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... žijeme s chutí.
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Milé naše čtenářky a vážení čtenáři,
doba, kterou nyní prožíváme, 
je přesně v rozporu s mým 
nedávným novoročním přáním. 
Vyslovil jsem v něm, že by bylo 
nejlepší, abychom si rok 2020 
v historických ohlédnutích noto-
ricky nepamatovali. A ejhle! Je to 
prostě jen jinak, naprosto opačně. 
Tento rok, ač má za sebou pouze 
polovinu, se „vyznamenal“ 
a vždycky bude spjat s hrůznou 
karanténou a s obavami o naše 

životy jako ve válkách. Naštěstí v naší zemi obávaný vir 
masově nevraždil, ale je otázka, jak by to dopadlo bez radi-
kálních zásahů státu. I sama tato opatření se nás všech citelně 
dotkla a jejich dosavadní platnost, a hlavně jejich setrvačnost, 
mají dopady na nás dosud. Jen ty roušky na našich obliče-
jích z nás dělají jiné lidi, kteří jak při práci, tak venku a v krá-
mech fungují jako jednonozí, o ekzémech na nosech nemluvě. 
A hlavně ovlivňují naše chování, včetně obchodní opatrnosti 
a nižší míry ochoty inzerovat v našich titulech. Ekonomika je 
nabourána a její vzpamatovávání bude o hodně pomalejší než 
sám náběh na naši ochranu. Zavřené hospody dostaly nápo-
jáře, a zejména pivovary na dno jejich možností. Naštěstí 
v celém potravinářském odvětví utrpěly ostatní obory újmy 
menší, ale i tak zejména krizová psychologie nutí manage-
menty k úsporným programům a šetření, kde se dá. A svě-
týlko v tunelu naděje není dosud až tolik zřetelné. Myslím si, 
že se v nynější situaci vývoje nemocnosti a výskytu viru u nás 
držíme příliš konzervativně a jen díky větší odvaze okolních 
států se s nimi, a v jejich vleku, srovnáváme. Ministr zdravot-
nictví už přivolává druhou vlnu a to je podle mne dle úsloví 
stahovat kalhoty před brodem. Naštěstí to premiér tlačí do 
práce a to je jediná správná cesta. Ale i média, a zejména 
televize, stále děsí nás, divácké ovce, rouškovými zprávami 
a je to třeba vytknout zejména té veřejnoprávní, která radši 
odvysílává bulvárně zabarvené zprávy o počtu mrtvých než 
nezajímavé zprávy o tom, kde už funguje normál. Rouhám 
se, když chválím povodně na severní Moravě, ale narovnávání 
myšlení lidí to určitě pomohlo, když se ve zprávách na roušky 
tolik nedostalo. 

Karanténa, to je samo o sobě hrůzné slovo. Setkal jsem 
se s ním prvně coby student Střední průmyslové školy mlé-
kárenské v Kroměříži. Byla to tehdy jediná střední škola 
v celém Československu, kde se učilo mléko. Kde jsou ty časy! 
Nejen ty nostalgické, ale hlavně odborné a poučné pro dnešní 
švajnerajn odborného školství. Že měla tato škola vysokou 
úroveň výuky, lze podpořit úvahou, že jí tenkrát bylo 60 let, 
a tak kantorský sbor zrál celou tuto dobu již od Rakouska-
-Uherska. Většina studentů v letech mých studií po roce 1960 
byli nekroměřížští. „Tretinku“ tvořili Slováci a zbytek byl 
z celých Čech a Moravy, od Aše až po Ostravu. Bydleli jsme na 
internátě hned vedle honosného zámku, v budově někdejšího 
a teď už i nynějšího Arcibiskupského gymnázia s nápisem 
ve štítě Gymnasium Archiepiscopale. Stravování, tedy sní-
daně, obědy a večeře, zajišťovala kuchyň internátu. V inter-
nátní pekárně se pekl vynikající chléb a pečivo a kuchyně měla 
dobrou úroveň i v době zoufalého nedostatku masa v roce 
1962. A tak se dělaly náhrady. Jedna z pomazánek, nejspíše 
ze zbylého uvařeného masa, se zpracovala na pomazánku 
a od té doby vím, co je staphylokoková enterotoxikóza. Pár 
kuchařek a jejich rodinných příslušníků odvezli do nemoc-
nice se šíleným průjmem, neboť nesnědené zbytky si vždycky 
nosily domů, a pár našich kolegů studentů dopadlo stejně. 

Dorostový lékař doktor Kočár, který jezdil anglickým autem 
Hilmann a do něhož byla většina krásných studentek šíleně 
zamilovaná, vyhlásil karanténu. A my zdraví študáci jsme 
putovali domů. Takže to byla moje první karanténa a radost, 
že se nemusí do školy a že bude volno. Ale to nebylo vše. Po 
návratu do školních škamen, asi po měsíci, někoho napadlo, 
že bychom si udělali ještě jednu karanténu. Bylo to takové 
spřísahání – začali jsme mít námi deklarovaný průjem a bylo 
to. Jenže teď už nás domů nepustili, sličný doktor nařídil 
pobyt na internátě. Byla to strašná nuda a v těch dvou týd-
nech se stala spousta průšvihů, včetně držení Franty Duška 
za nohy z okna v druhém patře hlavou dolů či vykopnutého 
balonu skrz dvě okenní tabule na internátního kotelníka právě 
skládajícího uhlí, jenž rozzuřen úlekem a po posypání sklem 
vzteky mlátil lopatou do nevinného míče. Prorazit jej se mu 
ale nepodařilo a náš hurónský smích v oknech jen podtrhl ten 
průšvih. Dostávali jsme na zastavení problémů se zažíváním 
vždy ráno na pokoj skleněnou dózu prášků. Nikdo to neu-
žíval, a tak co s tím? Splachovalo se to do záchodu. A jednou 
vychovatelka, precizní a přísná to dáma s přezdívkou Mer-
cedes, objevila v míse, kde to může být nanejvýš hnědé, hro-
madu nespláchnutých medikamentů. A bylo po karanténě. 
Viníci se nejen nenašli, ale ani nehledali. Študácká pospoli-
tost je neprůstřelná. To tenkrát ti skvělí vychovatelé v rolích 
našich dočasných tatínků a maminek perfektně věděli.

Prožíváme zvláštní dny a nejsou nijak lehké. Bohužel 
nejde brát všechno s humorem. Ale aspoň trochu ho v sobě 
provokujme. Ono to pak jde všecko nějak líp.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
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Zemědělství 
a potravinářství  

má plnou  
podporu státu

Ing. MIROSLAV TOMAN, CSc., 
ministr zemědělství

Zemědělství a potravinářství patří ke strategickým odvět-
vím, bez kterých se za žádné situace neobejdeme. Do-

stupnost potravin je pro nás pro všechny sice samozřejmostí, 
stále však platí, že potraviny nevznikají v obchodech, ale po-
cházejí z plodin na poli a z chovů zvířat ve stájích, a to díky 
každodenní nelehké práci našich zemědělců a potravinářů. 
A jak důležitá jejich práce je, se v plné šíři ukázalo v uplynu-
lých měsících, kdy jim ji, stejně jako zbytku společnosti, velmi 
zkomplikovala řada omezení kvůli koronavirové pandemii. 
Avšak, na rozdíl od jiných odvětví, v našem oboru není mož-
né práci na měsíc přerušit a potom se k ní vrátit. Takhle země-
dělství zkrátka nefunguje. Zemědělci spolu s potravináři ani 
ve ztížených podmínkách ve svém úsilí nepolevili, za což jim 
patří poděkování.

