských výrobků z drůbeže kolem  
5000 kilogramů za měsíc, to je 250 kg za den. Tato nízká 
výroba byla zatěžována vysokými odpisy z pořízených 
investic, přesto se podařilo dynamicky navýšit výnosy 
z drůbeží porážky a uzenářské výroby na 130 mil. Kč, což bylo 
o 45 % více oproti předcházejícímu roku 1994, a byl dosažen 
zisk ve výši 2,1 mil. Kč. Rok 1995 se stává rokem dynamic-
kého rozvoje firmy. Ten umožňuje v průběhu jednoho roku 
zvýšit průměrnou měsíční mzdu na pracovníka ze 6230 Kč 
v roce 1994  na 9894 Kč  v roce 1995.  

Rok 1996 se stává rokem podstatného navýšení výroby 
a posunem produkce ve prospěch chlazeného masa. V eko-
nomice tento rok zaznamenal dynamický nárůst výkonů 
s objemem 169,2 mil. Kč za rok, což byl nárůst o 28 % při 
dosažení 6,3 mil. Kč zisku. Produktivita živé práce dosáhla 
2,5 mil. Kč na pracovníka a mzda se dále zvýšila o 11,4 %. 

V roce 1997 se výroba drůbežího masa opět zvýšila, a to 
o dalších 19 %, a vlivem dalšího zvýšení produkce chlazeného 
masa a vyššího procenta prodeje bouraného zboží pak došlo 
k zvýšení celkových výnosů o 24,7 % a dosažení 211 mil. Kč 
výnosů za rok. Produktivita práce se zvýšila o dalších 16,2 % 
a na pracovníka představovala 2,85 mil. Kč při průměrné 
mzdě 12 112 Kč za měsíc, což je navýšení oproti předcháze-
jícímu roku o 9,9 %. 

Rok 1998 se vyznačuje rozsáhlými investicemi ve pro-
spěch automatického kuchání. V této době je linka na zpra-
cování drůbeže schopna porazit již 2600 kusů za hodinu 
a období se vyznačuje začátkem budování vlastních prodejen, 
kterých ještě do konce roku bylo sedm. V tomto roce se daří 
zvýšit zpracování drůbeže o 32 % a vlivem růstu cen hlavně 
za bourané výrobky se zvyšují tržby o 43 %. Dynamický růst 
zpracování se odrazil ve výkonech firmy, které dosáhly úrovně 
již 309,8 mil. Kč, nárůst představoval 43 % a produktivita 
práce na pracovníka dosáhla úrovně 3,05 mil. Kč za rok. 

Rok 1999 byl rokem vlastní rozsáhlé akce s budováním 
maloobchodní prodejní sítě, počet se během roku zvýšil na  
22 prodejen. V tomto roce se podařilo navýšit výrobu o 82,2 %, 
ale současně došlo ke snížení ceny drůbežího masa na trhu 
o 23,3 %. Přes tento útlum došlo ještě k nárůstu výkonů  
o 32,6 % a objem výkonů dosáhl částky 408,3 mil. Kč za rok. 

Rok 2000 je přelomovým rokem v objemu porážení 
drůbeže a rozšiřování maloobchodního prodeje. Velký objem 
investic do chlazení nám umožnil zvýšit kapacitu porážení 
na 3000 až 3700 kusů za hodinu v Trhovém Štěpánově a sou-
časně se kupuje druhá drůbeží porážka v Jevíčku na Moravě 
s kapacitou 3000 kusů za hodinu. Nákupem druhé porážky 
se zvyšuje zpracování, a to celkem s navýšením v Trhovém 
Štěpánově o 132 %, a dochází k dalšímu velmi dynamickému 
nárůstu výkonů na 713,6 mil. Kč a produktivita na jednoho 
pracovníka dosáhla 3,3 mil. Kč za rok. Tento trend pokra-
čuje i v následujících letech. V následujícím roce 2001 dosa-
hují výkony celkem již výše 1,261 mld. Kč za rok, zisk téměř  
17 mil. Kč za rok a produktivita práce na jednoho pracovníka 
dosáhla výše 4,2 mil. Kč. V dalších letech až do roku 2008 se 
výkony zvyšovaly pomaleji, a to z důvodu obrovské výstavby 
maloobchodních sítí prodejen, a ke stagnaci dochází až na 
přelomu let 2008 až 2009, v době celosvětové krize, která 
zastavuje dynamiku růstu. Novým impulzem je až rok 2014, 
kdy se začíná v České republice jen pomalu řešit obrovský 
pokles soběstačnosti v potravinách. 

Současnost 

Podniky RABBITU Trhový Štěpánov a. s. produ-
kují v současné době 11 500 000 ks jatečných kuřat ročně. 
Produkce je soustředěna do 7 společností, které provozují  
14 farem a 52 stájí pro výkrm brojlerových kuřat. Veš-
kerá vyprodukovaná kuřata jsou porážena na prorážkách 
v Trhovém Štěpánově a v Jevíčku. Kuřata jsou krmena krm-
nými směsmi vyráběnými společností RABBIT Chotýšany 
a. s., jež je rovněž součástí podniků RABBIT Trhový Ště-
pánov a. s. Výroba kuřecího masa v rámci skupiny je vysoce 
integrovaná co do kontroly vstupů, řízení farem, manage-
mentu kvality, porážky a konečné finalizace a prodeje výrobků 
zákazníkům. V celé vertikále hrají klíčovou roli porážky, které 
organizují a plánují výrobu a prodej kuřecího masa. Chovatelé 
tak mají zaručený odbyt s předem dohodnutou cenou, což 
stabilizuje celou vertikálu a umožňuje provádět investice do 
produkce jatečných kuřat s rizikem rozloženým mezi chova-
tele a porážky. Odvětví výroby kuřecího masa v rámci pod-
niků RABBITU Trhový Štěpánov a. s. je v posledních 4 letech 
nejdynamičtěji se rozvíjející v rámci celé skupiny. V roce 2016 
byla roční produkce 6,5 mil. ks, v roce 2018 pak 10,4 mil. ks 
a v roce 2020 se předpokládá produkce na úrovni 11,6 mil. ks. 
Při porovnání let 2016 a 2020 jde o nárůst produkce  
o 74 %. Chov drůbeže v rámci společností je realizován 
v moderních výkrmových kapacitách, kdy bylo v letech 2016–
2020 vybudováno 17 novostaveb o kapacitě 690 000 us- 
tájovacích míst. Dále byla provedena úplná nebo částečná 
rekonstrukce zbývajících výkrmových kapacit. Výsledky 
v rámci skupiny se řadí ke špičkovým, kdy v roce 2019 byla 
dosažena konverze na 9,8 mil. ks 1,62 kg směsi/kg ž. hmot-
nosti masa, průměrný věk při porážce 34,5 dne a průměrná 
živá váha 2,06 kg/ks s kumulativním úhynem 3,1 % během 
výkrmu (není ale výjimkou konverze kolem 1,5 kg směsi na kg 
živé hmotnosti u nově vystavěných či zrekonstruovaných hal). 

V roce 2016 přistoupila společnost RABBIT Trhový Ště-
pánov a. s. k budování vlastních výkrmových kapacit, kdy 
postupně vybudovala tři stáje na farmě Semtěš, a v roce 2020 
zakoupila farmu Oráčov, kde od února 2020 zahájila výkrm 
drůbeže.

Používané technologie plně respektují nejmodernější 
trendy pro výkrm brojlerových kuřat. Stáje jsou osazeny auto-
matickým systémem řídícím teplotu, vlhkost a koncentraci CO2 

a amoniaku ve stájovém prostředí, toto se děje prostřednictvím 
řízeného větrání a vytápění hal. Veškeré nové a rekonstruo-
vané stáje jsou pak osazeny topidly s odtahem spalin mimo 
stájové prostředí, aby nedocházelo k nežádoucím emisím CO2 

Středisko Borek po rekonstrukci
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do stájového prostředí, a tím zvýšené potřebě větrání zejména 
v chladnějších obdobích roku. Dále je automaticky řízen svě-
telný režim, kuřata mají 24 hodin denně přístup k napájecí 
vodě a krmivu. Stáje jsou osazeny chladicími systémy pro mini-
malizaci tepelného stresu kuřat v letních měsících. 

Stáje jsou budovány s důrazem na splnění všech legislativ-
ních podmínek, co se týče dobré pohody zvířat (welfare), envi-
romentální udržitelností (snížené tepelné ztráty budov, nižší 
produkce amoniaku a CO2). Celý výkrm je pod dohledem vlast-
ního veterinárního lékaře, který provádí kontrolu daných farem, 
nastavuje a kontroluje světelný režim, kvalitu krmných směsí, 
používání probiotických látek a ve výjimečných případech 
medikaci. Každý turnus je pak rovněž pod dozorem úředního 
veterinárního lékaře. Chovatelé jsou spolu s každou dodávkou 
na jatka povinni vyplnit prohlášení potravinovému řetězci, kde 
jsou uvedeny klíčové informace pro dozorového veterinárního 
lékaře o zdravotním stavu daného hejna a jeho původu. Spolu 
s tímto osvědčením putuje na jatka rozbor nášlapů z podestýlky 
na přítomnost sérotypů Salmonel. Způsobilá pro uvedení na trh 
jsou jen kuřata prostá Salmonely v mase.

V rámci výkrmu jsou jako stelivo používány slámové 
pelety, které jsou produkovány v rámci skupiny RABBIT. 
Tyto pelety pochází z kvalitní pšeničné či ječné slámy. Jejich 
používání v kombinaci s rašelinou jednoznačně přispívá ke 
zkvalitnění podestýlky, která má vyšší absorpční schopnost 
ve srovnání se slámou, a nedochází tak k jejímu vlhnutí a zvý-
šené produkci amoniaku. Kuřata jsou vitálnější, nevykazují 
problémy se záněty kůže na běhácích, které jsou příčinou 
zhoršení zdravotního stavu a bránou pro infekci kuřete. Pou-
žití slámových pelet zlepšuje zdravotní stav kuřat, zvyšuje 
jejich pohodu, zlepšuje příjem potravy a vody.

Stavebně jsou stáje řešeny jako ocelové příhradové kon-
strukce, opláštěné PUR panelem, s betonovou podlahou, 
nízkým podhledem 3,3 m a účinnou tunelovou ventilací pro 
letní měsíce a cyklickou ventilací pro zimní období a pro počá-
teční fázi výkrmu. V rámci společností RABBIT se v letech 
2016–2019 ustanovilo typizované řešení haly o šířce 19 m 
(umožňující strojové chytání), délka je variabilní dle dispo-
nibilního staveniště (80–135 m), výška stáje je 3,3 m. Vni-
třek stáje je tvořen opláštěním PUR panely, kdy ocelová 
konstrukce je vně stáje, elektroinstalace je realizována v pod-
hledu, plynové potrubí pak vně stáje. Tato opatření mají za 
úkol co možná nejhladší průřez stájí, který je klíčový pro efek-
tivní ventilování objektu a možnost jeho regulace.

Další rozvoj bude směřován do výstavby nových hal 
a vhodné akvizice, tak aby v roce 2022 společnosti v holdingu 
disponovaly 2 000 000 zástavovými místy a roční produkcí  
14 mil. ks kuřat. Cílem je dosáhnutí 70–75 % podílu zpraco-
vávaných kuřat z vlastních farem.

Porážkové kapacity společností RABBIT jsou sou-
středěny v Trhovém Štěpánově a v Jevíčku. Denní poráž-
ková kapacita je v Trhovém Štěpánově 65 000 ks/směnu při 
rychlosti cca 7500 ks/hodinu a v Jevíčku 32 000 ks/směnu 
při rychlosti 3500 ks/hodinu. Celkové množství porážených 
kuřat koreluje s nárůstem výroby. V roce 2016 bylo na obou 
porážkách poraženo 14,4 mil. ks, v roce 2018 pak 16,9 mil. ks, 
v roce 2019 17,6 mil. ks, pro rok 2020 je naplánována celková 
porážka ve výši 19 mil. ks jatečných kuřat. Z vlastních chovů 
v rámci společností bude v roce 2020 pocházet 62–65 % pora-
žených kuřat. Veškerá porážená kuřata pochází výhradně od 
českých chovatelů, kdy jednodenní kuřata, rodičovské chovy 
a krmivo je výhradně tuzemské provenience.

Jatečné zpracování probíhá na obou porážkách tech-
nologicky stejným způsobem. Kuřata jsou po mechanickém 
odchytu do bezklecové technologie PeerSystem, kterou spo-
lečnost RABBIT Trhový Štěpánov a. s. zavedla v roce 2011 

jako první v ČR, vyskladněna na pásový dopravník, ze kterého 
jsou ručně navěšena na porážkovou linku. 

Kuřata jsou zchlazena výhradně pomocí proudění 
vzduchu v chladicím tunelu na teplotu do 4 °C, měřeno v jádře 
prsního svalu za dobu 2 hodin. Chlazení kuřat v ČR je pří-
pustné pouze vzduchem, nikoli za použití vodní lázně, která 
s sebou nese značná rizika kontaminace jatečně upravených 
těl (JUT) salmonelou sbs. a campylobacterem. Po zchlazení 
JUT dochází k jeho převěšení na kalibrační/porcovací linku, 
kdy jsou z JUT oddělovány jednotlivé základní partie JUT 
(křídla nebo křídla dělená, prsa, stehna nebo ¼ nebo horní 
a spodní stehno, hřbety), porcování na jednotlivé partie závisí 
na požadavcích zákazníka. Posledním stupněm jatečného 
opracování je vykosťování, kdy dochází k automatickému 
vykosťování prsou – vzniká prsní řízek, kůže a kostra. Dále 
jsou vykosťována celá stehna, v Trhovém Štěpánově na auto-
matické lince, v závodě Jevíčko jsou stehna vykosťována 
manuálně. Následuje balení celých kuřat nebo jednotlivých 
dílů do spotřebitelských balení, kdy část produkce do 15 % 
je prodávána jako celé kuře volně ložené nebo balené na 
tácku s fólií. Zbylých 85 % je prodáváno jako dělené drůbeží 
maso, 70 % z tohoto objemu je baleno přímo do spotřebitel-
ských balení, zejména pak do transparentní misky se zata-
venou fólií, kdy je před zavařením odsát vzduch a nahrazen 
ochrannou atmosférou o složení 80 % CO2 a 20 % O2. Dalším 
uplatňovaným druhem balení je vakuové balení, kdy je před 
svařením fólií odsát veškerý vzduch. Dalším typem balení 
je balení na polystyrenový tácek s přetažením střech fólie. 
Výrobky jsou baleny do spotřebitelského balení s etiketou uvá-
dějící druh výrobku, hmotnost, identifikaci zpracovatelského 
závodu, denní šarži zajišťující přesnou dosledovatelnost kaž-
dého jednotlivého balení. Cílem společnosti je prodávat 80 % 
produkce v chlazeném stavu.

Výrobní procesy jsou pod neustálou veterinární 
kontrolou, v každém provozu je přítomen veterinární lékař 
a veterinární technici. Oba výrobní provozy podléhají ve dvou-
leté periodicitě veterinárnímu auditu prováděnému SVS. Dále 
je zaveden systém HACCP, v rámci něhož je sledována teplota 
JUT v jádře prsního svalu, prováděna detekce spotřebitelského 
balení na přítomnost cizorodých látek (kov, slitiny). Provozy 
jsou každoročně auditovány v systému IFS, kdy je dlouhodobě 
dosahován IFS High LEVEL, provoz v Trhovém Štěpánově je 
auditován rovněž v systému TESCO. Produkované maso nese 
označení „česká potravina“, zaručující v případě nezpracova-
ného kuřecího masa 100% tuzemský původ a tuzemské zpra-
cování. Společnost je rovněž držitelem značky KLASA.

Veškerá produkce splňuje nejpřísnější kritéria pro kva-
litu, jakost a potravinovou bezpečnost kuřecího masa dle 
legislativy ČR a EU, a to i v rámci srovnání s jakoukoli pro-
dukcí kuřecího masa v rámci ČR a EU, které jsou obecně 
vzato brány jako kritéria špičkové kvality a potravinové bez-
pečnosti z celosvětového hlediska.

V rámci ČR dodává společnost RABBIT Trhový Ště-
pánov a. s. široký sortiment chlazeného a mraženého kuře-
cího masa a polotovarů. Jedná se o celá kuřata, jednotlivé 
díly s kostí i bez kosti balené ve spotřebitelském, případně 
gastro balení v chlazeném i mraženém stavu. V současné době 
zaujímá produkce společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a. s. 
16 % výroby kuřecího masa v ČR a je třetím největším produ-
centem jatečných kuřat v ČR. Hlavními konkurenty v oboru 
je Vodňanská drůbež, a. s., s podílem 55 % a DZ Klatovy a. s. 
s podílem 22 % a RACIOLA Uherský Brod, a. s., s podílem 5 %. 
Vyprodukované maso je výhradně české a nese označení 
„česká potravina“, dle příslušných právních předpisů. 