Jejich práci v posledních letech komplikují zejména 
projevy klimatické změny, kdy nás postihují dlouhá sucha 
s nerovnoměrně rozloženými srážkami. Ohlédneme-li se za 
uplynulým rokem v našem resortu, museli jsme kromě sucha 
řešit i mrazy, hned v prvních měsících roku 2019 problema-
tický dovoz polského masa a během sezony také extrémní 
výskyt hrabošů. Přesto celková produkce českého zemědělství 
loni v porovnání s rokem 2018 vzrostla. Do lepšího výsledku 

se příznivě promítla dobrá sklizeň ozimých obilovin, kuku-
řice, brambor, chmele, máku, zelí, mrkve, meruněk a třešní. 
Pozitivní pro zemědělce byly i prodejní ceny například obi-
lovin, chmele a většiny druhů zeleniny. V živočišné výrobě 
mírně klesly ceny živého skotu, ceny prasat vzrostly a ceny 
drůbeže stagnovaly. Průměr ceny mléka byl v roce 2019 vyšší 
než předloni, bohužel aktuálně v sektoru mléka takto příz-
nivá situace nepanuje a kvůli přetlaku mléka na trhu jsme 
museli sáhnout i k mimořádným podporám, jako je podpora 
skladování sušeného mléka a jeho nákupu do státních hmot-
ných rezerv. 

V souvislosti s loňským problémem s dovozy polského 
masa musím ocenit velmi vysokou úroveň našich dozoro-
vých orgánů, ať už je to Státní veterinární správa nebo Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce. Její inspektoři odhalili 
loni nejvíc nedostatků u dovozů ze třetích zemí, a to 25,6 pro- 
centa, u dovozů z Evropské unie to bylo 16,9 procenta a nej-
méně pochybení, 13,7 procenta, zaznamenali u českých 
výrobků. Svědčí to o tom, že se u nás vyrábějí kvalitní potra-
viny. To je příznivá zpráva. A těšilo by mě také, kdyby jim 
z těchto důvodů dávali přednost čeští spotřebitelé. Vodítkem 
jim přitom mohou být značky Klasa, Regionální potravina, 
Česká cechovní norma nebo – v ideálním případě – označení 
českého původu.

Soběstačnost i zlepšení stavu krajiny

Je zřejmé, že význam zemědělství a potravinářství jako 
sektorů velmi silně vázaných na národní ekonomiku a na 
lidi stále poroste. Proto se snažíme přijímat cílená opatření, 
abychom podpořili jejich rozvoj. Snažíme se vytvořit země-
dělcům a potravinářům takové podmínky a programy, aby byl 
zajištěn rozvoj do budoucna, kromě jiného přiměřená potra-
vinová soběstačnost obyvatel České republiky, respektive sní-
žení naší závislosti na dovozech.

Zmínil jsem koronavirovou pandemii. Ukázala nám, jak 
důležitá soběstačnost je, a to nejen v pěstování plodin a chovu 
zvířat, ale i ve zpracování, abychom vyráběli potraviny doma 
a nemuseli dovážet. Samozřejmě mám na mysli to, co doma 
vyrobit umíme a je vlastní naší zemi. Musíme se proto snažit 
do budoucna navýšit produkci ovoce a zeleniny. Právě proto 
v mimořádném kole Programu rozvoje venkova (PRV), které 
spustíme v polovině července, půjde miliarda na živočišnou 
výrobu, 800 milionů na rostlinnou výrobu a 1,6 miliardy na 
zpracování. V rostlinné výrobě cílíme především na ovoce, zele-
ninu, brambory a chmel. Snažíme se nastavit podmínky pro 
zlepšení prvovýroby a zpracování, je to ale zákazník, který musí 
chtít české, moravské a slezské potraviny kupovat. Každý stát se 
snaží dlouhodobě podporovat svou výrobu. Jedna věc je vyrábět 
pro domácí trh a druhá možnost je exportovat. Pokud nebu-
deme silní na domácím trhu, nebudeme exportovat. Němci, 
Španělé, Poláci a další, ti všichni podporují vlastní výrobu. Je 
větší než domácí spotřeba, takže tím zabezpečí svůj trh. Když 
jim pak nikdo nic nepřiveze ze zahraničí, mají to prostě doma.

Je potřeba si uvědomit také to, že investice do pěstování 
ovoce, zeleniny, brambor, ale i do živočišné výroby jsou důle-
žité nejen pro zvýšení soběstačnosti, ale i pro zlepšení stavu 
krajiny. Ovocné sady a pole se zeleninou, chmelnice, vinice, 
biopásy a další krajinu rozčlení, pomáhají proti erozi i ke 
zvýšení biodiverzity. Živočišná výroba pak produkuje tolik 
potřebnou organickou hmotu, která v naší půdě chybí a která 
je důležitá pro zadržení vody. Ostatně v rámci investic zmíně-
ného kola PRV budou řešeny i projekty na zadržování sráž-
kové vody a budování retenčních nádrží. Dostatečný zdroj 
závlahové vody je dnes pro tato odvětví klíčový. Na Program 
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rozvoje venkova navážeme národním dotačním titulem na 
podporu závlah. Ve standardním podzimním kole příjmu 
žádostí letos v říjnu pak budou operace zaměřené například 
na zahájení činnosti mladých zemědělců, zemědělské diver-
zifikace a agroturistiku, lesnickou infrastrukturu a obnovu 
lesních porostů po kalamitách.

Zejména pro malé a střední zemědělce má Podpůrný 
a garanční rolnický a lesnický fond, který hospodaří s histo-
ricky nejvyšším rozpočtem, a to částkou 2,1 miliardy korun, 
připravenou rychlou pomoc. Standardně běží programy na 
úrokovou podporu komerčních úvěrů a navýšena je podpora 
pojištění. Zemědělcům budeme v novém programu Provoz 
2020 také snižovat jistinu úvěrů. To pomůže zejména menším 
firmám, které potřebují rychle provozní peníze.

Na posílení programů zaměřených na zpracování 
potravin a zvýšení soběstačnosti půjde i část národních 
dotací, které jsme zvýšili, a to z vnitřních úspor ministerstva, 
až na celkovou částku 4,4 miliardy korun. Kromě programů 
na podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování 
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu posílí zlep-
šení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat náka-
zový fond a také režimy jakosti Q CZ.

Komplexní řešení sucha

Mimo řešení soběstačnosti věnujeme hodně sil řešení 
sucha. Loni jsme na boj s ním vynaložili 13,7 miliardy korun. 
V letošním roce to bude minimálně stejná částka, snažíme 
se i o její navýšení. V souvislosti s uvedenou částkou je ale 
důležité říct, že jsou to peníze, které jdou na komplexní řešení 
sucha za využití širokého spektra nástrojů pro zlepšení vlast-
ností krajiny. Zkrátka jedno souvisí s druhým, jde o prová-
zaný a komplexní systém, takže investujeme do půdy, lesů, 
vodovodů, rybníků a dalších oblastí.

Jedním z důležitých opatření, která jsme přijali pro 
stav krajiny, je omezení maximální výměry jedné plodiny na  
30 hektarů. Od letoška platí toto opatření na půdě ohrožené 
erozí, tedy zhruba na 600 tisících hektarech. Od příštího  
roku bude platit na veškeré půdě v celé republice.

Dalším podstatným krokem k lepšímu zadržení vody 
v krajině je změna metodiky pozemkových úprav. Oproti 
předchozím obdobím, kdy byla prioritou retence vody, tedy 
přirozené či umělé dočasné zadržení vody v krajině, je pro 
následující období prioritou akumulace vody, tedy dlouho-
dobé zadržení, a její další efektivní využití v krajině.

Od roku 2018 do letošního března bylo v rámci pozem-
kových úprav vybudováno 135 hektarů vodohospodářských 
opatření, 46 malých vodních nádrží, 58 hektarů protierozních 
opatření, 137 hektarů ekologických opatření a 412 kilometrů 
polních cest. Za poslední dva roky jsme do pozemkových 
úprav investovali 3,9 miliardy korun, na letošní rok máme 
zatím připraveno 1,3 miliardy, ale tuto částku chceme navýšit 
až na 2 miliardy. Oproti dřívějšku také dáváme více peněz 
přímo na realizace pozemkových úprav.

Často slýchám, že se máme zaměřit pouze na zadržování 
vody v krajině. Samozřejmě, souhlasím, stav půdy a krajiny je 
pro zadržení vody nezbytný. Takové vody se ale nenapijeme. 
Musíme mít i větší vodárenské nádrže, které dokážou vodu 
akumulovat a zajistí zásobování pitnou vodou při několika-
měsíčním suchu.

Je nutné si uvědomit, že z našeho území prakticky veš-
kerá voda odtéká do okolních států, takže naše vodní zdroje 
závisejí výhradně na srážkách. Pokud tedy vodu nezadr-
žíme, odtéká a nedává nám šanci ji využít k hospodářským 
potřebám. Proto se musíme zaměřit i na zadržení srážkových 

vod jejich zachycením v dalších přehradních nádržích, s kapa-
citami, které se stačí v průběhu zimy a jara doplnit.

Nerovnoměrné srážky a málo sněhu v současných mír-
ných zimách nestačí doplnit podzemní vody, jejichž hladina 
a objemy v několika posledních letech stále klesají. Neob-
novují se dostatečně a není jisté, zda vůbec dosáhnou histo-
rické úrovně, ze které bylo zajišťováno 48 procent pitné vody. 
Nedostatek podzemních vod již nyní pociťují hlavně obce, 
které mají svůj vlastní nedostačující zdroj této vody, takže 
mnohé už musí pitnou vodu dovážet. Chceme pro ně iniciovat 
napojení na veřejné vodovody a na vodárenské soustavy, které 
mají dostatečnou kapacitu a udržitelný zdroj vody, především 
vodárenské nádrže. Z nich je v současnosti vyráběno 52 pro- 
cent pitné vody a zjevně bude třeba jejich kapacity navýšit, aby 
výpadek podzemních vod pokryly zejména v budoucnosti.

Zásobování pitnou vodou

I to jsou naše argumenty pro přípravy stavby nových 
přehradních nádrží Nové Heřminovy, Skalička a Vlachovice 
a soustavy tří nádrží na Rakovnicku – Kryry, Senomaty 
a Šanov. Navrhli jsme také navýšení hladiny Novomlýnských 
nádrží o 35 centimetrů k získání 9 milionů metrů krychlových 
vody, aniž by se muselo stavět další vodní dílo. A s ohledem 
na nepříznivé klimatické modely je nutné zajistit i ochranu 
vhodných lokalit pro případnou stavbu nových přehradních 
nádrží. Proto jsme připravili návrh na rozšíření stávajících  
65 hájených lokalit o dalších 47. Ty byly projednány s kraj- 
skými úřady a se 123 obcemi, jejichž katastrální území by bylo 
hájením dotčeno. Krajské úřady a 75 obcí souhlasily s navý-
šením Generelu o 31 lokalit. Bez akumulace vody ve vodních 
nádržích dostatečné vodní zdroje v České republice neza-
jistíme, zejména pro budoucí generace. Voda musí být nej-
vyšším veřejným zájmem. A to je také jeden z důvodů, proč 
se aktivně zasazujeme za ústavní ochranu vody, jejímž výcho-
diskem a obsahem je nadřazení veřejného zájmu na zajištění 
dostatku a dostupnosti pitné vody pro obyvatele.

Ve vodohospodářské oblasti podporujeme celý komplex 
opatření, od již zmíněného budování závlah, obnovy a stavby 
rybníků, propojování vodárenských soustav až po budo-
vání velkých přehradních nádrží. Od roku 2017 se za pod-
pory ministerstva realizovalo 138 investičních projektů na 
vybavení a rozvoj závlah s podporou přes 200 milionů korun. 
Díky těmto projektům je možné zavlažovat až 17 tisíc hektarů 
zemědělské půdy. Celkem máme na období 2017 až 2022 na 
program vyčleněnou částku 1,1 miliardy korun.

Ministr Miroslav Toman při jednom z výjezdů do oblastí nejvíce 
postižených suchem navštívil Chrášťany na Rakovnicku
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Loni jsme také podpořili obnovu či stavbu 387 rybníků 
s náklady 1,25 miliardy korun. Plníme tak, co jsem slíbil, 
a to, že v průměru vybudujeme nebo zrekonstruujeme jeden 
rybník denně, a samozřejmě v tom pokračujeme. Menší ryb-
níky zásadním způsobem pomáhají zlepšovat mikroklima na 
lokální úrovni. Odbahněním nebo výstavbou těchto rybníků 
se zvýšil zásobní prostor rybníků o zhruba 2,5 milionu metrů 
krychlových vody.

Za loňský a část letošního roku jsme také částkou 2,1 mi- 
liardy korun podpořili 171 projektů v rámci výstavby a tech-
nického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. 
Tyto projekty nově zajistily nebo vylepšily zásobování pitnou 
vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních vod pro 
zhruba půl milionu obyvatel. Pro letošek máme na program 
připravenou ještě další miliardu korun.

Podpora lesním hospodářům

Sucho a teplo způsobují také odumírání všech druhů 
stromů a vytváří vhodné podmínky pro šíření škůdců. Nej-
viditelnější je kůrovcová kalamita na smrkových porostech, 
kvůli suchu ale plošně odumírají i borovice a dubové porosty.

V souvislosti s ekonomickými dopady kůrovcové kala-
mity na vlastníky nestátních lesů jsem v roce 2019 předložil 
vládě dotační program na zmírnění dopadů kůrovcové kala-
mity v lesích. V první fázi tohoto programu si vlastníci nestát-
ních lesů zažádali o 2,8 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že 
už 1,5 miliardy bylo zajištěno loni, požádal jsem vládu o uvol-
nění zbývajících peněz. Tím jsme získali 1,2 miliardy, zbýva-
jících 100 milionů korun jde z úspor našeho ministerstva. Jde 
o zásadní podporu. Pokud bychom ji vlastníkům lesů nepo-
skytli, prohloubily by se jejich existenční problémy. My ale 
potřebujeme lidi v lesnictví udržet, a to zejména v současné 
krizové situaci. Jestliže by neměl kdo obnovit naše lesy, zna-
menalo by to ekologickou katastrofu. 

Vydali jsme také nové opatření obecné povahy, kterým 
jsme prodloužili lhůty k zalesnění kalamitních holin a uvolnili 
pravidla přenosu sadebního materiálu na území celého Česka. 
Tímto krokem jsme reagovali na signály hrozícího nedostatku 
vhodného reprodukčního materiálu pro zalesnění i na možný 
nedostatek pracovních kapacit pro výsadbu lesa v některých 
regionech, umocněný ještě dopady koronavirové pandemie. 
Lesníkům tak v této bezprecedentní situaci vytváříme pod-
mínky pro výsadbu nových, odolných a druhově co nejpestřej-
ších lesů.

Díky tomu mohou vlastníci lesa na území celé repub-
liky, s výjimkou lesů v národních parcích a jejich ochranných 
pásmech, zalesnění kalamitních holin odložit až na pět let od 
jejich vzniku. Zároveň mohou volněji k výsadbě používat lesní 
dřeviny mezi přírodními lesními oblastmi a lesními vege-
tačními stupni České republiky. Uvolnění zásad přenosu se 
nevztahuje na smrk ztepilý, který se již nebude vysazovat v tak 
velkém měřítku.

Nyní jsem připraven předložit vládě žádost o kompen-
zace pro vlastníky lesů za škody v loňském roce. Půjde o mili-
ardy korun, které jsou zásadní pro obnovu našich lesů pro 
budoucí generace.