Soběstačnost ČR v produkci kuřecího masa se pohybuje 
mezi 50–60 %, je zde značný prostor pro rozšiřování tuzemské 
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produkce na úkor dovozu zejména z Polska, Německa a Nizo-
zemska. Měsíčně je do ČR dovezeno 8000–9500 t kuřecího 
masa, což představuje 6,5 mil. ks kuřat za měsíc. Při pře-
počtu na denní porážkovou kapacitu a 21 pracovních dní pak 
porážku o kapacitě 320 000 ks/kuřat. Z uvedeného vyplývá 
značný prostor pro tuzemské zpracovatele, kdy pouhé nahra-
zení poloviny importu by znamenalo denní navýšení poraže-
ných kuřat o 150 000 ks. Nezanedbatelná je i enviromentální 
stopa dovozu, kdy k importu v uvedené výši je potřeba cca 
500 plně naložených kamionů měsíčně. Importované drůbeží 
maso je cíleno částečně do maloobchodu, převážně pak do 
veřejného stravování (gastro, státní a příspěvkové organi-
zace, municipality, školy a školky).

RABBIT Trhový Štěpánov a. s. prodává 20 % vypro-
dukovaného masa prostřednictvím vlastní maloobchodní 
sítě pod značkou Řeznictví RABBIT v počtu 77 provozoven 
a Jatky Český Brod o 16 provozovnách. Tento poměr je v pod-
mínkách ČR u tuzemských zpracovatelů drůbeže unikátní. 
Dále je 10 % produkce exportováno do zemí EU i třetích zemí. 
Podíl retailu činí 40–45 % s dodávkami do všech významných 
maloobchodních sítí působících v ČR. Zbytek připadá na 
nezávislý trh (drobné provozovny, velkoobchody, gastro, 
zpracování).

Hlavní motem a vizí společnosti RABBIT Trhový Ště-
pánov a. s. při produkci kuřecího masa je vysoce integrovaná 
vertikála výroby s komplexním systémem řízení kvality pro-
dukce od výroby krmiva a použitých vstupů (kdy při výrobě 
krmiv jsou používány převážně speciálně šlechtěné krmné 
obiloviny vlastní produkce), management farem a veteri-
nární péče, bezklecový svoz kuřat až po minimální přepravní 
vzdálenosti a lokální produkce. Průměrná vzdálenost farmy 
na porážku je do 50 km, což je nejen v podmínkách ČR uni-
kátní a umožňuje vysoce efektivní plánování výroby, zajištění 
welfare přepravovaných zvířat a vysokou flexibilitu celého 
výrobního cyklu. Záměrem je lokální produkce kuřecího 
masa nejvyšší jakosti s primárním určením pro tuzemský trh.

Každý vyprodukovaný kilogram masa je jednoznačně 
dosledovatelný až na úroveň chovu kuřete. Každé balení je 
opatřeno etiketou s unikátní šarží, ze které lze vyčíst porážkový 
den, závod, farmu dodavatele kuřat. Pro snadné rozklíčování 
a transparentnost celého výrobního procesu jsou spotřebi-
teli zpřístupněny zmíněné údaje v internetové aplikaci na:  

www.ceskekureci.cz, kdy po zadání šarže z balení spotřebitel 
uvidí informace o dni porážky, stáří kuřat, dodavateli kuřat, 
dodavateli krmné směsi pro kuřata, líhni dodávajících jedno-
denní kuřata a rodičovském chovu. Veškeré informace jsou plně 
dynamické a propojené s podnikovým informačním systémem. 
Další možností, jak nalézt informace o prodávaném zboží, je 
načtení QR kódu a přesměrování na příslušnou stránku, dále 
je možné spolu s vyhledáním podnikové prodejny na www.rez-
nictvirabbit.cz přejít do sekce aktuálně prodávaného zboží. 
Celý systém byl vyvinut v rámci společnosti a je funkční od 
roku 2020. Jedná o jediný plně dynamický a spotřebitelsky 
naprosto transparentní systém zaručeného původu kuřat 
v rámci ČR, který je unikátní svou detailností a propojením 
na vlastní síť maloobchodních prodejen.

V roce 2019 byl na trh uveden koncept „pomalu ros-
toucího kuřete“, které jako první v ČR z velkokapacitní 
porážky nese označení z „extenzivního chovu“ dle legislativy 
EU 1538/91. Kuře splňuje tyto parametry dle příslušného 
nařízení: 

–  minimální doba výkrmu 56 dní,
–  maximální hustota 15 ks/m2.

Kuřata jsou chovaná v uzavřených moderních stájích, 
splňujících požadavky na biologickou bezpečnost chovu. 
Speciálně vyšlechtěné plemeno Hubbard JA 757 – chov 
těchto kuřat má dlouholetou tradici v zemích západní Evropy 
(Francie, Itálie, Nizozemí, Velká Británie). 

Cílem společností RABBIT Trhový Štěpánov a. s. pro 
rok 2022 je celkový počet 2 mil. ustájovacích míst, jehož roční 
produkce dosáhne 14 mil. ks kuřat, zpracovatelské provozy by 
měly být schopny zpracovat 20 mil. kusů konvenčních kuřat 
a 1 mil. ks pomalu rostoucích kuřat. Cílem společnosti jsou 
investice do automatizace výroby, kvality opracování a potra-
vinové bezpečnosti. Oba výrobní provozy budou průběžně 
modernizovány a doplňovány stroji a technologiemi pro 
uspokojení poptávky zákazníků. Další rozvoj se bude týkat 
rozšiřování druhů spotřebitelských balení (skin, paper sin, 
flow-pack apod.), dále pak programu plátkovaného a před-
připraveného kuřecího masa (plátkování, nudličkování, spe-
ciální úpravy pro gastro trh) po rozšíření nabídky polotovarů 
a předpřipravených jídel (nugety, masové směsi apod.). Mělo 
by být dosaženo 25% podílu prodeje kuřecího masa přes 
vlastní maloobchodní síť, dalšího rozvoje značky www.ceske-
kureci.cz a značky štěpánovské kuře / kuřecí maso. 

Pomalu rostoucí kuřata prodávaná pod obchodní 
značkou „selské kuře“ by měla zaujímat min. 5 % produkce, 
cílem je rozšířit sortiment dílů a produktů z těchto kuřat 
a komunikovat zákazníkovi benefity produktu.

Společnost vykazuje v posledních 4 letech dynamický 
růst poražených kusů a zobchodovaného kuřecího masa. Se 
svým 65% zastoupením „vlastních“ kuřat vykazuje nejvyšší 
podíl na trhu v ČR, celý logistický řetězec výrobna krmných 
směsí = farma = porážka je extrémně krátký. Ambicí pro rok 
2022 je 20–22% podíl na výrobě kuřecího masa v ČR a 40% 
podíl na výrobě masa „pomalu rostoucích kuřat“. Výrobní 
program kuřecího masa je spolu s produkcí vepřového masa 
a mléka hlavním výrobním programem v rámci společností 
RABBIT Trhový Štěpánov a. s., který umožňuje stabilizovat 
zemědělské společnosti dodávající jatečná kuřata, míchárnu 
krmných směsí a další subdodavatelské společnosti (pelety, 
služby).

Více informací:
www.rabbit.cz,  

www.reznictvirabbit.cz,  
www.ceskekureci.cz

http://www.ceskekureci.cz
http://www.reznictvirabbit.cz
http://www.reznictvirabbit.cz
http://www.ceskekureci.cz
http://www.ceskekureci.cz
http://www.rabbit.cz
http://www.reznictvirabbit.cz
http://www.ceskekureci.cz
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Pěkné produkty musí vznikat v pěkném prostředí. Dob-
ré víno vždy, jak se říká, snoubí. Snoubí s jídlem, snou-

bí s dobrými přáteli a určitě požitek z dobrého vína umocní 
i snoubení s pěkným prostředím. Snoubení kvalit, to je beze-
sporu dobré víno z vinařství VíNO HRUŠKA s. r. o. a kvalit-
ní podlahy RemmersCrete, které jsou určeny pro ty nejnároč-
nější uživatele a nejtěžší zatížení potravinářského provozu.

Dlouhá léta provozu a zvětšení kapacity výroby si vynu-
tily rekonstrukce sklepa a výroby vína. Investor se rozhodl 
investovat do technologií a během jejich výměny zrekon-
struovat uvolněné prostory sklepa včetně průmyslových 
podlah. Stávající dlážděné podlahy byly nevyhovující. Dlažby 

byly mechanicky poškozené, spáry chemicky degradovaly 
a mnoho z nich již bylo odděleno od podkladu. 

Investor dále řešil odvodnění plochy. Stávající stav byl 
nevyhovující a pro odvod vody byly vytvořeny jakési nekryté 
žlábky. Odvodnění plochy soustředil do středu tubusu 
sklepa tak, aby voda byla odváděna z povrchu podlahy cen-
trálně z obou stran technologie. Bylo tedy nutno kom-
pletně vybourat stávající podkladní betony, aby bylo možné 
vytvořit nové spádování celé plochy. Díky nutnosti nové 
betonáže pak byl zajištěn kvalitativní požadavek na pod-
kladní beton před aplikací finální povrchové vrstvy podlahy  
RemmersCrete.

Vlastnosti betonu 

Podklad musí být pevný a nosný. Stabilní strojně zpraco-
vaná a hlazená betonová deska s prutovou nebo rozptýlenou 
výztuží s vodním součinitelem do 0,45 (poměr voda/cement) 
o pevnostní třídě min. C 25/30, pevnost v tahu povrchových 
vrstev (odtrhová pevnost) min. 1,5 MPa. Deska musí vyhovět 
statickému zatížení uvažovaného provozu. Pro zajištění ide-
álního odtoku vody v mokrých provozech, kde povrch stěrky 
je strukturovaný (protiskluzný), doporučujeme spád podlahy 
2 % až max. 4 %. 

Minimální hodnoty spádů betonů jsou individuální 
a měly by vycházet z toho, jaký je požadavek na spád povrchu 
podlahy o pokládce konečné vrstvy podlahy RemmersCrete, 
kde je nutné brát v úvahu, že konečná vrstva podlahy spádo-
vání podkladních betonů nezmění, nezlepší, ale pouze tyto 
spády kopíruje a že spády podlah pod 2 % nezajistí ideální 
odtok vody z povrchu podlahy. Kopírování rovinnosti pod-
kladních betonů stěrkou RemmersCrete platí také pro pod-
lahy bez spádu nebo se spádem do 1 %. 

 Rovinnost betonu by měla mít max. možnou odchylku 
4 mm na 2 m lati nebo dle zvláštních požadavků investora. 
Měření se provádí dle ČSN 74 4505. U spádovaných podlah se 
sklonem nad 1 % se nesmí vyskytovat oblasti s protispádem. 

Smršťovací spáry je nutno provést v rozměru odpovída-
jícímu půdorysným rozměrům stavby a ve vzdálenosti nej-
výše třicetinásobku tloušťky desky a max. 6 m. Poměr stran 
plochy vymezené smršťovacími spárami nesmí přesáhnout 
1 : 1,5. Smršťovací spáry budou přiznány do povrchu podla-
hového systému RemmersCrete. Konstrukční dilatační spáry 
je nutno přiznat v celém souvrství podlahy a opatřit je dila-
tačním profilem pro potravinářské provozy. 

Bezpečná podlaha  
– VíNO HRUšKA s. r. o., Blatnička,
vynikající vína pěkně od podlahy
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Podlahový systém RemmersCrete SL

Podlahový systém RemmersCrete SL je litá polyuretan-
betonová stěrka s matně hladkým povrchem. Matně hladký 
povrch zajišťuje výbornou čistitelnost a zároveň dobrý pro-
tiskluz v mokrém a nemastném provoze, má tzv. „přírodní 
protiskluz“.
–  Pevnost v tahu povrchové vrstvy podklad. betonu min.  

1,5 MPa.
–  Nekluznost podlahové stěrky R10 (DIN 51130).
–  Teplotní odolnost -15 °C až +70 °C (tloušťka vrstvy  

3–4 mm).
–  Nezapáchá, není přenos na potraviny, nemá vliv na jakost.
–  Pojezd kovovým kolem.
–  Splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1935 / 2004 (přímý styk s potravinou) – díky atestům 
pro přímý styk s potravinami splňuje náš podlahový systém 
požadavky na kritické body v rámci zpracování analýzu 
HACCP pro potravinářské provozy.

–  Aplikace na 7 dní starý beton bez použití speciálních pene-
trací.

–  Zkouška čistelnosti Listeria Monocytogenes.
–  Kvalita a výsledný efekt čištění jako při čištění součástí pod-

lahy v nerezovém provedení.
–  Podlaha není nasákavá. 
–  Odolnost vůči rázovému zatížení a teplotním šokům.
–  Probarvení v celé vrstvě.

Podlahovina má protiskluzný povrch, je hygienicky 
nezávadná, s vysokou chemickou, mechanickou a teplotní 
odolností. Je odolná teplotnímu šoku a finální povrchová 
vrstva je beze spár, nepropustná, protiskluzná a bezprašná.

Dlouholeté reference prokazují, že podlahový systém 
RemmersCrete SL je ve vinařství výbornou volbou bezpeč-
ného a funkčního povrchu.

Velké poděkování patří investorům, rodině Hruškových, 
kteří k volbě a pak také během provádění podlahy přistupovali 
k celé problematice velmi zodpovědně a profesionálně. Spo-
lupráce byla vynikající a všichni zúčastnění pochopili, proč 
nám víno od Hrušků tak chutná. Realizaci podlahy zajistila 
certifikovaná aplikační firma BENEFITFLOORS, s. r. o., 
z Třince, která s našimi produkty realizuje potravinářské pro-
vozy dlouhá léta.

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na další! 

Martin Mrštný, Remmers s. r. o. 


Detail odvodňovacího kanálu
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Pernerka, 
mouka pro všechny 

 druhy pečiva. 
I toho zamraženého 

Pestrost sortimentu pečiva na pultech maloobchodu je 
opravdu široká. Významnou část z této nabídky tvoří do-

pékané pečivo, které se připravuje speciální technologií se 
šokovým zamrazením těsně před dopečením. K tomuto způ-
sobu výroby je však potřeba ta nejkvalitnější mouka. Právě 
proto je jedním z nejčastějších dodavatelů hlavní suroviny 
Mlýn Perner se svojí moukou Pernerkou. 

Dopékané pečivo má celou řadu předností a navíc 
je kvalitativně na stejné úrovni jako to klasické. Přesto má 
u části laické veřejnosti nepříliš dobrou pověst. Neopráv-
něně. Vlastní příprava je totiž úplně stejná jako u klasického 
pečení. Dopékané a klasické pečivo se liší jen poslední fází 
výroby, v té je dopékané pečivo těsně před dopečením šokově 
hluboce zmrazeno. V této podobě putuje do jednotlivých pro-
dejen. Tam se pak podle potřeby dopéká podle požadavků 
zákazníků v počtu, který odpovídá aktuální poptávce. Díky 
tomu je výsledný produkt stejný jako ten klasicky pečený – 
má stejný objem, kůrku, barvu, chuť i vůni.

Pernerka pro mražené pečivo 

Mouky Pernerky si na českém i zahraničním trhu udělaly 
dobré jméno, a to především díky kvalitě, která je ve Mlýně 
Perner nejvyšší prioritou. Pernerka je tak vyhledávanou 
moukou určenou pro výrobu čerstvého i mraženého pečiva. 
Mouky Pernerky totiž svými parametry vyhovují specifickým 
nárokům jednotlivých zákazníků a zároveň splňují ty nejvyšší 
kvalitativní požadavky. 

Mezi zákazníky Mlýna Perner v oboru dopékaného 
pečiva patří mimo jiné firma La Lorraine nebo pekárny 
NOPEK. Obě tyto firmy mají ve svém portfoliu mražené 
výrobky té nejvyšší kvality. Pro její dosažení je proto požado-
vána nejvyšší kvalita použitých surovin, a tedy i mouky. 

Mouka Pernerka v La Lorraine

Pojďme se blíže podívat 
na jednu z nich, firmu La 
Lorraine. Její historie se 
začala psát už před 80 lety 
v jednom malém brusel-
ském pekařství. Od té doby 
firma ušla veliký kus cesty, 
a dnes je tak La Lorraine 
významným dodavatelem pro 
maloobchod i velkoobchod. 
V nabídce má přes 500 dru- 

hů sladkého a slaného pečiva k dopékání, a zákazníci si tak 
mohou vybírat prakticky jakýkoli výrobek – od výtečných 
chlebů přes slané a sladké pečivo až po dorty nebo slané snacky. 

Díky své široké nabídce a vysoké kvalitě produkce La 
Lorraine každý rok expeduje desítky tun pečiva nejen pro 
tuzemský, ale i evropský trh. Zajistit takto velkou produkci 
a plynulé zásobování pomáhá unikátní velkokapacitní mrazicí 
sklad v Kladně, kde je neměnná teplota -25 °C. Sklad je v pro- 
vozu od roku 2013 a jeho kapacita je úctyhodných  
27 tisíc palet zboží, rozložených do 15 pater. 

Jak přistupují ke spolupráci se svými dodavateli a jak 
hodnotí mouku Pernerku přímo v La Lorraine? „V La Lorrai- 
ne preferujeme dlouhodobou spolupráci s dodavateli, kteří umí 
flexibilně reagovat na naše požadavky, a vyrábějí vysoce kvalitní 
produkty z osvědčených surovin. Jsme si jistí, že naši zákazníci 
ocení, že pečeme produkty z české mouky z Mlýna Perner,“ říká 
Jana Badová, Bakery Technolog, a dodává: „Kvalita mouky je 
zásadní pro výrobu pečiva a musí být pravidelně monitorována. 
Tým kolegů z Mlýna Perner průběžně sleduje kvalitu mouky a ve 
spolupráci s produktovými technology LaLorraine reaguje na 
specifické požadavky na vývoj nových výrobků u nichž se očeká-
vají úspěšné prodeje. Dobrým příkladem je obliba Kornbagety, 
nejprodávanější tmavé bagety na českém trhu. Její úspěšnost 
zaručuje nejenom její výborná chuť, ale také její ověřená recep-
tura a kvalitní ingredience, jako je mouka z Mlýna Perner.“
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Mražené pečivo mýty opředené 

Ale pojďme se ještě vrátit k mraženému pečivu, o kterém 
koluje řada mýtů. Jedním z nich je ten, že dopékané pečivo je 
plné éček, aby mělo dlouhou trvanlivost. Není to pravda. Mra-
žení potravin je jednou z nejstarších konzervačních metod, 
které lidstvo zná. Hluboké zamrazení je samo o sobě tím nej-
lepším způsobem konzervace a není třeba dalších přídavných 
látek. Je však třeba důsledně trvat na používání jen těch nej-
kvalitnějších surovin.

Není pravdou ani to, že mražené pečivo se v obchodech 
skladuje neúměrně dlouho, ať už slovo neúměrně znamená 
cokoli. Žádný obchod nechce a nebude zbytečně provozovat 
velká mrazírenská zařízení, která jsou náročná na provoz i na 
údržbu. Zásoby pečiva k dopékání jsou tak ve většině pro-
vozů počítány na jednotky dnů, maximálně nižší jednotky 
týdnů.

Mlýn Perner a nabídka mouk

Co všechno v současnosti našim zákazníkům nabízíme? 
V prvé řadě je to celkem 13 druhů mouk. Samozřejmostí je 
klasická pšeničná (hladká, polohrubá i hrubá) i špaldová 
(hladká) mouka. V naší nabídce zákazníci najdou i řadu celo-
zrnných mouk umletých do hladka. Konkrétně celozrnnou 
pšeničnou, celozrnnou špaldovou, dále pak celozrnnou 
pohankovou a celozrnnou žitnou. V sortimentu nechybí ani 
mouky v biokvalitě nebo rýžová mouka. 

Co je důležité zmínit, je, že všechny tyto mouky doká-
žeme připravit pro naše zákazníky tak, aby z nich bylo vysoce 
kvalitní a zároveň chutné dopékané pečivo s ohledem na 
jejich receptury. Naším denním chlebem je úzká spolupráce 
s našimi zákazníky při vývoji nových produktů i poradenská 
činnost zaměřená na mlynářské a pekárenské technolo- 
gie. 

Pokud chcete vědět víc, pište na mail info@mlynperner.
cz nebo navštivte web mlynperner.cz.

Ing. Daniel Koval,
vedoucí vývoje,  

Mlýn Perner Svijany spol. s r. o.



Kvalita mouky díky unikátní technologii

Mlýn Perner je díky svému know-how a unikátní tech-
nologii mletí schopen tuto kvalitu zajistit u všech svých 
produktů. To se samozřejmě týká i celozrnných hladkých Per-
nerek, jejichž obliba neustále vzrůstá. 

V případě zmiňovaných celozrnných mouk Pernerek 
se navíc projevuje řada pozitivních faktorů. V první řadě se 
jedná o příznivé zdravotní benefity související s konzumací 
celozrnných výrobků, mezi další pak patří vhodné technolo-
gické vlastnosti, jako je třeba lepší zpracovatelnost v porov-
nání se standardně mletou celozrnnou moukou. Nesmíme 
zapomenout ani na senzorické vlastnosti mouky. Díky tomu 
výrobky z celozrnných hladkých Pernerek i skvěle chut- 
nají.

Kudy vede cesta ke kvalitní mouce 

Všechny tyto výhody Pernerky jsou výsledkem několika 
důležitých faktorů, které dohromady vedou k výrobě mouky 
nejvyšší jakosti. Nejdůležitější podmínkou, která ovlivňuje 
kvalitu mouky, je výběr zrn. Pro mletí používáme jen obilí 
nejvyšší jakosti, které důkladně kontrolujeme v naší labora-
toři. Ta pracuje v nepřetržitém provozu a hlídá kvalitu každé 
šarže obilí. Při zjištění jakékoli odchylky není zrno přijato do 
výroby. 

Tím ale kontrola kvality zdaleka nekončí. Zrno před 
vlastním mletím prochází moderní třídicí linkou. Její sou-
částí je optický třídič, který před samotnou výrobou mouky 
spolehlivě odstraní každé jednotlivé zrno, které neodpovídá 
nastaveným standardům. Dalším důležitým faktorem je pou-
žití nejmodernější mlecí technologie, kterou v České repub-
lice disponujeme pouze v našem mlýně ve Svijanech. Díky 
tomu také dokážeme jako jediní umlít celozrnné mouky na 
granulaci mouky hladké.

mailto:info@mlynperner.cz
mailto:info@mlynperner.cz
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VYHLAŠUJÍ 12. ROČNÍK SOUTĚŽE 
Dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2020

a DětSKÁ CHUŤOVKA 2020

                     G e n e r á l n í  p a r t n e r :                            p a r t n e ř i  s o u t ě ž e :

M e d i á l n í  p a r t n e ř i :

www.ceskachutovka.cz

regionalnitelevize.cz

regionalnitelevize.cz

regionalnitelevize.cz

regionalnitelevize.cz

Soutěž probíhá ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova 
pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky

o d b o r n ý  p a t r o n :

Pavel Matějka, rektor VŠCHt

Z á Š t i t a  r e s o r t u :

Miroslav toman, ministr zemědělství
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Podmínky 
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ
Do soutěže o „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek 
Česká chuťovka 2020“ se mohou přihlásit všechny 
tuzemské výrobní potravinářské podniky se svými výrobky, 
které jsou dodávány do oběhu na současný trh České 
republiky. 
Soutěžní kategorie:
 1. pekařské výrobky
 2. cukrářské výrobky
 3. mléčné výrobky
 4. masné výrobky
 5. ovocné a zeleninové výrobky
 6. nealkoholické nápoje
 7. piva
 8. vína
 9. lihoviny
10. ostatní potravinářské výrobky
Součástí soutěže je „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“, jejímiž  
hodnoteli jsou děti ve věku 6–16 let, a „Cena novinářů“.

Přihlášený výrobek musí splňovat vysoké senzorické 
parametry, zejména výrazné chuťové vlastnosti. Cílem 
je podněcovat výrobce k nabídce vyššího podílu vysoce 
kvalitních potravinářských výrobků, a tím reagovat na stále 
rostoucí poptávku po chutných potravinách požadovaných 
náročnými spotřebiteli.
Hlavním hodnoceným kritériem je chuť, ale hodnotí 
se i vzhled, vůně a konzistence výrobku. Přihlášený 
výrobek musí být od českého výrobce a vyrobený v ČR.

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

Výrobky budou hodnoceny ve dnech 24.–25. září 2020 
hodnotitelskou komisí nezávislých odborníků, která má 
vysoký odborný kredit. Odbornými garanty soutěže, jež 
zabezpečují vysokou míru regulérnosti soutěže „Dobrý 
tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 
2020“, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
a VOŠ, SPŠ a SOŠ Praha 2, Podskalská 10, která je také 
místem hodnocení. 

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
Slavnostní předávání cen vítězům soutěže „Dobrý 
tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 
2020“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2020“ se uskuteční 
dne 20. října 2020 v Senátu Parlamentu České republiky 
v Praze na Malé Straně za účasti významných osobností 
a novinářů. V každé kategorii budou vyhlášeny oceněné 
výrobky a vítězným firmám budou předány ocenění 
a diplomy. Součástí slavnostního vyhlášení soutěže 
bude prezentace soutěžních výrobků formou výstavky 
a ochutnávky.

Vítězné výrobky budou také ochutnány přítomnými novi-
náři a jimi nejlépe hodnocené výrobky získají ještě plaketu 
Cena novinářů – Česká chuťovka 2020. 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

Titul Rytíř české chuti přísluší významné potravinářské 
osobnosti z řad manažerů firem, technologů a tvořivých 
potravinářských odborníků. Bude vybrána hodnotitelskou 
komisí – letos již posedmé.

Přihlášku a další informace najdete na 
www.ceskachutovka.cz a také na Facebooku: 

www.facebook.com/ceskachutovka

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

17. září 2020
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 
VŠCHT Praha, předsedkyně komise 

Ing. Jaroslav Albrecht
pekařský expert

Ing. Luděk Häusler 
COOP Centrum družstvo

Ing. Karel Hřídel 
VOŠ, SPŠ a SOŠ 

potravinářských technologií, Praha
doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. 
Česká zemědělská univerzita, Praha

Ing. Milan Chmelař  
ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠ 

potravinářských technologií, Praha
Mgr. David Jonke 

odborník přes spotřebitelské právo
Ing. Jan Katina 

odborník pro masný průmysl
Ing. Jiří Kopáček, CSc. 

předseda ČMS mlékárenského
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. 

ředitel Městské veterinární správy v Praze
Ing. František Kruntorád, CSc. 
jednatel a ředitel AGRAL s. r. o.

Ing. & Ing. Pavel Mikoška, CSc.
ředitel jakosti Albert Česká republika, s. r. o.
doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 

3. LF Univerzity Karlovy
Ing. Josef Sléha, CSc.  

jednatel SYMPEX GROUP s. r. o.
Ing. Petr Šilar 

senátor
Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. 
nezávislý potravinářský odborník
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Přihláška výrobků 
do soutěže 

Česká chuťovka 2020
Přihlašovatel

Firma, adresa:   .................................................................................................................................................................................................................................

Kontaktní osoba, mobil, e-mail:    ..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

IČO:  ................................................................................................................  www:   ....................................................................................................................

a vyplněnou ji zašlete na e-mail: ceskachutovka@sympex.cz, 
případně písemně vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:

Sympex Group, s. r. o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3

do 17. září 2020
 registrační poplatek: 4 000 Kč (bez DPH)
  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)
  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)
Na základě zaslané přihlášky obdržíte zálohovou fakturu, 
kterou uhraďte obratem na účet číslo:

2700214690/2010

Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2000 g bude přijímáno 
dne 23. září 2020 od 8.00 do 16.00 hod., pekařské a cukrář-
ské výrobky až 24. září 2020 od 7.00 do 8.30 hod. na adrese: 
VOŠ, SPŠ a SOŠ, Podskalská 10, Praha 2. Výrobky se předávají ve 
3. patře v  laboratoři č. 317. Podrobnosti a  upřesnění dodání 
zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.

Potvrzujeme, že přihlášený výrobek je od českého výrobce 
a je vyroben v ČR.

Jméno a podpis oprávněné osoby, razítko firmy:

Datum, místo:     ..........................................................................................

Název PřihlášeNého výroBku a kateGorie

Elektronickou přihlášku najdete na www.ceskachutovka.cz

Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve svém § 9b stanovuje 
pojem „česká potravina“ s podmínkami % obsahu surovin 
původu z  České republiky. Pokud nesplňuje výrobek 
oceněný diplomem Česká chuťovka podmínky pro 
možnost označení „česká potravina“, protože obsahuje 
vyšší podíl nečeských surovin, bude možné využívat logo 
„Naše chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku. 
Toto opatření přijali pořadatelé soutěže jako přechodné 
a  bude přesně stanoveno v  licenční smlouvě uzavřené 
s jednotlivými účastníky soutěže Česká chuťovka 2020.

Logo „Naše chuťovka“
– doPlNěk k Soutěži ČeSká chuťovka

Výrobek Charakteristika

1
Česká chuťovka    Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

2
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

3
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

4
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

5
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

6
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE
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Ohlédnutí 
za dekádou 
2008–2018 

v potravinářském 
sektoru 

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

Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

Vobdobí, kdy pandemie „COVID-19“ způsobila globál-
ní krizi, je naším cílem ukázat, jaký vývoj nastal v potra-

vinářském sektoru, a to po jiné krizi. Tuto krizi označujeme 
jako finanční. Nejde o to tyto dvě krize srovnávat, ale spíše 
zachytit, v jakém stavu je potravinářský sektor a jak se v le-
tech 2008–2018 změnil. K tomu využíváme databázi ČSÚ 
a vlastní výpočty, které vychází z údajů celého spektra podni-
ků zmíněného odvětví, což jsou podniky členěné podle oborů 
i velikostních kategorií. Zaměříme se na to, zda za zmíněné 
období hodnocený sektor posílil a jak se změnila jeho oborová 
struktura. Naše zjištění se bude opírat o statisticky sledova-
né indikátory a jejich vývoj. Údaje bližší současnosti, tj. za rok 
2019, jsou zatím pouze předběžné.

     Avšak od současnosti, která spadá do roku 2020, nelze 
odhlédnout. Zejména proto, že potvrdila to podstatné, tj. stra-
tegický význam dodavatelských odvětví v potravinovém ře- 
tězci, tedy zemědělství a potravinářství. Bez těchto odvětví by 
distribuce nemohla plnit svou úlohu a zásobovat trh potravi-
nami, což umožňuje udržet vcelku klidnou situaci ve společ-
nosti v době nouzového stavu. Pozornost a vcelku právem je 
věnována těm v první linii – zdravotníkům, policii, hasičům 
či armádě. Bez dodávek potravin první linii i celé populaci 
by to nešlo. Rána do týlu představuje pak velké nebezpečí. 
Na jednu stranu plní dodavatelská odvětví v podstatě svou 
funkci, i když se to bere někdy jako samozřejmost, ale i jich se 
krize dotýká. Zemědělství bylo omezeno uzavřením farmář-
ských trhů a omezeními v maloobchodě, v pohostinstvích aj., 
což dopadá zejména na zpracovatele a k tomu přichází složitá 
situace na pracovním trhu. Změny nastávají zejména na trhu 

piva a zvláště u malých pivovarů je situace kritická. Bez pod-
pory podnikání si životaschopné zemědělství a potravinářství 
nelze představit.

Jak se změnil rozměr podnikatelské základny    

Nyní se vraťme  zpátky k výchozí základně, tj. roku 2008. 
Obdobně jako v průmyslu celkem či zpracovatelském prů-
myslu, počet podnikatelských jednotek se ve výrobě potra-
vinářských výrobků do roku 2018 rozrostl, a to o 3142 firem 
(graf 1). Jde však o rozdílná růstová tempa u jednotlivých 
agregací. Celkový počet podniků v námi sledované výrobě 
potravinářských výrobků dosáhl 8459 jednotek. Nárůst 
počtu jednotek se projevil především u malých firem do  
49 zaměstnanců, kdy přírůstek činil 3182 firem a celkově je 
vykazováno 8080 firem této kategorie. Počet středních a vel-
kých potravinářských firem pak mírně poklesl i s ohledem 
na probíhající koncentraci. Obdobný trend byl patrný 
i ve zpracovatelském průmyslu a také za průmysl celkem, 
ale u těchto odvětví se rozrostly i počty velkých podniků  
(250 a více zaměstnanců), zatímco u výroby potravin nastal 
u této kategorie trend opačný. Pro potravinářství jsou cha-
rakteristické právě podniky do 49 zaměstnanců, což potvrdil 
desetiletý vývoj.