Loni byla těžba dřeva v našich lesích rekordní. Celkově 
se vytěžilo zhruba 31 milionů kubíků dřeva, z toho více než  
20 milionů byla kalamitní, z velké části kůrovcová těžba. Export 
dříví z České republiky vzrostl na 14 milionů kubíků, což je 
množství, které se u nás ještě před několika lety vytěžilo za celý 
rok. To jasně ilustruje ohromný rozsah kalamity, se kterou se 
v současnosti v našich lesích potýkáme. Na další vývoj v lesích 
bude mít zásadní vliv počasí, a to nejen v letošním roce.

Kvalita potravin

V oblasti potravin máme v současnosti v legislativním 
procesu dva důležité zákony. Prvním z nich je novela zákona 
o potravinách, která mimo jiné řeší problematiku dvojí kvality 
potravin. Druhou důležitou legislativní úpravou je novela 
zákona o významné tržní síle.

Pokud jde o zákon o potravinách a v něm obsažený zákaz 
dvojí kvality potravin, musím zásadně odmítnout informace, 
že sankce povedou k likvidaci malých prodejen. Státní země-
dělská a potravinářská inspekce (SZPI) bude moci podle 
zákona udělit za porušení pravidel pokutu až 50 milionů 
korun. Ale kontroly se dělají na základě analýzy rizika, takže 
jsou logicky zaměřeny tam, kde je riziko největší. Odpo-
vědnost nelze omezit pouze na některé články obchodního 
řetězce, protože by to odporovalo evropské směrnici. V této 
logice má zodpovědnost každý, kdo uvádí zboží na trh. Tedy 
výrobce, dovozce, vývozce, dodavatel nebo i prodávající. 
V případě zjištění protiprávního jednání týkajícího se poru-
šení zákazu dvojí kvality, může SZPI u některých subjektů 
citlivě vyhodnotit situaci, řešit pochybení například napome-
nutím a také samozřejmě zohlednit podíl daného obchodníka 
na trhu.

U dvojí kvality budou inspektoři SZPI hodnotit domi-
nantní znaky obalu, totožné musí být značka a název pro-
duktu. Podobné potom barva, grafika, případně tvar obalu 
a podobně. Dvojí kvalita byla řadou testů jednoznačně pro-
kázána a my ji zakážeme. Nedovolím, aby naši spotřebitelé 
byli nadále pro nadnárodní výrobce občany druhé kategorie, 
kterým můžou podstrčit jakoukoliv náhražku místo kvalit-
ních potravin.

Druhou důležitou legislativní úpravou je novela zákona 
o významné tržní síle. A nutno říci, neméně hojně disku-
tovanou. Jejím cílem je narovnat vztahy mezi odběrateli 
a dodavateli tak, aby žádný subjekt nezneužíval svého posta-
vení na trhu. V souvislosti s touto novelou se hodně media-
lizuje pasáž týkající se slevových akcí. A já musím neustále 
opakovat, že naším cílem je napravit dodavatelsko-odběra-
telské vztahy mezi prodejci a dodavateli potravin při těchto 
akcích, nikoliv poškodit naše spotřebitele tím, že by se sle-
vové akce omezily. Novela neobsahuje ani ustanovení, která 

Díky napojení odstavených ramen Dyje se řeka na česko-
-rakouském hraničním úseku prodloužila téměř o jeden kilo-
metr, a pomáhá tak zadržet více vody v krajině. Ministr Toman 
si místo prošel spolu s vodohospodáři.
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by měla vést k odchodu řetězců z českého trhu, masivnímu 
zdražení potravin, zhoršení jejich kvality či k propuštění 
zaměstnanců.

Nesmím zapomenout také na to, že naše ministerstvo 
jako jediný resort systémově podporuje potravinové banky. 
Jsem velmi rád, že se tento program uchytil a má efekt pro lidi, 
kteří to potřebují. Vždyť ročně potravinové banky zachrání 
a smysluplně využijí zhruba 5 tisíc tun potravin. Letos je pod-
poříme téměř 75 miliony korun. Dotační program, jehož 
původní částka byla 63 milionů, jsme dokázali z vlastních 
zdrojů navýšit o 11,7 milionu korun. Potravinovým bankám 
budeme samozřejmě pomáhat i nadále, dokud se nenajde 
vhodnější systémové řešení, aby tato pomoc nebyla pouze na 
našem ministerstvu.

Pomoc v mimořádné situaci

V závěru bych se ještě rád znovu krátce vrátil ke koro-
navirové pandemii, protože nám všem ze dne na den změnila 
životy, chování a pravidla. Nejvíce hektické pro nás byly první 
dny, kdy řada lidí začala i kvůli mediálnímu šílenství a strachu 
z neznámého panikařit a vzala obchody doslova útokem. 
I díky nezměrnému úsilí zemědělců a potravinářů se podařilo 
zajistit plynulé zásobování obchodů a předejít situaci, kterou 
jsme mohli vidět ve zprávách z jiných zemí. Ministerstvo 
zemědělství muselo v prvních dnech řešit řadu akutních 
problémů. Byli jsme v každodenním kontaktu se zástupci 
zemědělských a zpracovatelských podniků a pomáhali jsme, 
kde bylo třeba. Zároveň jsem zemědělcům vyšli vstříc napří-
klad v omezení kontrol, vyzvali jsme studenty k zapojení do 
pomoci v zemědělství a potravinářství s nabídkou pracovních 

pozic zemědělců, agrárních podniků, potravinářů, lesníků 
a dalších. Zprovoznili jsme krizovou infolinku ministerstva. 
Vydali jsme také obecnou výjimku na denaturaci i několik 
výjimek pro lihovary, aby mohly vyrábět tolik potřebnou dez-
infekci, stejně jako jsme nabídli kapacity našich ústavů pro 
pomoc při testování na koronavirus. Zajistili jsme 1,4 milionu 
roušek, 265 tisíc respirátorů, 10 tisíc ochranných brýlí, 25 tisíc 
ochranných obleků, 230 tisíc rukavic a další potřeby. A zpro-
středkovali jsme další širokou pomoc. Zásadní byla v oblasti 
zajištění pracovních sil ze zahraničí. Pomáhali jsme na úrovni 
ČR i směrem k zahraničí. S Ministerstvem zahraničních věcí 
a Ministerstvem vnitra jsme například jednali o prodloužení 
pracovních víz cizinců, kteří v Česku už jsou. Ale také o tom, aby 
se sem pracovníci ze zahraničí mohli dostat. A díky naší účasti 
v ústředním krizovém štábu jsme významně přispěli k opětov-
nému uvolnění přeshraničního pohybu pracovních sil do ČR.

Zasadili jsme se ale samozřejmě také o finanční pomoc, 
kromě jiného nárok na ošetřovné pro OSVČ, když jsme 
vyjednali rozšíření programu na podporu malých podniků 
postižených šířením koronaviru pro zemědělce a lesníky 
v prvovýrobě. Prodloužili jsme termíny některých žádostí pro 
zemědělce, na vládě pro ně vyjednali finanční balíček a zajis-
tili, že všechny dotační programy v letošním roce budou 
v nezkrácené výši. 