Při hlubším, tedy strukturálním pohledu je zřejmý 
výrazný nárůst firem ve zpracování masa vč. drůbeže. Jejich 
přírůstek za hodnocenou dekádu činil 883 firem a jejich 
počet tak dosáhl 2081 jednotek. Tato změna představující 
rozšíření podnikatelské báze se odehrála především u malých 
podniků do 49 zaměstnanců, zatímco počet středních a vel-
kých firem klesl. Malé firmy – řeznictví měly a stále mají ve 
své nabídce regionální produkty a vytváří si okruh stálých 
zákazníků ve vlastních prodejnách. Střední a velké podniky 
masného průmyslu byly převážně pod tlakem maloobchod-
ních řetězců a z hlediska skladby zákazníků posilují skupiny 
vegetariánů a veganů. S ohledem na další vývoj lze spíše oče-
kávat trend výrobní koncentrace, který se bude prosazovat 
v náročných konkurenčních podmínkách. Obdobě tomu 
bude u zpracování mléka a mlýnů. Delší zastavení nutno 
věnovat pekařské a cukrářské výrobě. Ta disponuje nejširší 
podnikatelskou základnou ve všech velikostních kategoriích 
v rámci výroby potravin. Celkový počet firem u této výroby 
dosáhl na konci hodnocené dekády 3745 jednotek a navýšení 
činilo 1434 podniků. Také v této výrobě se výrazně zvýšil počet 
malých firem do 49 zaměstnanců. Těmto firmám pomáhá 
znalost lokálních trhů a pružná reakce na poptávku. Ta se 
nyní více obrací ke kvalitě, především chuti. Trendem jsou 
zdravotní aspekty, které se často opírají o skladbu surovin. 
Na druhou stranu konkurence je stále ostřejší a současné 
ekonomické dopady z pandemie ji ještě zostřují. Významná 
co do počtu firem je agregace výrob ostatních potravi-
nářských výrobků a jde o výroby zpracovávající většinou 
rostlinou produkci. Počet těchto podniků narostl za sledo-
vanou dekádu na 1685 subjektů, což představuje přírůstek  
o 589 jednotek a jde o malé a střední firmy. Obdobně, tedy 
rozšíření nastalo i u výrobců krmiv. U oborů, které nejsou 
uvedeny, zásadní změny co do počtu jednotek nenastaly. 
Ještě zbývá celé odvětví a tím je výroba nápojů. U tohoto 
statisticky samostatného odvětví se počet firem rozšířil na  
2423 subjektů a jde o malé jednotky do 49 zaměstnanců. Pře-
devším jde o oblíbené malé pivovary a vinařství. Rozšiřování 
podnikatelské základny svědčí o zájmu podnikat v potravi-
nářství. V čele firem stojí profesionální management, který 
dokáže firmy technologicky modernizovat, zavádět digitali-
zaci a produkci inovovat.
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Jak se změnil počet zaměstnanců 

Za hodnocenou časovou řadu došlo k úbytku počtu 
pracovníků v potravinářství celkem o více než 12 tisíc osob. 
V roce 2018 v potravinářství pracovalo téměř 88,5 tisíce pra-
covníků. K úbytku počtu pracovníků došlo ve všech velikost-
ních kategoriích podniků. Nejvíce však v kategorii podniků 
s 50–249 zaměstnanci, tj. středních podniků, o necelých  
5 tisíc osob. V malých podnicích počet zaměstnanců klesl  
o 3 tisíce a ve velkých podnicích o 4 tisíce. Celkově ve zpra-
covatelském průmyslu došlo k poklesu pracovníků v malých 
a středních podnicích a ve velkých k jejich nárůstu. 

Vývoj počtu pracovníků je diferencovaný napříč výrob-
ními obory s rozdílnými trendy. Při pohledu na jednotlivé 
výrobní obory došlo k nejrazantnějšímu úbytku pracovníků ve 
výrobě pekařských a cukrářských výrobků, celkem o 5,5 tis. 
osob na necelých 30 tisíc osob. Zde byl trend poněkud odlišný. 
K největšímu poklesu pracovníků došlo v kategorii malých 
podniků. Obecně je trend poklesu zřejmý u všech velikostních 
kategorií. Pekárenský průmysl je nejvýznamnější zaměstna-
vatel v rámci potravinářského průmyslu. V roce 2018 zde pra-
covalo 34 % pracovníků potravinářství. Zajímavé je, že v tomto 
případě jsou významným zaměstnavatelem všechny tři veli-
kostní kategorie a v počtu zaměstnanců neexistují výrazné 
rozdíly. Obdobný trend poklesu je zaznamenán i v souvise-
jícím oboru, to je mlýnském průmyslu. Druhým oborem, kde 
počet pracovníků klesá, je masný průmysl. Celkem zde došlo 
k poklesu o 3,5 tisíce osob na 20 tis. osob, avšak nejvíce v kate-
gorii velkých podniků. Masný průmysl je druhým nejvýznam-
nějším zaměstnavatelem s 23% podílem pracovníků. Tzn., 
že spolu s pekárenským průmyslem zaměstnávají 57 % osob 
z potravinářského průmyslu. Naopak v oboru zpracování 
ryb došlo za hodnocené období k výraznému nárůstu počtu 
zaměstnanců, kterých je teď dvakrát více než v roce 2008. 
Stejně tak dochází k růstu počtu pracovních sil u zpracova-
telů ovoce a zeleniny či výrobců ostatních potravinářských 
výrobků, avšak zde s poklesem u velkých podniků (jedná se 
o třetího nejvýznamnějšího zaměstnavatele). Výrazný nárůst 
je rovněž u výrobců krmiv, konkrétně ve velkých a střed-
ních podnicích. Pokles pracovníků nastal i v mlékárenském 

průmyslu, kde nejvíce poklesl jejich počet ve středně velkých 
podnicích. Naopak ve velkých oproti roku 2008 mírně vzrostl. 

V případě výrobců nápojů je trend poněkud odlišný. 
Zde oproti roku 2008 došlo k poklesu pracovníků o téměř 
2 tisíce na 14,7 tis. osob, přičemž počet pracovníků vzrostl 
v malých podnicích, a naopak výrazně klesl ve velkých podni-
cích a posléze středně velkých.

Jak se změnila úroveň tržeb

Pokud jde o pozici výroby potravin na trhu, měřeno 
indikátorem tržeb, tak jako u rozměru podnikatelské báze, 
která se zvětšila, u zmíněného indikátoru nebyla úspěšná. 
Do úrovně tržeb dosažených v roce 2008 ve výši 305 mld. 
Kč jí po období celé dekády, tedy roku 2018, chyběly 3 mld. 
Kč (graf 3). Přihlédneme-li k podnikatelské struktuře, pak 
stejného objemu ročních tržeb dosáhly také malé podniky do 
49 zaměstnanců, tj. 57 mld. Kč, ale především  vlivem výraz-
ného nárůstu počtu podniků. Do určité míry k tomu přispěla 
i podpora zejména z evropských fondů. Objemu tržeb v roce 
2008 u kategorie středních firem se nepodařilo za celé období 

Graf 1 Vývoj počtu podniků v potravinářství dle jejich velikosti v letech 2008–2018

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ

Graf 2  Vývoj počtu zaměstnanců v potravinářství dle 
velikosti podniků v letech 2008–2018

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ
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opět dosáhnout. Jednou z příčin bylo i jejich slabší postavení 
v dodavatelsko-odběratelských vztazích, které by se mělo 
s novou legislativou zlepšit. Nárůst objemu tržeb byl zazna-
menán pouze u velkých firem s 250 a více zaměstnanci, a to 
o 4 mld. Kč. To je v kontextu i s jejich silnější pozicí na trhu.

Přihlédneme-li k oborové struktuře, pak zvýšení 
objemu tržeb za hodnocenou dekádu u velkých podniků 
bylo dosaženo u masných podniků vč. drůbeže, u zpra-
cování ovoce, zeleniny a brambor za obor celkem a stejně 
tak u výroby pekařských a cukrářských výrobků, ale u této 
výroby nikoliv u velkých podniků a obdobně u výroby ostat-
ních potravinářských výrobků. Pokles nastal u výroby 
tuků a olejů a u krmiv za tržby celkem. U výroby mléčných 
výrobků a u mlýnů a škrobáren byla zaznamenána při roč-
ních výkyvech stejná úroveň tržeb za sledovanou dekádu, 
tedy v podstatě stagnace.  

Do určité míry odlišná situace za hodnocenou dekádu 
byla zaznamenána u výroby nápojů, pokud jde o ukazatel 
ročních tržeb. Jejich objem celkem v roce 2018 dosáhl 75 mld. 
Kč, tedy o více než 4 mld. Kč více oproti výchozímu období. 
Zvýšení se týká všech velikostních kategorií firem s výjimkou 
středních podniků (50–249 zaměstnanců), kde se objem 
tržeb nezměnil. Určité dynamiky ve vývoji tržeb u tohoto 
odvětví bylo dosaženo zejména příznivými letními sezónami 
a rozšiřujícím se exportem zejména u piva. U malých firem 
této výroby jejich narůstajícím počtem.

Jak se změnila produktivita práce 

Produktivita práce patří mezi základní měřítka efektiv-
nosti podniku, ale i zároveň konkurenceschopnosti. Pro účely 
článku byla produktivita práce kalkulována jako přidaná hod-
nota připadající na zaměstnance. Vývoj produktivity práce 
v potravinářství za posledních deset let lze vyhodnotit jako 
pozitivní, protože docházelo postupně k jejímu navyšování. 
V roce 2018 činila produktivita práce 668 tis. Kč/zaměst-
nance při růstu o téměř 200 tis. Kč/zaměstnance oproti roku 
2008 (graf 4). Nejvyšší je produktivita práce v podnicích vět-
ších velikostních kategorií (velké podniky mají průměrnou 
produktivitu práce 810 tis. Kč/zaměstnance a střední 665 tis. 

Kč/zaměstnance). Malé velikostní kategorie dosahují pouze 
60% produktivity velkých podniků. 

Produktivitu práce se dařilo zvyšovat ve všech výrobních 
oborech. Obecně lze ale konstatovat, že s rostoucí velikostí 
podniku roste produktivita práce. Nejvyšší růst byl dosažen 
u výrobců krmiv, kde v průměru produktivita práce činí 1218 
tis. Kč/zaměstnance z původních 755 tis. Kč/zaměstnance. 
Nicméně, pouze u výrobců krmiv, konkrétně středních pod-
niků, došlo k poklesu produktivity. Ve všech ostatních výrob-
ních oborech i velikostech podniků produktivita rostla. 
Dále došlo k poměrně dobrému zlepšení produktivity práce 
v masném průmyslu, v průměru o 262 tis. Kč/pracovníka na 
hodnotu 609 tis. Kč/pracovníka. Nejvíce produktivita vzrostla 
u velkých podniků. Další zlepšení produktivity zaznamenal 
mlékárenský průmysl s nárůstem o 222 tis. Kč/pracovníka 
na hodnotu 757 tis. Kč/zaměstnance. V rámci tohoto oboru 
však došlo k největším nárůstům u malých podniků.  Velmi 
málo se produktivita zvýšila například u zpracovatelů ovoce 
a zeleniny, v mlýnském a pekárenském průmyslu či výrobě 
ostatních potravinářských výrobků. Mezi obory s nižší 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ

Graf 3 Vývoj tržeb v potravinářství dle velikosti podniků v letech 2008–2018

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ

Graf 4    Vývoj produktivity práce v potravinářství  
dle velikosti podniků v letech 2008–2018
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produktivitou práce lze zařadit pekárenský průmysl s 479 tis. 
Kč/zaměstnance (dosahuje 72 % průměrné hodnoty potra-
vinářství) a masný průmysl s 609 tis. Kč/zaměstnance. Tedy 
stěžejní obory potravinářského průmyslu.

Produktivita práce v nápojovém průmyslu zaznamenala 
také pozitivní trendy, tj. nárůst na 1647 tis. Kč/pracovníka. 
Produktivita práce je zde více než dvakrát vyšší než v potra-
vinářském průmyslu. Ve všech velikostních kategoriích došlo 
rovněž k nárůstu a existují mezi nimi velké rozdíly. Nejvíce 
pak vzrostla ve velkých podnicích, kde produktivita v roce 
2018 činila 2535 tis. Kč/pracovníka, ve středních podnicích 
o polovinu méně, tj. 1238 tis. Kč/pracovníka, a  malé podniky 
jsou více než čtyřikrát méně produktivnější než velké podniky 
s 663 tis. Kč/pracovníka. K růstu produktivity za sledované 
období docházelo i ve zpracovatelském průmyslu celkem. 

Jak se změnily průměrné mzdy

Posledním hodnoceným ukazatelem jsou průměrné 
mzdy, které byly vypočteny jako mzdové náklady bez ostatních 
osobních nákladů připadající měsíčně na jednoho pracov-
níka. Průměrná mzda v roce 2018 činila 25 279 Kč a za hodno-
cených deset let vzrostla o více než 7,5 tis. Kč (graf 5). Vyššími 

mzdami jsou odměňováni zaměstnanci ve velkých podni-
cích, tj. téměř 30 tis. Kč, přičemž v této velikostní kategorii 
došlo k největšímu nárůstu, o necelých 9 tis. Kč na zaměst-
nance. Průměrnou mzdu, jako je v celém odvětví, získávají 
zaměstnanci ve středně velkých podnicích. Avšak v malých 
podnicích je tomu podstatně méně, tj. 19 148 Kč. Za dekádu 
došlo zároveň i k nejnižšímu nárůstu o 5 tis. Kč na pracovníka. 

Při pohledu na jednotlivé výrobní obory výroby potravi-
nářských výrobků za hodnocené časové období rostly mzdy 
nejpomaleji v pekárenském průmyslu, které v roce 2018 
činili 20 886 Kč, a došlo zde k růstu o 6 tis. Kč na zaměstnance. 
Tato výše odpovídá mzdám středních podniků. V malých 
podnicích mzdy činí 16 tis. Kč při nárůstu o necelých 5 tis. Kč. 
Zaměstnanci ve velkých podnicích jsou odměňováni zhruba 
stejnou mzdou, jako je celoodvětvový průměr, tj. 25,5 tis. Kč. 
Obecně jsou zaměstnanci odměňováni nejnižšími mzdami 
v potravinářství i přes jeho významnost, tradici a pracnost. 
Obdobně je na tom druhý nejvýznamnější obor v potravinář-
ství, tj. masný průmysl, kde průměrná mzda v roce 2018 byla 
23,6 tis. Kč. Zaměstnanci v malých podnicích dostávají o více 

než 5 tis. Kč na pracovníka méně, a naopak velké podniky  
o 4 tis. Kč více (graf 5). Nejvíce mzdy vzrostly v mlékáren-
ském průmyslu, tj. o 9,3 tis. Kč na 29,1 tis. Kč, přičemž mzdy 
v podnicích střední a velké velikosti jsou téměř shodné. Dlou-
hodobě nejvyšší mzdy vykazují výrobci krmiv s necelými 
35 tis. Kč v průměru. V zásadě lze konstatovat, že s rostoucí 
velikostí podniku roste i výše mezd. Přitom řada menších 
podniků působí lokálně a je řemeslného typu založeného na 
ručním zpracování surovin. Oproti tomu ve velkých podnicích 
jsou již prvky mechanizace či automatizace. 

Průměrné mzdy v nápojovém průmyslu jsou podstatně 
vyšší a jejich nárůst byl rovněž dynamičtější. V roce 2018 
dosahují 35,2 tis. Kč s nárůstem oproti roku 2008 o 8,7 tis. 
Kč na jednoho pracovníka. Průměrné mzdy v malých pod-
nicích byly na úrovni 20,6 tis. Kč, středních 31,8 tis. Kč, a ve 
velkých podnicích dokonce 46,5 tis. Kč s nárůstem o 14,7 tis. 
Kč. Mzdové podmínky v nápojovém průmyslu jsou tedy na 
velmi dobré úrovni, i pokud srovnáme s úrovní mezd v celém 
zpracovatelském průmyslu, kde v průměru činí 31,6 tis. Kč. 

V souhrnu lze konstatovat, že došlo k rozšíření počtu 
firem podnikajících ve výrobě potravin v dekádě 2008–2018.  
Tato firemní struktura bývá označována jako roztříštěná, což 
je především dáno početnou kategorií malých firem. Tyto 
podniky ale vcelku úspěšně vyrábějí regionální potraviny, 
uplatňují se na lokálních trzích a zvyšují zaměstnanost na 
venkově. Proto jsou příjemci podpor a v současných zda-
leka tržně nestandardních podmínkách způsobených krizí 
bude nezbytné tomu dotační politiku přizpůsobit. Lze však 
očekávat změny ve vlastnické struktuře a výrobní koncent-
raci. Obdobně s nárůstem počtu podniků je tomu i u výroby 
nápojů včetně těch malých firem.

Opačný trend byl ale zjištěn v případě vývoje počtu pra-
covníků v potravinářství, kdy došlo k jejich poklesu ve všech 
velikostních kategoriích, nejvíce pak ve středních a velkých 
podnicích. Řada výrobních oborů potravinářství je vzhledem 
k charakteru poměrně náročná na pracnost a určitou výzvou 
do budoucna je zvýšení atraktivity pro potenciální pracovníky, 
tak i samotného zájmu o studium v potravinářském oboru. 
Ve výrobě nápojů byly poklesy počtu pracovních sil nižší, 
zejména ve velkých podnicích. Naopak v případě malých 
podniků se počet pracovníků zvýšil. 

U produkčního indikátoru objemu tržeb se za výše uve-
denou dekádu nedosáhlo u výroby potravin úrovně z doby 
související s finanční krizí. Alespoň téže úrovně objemu ročních 
tržeb bylo dosaženo u kategorie malých firem, které se početně 
rozrostly. Jednou z cest ke zlepšení realizace tržeb je narovnání 
tržních podmínek k maloobchodním řetězcům a zlepšování 
přístupu na zahraniční trhy. Úspěšnější v realizaci tržeb byla 
výroba nápojů, která však je současnou pandemií ohrožena 
citelně, a řešení, která jsou přijímána, nelze odkládat. 

Pozitivní trend byl zjištěn i u produktivity práce, která 
v čase roste ve všech velikostních kategoriích potravinářských 
podniků.  Vyšší produktivitu práce lze přisuzovat jak samot-
nému nárůstu přidané hodnoty, tak i poklesu počtu pracov-
ních sil. I tak výše produktivity podniků v České republice 
nedosahuje průměru EU 28. Větší dynamika růstu byla vyká-
zána v nápojovém průmyslu, kde je zároveň produktivita 
podstatně vyšší. 

V případě vývoje průměrných mezd došlo k nárůstu ve 
všech velikostních kategoriích, odvětvích i výrobních obo-
rech, což je z pohledu pracovníků pozitivní vývoj. Výše mzdy 
se odvíjí od velkosti podniku.  

Použité zdroje v tomto příspěvku jsou k dispozici  
u autorů článku.  

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ

Graf 5  Vývoj průměrných mezd v potravinářství  
dle velikosti podniků v letech 2008–2018



68
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
2

0
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Perfektní team
Kompletní řešení pro sbírání,
balení a paletizaci

2018
2017

Průmyslové roboty, CNC stroje a CNC řídící systémy jsou kompletně navrženy a vyrobeny v Japonsku.  WWW.FANUC.CZ

MAD-02508-RO Pick Pack Palletise_Misture.indd   3 31/07/2018   12:19:25

Efektivnější ekonomický  
chod firmy. Díky řešení  
ERP QAD Cloud.
Výhody pro vaši firmu:

Ekonomická transparentnost:  
přehledný systém měsíčních splátek. Žádné neplánované 
nárazové výdaje, žádné skryté náklady.

Lidské zdroje:  
o cloudové řešení se u nás stará několik vzájemně zastupitelných 
správců. Ušetříte tak náklady na vlastní specialisty.

Pružnost:  
Informační systém využíváte neomezeně dle svých potřeb 
a platíte jen to, co jste reálně využili. 

Pro více informací nás kontaktujte: 
marketing@minerva-is.cz | www.minerva-is.eu/cz/services/cloud-erp

inz_180x128_cloud_osvit.indd   1 28.04.20   11:28



69
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
2

0
r e p o r t á ž

Podkarpatské 
Zakarpatsko

LADISLAV STEINHAUSER 

Když v říjnu 1918 vzniklo Československo, mapa nebyla 
kompletní, ležícímu českému lvu chyběl ocas – Podkar-

patská Rus. Nejvýchodnější cíp nové republiky se připojil až 
v září následujícího roku. Nejsme Maďaři ani Ukrajinci, zně-
lo z východu, a Podkarpatská Rus se nakonec rozhodla pro 
Československo. Samozřejmě, že vše už dávno zrálo, tatíček 
Masaryk se s Rusíny žijícími v americké emigraci domlouval 
už v létě 1918. Zdejší obyvatelstvo se cítilo podobně jako 
Slováci, byli pod tlakem Uher, Maďarů a maďarštiny, byli sice 
součástí habsburské monarchie, ale na záda jim dýchala i zla-

tá dvouhlavá orlice, ta ruská. A když obě orlice – zlatá i černá, 
po válce zdechly, museli se zdejší Rusíni rozhodnout. Vybrali 
si tehdy lva.

Když se dnešní mladí muži mají rozhodnout kam za 
prací, vyberou si stejně, sednou do vlaku a frčí do Prahy. Jen 
ta sakramentská unijní hranice. A tak jich už mnoho balí 
kufry a vyráží na východ, nejraději do Moskvy. Peníze nejen 
vládnou světem, ale jsou především třeba na chleba. O zdejší 
pracovité ruce, nenáročnou a nekonfliktní povahu a samo-
zřejmě suroviny, hlavně bukové dřevo, byl v posledním století 
zájem z obou stran. Stačila k tomu železnice. Než ale železní 
koně začali ržát v údolích, než se postavily auta a silnice, byl 
pás Karpatského oblouku jenom přírodním obranným valem, 
místem na okraji mapy.

Hlídalo si ho Rakousko-Uhersko, nechtěli o něj přijít ani 
Maďaři, a tak Rusínům v osmnáctém naslibovali hory doly, 
ale pro jistotu tam poslali armádu. To se Rusínům nelíbilo, 
a tak se nakonec po roce dohadování vzhlédli nejen ve lvu, 
ale i v české holubičí povaze. Slované ke Slovanům! Memo-
randum požadující začlenění Podkarpatské Rusi do nového 
státu předložili v březnu 1919 na mírové konferenci v Paříži 
už nejenom Rusíni, ale i zástupci Československa a šéf česko-
slovenské diplomacie Edvard Beneš argumentoval: „Přáním 
samotných Rusínů, nemožností setrvání rusínské oblasti 
v Maďarsku pro nebezpečí pokračující maďarizace, nemožností 
spojení s Ukrajinou pro odpor Polska a dalších států a potřebou 
ČSR mít společnou hranici s Rumunskem,“ a to přece bylo pro 
mladé ČSR spojencem a spojenectví později vyústilo v Malou 
dohodu. Nakonec zazněl v Paříži další pádný argument – 
vytvoříme hráz proti rozpínavosti bolševického Ruska. Kdo 
by tehdy odolal? Vždyť Maďaři socializovali Uhry komunis-
tickou Maďarskou republikou rad a možná by se rádi spojili 

Nestopovat, veze se hnůj 
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radikálních ukrajinských nacionalistů. Jenže hned poté 
je vystřídali Maďaři, Češi nasedali do vlaků směřujících do 
už Protektorat Böhmen und Mähren a Rusíni prchali do 
Sovětského svazu. Jenže tam je nazvali západními špiony 
a poslali do gulagů na Sibiři. Teprve až při vzniku Svobodovy 
československé armády a jejím vystoupení u Buzuluku začali 
Rusíny propouštět, aby využili vojenský potenciál jejich touhy 
vrátit se domů. Na podzim 1944 Rudá armáda Podkarpat-
skou Rus osvobodila, ale zdejší měli jiný pocit, že byli polknuti 
jako malé Stalinovo sousto. Měli pravdu, o jejich osudu už 
bylo zase dávno rozhodnuto. Stalin se domluvil s českoslo-
venskými komunisty, jak to s Podkarpatím po válce bude. Už 
jen šlo o jediné – aby převzali v Československu „vládu lidu“ 
a Rusíni navenek prezentovali „přání lidu“, jak je jim dobře 
v náručí svého velkého bratra. Samozřejmě že dobrovolně. 
Pro jistotu jim byly na pár týdnů zastaveny válečné příděly 

potravin, a jen jak řekli ano, závory se zdvihly. Kdo přesto 
protestoval, vyrazil na „ozdravný“ pobyt na Sibiř. Beneš pro-
testoval také, ale z Prahy, a českoslovenští komunisté, kteří 
od května 1946 řídili vládu, klopili před velkým vůdcem 
Stalinem hlavu – Podkarpatí je přece díkem za osvobození 
Československa. Ti nejzasvěcenější se usmívali, že Sovětský 
svaz vyplatil odškodnění za nemovitosti Čechoslováků v Pod-
karpatí přes devět set milionů korun, jenže komunisté jim 
vyplatili jen třináct milionů korun, zbytek si ponechali. Volby 
přece něco stály! A vůbec, nastalo přece období vyvlast-
ňování, a nikoli rozdávání! A tak se Podkarpatsko stalo 
Zakarpatskem. Záleží přece, z které strany se na Karpaty  
díváte.

Do Užgorodu je to ze slovenských hranic jen pět 
kilometrů, vlastně přejetím čáry jste už u letiště. Užgorod je 
už gorod (rusky město), už jsme na východě, povzdychne si 
turista kodrcající se po rozflákané silnici vybudované sovět-
ským švihem tužky po mapě, ale v realitě sesmolené a pofli-
kované, jak právě asfalt vypadl cestářovi z lopaty. Pravda, 
mnohé úseky jsou už nové, ale je jich velmi poskrovnu. Aby-
chom si udělali pořádek, město leží na řece Uh a od ní je název 
odvozen. Je důležitým železničním uzlem, širokorozchodná 
trať (v bývalém SSSR je rozchod kolejí širší než v Evropě) vede 
až do východoslovenských železáren u Košic. Po ní ale osobní 
vlaky nejezdí, podvozky lehátkových vagonů se přepřahají 
v Čierné nad Tisou, proto má město ve znaku železniční kolo. 
Městečko se mělo jmenovat Čierna při Čope, ale i když jím 
řeka Tisa neprotéká, muselo tomu tak být. Městečko Čop si 
přece nechali Sověti, když v pětačtyřicátém malovali hranice. 

Naštípaná polínka jsou obrazem každého hospodáře

Dnes v Zakarpatsku převažuje pravoslaví

Na vesnicích se svezete s kýmkoli a na čemkoli

se Sověty. Už chyběl jen podpis na zámku v Saint Germain 
a bývalá monarchie byla rozebraná, ale pro jistotu přišel 
i podpis Maďarska pod Trianonskou smlouvou v červnu 
1920. Už tehdy se ale ozývaly hlasy, že v Podkarpatské Rusi 
jde o dočasné řešení, které se časem nějak vytříbí. V Praze to 
viděli jinak: „Mladá republika roste a sílí!“ Novinář Ferdi-
nand Peroutka si ale dovolil napsat: „Vždyť už první pohled na 
mapu stačí, abychom viděli, jak strategicky nevýhodně je pro 
nás toto území položeno! Nejchudší, nejzaostalejší a alkoholem 
nejvíce prolezlá země z celého bývalého Rakousko-Uherska. 
Dobrý příklad, že samo zvětšení území nemusí přinášet  
štěstí!“

Do země podkarpatskoruské, která opravdu patřila 
k nejzaostalejším v Evropě, vyrazili čeští úředníci, vojáci, 
policisté, učitelé a technici. Podle historiků bylo následujících 
dvacet let dobou největšího hospodářského rozkvětu 
a politické svobody Podkarpatí. Jenže svoboda přinesla 
i oživení národnostních třenic a těch využili při Vídeňské 
arbitráži následující jen měsíc po Mnichovském diktátu 
Němci a darovali spřízněnému Maďarskému království nejen 
jih Slovenska, ale i Podkarpatské Rusi. Jedni jásali, druzí se  
stěhovali. 

Oškubané Československo se ale ani v březnu 1939 Pod-
karpatska vzdát nechtělo, ještě den před vpádem německé 
armády do Prahy potlačili českoslovenští vojáci povstání 
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Užhorod, pravoslavný chrám Krista Spasitele

 Zaplať pár hřiven, a máš v tržnici místo i s váhami

Symbolické místo. Tady se přece v roce 1968 naposled políbil 
Leonid Brežněv s Alexanderem Dubčekem a vyřkl větu, která 
změnila vývoj v ČSSR na dvacet let: Éto vaše dělo! A rázem byl 
na světě jednadvacátý srpen.

Konečně už přejeďme most Tomáše Masaryka (Томаша 
Масаріка міст) a symbolicky se stavme v parku Malé Galago, 
kde na podstavci stojí busta našeho prvního prezidenta. Tuto 
zde postavili v roce 2002. Pravda, Masaryk zde měl sochu od 
roku 1928, ale hned po maďarské okupaci v roce 1939 byla 
stržena. Američané ji nalezli v Pasově, vrátili ji, ale nebylo už 
kde ji znovu vztyčit. A tak se dostala do Hranic na Moravě, 
tam jim jejich původní sochu Masaryka z roku 1924 zničili 
za druhé světové války. Podkarpatská socha byla v Hranicích 
odhalena v květnu 1948 a stála zde do roku 1963, kdy musela 
do stodoly. V roce 1968 ji oprášili, znovu vztyčili, ale po pěti 
letech byla odstraněna a pro jistotu zničena. Jak jinak než 
z důvodu špatného stavu.

Pojďme se zaposlouchat do chórů v místním Chrámu 
Krista Spasitele, který září novotou na dálku. Byl dostavěn 
v roce 2000, aby nahradil svatostánek řeckokatolické církve, 
který sloužil od konce války pravoslavné církvi. Zase symbo-
lika. I církev přece dává najevo, kam patří. Podkarpatsko bylo 
pod vlivem katolického Rakousko-Uherska, pak Českoslo-
venska, pak ateistického Sovětského svazu a nyní Ukrajiny 
a ta je pravoslavná. Z Kyjeva přišly miliony a zlaté kopule 
rozzářily tak, aby byly vidět přes unijní hranici.

Ve městě, které je bez elektrické dopravy, vládnou malé 
maršutky, otřískané minibusy sebrané ze všech možných 
míst, od sovětských vojenských až po převládající Mercedesy, 

které by už nejen v Německu dávno recyklovali na plechy 
nových modelů. Tady vás zavezou za pár hřiven kamkoli. 
Chcete na trh? Tam nakoupíte všechno možné i nemožné, 
stejně tak v supermarketech či místních obchodech. Minout 
ale nelze nabídku skvělých sýrů, většinou ovčích, a hromady 
čokoládových bonbonů. Věřte, že výborných! Nechte si jich 
nasypat do pytlíků po půlkilech, uvidíte, jakou jimi uděláte 
doma radost. Věřte, že i s těmi sýry by to dopadlo stejně, ale 
problémem je hranice a veterinární hygienická ochrana území  
EU.

Na Podkarpatskou Rus lákají české cestovní kanceláře 
s jistou nostalgií, ale jezdí se sem většinou jen za pěší turis-
tikou. Zdejší bukové lesy jsou zapsány v seznamu UNESCO, 
náhorní planiny Karpat jsou nedotčené civilizací. V partiích 
nad cca 1500 metrů končí lesy a oblé kopce jsou obnažené 
travnatými poloninami, jak jim tady odedávna říkají a které 
skvěle popsal v knize Lovy v Karpatech docent Vysoké školy 
zemědělské v Praze Julius Komárek. Nejvyšší kopce dosahují 
výšky něco nad dva tisíce metrů, tedy málem o pět set metrů 
výš než Sněžka. A medvědi? Je jich tu mnoho, ale zatím ne 
v takové koncentraci jako na Slovensku. Bát se jich nemusíte, 
byť vám o nich pastevci budou povídat příběhy, ze kterých 
jde mráz po zádech. Když se podíváte do statistik, tak zatím 
žádný turista, natož český, ve zdejších horách medvědem 
pocuchán, natož sežrán, nebyl. Zakarpatsko má medvěda ve 
znaku i na vlajce a žluté a modré pruhy dávají najevo, že je 
součástí velké Ukrajiny.

S čím zdejší umí opravdu pracovat, je dřevo. Odedávna 
se z něho stavěly domy, zdobily se jím, a úhledná naštípaná 
polínka jsou obrazem každého slušného hospodáře. Když 
ale přišel sovětský systém, přišel tlak budovat vše na věky, 
tedy z betonu. Jak? Rychle a lépe ještě rychleji. Výsledkem 
byl východoevropský socialistický šlendrián. V jednom měli 
soudruzi pravdu, betonová monstra jsou málem nezničitelná, 
a tak na vás nejen koukají, ale i varovně zdvíhají prst. O to 
razantněji se dnes místní vrací ke dřevu, staví z něho moderní 
sruby, obchody a především restaurace. Říkají jim v horách 
turbazy a můžete si být jistí, že se zde nacpete šašlikem až 
k prasknutí. Maso je zde stále ještě synonymem pohostinnosti 
a pořádného jídla. K němu patří i domácí kvas a samohonka. 
Žádné dlouhé přípitky jako v Rusku nečekejte, ale věřte, že se 
tady pije rozhodně víc než dost.