O konkrétních programech a jejich výši jsem již mluvil, 
proto chci všechny závěrem ubezpečit, že nadále budeme 
naše zemědělce, potravináře a další pracovníky našeho sek-
toru podporovat. Stejně jako oni svojí prací podpořili nás 
všechny v těžkých dnech. Za to jim patří poděkování a přání 
všeho dobrého v následujících měsících tohoto roku.
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www.bartonovapekarna.cz
Jsme pekárna se 100letou tradicí ruční výroby

Složení: pšeničná mouka, špalda, voda, slunečnicová jádra, žito, 
sezam, droždí, sůl, mouka se semínek hroznového vína, lněné semeno, 
žitný kvas + kys. octová, ovocný cukr, koření 

Charakteristické znaky: vláčnost, vysoký obsah vlákniny, měkkost, pórovitost, tmavě hnědé zbarvení střídky, příjemná chuť  
je zvýrazněna posypem ze semínek lnu, sezamu a soli

Vícezrnný chléb se špaldou

Získal ocenění 
Česká chuťoVka 2019

V soutěži chléb roku 2019 
zvítězil chLÉB BeZ hRaNIc
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

IVETA BUNDÁROVÁ, 
Bartoňova pekárna s. r. o., Nový Jičín

1. Bartoňova pekárna v Novém Jičíně je ve městě samém 
pojem, ale platí to i v širokém okolí. Je to rodinná firma 
a úspěšně vyrábí chutné a spotřebitelsky ceněné pekařské 
výrobky již téměř dvacet let. Prozradíte historii pekárny a jak 
to všechno začalo?

Historie pekárny je téměř stoletá. Původní majitelé 
Bartoňovi založili pekárnu již ve dvacátých letech minulého 
století. Provoz zde běžel i za doby 2. světové války, kdy na 
pekárnu spadla bomba a musela proběhnout rekonstrukce. 
Po roce 1948 došlo ke znárodnění. Přes všechny strasti, které 
původním majitelům historie přinesla, nepřestali péct. Jejich 
sortiment byl ovšem oproti dnešní době velice úzký. Vyráběl 
se pouze chléb, rohlíky a koláčky. Ovšem Bartoňovy rohlíky 
byly v širokém okolí Nového Jičína vyhlášené. Peklo se jich 
zde neuvěřitelné množství. V období restitucí byla pekárna 
vrácena původním majitelům, kteří zestárli a nestíhali nastu-
pujícím trendům pečení. Proto pekárnu nabídli k prodeji 
a v roce 2003 ji koupil můj tatínek, pan Pavel Houzar, který 

v pekařině začal podnikat hned po revoluci v roce 1990. Jeho 
jméno je spjato s pekárnou Lešňanka, kterou nyní vede můj 
bratr.

2. Nyní pekárnu vedete Vy. Pekařina není Vaše původní pro-
fese, a přesto patříte k velmi úspěšným pekařským mana-
žerům. Jak se to stalo? A co bylo na Vašem profesním 
přerodu nejtěžší? Kdo Vám s tím nejvíce pomáhal a co 
bylo tím zlomovým bodem, kdy jste si řekla, že to zvlád- 
nete? 

Nikdy jsem se o pekařinu nezajímala a nikdy by mě 
ani ve snu nenapadlo, že jednou v tomto oboru budu pod-
nikat. Slýchala jsem doma maminku s otcem, jak se baví 
o pekárně a její problematice, ale nějak mě to míjelo. Stu-
dovala jsem, vdala se a měla děti. Pracovala jsem v nemoc-
nici, ale jezdila za prací i do Rakouska a Německa, kde jsem 
dostala dobrou školu v samostatnosti a poznala i neuvěři-
telné pracovní vypětí. Podnikání jsem si zkusila, když jsem si 
pronajala obchodní prostory ve Valašském Meziříčí (odkud 
pocházím) a zbudovala tam obchůdek se spodním prádlem. 
Neměla jsem žádné zaměstnance, prodávala jsem si sama 
a celých 10 let jsme byli největší prodejci spodního prádla 
v okrese Vsetín. Bohužel v roce 2007 můj otec náhle zemřel 
a rodina i soud mě určili jako jeho nástupce ve firmě Bar-
toňova pekárna. Tím moje podnikání se spodním prádlem 
skončilo. 

Vůbec nikdo si nedokáže představit, jak strašným 
obdobím, které trvalo několik let, jsem si prošla. Pekárna 
byla ve špatném technickém stavu, ekonomicky nestabilní 
a se špatným managementem. Než jsem se v oboru zorien-
tovala a dospěla k významným rozhodnutím, uběhlo několik 
let. V pravý čas jsem potkala ty správné lidi, kteří mi pomohli 
zekonomizovat provoz a dali celé firmě určitou formu. V roce 
2014 jsem založila firmu Bartoňova pekárna s. r. o. a tím se 
začala psát nová a lepší historie. Najednou se mi začalo dařit 
ve vyhledávání nových obchodních příležitostí, v obměně 
týmu zaměstnanců. Technologové firem, dodávající zlepšující 
přípravky a směsi, mi pomohli s obměnou sortimentu, zvý-
šením kvality výroby a kalkulacemi výrobků. Několik let jsem 
trávila ve firmě 12–16 hodin denně. Významně jsem musela 
změnit své myšlení a přístup k zaměstnancům i zákazníkům. 
Učila jsem se jednat a na jednání s odběrateli i dodavateli se 
řádně připravovat. Najednou jsem začala mít sama ze sebe 
radost a práce ve firmě mě, se zvyšující se úspěšností, začala 
bavit.

3. Bartoňova pekárna není zas tak malý podnik. Můžete cha-
rakterizovat výrobní základnu a prodejny, v nichž prodáváte 
Vaše výrobky? A kdo tvoří rozhodující podíl Vašich odběratelů 
a zákazníků, včetně uvedení míst, kde se dá chléb a pečivo, ale 
i další výrobky koupit?  

Sídlo firmy máme kousek od historického centra Nového 
Jičína. Tato poloha je výhodná, co se týká obchodu, ovšem pro 
výrobu to až tak moc výhodné není. Bohužel máme dosti ome-
zený výrobní prostor. Díky tomu nemůžeme dosáhnout na 
některé trendy poslední doby, jako je např. cool rising. Ale 
zase díky tomu se může naše pečivo honosit označením „čer-
stvé“, čehož patřičně využíváme. Máme síť vlastních prodejen 
v okolních městech, jako je např. Valašské Meziříčí, Frenštát 
p. Radhoštěm, Hranice na Moravě, a síť partnerských pro-
dejen v Olomouci. Mezi významné zákazníky patří prodejny 
COOP, Tesco, Makro a další. Prostřednictvím 6 rozvozových 
linek jsme schopni rozvézt pečivo od Ostravy přes Olomouc, 
Velké Karlovice až na Slovensko. 
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4. Nezbytnou součástí úspěchu každého podnikání je dostatek 
pracovníků, ale i oddaných odborníků. Máte je a daří se Vám 
jich mít dostatek? A k tomu patří i jejich výchova a vedení ke 
kvalitní práci, ale i k novinkám výrobků a rozvoji sortimentu. 
Kdo Vám s tím pomáhá? 

Zúčastňujeme se různých seminářů, kde se potkáváme 
s majiteli ostatních pekáren a mlýnů. Nedílnou součástí těchto 
seminářů jsou vždy i nářky ohledně zaměstnanců. Bohužel 
ani u nás není situace lepší. Chybí kvalifikovaní lidé, kteří by 
ovládali technologické postupy a pracovali na lepší kvalitě 
a vyšší produktivitě práce. Zaměstnance si na potřebné pozice 
vychováváme sami. Nespoléháme na to, že by nám něco 
schopného přišlo z učebního oboru. Ty nářky jsou asi u všech 
řemesel stejné. Snažím se stále zařazovat do výroby nové 
výrobky. Některé jsou sezonní a jiné se uchytí ve stálém sorti-
mentu. S vytipováním nových výrobků a uvedením do výroby 
mi hodně pomáhají technologové firem dodávajících směsi 
se zlepšujícími přípravky pro pekárny. Samozřejmě musím 
se zaměstnanci pracovat i psychologicky. Snažím se, aby je 
práce bavila. Rozebírám s nimi problémy ve výrobě, vady 
výrobků, technologické postupy atd. Moje děti se mi smějí, že 
jsem sociální ústav. Pomáhám svým zaměstnancům i v řešení 
osobních problémů, jakými jsou např. bytová otázka, řešení 
insolvencí nebo služby našeho právníka. Bohužel si nemů-
žeme v našem oboru dovolit benefity, které poskytuje zaměst-
nancům automobilový průmysl, tak se musíme snažit jim toto 
vynahradit osobním přístupem. To samé dělá spousta men-
ších firem, myslím si, že v tom nejsem výjimka.