Když se místních zeptáte, co doporučí jako místo 
rekreace, jistě vás odkáží na místní moře, slané jezero 
Solotvinu, zaplavený solný důl, nad nímž se stále ještě tyčí 
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Maso je zde synonymem pohostinnosti a pořádného jídla

Neváhejte, nakládané houby jsou vynikající 

Dnešní Zakarpatsko. Staří čekající na peníze od mladých

těžařské věže. Okolí moc krásné není, nečekejte ani soukromí 
ani nedozírnou písečnou pláž, raději jen vyčvachtat a hurá do 
hor. Ani první kilometry se moc nerozhlížejte. To, co dovedou 
někteří zbohatlíci vytvořit, aby ostatním ukázali, na co mají, 
není ani na kroucení hlavou, ale i za těmito kuriozitami se 
přece cestuje, jsou poznáním.

Při cestě do Siněvirského národního parku rozhodně 
neminete vesnici Koločava. Kdo by ji neznal? Ivan Olbracht 
si odsud vypůjčil hrdinu své knihy Nikola Šuhaj loupežník. 
Rozhodně se zastavte u hrobů českých četníků, které Nikola 
zavraždil, nakoukněte do sovětského Muzea ateismu, 
československé školy, projděte se k hrobům Nikoly a Eržiky 
a nakonec si dejte něco dobrého v bývalé četnické stanici, 
dnes hospodě. Točené pivo za našich patnáct korun a slušné 
jídlo za babku. Když vidíte velkou podobiznu Nikoly Šuhaje 

s nápisem „Lidový mstitel, zabit roku 1921 českými čet-
níky“, možná se leknete, jestli místní na Čechy nezanevřeli. 
Naopak! I tady si jeho činy dodnes vykládá kdekdo jinak 
a kdekdo starší tvrdí, že ho osobně znal, i když byl Nikola 
zabit v roce 1921. Klidně si to v hospodě s místními pro-
berte a neznalosti jazyka se nebojte. Zdejší ukrajinština je 
nám velmi blízká, domluvíte se bez problémů, a jestli k ní 
přidáte základy ruštiny, maďarštiny, rumunštiny, něm-
činy či romštiny, budete se v Zakarpatsku cítit jako doma. 
Buďte si jistí, že vás někdo pozve na stakančik a začne 
vysvětlovat, odkud pochází a co vše má s námi společného. 
Zdejší lidé jsou nesmírně pohostinní a k Čechům  
obzvláště.
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Váš  dodavatel 
kvalitního 

masa
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V srdci  
Zlaté podkovy

Ing. JAROSLAV VALENTA

Úvod 

Právě se stmívalo, když jsem z odletové haly na letišti Harts-
field-Jackson pozoroval v dálce rozsvěcující se Atlantu. 

Jednalo se o velmi zajímavý pocit, neboť se po delší době strá-
vené v USA blížil okamžik, kdy odcestuji na krátký moment 
do země, která se už v mládí stala mým cestovatelským snem. 
V jednom z předchozích čísel jsem psal o splněném africkém 
snu a trochu jsem také ale naznačil, že bude příležitost na-
psat i o jiném místě, které jsem si přál vždy navštívit. Psal se 
rok 1996, kdy jsem se jako malý kluk, a to opět díky mému již 

dříve zmiňovanému kamarádovi, dostal k hokeji v době pro-
bíhajícího mistrovství světa v tehdy první české zlaté Vídni. 
I když ne na profesionální úrovni, tak přesto tento sport ovliv-
nil můj život až do současnosti. V roli hokejového fanouška 
jsem měl i trochu štěstí, neboť se mi povedlo zažít mnoho 
úžasných chvil plných radosti, ale i slz, jak s tímto sportem 
samotným, tak s lidmi, kteří v hokejovém světě něco zname-
nají nebo znamenali. Být svědkem zlaté generace národního 
týmu, dočkat se po velmi dlouhých letech postupu „svého“ 
klubu mezi tuzemskou elitu a následných úspěchů, vidět Já-
gra na pár metrů dávat rozhodující góly na domácím mist-
rovství a poznat atmosféru zápasů NHL, to jsou okamžiky, 
na které nelze nikdy zapomenout. Právě díky této lední hře se 
vytvořil můj platonický vztah k zemi, která se pyšní jejím zro-
dem. Dříve v dětství, i později v rané dospělosti, nemyslitel-
ná představa, která se nedávno celkem jen tak „jako mimo-
chodem“ stala skutečností, i když jen na krátký čas, tak to byl 
jeden z nejsilnějších životních okamžiků, kdy člověku běhal 
mráz po zádech a myslel na svá dětská léta. 

Mráz, který hřeje… 

Po více než měsíci v teplé jihoamerické Alabamě jsem 
se chystal na cestu zpět do Evropy, jenže jako sladkou 
tečku při návratu jsem se rozhodl udělat krátkou zastávku 
v zemi severně od USA. Jelikož byl únor, měl jsem trochu 
obavu, jak se vypořádám s teplotním šokem, který by mě 
na severu mohl čekat. Místo kulicha a zimní bundy to jis-
tily dvě mikiny s kapucí, místo zimních bot dvoje ponožky 
a pletené rukavice jsem si koupil v suvenýrech na letišti. Po 
krátkém letu jsem na mapce v letadle viděl, že právě přelé-
táme jezero Ontario a že bychom měli za cca 15 minut při-
stávat na letišti Pearson v Torontu. Po chvilce se mi z letadla 

Downtown Toronta z pohledu od břehu jezera Ontario spolu s veřejnou ledovou plochou na bruslení, kterých je ve městě několik
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naskytl neskutečný pohled na oslňujícím způsobem zářící 
aglomeraci při západním břehu jezera Ontario. Bylo po 
deváté hodině večerní a plocha, která byla osvětlená, neměla 
konce ani při pohledu z letadla. Krátce po dosednutí jsem se 
tradičním způsobem prokličkoval k imigračním úředníkům, 
jelikož byl večer, šlo to velmi rychle. S americkým vízem 
a návaznou letenkou domů jsem dostal jen razítko a po 20 mi- 
nutách po příletu jsem již měl kufry a hledal vlak spoju-
jící letiště s centrem Toronta. Když jsem poměrně unavený 
seděl ve vlaku, který se příměstskou oblastí vydal směrem 
do samého centra velkoměsta, uvědomil jsem si, vždyť 
jsem tady, není to jen sen, jsem opravdu v Kanadě. Po pří-
jezdu (cca 25 minut) na Union Station jsem v hlavní hale 
viděl kanadskou vlajku a pak další vlajky jednotlivých pro-
vincií, stále jsem tomu nemohl věřit. Po východu z nádraží 
na jednu z hlavních ulic jsem zamířil k ubytování, které bylo 
vzdálené asi jen dva bloky v jednom z těch věžáků tvořících 
downtown, ale těch 10 minut chůze bylo mých nejmrazi-
vějších v životě. Asi mnoho adrenalinu z prvních okamžiků 
do mě vlilo novou energii a i přesto, že jsem byl oblečen na 
+15 °C, tak mi nějak těch téměř šílených -10 °C nevadilo. 
Po ubytování jsem se rozhodl využít každý okamžik a vydal 
jsem se na procházku nočním Torontem, cítil jsem se zde 
daleko bezpečněji než např. v jakémkoli z amerických velko-
měst, které jsem kdy navštívil. Asi tříhodinová noční chůze, 
místy až liduprázdného města v mrazu, unaven a sám, byla 
neskutečně osvěžující. Byly to okamžiky, kdy jsem byl velmi 
šťastný, plný dojmů a pocitů, které nelze popsat. Nicméně 
jsem se rozhodl, jít si na chvilku lehnout a nabrat sílu na 
jeden kanadský den, který bych si chtěl plnohodnotně užít. 

Toronto 

Největší kanadské město leží na břehu jezera Ontario ve 
stejnojmenné provincii. Toronto je součástí poměrně velké 
a hustě osídlené aglomerace, která má tvar podkovy při seve-
rozápadním břehu jezera. V této „podkově“, na jednom konci 
u města Peterborough a na konci druhém u Niagarských 
vodopádů při hranici s USA, je soustředěna velmi podstatná 
část kanadské populace (více než čtvrtina Kanaďanů) a také 
je ekonomickým srdcem Kanady. Právě pro podstatný hospo-
dářský a společenský význam této poměrně na rozlohu malé 
oblasti (asi 0,3 % Kanady) je označována jako Golden Hor-
seshoe (Zlatá podkova). Ačkoliv je Toronto nejlidnatějším 
městem Kanady, je velmi čisté a jeho poloha u břehu jezera 
dává městu velmi příjemný ráz. V porovnání s americkými 
velkoměsty se mi Toronto jevilo jako daleko kosmopolitnější 
než např. i New York, ale může to být jen osobní pocit. Při 
návštěvě Toronta jsem také mohl bezprostředně porovnat 
kulturní rozdíl Kanaďanů s Američany, byl to pro mě spíše 
šok. V USA jsem nebyl poprvé, a tak s čistým svědomím mohu 
„říci“, že jsem v Kanadě silně postrádal onu pro Američany 
typickou otevřenost, úsměv, komunikativnost, ohleduplnost 
a pomocnou ruku v jakékoliv situaci. V kanadském velko-
městě se mi jevil přístup lidí až moc uzavřený, konzervativ-
nější a nezbavil jsem se dojmu, že jsem s ohledem na chování 
lidí spíše někde v Evropě. Při procházce městem jsem usoudil, 
že úroveň života, alespoň v této části Kanady, je poměrně 
vysoká, s čím souvisí i vysoké ceny. 

Co každého napadne, pokud se zmíníme o Kanadě? 
Určitě to bude krásná příroda, javorový sirup a hokej. I když 
ona krásná příroda, tedy národní parky někde v Rocky 
Mountains v Albertě nebo Britské Kolumbii, je až na západě 
Kanady, tak Toronto nabízí na velkoměsto poměrně mnoho 

Mrazivá noční procházka ve sněhu s výhledem na CN Tower 
byla mým prvním seznámením s kanadským Torontem

Gooderhamova budova je ikonickým místem centra Toronta, 
výrazně připomíná Flatiron Building v New Yorku

Přístavní část Toronta nabízí skvělé místo pro procházky  
a sportovní aktivity
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Tim Hortons a Hockey Hall of Fame

Snad není země na světě, kde by hokej znamenal tak 
hodně jako právě pro Kanaďany. V kolébce tohoto zimního 
sportu není hokej jen hrou, ale životním stylem, nalezneme 
zde i mnoho spojitostí, ve kterých se ve finále, ať už v sou-
časnosti nebo historicky, hokej odráží. Kanaďané jsou na 
hokej tak hrdí, že se s ním setkáte téměř na každém rohu, 
pokud jen budete trochu všímavější. Na ulicích potkáváte lidi 
v dresech a kšiltovkách odkazujících na lední hokej, stejně tak 
mnoho reklam a jídel, do kterých je tato hra zakomponována. 
Nechť příkladem je např. obyčejné přísloví, které o někom 
hloupém hovoří jako o vagonu plném tupých bruslí. Není 
snad v běžném životě kanadské populace něco kanadštějšího 
v souvislosti s hokejem a jídlem než fastfoodový řetězec Tim 
Hortons, kde by i pro mě bylo hříchem si nedat ke snídani 
jejich donut a černou kávu. Timmies, jak bývá někdy tento 
oblíbený řetězec kaváren nazýván, nebyl založen nikým jiným 
než kanadskou hokejovou legendou a hráčem torontského 
teamu Maple Leafs. První kavárna byla otevřena v Hamil-
tonu v Ontariu v roce 1964. V současnosti je to v Kanadě nej-
větší řetězec s více než 4000 prodejnami s expanzí i daleko za 
hranice země. I když jsem nebyl v Torontu v době, kdybych 
měl příležitost navštívit místní klub NHL, tedy Maple Leafs, 

rozhodl jsem se jako 
h o k e j o v ý  f a n o u š e k 
v ě n o v a t  č a s  h o k e -
jové síni slávy (Hockey 
Hall of Fame), kde je 
mnoho úžasných hoke-
jových artefaktů. Hoke-
jová síň slávy v Torontu 
je naprosto úžasným 
místem pro hokejové 
nadšence, nejen pro 
bohatou a velmi cennou 
expozici, ale i pro mnoho 
interaktivních možností. 
Velmi oblíbeným mís- 
tem snad pro všechny 
věkové kategorie je nej- 
modernější hokejový 
interaktivní Goodyear 
Shoot Out a Shut Out. 
Jedná se o virtuální 
zážitek jeden proti jed-
nomu, kde si můžete 

Pohled na rušnější ulici okrajové části Toronta

Typické kanadské domy předměstí Toronta, často připomína-
jící a poukazující na viktoriánskou architekturu

Dominantou Toronta je 553 m 
vysoká CN Tower

turistických a kulturních atrakcí, ale i volnočasového využití. 
Některé zdroje mluví o Torontu, ale to samé např. i o Vancou-
veru, jako o místu, kde se dá výborně žít, nebo snad dokonce 
o místu, kde se dá nejlépe žít. Zajímavé je, že i když jsem se 
brouzdal v ulicích downtownu či v periferních oblastech, 
město na mě působilo poklidně, bez výrazného shonu a pře-
kvapivě velmi čistě a bezpečně. Ve městě lze nalézt mnoho 
parků a přilehlost jednoho ze slavných severoamerických 
jezer dává Torontu až „přímořský“ charakter, což dohromady 
působí velmi atraktivně. Návštěva Toronta nebyla nijak extra 
dlouho plánovaná, vždy jsem cestu do Kanady v myšlenkách 
směroval na západ, ale tuto nečekanou možnost jsem rychle 
uchopil za svou, navíc ocitnout se v zemi javorového listu 
v zimním období a mít možnost vidět v letošní zimě sníh bylo 
velmi uspokojivé. 

Když máte velmi limitovaný čas v určitém místě, navíc 
v zemi, kam jste se vždy chtěli podívat, musíte si velmi 
důkladně svůj kanadský zážitek naplánovat do poslední 
minuty. Dobře se ubytovat, projít si pěšky město, na chvíli se 
trhnout z džungle mrakodrapů do okrajových částí, dobře se 
najíst, něco navštívit a koupit suvenýry, to vše byl program, 
který znamenal, že na letiště dorazím na poslední chvíli. To se 
tak ale také stalo. 

Přes sdílený typ bydlení jsem si našel ubytování v jednom 
z mrakodrapů přímo v centru na okraji jezera s výhledem asi 
z 30. poschodí na dominantu města, na CN Tower s výškou 
553 metrů. I když jsem zde v podstatě jen přenocoval, noční 
ale i ten ranní pohled mi vyrážel dech. Aniž bych po noční pro-
cházce nějak dlouze spal, neboť jsem v hlavě především pře-
rovnával myšlenky, jak si z mnohých atrakcí vybrat ty nejlepší, 
kde začít a kde skončit, abych stihl večerní letadlo, byl jsem 
velmi vzrušený z objevování a užívání si této pro mě unikátní 
a jedinečné možnosti. 
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Káva a donutky v Tim Hortons kavárně jsou srdeční záležitostí 
mnohých Kanaďanů

Hokejová síň slávy nabízí mnoho zážitkových atrakcí, příkladem je Shoot out, tedy střelba na virtuálního brankáře v životní 
velikosti na velkém monitoru

s reálným pukem a hokejkou zastřílet na počítačově simulo-
vaného brankáře v životní velikosti, nebo opačně čelit střelám 
a nájezdům hvězd NHL, a krýt tak reálně velkou hokejovou 
bránu v brankářské výzbroji. Síň slávy ale také nabízí některé 
artefakty a memorabilie, které takto pohromadě a ve velkém 
množství z celosvětového hokeje jen těžko najdeme někde 
jinde. Příkladem jsou prsteny za výhru ve Stanley Cupu, tro-
feje, dresy, hokejky a puky představující expozici odkazu-
jící na osobní věci vybraných hráčů, stejně tak připomínající 
velké turnaje a momenty hokejové historie. Neskutečná expo-
zice je věnována dvěma kanadským superhvězdám s čísly 9 
a 99, kterým se přezdívá „Mr. Hockey“ (Gordie Howe) a „The 
Great One“ (Wayne Gretzky). Expozice mezinárodního 
hokeje připomíná i české hvězdy, stejně tak naše Nagano 
a Zlatý hattrick. 

Tak zase příště…

Možnost návštěvy kanadského Toronta přišla zcela 
náhodně, a přestože jen na velmi krátkou chvíli, jednalo se 
pro mě o velmi silný moment, který mě vrátil vzpomínkami 
do dětství a připomněl mi mou vášeň k hokeji. Vedlejším 
produktem tohoto rychlého pohledu do země javorového 
listu bylo uzavření mého cestovatelského Wish Listu, což 
mi přineslo určité pohlazení na duši, i když se s Kanadou na 
dobro neloučím. Když jsem seděl v letadle a viděl jsem pod 
sebou se vzdalovat zamrzlou a zasněženou zemi, řekl jsem 
si, budu se Kanado těšit na naše příští setkání, ale tentokrát 
někde více na západě. 
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Café Montmartre 
aneb jiná podoba 

fungování  
po koronaviru

Ing. IVAN JEMELKA

Krize české gastronomie

V Česku fungovalo před příchodem koronavirové krize na 
40 tisíc restaurací, hospod, barů a dalších gastronomic-

kých podniků. O vyhlášení nouzového stavu rozhodla vláda 
12. března, dva dny poté byly nuceně uzavřeny všechny re-
staurace a další podobná zařízení. Část začala nabízet pivo, 
případně i obědy, z okének a rozvážet jídlo. Podle údajů Aso-
ciace hotelů a restaurací však v březnu 75 procent stravova-
cích zařízení provoz zastavilo úplně a není jisté, zda se jim po-
daří byznys restartovat, nebo definitivně skončí.

Přesto, pivo či limonádu s sebou nebo rozvoz jídel 
ještě stále provozují po Česku tisíce hospod a restaurací. 
A mnohým to podle zjištění společnosti Storyous pomáhá 
udržet aspoň část tržeb dosahovaných v únoru, tedy před 
vyhlášením nouzového stavu.

Tržby celého oboru gastronomie v Česku se v dubnu pro-
padly na 20 procent oproti situaci před zavřením provozoven. 
Jedná se přitom o určité zlepšení. V březnu dosahovaly tržby 
v pohostinském oboru pouhých deseti procent únorového 
stavu.

Majitelé pivnic dělají, co se dá. Na základě internetové výzvy 
vznikl web zachranhospodu.cz, na kterém mohou hospodští 
zaregistrovat svůj podnik. Na webu si pak uživatel internetu 
vybere hospodu a koupí voucher v libovolné hodnotě. Příspěvek 
se odesílá ihned na konto majiteli podniku. Až se podnik otevře, 
tak odesílatel může svůj voucher využít ke koupi piva.

Další možností je ověřený crowdfundingový (skupi-
nové financování nebo davové financování) portál HitHit.cz, 
který při této příležitosti spustil podpůrný program s názvem 
Antivir. I zde majitelé pivnic registrují svoje podniky a žádají 
o podporu od svých hostů. Opět jde o formu jakéhosi před-
prodeje. Majitelé restaurací nabízejí za příspěvky odměny 
v patřičné hodnotě. Někdy může jít o poděkování, jindy o grill 
párty pro deset lidí.

Pandemie změní „mapu“ hospod a restaurací

Koronavirová pandemie a nouzová opatření proti šíření 
této infekce, která snad zabránila zhroucení zdravotnického 
systému, pravděpodobně změní „mapu“ gastronomických 
služeb. Zvlášť v Praze, v Českém Krumlově, Mariánských 
lázních a dalších místech zaměřených na turisty z jiných zemí. 
Dopravní společnosti odhadují, že intenzita cestování mezi 
evropskými zeměmi se vrátí na svou původní úroveň asi za tři 
roky. Tak dlouho pražské hospody čekat nemohou. Zejména 
ne pivnice ve středu města, jejichž původní klientelu tvořili 
nejméně z poloviny hosté ze zahraničí. Okolnosti tedy nej-
spíš pražskou gastronomii přinutí, aby se přeorientovala na 
domácí trh. Co se týká pivnic, nezdá se, že by to pro Prahu 
a její tuzemské návštěvníky byla nevýhoda. Ceny se totiž 
patrně přizpůsobí české kapse a snad i interiéry postupem 
času národnímu vkusu. Dává to naději, že z pražských ulic 
postupně zmizí restaurační zařízení, jejichž vnitřní úprava 
připomíná cosi mezi hotelovou lobby, zámeckým pokojem 
a barem v Texasu. Už jsme zaznamenali první vlaštovky. 
Například pivní koloběžky a další podobné atrakce spjaté 
s levnou alkoholovou turistikou. Asociace průvodců, hote-
liérů či restauratérů je údajně na jiné klienty již připravena.

Dovolíme si tu i věštbu z křišťálové koule: Za pár let, 
až se snad bude zase cestovat tak jako dřív, pražská, česko-
krumlovská atd. gastronomie bude nabízet služby nejen pro 
domácí klientelu, ale i nejméně o řád vyšší pro zahraniční hosty. 
Ovšem výrazně v menší míře než v uplynulých letech. Do České 
republiky a hlavně Prahy by totiž v budoucnu měli přijíždět na 
návštěvu lidé s nadprůměrnými příjmy. Nikoli už převážně 
„baťůžkáři“ a turisté, jejichž výdaje na dovolenou mohou být 
jen o trochu větší než většiny našich občanů. Takový je ale-
spoň záměr vlády a příslušných radnic. Místům přetíženým 
turismem ulehčit zavedením nadstandardních služeb za nad-
standardní ceny. Znamená to, že síť hospod, která bude nabízet 
své služby v následujících letech podle, doufejme, tradic české 
pivní kultury, zůstane již zachována na dlouhou dobu. Po čase 
jen vznikne přiměřené množství relativně luxusních podniků. 
No, uvidíme. Člověk míní, Pán Bůh mění, jak se říká.

Ilustrativní příběh Café Montmartre

Příběhem, který dobře ilustruje, o čem je řeč, je historie 
Café Montmartre v Řetězové ulici v Praze na Starém Městě.  
Když půjdete ulicí Husovou, minete Betlémské náměstí, pak 
první, slepá vlevo, je Řetězová.  Montmartre spadá do kategorie 
relativně nových hospod, otevřených v devadesátých letech, ale 
stejně tak do kategorie pivnic historických a legendárních. Byla 
založena v roce 1911, po první světové válce zanikla a znovu 
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otevřena byla v roce 1999. Café Montmartre, podobně jako 
třeba Kavárna Mlýnská, je taková jakoby lepší hospoda. Tedy 
pivnice pro „lepší“ lidi. Tak to zamýšlejí jejich zřizovatelé.

Letos 22. dubna se na facebookové stránce Montmartre 
objevila tato zpráva: Přátelé, milí hosté, štamgasti... Café 
Montmartre tak, jak ho znáte od září minulého roku, už neza-
žijeme. Mrzí nás to, nicméně není třeba vysvětlovat, proč tomu 
tak je. Děkujeme vám za přízeň a krásné dny i večery strávené 
ve vaší přítomnosti. Pokud byste si chtěli dát z okýnka (nebo ze 
všech tří) poslední nápoj nebo si odnést hrnek s naším logem, 
rádi vás přivítáme tento pátek od 14 hodin. Mějte se krásně, 
hodně zdaru, štěstí a zdraví.

Pragmaticky konstatujme, že žádná velká škoda. Z his-
torického podniku, navštěvovaného pražskou bohémou, se 
stala neslaná nemastná hospoda s prakticky sériovým inte-
riérem v eklektickém stylu. Něco mezi mexickou tavernou 
a barem v Chicagu, kde vám načepují Plzeň za 52 korun a roz-
lijí dvě deci vína za 56 korun. K jídlu jste si mohli dát hermelín, 
utopence nebo paštiku. Nabídku kávy na deset způsobů jste 
našli v každé kafetérii. Unylý podnik, kam to moc netáhlo 
dokonce ani zahraniční turisty. To, co zbylo z někdejšího 
věhlasu, byly akorát fotografie dávno zesnulých slavných 
hostů na zdi.

Dlužno dodat, že provozovatelka Café Montmartre Iva 
Nesvadbová později tklivou informaci o konci podniku upra-
vila v tom smyslu, že bude v trochu jiné podobě fungovat i po 
ukončení opatření vlády. Jen, jestli je paní provozovatelce už 
zřejmé, jaká podoba by to měla být.

Největší rozdíl mezi Montmartrem dnes před zavřením, 
a tím za Rakousko-Uherska je, že zatímco v jednom byla pře-
vážně soustředěna nehybnost a nuda, v tom před první svě-
tovou válkou se koncentroval kulturní život. 

Dům U Tří divých mužů

V Řetězové, dnes číslo sedm, v domě U Tří divých mužů, 
se začátkem 20. století odehrával bujarý společenský život. 
Dům dostal své jméno v roce 1791, kdy se zde uskutečnilo 
představení tří „lidožroutů“, které do Čech z daleké Ameriky 
údajně dovezl jakýsi anglický gentleman. Ovšem nakonec se 
ukázalo, že tito diví muži s vysokými čepicemi zdobenými 
peřím, potetovaným obličejem a pojídající před obecenstvem 
syrová kuřata jsou tři pacholci od Vodňan a po jejich odhalení 
se za nimi i jejich průvodcem slehla zem. Až do roku 1911 pak 
v domě provozovala paní Havránková kavárnu Olympia. Po 
ní si klenuté prostory v přízemí domu pronajal zpěvák, kaba-
retiér a kavárník Josef Waltner. Od roku 1913 zde provozoval 
literární kabaret Mont-Waltner, který byl vyhledávaný přede-
vším česko-německou bohémou. Název kabaretu odkazoval 
na vyhlášenou pařížskou čtvrť intelektuálů Montmartre. 

Interiér tvořily tři místnosti, jejichž klenby zdobila díla 
malířů, kteří patřili mezi pravidelné návštěvníky kavárny. 
Místnost zvanou Chat noir vyzdobil v duchu parodie na 
kubistickou malbu grafik a malíř Vratislav Hugo Brunner 
cyklem alegorických postav představujících Sedmero hlav-
ních hříchů člověka. Zadní vinárnu vymaloval pohádkovými 
bytostmi František Kysela a sochu Evy pro taneční sál vytvořil 
architekt Jiří Kroha, jenž o několik let později celou kavárnu 
Montmartre zrekonstruoval.

Podnik svým programem navazoval na starší pražské 
kabarety. „Byla to opravdová bohémská krčma, jaké Praha 
dosud neměla. Organizační talent Waltnerův dovedl zde 
vykouzliti něco, na co se chodilo dívati nejen celé město, ale 
i venkov. Hned v den otevření 16. srpna byl zde takový nával, že 
prostorné místnosti ,Montmartru‘ nemohly pojmouti všechny 

návštěvníky,“ popisuje Václav Menger v knize Lidský profil 
Jaroslava Haška.

Večery byly vyplněny kabaretními čísly i improvizova-
nými přednáškami. Ke kulturnímu programu kavárny hojně 
přispívali také její stálí návštěvníci. Spisovatel, výtvarník 
a režisér Artur Longen zde například se svou ženou Xenou 
tančili „apačské“ tance a vrchní Jirák, zvaný Hamlet, zde 
s Emčou Revolucí poprvé předvedli argentinské tango. Do 
Montmartru se chodila bavit a diskutovat pestrá společnost, 
která kavárně rozverně přezdívala „Montík“. Ke kavárně pat-
řila jména jako Egon Erwin Kisch, Eduard Bass, Jaroslav 
Hašek, Franz Kafka či František Gellner.

Pozvolný zánik kavárny Montmartre začal první svě-
tovou válkou. Generace, která trávila v Montmartru dlouhé 
noci v družném hovoru i divoké zábavě, zvážněla. „Generace 
posledních let před první světovou válkou, která Montmartre 
udržovala na jeho výši, přes válku zestárla a zapomněla se pro 
jiné starosti smát. Usadila se ve školách, redakcích, kancelářích 
a až na čestné výjimky zesošatěla a zevšedněla,“ vypráví Gustav 
Roger Opočenský v knize Čtvrt století s Jaroslavem Haškem.

Držme palce

Ze slavné minulosti Café Montmartre je patrné, jaká 
trochu jiná podoba fungování i po ukončení opatření vlády by 
to měla být, aby podnik měl šťávu, smysl a vzkvétal.

Ovšem, objektivně, nebude to snadné nejen proto, že 
osobnosti „rozměru a váhy“ jako Egon Erwin Kisch, Eduard 
Bass, Jaroslav Hašek, Franz Kafka či František Gellner jaksi 
chybí. Bude to těžké kvůli změně životního stylu dnešních 
potenciálních hostů mladé či mladší generace. Často bydlí 
v příměstských satelitech, do Prahy jezdí autem, a proto na 
pivo nechodí. Většina komunikace se dnes odehrává přes 
různé inteligentní platformy. V době koronavirové krize 
zvlášť, a není vyloučeno, že to tak zůstane. Proto potřebu se 
setkat u piva už zase tolik lidí, zejména těch mladších, nemá. 
Inu přesto držme palce, snad to dobře dopadne. 

Prodej přes „okénko“ v době koronavirové krize
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doc. Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D.,  
vedoucí Ústavu sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha

Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT Praha je jedním z ústa-
vů (dříve kateder) Fakulty potravinářské a biochemické 

technologie a podílí se především na výuce studentů oboru 
Technologie potravin. Specializacemi, na které se Ústav ve 
své pedagogické činnosti zaměřuje, jsou technologie cukru, 
technologie škrobu, technologie čokolády a nečokoládových 
cukrovinek a cereální chemie a technologie. 

Na první pohled se jedná o velmi tradiční technologie, 
často s kořeny i v hluboké minulosti, které zdánlivě neprochá-
zejí žádným významným rozvojem s výjimkou modernizace 

strojních zařízení a automatizace procesů. Často je však 
opak pravdou. Samotná výroba a rafinace cukru se sice pro-
vádí postupy, které vznikaly a vyvíjely se v uplynulých dvou 
stoletích, podobně jako mlýnská a pekárenská výroba, která 
se ve svých základních principech vyvíjela dokonce několik 
tisíciletí. Nicméně, jak cukr, tak škrob, sirupy, mouka či kla-
sické pečivo, čokoláda i cukrovinky se v posledních deseti-
letích ocitly vesměs na seznamu téměř nežádoucích složek 
naší stravy (pravda, aniž by například u nás jejich spotřeba 
nějak významně klesala). Z pohledu některých extrémních 
názorových proudů jsme, dá se říci, ústavem technologie 
„bílých jedů“, z pohledu racionálního se zabýváme tech-
nologiemi výroby potravin, které v kombinaci s přebytkem 
konzumace obecně a především nedostatkem pohybu sku-
tečně mohou představovat zátěž organismu a zdravotní  
rizika.

A právě to jsou výzvy, které technologie, kterým se věnu-
jeme a které vyučujeme, přijaly a jdou jim naproti. A tak se od 
nás naše studentky a naši studenti dozvídají aktuální poznatky 
o sacharóze a dalších jednoduchých cukrech (glukóze, fruk-
tóze aj.) a jejich racionálním nutričním využití, o technologii 
výroby derivátů těchto látek s velkým aplikačním potenciálem 
nejen v potravinářství, o přírodních i náhradních sladidlech, 
o mnoha derivátech škrobu, které nacházejí uplatnění v celé 
řadě odvětví průmyslu, ale také v lékařství a farmacii, o tech-
nologii výroby čokolády a cukrovinek s přídavkem nutričně 
významných a biologicky aktivních látek. A podobně je 
tomu v cereální technologii, kde se studenti dozvídají mnohé 

 Ústav sacharidů a cereálií  
– úspěšné propojení vědy a praxe
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o současných trendech využití širšího spektra obilovin, pseu-
doobilovin i dalších plodin při výrobě chleba, pečiva a dalších 
typů cereálních výrobků, surovin nových anebo často těch, 
ke kterým se po staletích navracíme na nové úrovni jejich 
poznání. Učíme je o technologii výroby bezlepkových cereál-
ních produktů, o moderním pohledu na fermentační techno-
logie, které v našem oboru představuje výroba kvasů zdaleka 
již ne pouze žitných.

Snad díky tomu je zájem o náš obor u studentů bakalář-
ského i inženýrského stupně stabilní a má tendenci vzrůstat. 
A je nám potěšením a ctí, že naši absolventi nacházejí uplat-
nění ve významných podnicích s tuzemským i nadnárodním 
dosahem a jsou nám pak ve své praxi partnery, které zveme do 
našich přednášek a seminářů, aby své následovníky obohaco-
vali o aktuální pohledy z praxe.