5. Můžete nyní představit výrobní sortiment Vaší pekárny? 
A které výrobky patří ke spotřebitelsky k nejvíce ceněným a na 
které jste opravdu hrdá? A uvedete i reference zákazníků, 
které Vám udělaly největší radost? 

V našem sortimentu najdete chleba přes koláčky, běžné 
pečivo, celozrnné i žitné až po koblížky a vánočky. Držíme se 
klasických výrobků, na které jsou zákazníci zvyklí a stále se 
pro ně automaticky vracejí, ale nevyhýbáme se i novinkám. 
Asi nejvíce se setkáváme u zákazníků s kladnými recenzemi 
na náš chléb. Často se mi stává, že mi i známí říkají, že kupují 
náš chleba a že je výborný. A asi to musí být pravda, jinak by 
se nám jeho výroba nezvyšovala. A to je pro mě taková hlavní 
reference, že to děláme dobře. I při zvýšené výrobě dbáme 
na kvalitu a dodržování technologických postupů. Baví mě 
na pekařině to, že u ní musíte stále přemýšlet. Každý den se 
potýkáte se změnami počasí, kvalitou mouky, teplotou vody 

a různými jinými vlivy. Těsto je živá hmota a má svoje potřeby 
a zákonitosti. Učím naše pekaře, aby nedělali věci automa-
ticky a přemýšleli nad každou vymíchanou díží. A hlavně, aby 
svoji práci měli rádi, protože bez toho to nejde.

6. Chléb na našem trhu obecně patří k velmi standardním 
výrobkům na celém území. Horší je to s běžným pečivem. 
Důvodů je několik, ale ten největší je zejména u prodeje ve 
velkých obchodech, kdy téměř neexistuje možnost koupit si 
rohlík hodinu dvě po upečení. Jak to mají zákazníci Barto-
ňovy pekárny? 

Moc bych si přála nabídnout zákazníkům čerstvě upe-
čené běžné pečivo na pultech našich prodejen, ale logisticky 
a ekonomicky je to v našich podmínkách nemožné. Přesto 
si myslím, že naše běžné pečivo je kvalitní. Držíme se ruční 
výroby a lety ověřené receptury. V kvalitě běžného pečiva nám 
také hodně pomáhají sázecí pece od firmy Kornfeil. Jejich 
obsluha je velice náročná na kvalitu zaměstnanců a na čas, 
ale výsledek je nesrovnatelný s jinými pecemi. 

7. Jakost výrobků dělá jméno firmy, ale hlavně dobré 
obchodní klima, a co je hlavní, zajišťuje prosperitu. Jak 
si vybíráte dodavatele mouky a dalších ingrediencí? Jste 
s nabídkou spokojena a dá se v Česku vybrat kvalitní suro-
vina? A jakými dalšími metodami usilujete o kvalitu a co je 
Vaše osobní krédo v tomto ohledu? Peče Bartoňova pekárna 
jen z tuzemských surovin? 

Zakládáme si na kvalitě výrobků a na ručním zpraco-
vání výroby. Jak jsem již zmínila výše, naše snaha je vidět 
na odbytu. To je pro nás hlavní ukazatel. Spolupracujeme 
s technology firem dodávajících pekařské směsi a zlepšu-
jící přípravky. Mezi tyto firmy patří Leesafre, Backaldrin, 
Ireks enzyma a další. Netrváme na tuzemských surovinách, 
ale jsem ráda za to, že jsme před několika lety začali spolu-
pracovat s mlýnem, který nám dodává mouku bez zlepšu-
jících přípravků. Jedná se o Mlýn Kelč, který je kousek od 
naší pekárny, takže máme i volnější ruku v případě potřeby 
závozu. Kladu důraz také na kvalitní náplně a podíl náplně 
v našich výrobcích. Mým krédem je poctivost.

8. Chuť potraviny, a zvláště pekařského výrobku, je jeho nej-
cennější vlastnost, pokud do tohoto žebříčku nezařadím hlad. 
A právě chuť Vašich výrobků máte prověřenou i řadou objektiv-
ních hodnocení. Vaše výrobky se úspěšně umísťují v potravinář-
ských soutěžích. Skvěle jste zabodovali i v České chuťovce. Co to 
pro Vás znamená a jak tato ocenění marketingově využíváte?

V roce 2016 jsme se stali členy Pekařského svazu. 
Jedním z důvodu členství byla i možnost zúčastnit se sou-
těže Chléb roku, kterou každoročně pořádá Svaz pekařů 
a cukrářů v ČR na Dnech chleba v Pardubicích. Snažím se 
tím naše pekaře motivovat ke zlepšení práce a opravdu se to 
daří. Koneckonců to dokazují i ocenění, která jsme s našimi 
výrobky získali. Ať už to byla Česká chuťovka nebo Dny 
chleba či Pekařská sobota v Rožnově pod Radhoštěm, nikdy 
jsme neodešli s prázdnou. Náš Vícezrnný chléb se špaldou 
získal ocenění Chléb roku 2019 a Českou chuťovku 2019, 
Bartoňův chléb 1000 g byl oceněn jako Vynikající výrobek 
a 100% žitný chléb se chlubí oceněním Novinka roku 2019. 
Samozřejmě jsme se našimi úspěchy pochlubili u odběratelů, 
a aby se o nich dozvěděla také veřejnost, „vytroubili“ jsme 
chválu na naše výrobky pomocí reklamního spotu v rozhlase. 
No a samozřejmě nesmíme opomenout ani tištěnou formu 
reklamy v Potravinářském zpravodaji nebo např. v časopise 
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Pekař, cukrář. Oceněné výrobky také označujeme speciálně 
vyrobenými nálepkami.

9. Navazujete na aktivitu svého otce Pavla Houzara a Barto-
ňovu pekárnu vedete již 13 let. To je dlouhý časový úsek a za 
tu dobu prodělala pekárna velkou proměnu. Co by tomu pan 
otec řekl, kdyby to nyní viděl? 

Není den, kdy bych si na tatínka nevzpomněla. A často 
mě tato otázka napadla: „Co by mi asi tatínek řekl?“ Vzhledem 
k tomu, že se nám daří, tak si myslím, že by padla nějaká 
pochvala. Když žil, tak mi vždycky říkal, že jsem pracovitá 
po něm. Oba moji rodiče byli pracovití a asi mi to zůstalo 
v genech. Ale není to jen o obchodních úspěších. Podařilo 
se nám také opravit budovu pekárny, obnovit vozový park, 
vyměnit staré technologie za nové, zlepšit pracovní pro-
středí pro zaměstnance… Udělali jsme za ty roky opravdu 
kus práce, ale zdaleka nejsme ještě u konce.

10. Jste velmi aktivní žena a věnujete převážnou část svého 
úsilí pekárně a jejímu vedení. Máte také čas na sebe a na svoje 
koníčky? Které to jsou? A jakou radost Vám dělají Vaše velké 
děti, dcera a syn? 