Historie

Náš ústav má za sebou velmi dlouhou historii, která 
sahá až na přelom 18. a 19. století, a po celou tu dobu naši 
předchůdci spolupracovali s rodícím se a rozvíjejícím se 
průmyslem. Úplné počátky publikací a prvních náznaků 
výuky technologie cukru sahají do období prvních desetiletí  
19. století na tehdejším Královském českém stavovském tech-
nickém učilišti v Praze a jsou spojeny se jménem profesora 
chemie Karla Augustina Neumanna (1771–1866) a zejména 
profesora Karla Napoleona Ballinga (1805–1868). Na jeho 
práci již na Královském českém polytechnickém zemském 
ústavu navázal profesor František Štolba (1839–1910). Ve 
druhé polovině 19. století pak je výuka kvasné chemie a cuk-
rovarnictví spojena zejména se jménem prof. Dr.h.c. Karla 
Preise (1846–1916), který založil a do své smrti redigoval 
Listy cukrovarnické. Tak, jak se v českých zemích dařilo roz-
voji cukrovarnictví, výuka technologie získávala na významu 
v rámci výuky technické a později i potravinářské chemie 

v postupných proměnách školy až k Českému vysokému učení 
technickému a posléze samostatné Vysoké škole chemicko-
-technologické v Praze v roce 1952. Se samostatnou Katedrou 
technologie glycidů, posléze Katedrou chemie a technologie 
sacharidů, se pojí jména doc. Karla Šandery, prof. Stanislava 
Zelenky, prof. Jana Hampla, kteří de facto položili základy 
hlavním směrům, které Ústav sacharidů a cereálií v pedago-
gické i vědecko-výzkumné činnosti, reprezentuje.

Věda a výzkum 

Náš ústav byl po celou dobu své dlouhé historie vždy 
těsně propojen s průmyslovou praxí. Náš výzkum je proto 
zaměřen především na ty oblasti, které mohou nacházet 
v průmyslu uplatnění a přinášet řešení v těch oblastech, 
které naši průmysloví partneři nemohou řešit bez pomoci 
a spolupráce s vědecko-výzkumnými pracovišti. V poslední 
době se takové činnosti říká transfer technologií a, jak je 
u nás v Česku obvyklé, tento pojem se častým opakováním 
vyprázdnil natolik, že přestává být srozumitelný. My jej chá-
peme tak, že se v rámci našich vědecko-výzkumných aktivit 
snažíme sledovat ty trendy v jednotlivých oblastech, kterými 
se zabýváme, které vedou k novým potravinářským výrobkům 
splňujícím současné požadavky na výživu obyvatel vyspělé 
společnosti. Společnosti, která se vyznačuje přemírou příjmu 
energie v potravě, a naopak nedostatečným výdejem energie 
fyzickou činností. Tyto problémy jsou markantní v Evropě 
a dalších vyspělých částech světa a vedou k masivnímu zasa-

žení populace nadváhou a z ní vyplývajících zdravotních kom-
plikací. Dále se zabýváme několika tématy z oblasti zvláštní 
výživy, tj. výživy obyvatel se speciálními požadavky na výživu, 
zejména se to týká osob trpících celiakií. A stejně jako naši 
kolegové z dalších technologických ústavů naší fakulty 
a školy se obecně zaměřujeme na technologie a výrobní 
postupy vedoucí k efektivnímu hospodaření s energií a pří-
rodními zdroji. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, sacharidy jsou v poslední 
době často chápány jako jakési zlo, kterému je třeba se 
vyhýbat. I v případě těch sacharidů, které jsou stravitelné 
a představují především zdroj energie, je problém v přebyt-
kové energetické bilanci naší populace, a ne v nich samot-
ných. Ale vedle nich existuje celá rozsáhlá a pestrá skupina 
sacharidů, zejména polysacharidů, které našim orga-
nismem stravitelné nejsou a které souhrnně označujeme 
jako vlákninu potravy. Tyto polysacharidy často představují 
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nutriční a zdravotní přínos, který je buď znám, nebo je 
předmětem zkoumání, a často jsou v rostlinných pletivech 
doprovázeny dalšími látkami, kterým připisujeme pří-
znivou biologickou aktivitu. Právě vlákninou, jejími slož-
kami a doprovodnými látkami a jejich možným využitím se 
podrobně zabýváme. Zkoumáme složení a technologické 
a nutriční využití vlákniny obilovin a jiných hospodářských 
plodin i divokých rostlin, ale také hub, řas a některých mik-
roorganismů. 

Zejména v oblasti cereální technologie se, jak již bylo 
také uvedeno, zabýváme moderními technologiemi vedení 

kvasů. Pod pojmem kvas (či kvásek) si většina z nás před-
staví žitný kvas, který je základem výroby tradičního typu 
českého chleba. Dnes se však zabýváme také u nás netra-
dičním pšeničným kvasem, ale také technologickými postupy 
výroby kvasů z jiných obilovin a pseudoobilovin, které mohou 
nacházet například uplatnění při výrobě chleba a pečiva pro 
bezlepkovou dietu.

Z inženýrského hlediska se zabýváme v poslední době 
například membránovými procesy a chromatografickými 
postupy, které mohou sloužit k frakcionaci či izolaci a sepa-
raci celé řady zajímavých látek a mohou nacházet uplatnění 
jak v potravinářství, tak například při úpravě odpadních 
vod, což je při výrobě cukru a škrobu významné téma. Dále 
také některými tepelnými procesy, které souvisejí s techno-
logií sacharidů, jako například extruzí. V analytické oblasti 
se věnujeme identifikaci látek na bázi sacharidů a jejich 
derivátů (od polyolů přes monosacharidy, oligosacharidy 
až polysacharidy) izolované z různých rostlinných, mikro-
biálních a živočišných zdrojů. Charakterizaci těchto látek 
provádíme pomocí chromatografických a spektrálních  
metod.

Ve spolupráci s ostatními ústavy VŠCHT Praha, dal-
šími vysokými školami, univerzitami a vědecko-výzkum-
nými organizacemi jsme se podíleli a podílíme na řešení řady 
grantů a projektů v roli koordinátora, hlavního řešitele nebo 
spoluřešitele. Významnými výstupy projektů jsou publikace, 
certifikované metodiky, užitné vzory a patenty.

Zahraniční spolupráci včetně mobilit studentů magis- 
terského i doktorského studia a mobilit zaměstnanců Ústavu 
se snažíme aktivně podporovat a rozvíjet. Výzkumné akti-
vity týkající se analýzy a struktury polysacharidů jsou řešeny 
ve spolupráci s univerzitami např. v Portugalsku (Univer-
sidade de Aveiro) a Jižní Koreji (Catholic University of  
Korea).

Každoročně (již 15 let) pořádáme odbornou konferenci 
Polysaccharides-Glycoscience s mezinárodní účastí.

Průmysloví partneři

Našimi partnery jsou průmyslové podniky jak české, 
tak také nadnárodní s působností v České republice, spolu-
pracujeme také s profesními svazy, které tyto podniky sdru-
žují. V posledních letech se snažíme povýšit naše vzájemné 
vztahy na novou úroveň, a to dvěma způsoby. Zaprvé v oblasti 
výzkumu se snažíme společně hledat taková témata, která 
jsou nosná a dlouhodobá, aby z nich plynula delší, zejména 
víceletá spolupráce na větších projektech. Příkladem takové 
dlouhodobé spolupráce je výše zmíněný vývoj nových tech-
nologií přípravy a vedení kvasů z netradičních surovin, kde 
je naším partnerem významná výrobní společnost s prakticky 
celosvětovou působností. Druhou formou spolupráce, kterou 
se snažíme rozvíjet s našimi průmyslovými partnery, je jejich 
participace na naší pedagogické práci. Realizujeme to nejen 
tím, že některé významné odborníky z praxe zveme do našich 
přednášek a seminářů, ale v roce 2018 jsme zahájili konzul-
tace o samotných osnovách předmětů či jejich částí, které vyu-
čujeme. Jde o to, aby naše výuka na jedné straně zahrnovala 
fundované fyzikálně-chemické, biochemické a inženýrské 
principy technologií, které vyučujeme, což je naší výsostnou 
odpovědností, ale vedle toho také aktuální trendy a tendence, 
které jednotlivá průmyslová odvětví zcela aktuálně ovlivňují.

Hlavními plody naší práce jsou naši absolventi. Absol-
venti našeho ústavu se mohou podílet na vývoji receptur 
a technologických postupů nových výrobků, na řízení výrob-
ních procesů, IT kontrole procesů, kontrole a hodnocení 
jakosti potravin. Jak již bylo řečeno výše, mnozí z nich v prů-
myslu nacházejí velmi kvalitní uplatnění, často u našich nej-
bližších průmyslových partnerů, se kterými mají možnost 
navázat kontakty již během studia. Snažíme se hledat stále 
nové cesty ve výuce, výzkumu i partnerské spolupráci s praxí, 
čímž navazujeme na ty hluboké a nejlepší tradice našeho 
ústavu, které byly letmo zmíněny výše. Pokud se naši absol-
venti stávají postupně našimi partnery a spolupracovníky 
a často také našimi osobními přáteli, naplňuje nás to přesvěd-
čením, že naše práce má smysl. 



S diplomantkami a kolegy z Ústavu



P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

3
/

2
0

2
0

84 RevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Obsah:Obsah:
3

Editorial
Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.,  

AGRAL s. r. o.

4
Novinky SZIF pro rok 2020  

aneb co žadatele o dotace čeká a nemine
Ing. MARTIN ŠEBESTYÁN, MBA,

SZIF

9
Náš rozhovor  

– na 10 otázek odpovídá:
EDUARD KORANDA,

Uzeniny Příbram, a. s.,  
a ZEMAN maso−uzeniny, a. s.

14
Brambory v gastronomii  

– bramborové menu
Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D.,  

prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D., 
Katedra gastronomie a hotelnictví,  

Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno

20
Nukleotidy jako významná,  

ale opomíjená složka výživy
RNDr. PETR ŠÍMA, CSc., 

Mikrobiologický ústav, v. v. i., AV ČR,
MUDr. BOHUMIL TUREK, CSc.,  

Společnost pro výživu,
IRENA MICHALOVÁ, 

Sdružení českých spotřebitelů

25
Průmyslové zpracování potravin  

garantuje jejich bezpečnost  
a standardní jakost

prof. Ing. JANA DOSTÁLOVÁ, CSc.,  
VŠCHT Praha,  

Společnost pro výživu

28
Koronavirus nastavil světu zrcadlo

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

30
Globální marketingové trendy  

v mlékárenství
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Českomoravský svaz mlékárenský

40
Domácí vaření piva se stává koníčkem  

pro tisíce ctitelů zlatavého moku
JOSEF VACL

46
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství 

a města Dobrovice slaví 10 let své existence
JOSEF NEŠNĚRA,  
Dobrovická muzea

49
Řemeslo, braň se!

UMíME JEšTě VyROBIT šťAVNATé
A DOBŘE OCHUCENé PáRKy?

JOSEF RADOŠ

64
Ohlédnutí za dekádou 2008–2018  

v potravinářském sektoru 
JUDr. Ing. JOSEF MEZERA, CSc.,

Ing. ZDEŇKA NÁGLOVÁ, Ph.D.,
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

69
Podkarpatské Zakarpatsko

LADISLAV STEINHAUSER

74
V srdci Zlaté podkovy
Ing. JAROSLAV VALENTA

78
Café Montmartre aneb jiná podoba  

fungování po koronaviru
Ing. IVAN JEMELKA

81
Ústav sacharidů a cereálií  

– úspěšné propojení vědy a praxe
doc. Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D., 

Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha



P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

3
/

2
0

2
0

85RevuePOTRAVINÁŘSKÁ

Contents:Contents:
3

Editorial
Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.,

AGRAL s. r. o.

4
Novelties of the State Agricultural  

Intervention Fund for 2020 and/or what  
the applicant  

for subsidy should await  
and what he will have to do
Ing. MARTIN ŠEBESTYÁN, MBA,

State Agricultural Intervention Fund

The measures taken in connection  
with COVID-19 pandemic, novelties  

of the Portal for farmers, amendments  
in the administration of Single application, 

agenda of National subsidies within  
the State Agricultural Intervention  

Fund, etc.

9
Our interview  

– 10 questions are answered by:
EDUARD KORANDA,

Uzeniny Příbram, a. s.,  
and ZEMAN maso−uzeniny, a. s.

An interview.

14
Potatoes in gastronomy  

– potato menu
Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D.,  

prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D., 
Department of Gastronomy and Hotel Management,  

University of Commerce and Hotel Management, Brno

Origin of potatoes,  
original gastronomic attempts,  

spreading to Europe,  
current production in our country,  

potato storage.

20
Nucleotides as the important  

but neglected component of nutrition 
RNDr. PETR ŠÍMA, CSc., 

Institute of Microbiology,  
Academy of Science of the Czech Republic,

MUDr. BOHUMIL TUREK, CSc.,  
Nutrition Society,

IRENA MICHALOVÁ, 
Association of Czech Consumers 

What nucleotides are and what their impact 
is on organism, nutrition importance, 

use, and fate of dNT, etc.

25
Industrial processing of food products  

guarantees their safety and standard quality 
prof. Ing. JANA DOSTÁLOVÁ, CSc.,  

Institute of Chemical Technology, Prague,  
Nutrition Society 

A brief overview of eating development, current 
situation of food market, industrially processed 

milk, meat products, sugar, plant oils, etc. 

28
Coronavirus held up a mirror  

to the world 
Ing. JOSEF KUBIŠ, 

AGRO Jesenice u Prahy a. s. 

Who is in the front line, the West is losing  
its prestige, EU problems,  

and about the situation in the Czech Republic.

30
Global marketing trends  

in dairy industry 
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Czech−Moravian Dairy Association 

Consumer’s trends in the last 5 years,  
dairy products market  

– consumer milks, butters, yogurts, etc. 

40
Home brewing is becoming  

a hobby for thousands  
of fans of golden liquid 

JOSEF VACL

Guild of Home Brewers – about the association, 
home brewers, brewing, ideas and memories.

46
Museum of sugar mills, distilleries,  

sugar beet production and the town of Dobrovice 
celebrates 10 years of its existence 

JOSEF NEŠNĚRA,  
Museums of Dobrovice

The museum celebrates 10 years anniversary,  
the exposition is offering a lot of experience,  

the overview of history and current situation.

49
Trade, protect yourself!

ARE WE STILL ABLE TO PRODUCE JUICy  
AND WELL FLAVOURED SAUSAGES?

JOSEF RADOŠ

Sausages belong to basic assortment  
of smoked meat products already since 19th century. 
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64
Retrospective glance of the period 2008–2018  

in food industry sector 
JUDr. Ing. JOSEF MEZERA, CSc.,

Ing. ZDEŇKA NÁGLOVÁ, Ph.D.,
Institute of Agricultural Economics and Information 

What are the changes in the dimension  
of business base, number of employees, amount  

of receipts, work productivity, average wages, etc.

69
Sub-Carpathian Zakarpattia Oblast 

LADISLAV STEINHAUSER

A reportage about the Zakarpattia Oblast, 
about the history of the country, etc. 

74
In the heart of Golden Horseshoe 

Ing. JAROSLAV VALENTA

A reportage about the Canadian Toronto, one day visit that 
brought a lot of new experience and many impressions.

78
Café Montmartre and/or another version  

of functioning after coronavirus 
Ing. IVAN JEMELKA

The crisis of Czech gastronomy,  
the pandemic will change the map  

of pubs and restaurants, an illustrative 
story of Café Montmartre.

81
Institute of Saccharides and Cereals  

– successful connection of science and practice 
doc. Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D., 

Institute of Saccharides and Cereals,  
Institute of Chemical Technology,  

Prague

Institute of Saccharides and Cereals,  
Institute of Chemical Technology, Prague,  

is one of the institutes of the Department  
of Food Industry and Biochemical Technology  

and participates especially in the training of students 
in the field of Technology of Food Products.



potravinářských provozů

   Hygienické odvodnění       

Odvodnění a jeho v role v nárocích na 
hygienu.

Naše odvodňovací systémy nabízejí 
nejvyšší hygienické standardy, tak aby se 
zabránilo vzniku a šíření škodlivých bakterií. 
Této filozofii říkáme HygieneFirst a je naším 
závazkem kvality a hygieny. 

Společnost ACO je lídrem na trhu 
odvodnění pro nápojový a potravinářský 
průmysl. Každý odvodňovací systém je 
induviduálně navržen tak, aby poskytoval 
maximání spolehlivost, životnost a odolnost 
a zároveň zabránil hygienickým problémům 
souvisejícím s nefunkčním nebo špatně 
navrženým odvodněním.
Více než 60 let zkušeností z nás dělá 
profesionály na trhu odvodňovacích 
systémů. 
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ACO. tvoříme budoucnost 
odvodnění
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