Máte pravdu, většinu svého času věnuji firmě. V pos- 
ledním roce jsem ovšem musela zvolnit tempo ze zdravotních 
důvodů. Z počátku jsem měla strach, jak to beze mě půjde. Ale 
zaměstnanci mě podrželi a najednou jsem zjistila, že to jde i bez 
mého ustavičného dohledu. Takže jsem je vedla ty roky asi dobře 
a teď můžu končit i dřív v práci a věnovat se tomu, co mám ráda, 
a to je pohyb na čerstvém vzduchu. Dobíjím baterky v přírodě. 
Miluju hory i nížiny, lesy i řeky. Mám pro svoje aktivity super 

parťáka, kterým je můj přítel. Děti jsou už dlouho dospělé a žijí 
si svůj život. Nikdy jsem netrvala na tom, že si z nich vychovám 
své nástupce. Naopak jsem byla ráda, že jdou svou cestou, 
protože pekařinu a podnikání v ní vnímám jako velice těžký 
a nestabilní obor s řadou překážek.  Dcera vystudovala Lékař-
skou fakultu a teď je z ní paní doktorka ve Fakultní nemocnici 
v Olomouci. Syn studia na vysoké škole po třech letech opustil 
a teď si užívá práci na noční směny v expedici naší pekárny. 
Zatím se u něho neprojevily manažerské vlohy a projít si takhle 
výrobou, než si sedne do křesla v kanceláři, nikomu neuškodí.   

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Je potravinová 
bezpečnost 

samozřejmostí?

PAVEL FILIP,
Svaz průmyslových mlýnů ČR

Jedním ze základních pilířů potravinové bezpečnosti jsou 
bezpochyby výsledky sklizně obilovin. Obiloviny a další 

produkty rostlinné výroby svou kvalitou a cenou přímo ovliv-
ňují výrobu a ceny potravin rostlinného i živočišného půvo-
du. Není to tedy pouze mouka, pekařské výrobky, těstoviny 
a další produkty z obilovin, ale také maso, mléko a vejce. Obi-
loviny tvoří neopomenutelnou složku krmiv hospodářských 
zvířat. Všichni producenti a výrobci proto v dnešních dnech 
mají vrásky na čele. Pozorují počasí a porosty obilovin, sledu-
jí informace z komoditních trhů a prognózy cen. Každá změ-
na cen přitom citelně zasahuje jejich hospodaření. Když se 
ceny snižují, rostlinná výroba strádá. V opačném případě to 
mají těžké chovatelé a zpracovatelé. Ze všeho nejhorší je pak 
kolísání cen, a to oběma směry, kdy se vždy prodělává. A ztrá-
ty jsou skutečně vysoké. Navíc jako spotřebitelé pokládáme 

SVAZ průmySloVých mlýnů Čr

za samozřejmost, že je bez problému dostatek potravin na 
prodejních pultech, a nelíbí se nám, že by se mohly zvyšovat 
jejich ceny. Tyto otázky jsou obzvlášť citlivé v současné koro-
navirové krizi a budoucí hospodářské krizi. Dopustíme zvý-
šení cen potravin? Kdo pro to může něco udělat?

Při současném pohledu na porosty obilovin, a to 
nejenom ozimých, ale i jarních, se nám trochu ulevilo. Jarní 
sucho porazily květnové deště a vyhlídky nové sklizně jsou 
více než slibné. Mohlo by se zdát, že není co řešit. Obilovin, 
a především pšenice, bude dost. U nás v Evropě, a zdá se, i na 
celém světě. Veškeré optimistické prognózy ale nemusí být 
jisté. Ještě se může něco přihodit. Léto má být horké s tep-
lotami nad 40 stupňů. Neprospělo by ani deštivo v průběhu 
sklizně. Pokud jde o Českou republiku, tak budeme mít určitě 
v produkci obilovin přebytky, které se koneckonců každý 

Vývoz v marketingovém roce 2016/2017 – rekordní produkce
Obilovina

/měsíc 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017
Pšenice 
celkem 139 609 258 406 277 607 266 869 254 476 242 963 306 175 278 448 318 814 196 911 245 899 211 735

Žito 1 264 4 886 1 811 906 2 261 1 783 1 728 3 088 3 006 3 314 2 478 2 252
Ječmen 48 908 26 902 26 438 26 806 39 948 30 105 40 008 53 719 66 383 77 326 44 248 38 058
Oves 1 373 2 449 4 447 6 462 6 199 3 786 5 051 3 949 3 876 2 942 1 934 1 364
Kukuřice 14 829 29 852 20 936 36 478 42 211 32 423 43 709 52 525 49 316 43 045 27 455 23 612

Vývoz v marketingovém roce 2017/2018 – sucho
Obilovina

/měsíc 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018
Pšenice 
celkem 95 586 227 287 166 241 162 512 166 148 123 021 160 175 163 944 163 813 136 668 139 068 168 070

Žito 330 2 702 4 026 2 357 1 656 871 1 258 1 254 569 1 662 547 1 054
Ječmen 39 305 16 557 24 706 25 368 29 308 20 559 28 822 28 221 37 587 24 159 18 290 17 856
Oves 1 042 1 555 2 824 3 879 4 639 3 136 3 295 3 691 3 324 3 022 2 825 1 692
Kukuřice 16 975 10 879 6 094 38 397 42 622 8 446 11 383 7 111 12 273 19 162 20 009 21 832
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rok vyvezou do zahraničí. To je samozřejmě dobře. Vysoká 
poptávka po našem obilí ze zahraničí potvrzuje, že jsme 
součástí celoevropského obilního trhu. Exporty obilovin, 
a zejména pšenice, jsou již mnoho let vysoké, dokonce i při 
nižší produkci za sucha. Dříve jsme si nedovedli představit, 
že by bylo možné dostat přes hranice za kalendářní měsíc 
300 tisíc tun obilí. A možné to je. Ukazuje to tabulka vývozu 
za rok 2016/2017. Takový masívní export ale může způ-
sobit odčerpání kvalitních partií, které potřebujeme, a také 
bilanční nerovnováhu. Důsledkem je vždy enormní zvýšení 
cen. Ale nepředbíhejme a nevyvolávejme poplašné zprávy. 
Poslední vývoj naznačuje, že by se mohl opakovat loňský 
model a k žádné krizi by nemuselo dojít. Může nastat růst 
cen, ale i naopak jejich pád. Pšenice se může urodit až kolem 
5 milionů tun. Na potraviny přitom potřebujeme 1,2 milionů 
tun, přibližně stejné množství na krmivo a 160 tisíc tun na 
osiva. Přesto bychom měli být ostražití. 

Pro ilustraci uveďme několik příkladů. Ten první je 
z letošního roku. Od sklizně v roce 2019 se vcelku optimální 

Vývoz v marketingovém roce 2018/2019 – sucho
Obilovina

/měsíc 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019
Pšenice 
celkem 135 929 201 330 153 930 148 632 166 612 116 714 156 030 134 896 119324 131 492 148 288 146 679

Žito 892 3552 3563 3 891 2 950 1 321 1 226 1 555 1 861 1 460 2 284 3 904
Ječmen 43 187 33 136 27 458 24 866 30 081 16 402 16 538 23 599 15 449 18 236 14 082 8 230
Oves 1 563 2 659 4 264 6 287 6 127 3 221 4 603 4 916 3 900 2 921 2 944 1 934
Kukuřice 19 282 18 095 38 563 14 684 7 587 3 737 6 580 4 039 10 707 10 543 11 854 14 074

Vývoz v marketingovém roce 2019/2020 – sucho
Obilovina

/měsíc 7/2019 8/2019 9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020

Pšenice 
celkem 131 047 163 778 133 099 143 218 174 792 151 973 201 844 220 054 251 598 – – –

Žito 1 470 1 246 1 702 1 480 1 662 986 2 135 1 403 2 035 – – –
Ječmen 30 022 15 767 20 068 21 783 19 488 11 540 20 735 19 038 15 054 – – –
Oves 1 191 1 381 3 350 3 463 3 306 2 997 3 016 2 568 2 743 – – –
Kukuřice 10 955 18 405 11 541 26 505 37 611 18 186 13 139 16 074 24 128 – – –

ceny pšenice zvyšovaly o desetiny procent měsíčně za účelem 
pokrytí nákladů na skladování. Koronavirová krize ale vše 
změnila, ovlivnila i vývoj komoditních trhů. Zatímco ropa 
zlevňovala vzhledem k poklesu poptávky, obilní trhy zazna-
menaly cenový růst. Pařížská burza Matif začala stoupat od 
19. března. Ceny pšenice poskočily nejdříve o 8 procent, aby 
dosáhly vrcholu 20. dubna o celkových 16 procent (z výcho-
zích 175,25 na 203,75 eur za tunu). Poté začaly ceny pšenice 
klesat a kolísají kolem 190 eur za tunu. Tento trend se oka-
mžitě projevil na trhu České republiky, kde se ceny pšenice 
potravinářské pro mlýny v dubnu zvýšily v průměru o 500 
Kč za tunu. Naštěstí byla většina mlýnských podniků při-
pravena. Jejich zásoby ve výchozích cenách stačí až do nové 
sklizně. Přesto skoro polovina podniků připravena nebyla 
a zaznamenává vysoké ztráty, protože ceny mouky nelze 
zvýšit. Něco podobného se může stát i letos v podzimních 
měsících. Druhý příklad je z krizového období 2007–2009, 
které provázelo skokové zvýšení cen pšenice a posléze jejich 
extrémní propad – až téměř na úroveň intervenční ceny. Cena 
pšenice se zvýšila ze 4029 Kč za tunu na 5806 Kč za tunu 
v prosinci 2007 a na 6210 v květnu roku 2008. U žita cena 
rostla z 3750 Kč za tunu při sklizni 2007, na 5590 Kč za tunu 
na konci roku 2007 a dále v květnu 2008 na 5637 za tunu. 
S novou sklizní roku 2008 ceny začaly prudce klesat hned 
v srpnu, aby v prosinci a v lednu 2009 dosáhly 2930 Kč za 
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tunu. Ke skokovému zvýšení cen došlo také v roce 2012. Cena 
pšenice se zvýšila z výchozích 4060 Kč za tunu na 6120 Kč 
za tunu. U žita cena rostla ze 4680 Kč za tunu na 5450 Kč 
za tunu. V roce 2007 se u nás urodilo 3955 tis. tun pšenice  
a 178 tis. tun žita. Domácí spotřeba pšenice činila 3008 ti- 
síce tun a vývoz dosáhl necelých 900 tisíc tun. Počáteční 
zásoby ve výši 549 tisíc tun tvořily rezervu, která se udržela 
i do dalšího roku. V roce 2012 se u nás urodilo 3578 tis. tun 
pšenice a 146 tis. tun žita. Domácí spotřeba pšenice činila  
3040 tisíce tun a vývoz 1110 tis. tun a žita 25 tis. tun. V obou 
ročnících 2007 i 2012 působila záporná bilance mezi svě-
tovou produkcí a spotřebou pšenice. Letos bude celková 
nabídka pšenice na mezinárodním trhu vzhledem k vysokým 
počátečním zásobám (265,1 mil. tun) v úrovni 1 026,9 mi- 
lionů tun. Zároveň se očekává meziroční nárůst světové 
spotřeby pšenice o 2,2 % na celkem 754,8 mil. tun. Světová 
bilance tedy bude přebytková. Z uvedeného je zřejmé, že naše 
vnitřní ceny ve všech případech ovlivnily více zahraniční než 
tuzemské trhy. Velikost našeho vnitřního trhu a objemy pro-
dukce pšenice jsou pro evropské i světové rozměry zcela 
zanedbatelné. Nejhorší jsou také spekulace na burzách, kdy 
společně s finančními produkty se ceny komodit hýbají samy 
o sobě, bez realizace skutečného obchodu. 

Koronavirová krize zvedá ceny potravin ve světě. Ceny 
rýže v Thajsku jsou na sedmiletém maximu. Na globálních 
trzích zdražuje pšenice. V některých zemích (Indie, Francie, 
Španělsko) se zemědělci potýkají s nedostatkem sezonních 
pracovních sil ze zahraničí. Vietnamská vláda vývoz rýže 
omezila a zakázala podepisovat nové exportní kontrakty, aby 
zajistila dostatek pro své obyvatelstvo. Ceny rostou navzdory 
tomu, že globální přebytky zásob rýže a také pšenice z minulé 
sklizně jsou na rekordu. Za cenovými výkyvy stojí mimo 
jiné rozhodnutí Ruska zakázat vývoz zpracovaných obil-
ných produktů. Vývoz zakázal i Kazachstán. Spotřebitelé 
v USA se museli vyrovnat s prudkým zdražením vajec, jejichž 

maloobchodní ceny se za uplynulý měsíc více než ztrojnáso-
bily.

Máme k dispozici nějakou obranu vůči výkyvům cen? 
Ano, je zde regulace společného trhu s obilovinami pod tak-
tovkou Výboru pro společnou organizaci trhů (VSOT), který 
je tvořen zástupci Evropské komise a členských států. Spo-
lečná organizace trhu s obilovinami se řídí nařízením Rady  
č. 1308/2013. Jedním ze základních opatření k regulaci trhu je 
intervenční nákup, který slouží k odčerpávání přebytků z vol-
ného trhu s obilovinami a také k naplnění funkce záchranné 
sítě. Intervenční cena dává jistotu všem, kteří obchodují s obi-
lovinami: pokud se jim nepodaří uplatnit své zboží na volném 
trhu, mohou jej prodat alespoň za cenu intervenční. Jde v pod-
statě o minimální cenu. Intervenční cena je stanovena na pou-
hých 101,31 eur za tunu. Proto také již několik let po sobě žádná 
pšenice nebyla v rámci intervenčního nákupu přijata, a to 
i přes nepříznivé roky vysokých přebytků byly tržní ceny vyšší 
než intervenční. V marketingovém roce 2019/2020 je otevřen 
intervenční nákup pouze pšenice s množstevním omezením 
3 miliony tun pro celou EU27. Po naplnění tohoto množství 
probíhá nákup formou nabídkového řízení. Tato tržní regulace 
neřeší ani potravinovou bezpečnost, čili pojistku před hlado-
věním obyvatel, ani maximální cenu. Tři miliony tun pro celou 
Evropu je prostě málo. Nezaměstnaní budou nuceni kupovat 
předražený chleba díky vysokým cenám pšenice.

Za potravinovou bezpečnost i za vytváření podnikatel-
ského prostředí přeci odpovídá stát. A z hlediska státu je tedy 
nutné zabezpečit dostatečnou zásobu pšenice pro zásobování. 
Lze vůbec tento požadavek v regulích Společné organizace 
trhu s obilovinami zabezpečit? Věřme, že je to možné. V období 
klidu a míru nebylo potřeba mít příliš vysoké zásoby strate-
gických surovin, ale z dnešního pohledu je jasné, že zásoby 
pšenice v hmotných rezervách by měly být aspoň na půl roku. 
A doplnění těchto zásob je třeba realizovat co nejdříve. 
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Výživa  
jako podpora 

ochrany zdraví  
před infekcí 
Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Snávratem ke způsobu života před pandemií je dob-
ré nezapomenout na to, co nám koronavirová anabáze 

připomněla a zdůraznila – jak velmi důležitý je celkový zdra-
votní stav člověka v souvislosti se schopností ubránit se ata-
ku infekce, včetně virové. Zůstat zdravý není samozřejmos-
tí. Tento stav těla i duše je ovlivněn řadou proměnných, mezi 
něž patří věk, genetická výbava, životní podmínky, dosavadní 
životní styl, fyzické prostředí a mnohé a mnohé další. Seznam 
by jistě bylo možno podstatně rozšířit. Jeden velmi významný 
faktor můžeme z velké části sami ovládat – tím faktorem je 
naše strava. Stravu přitom chápeme jako konzumaci potra-
vin v nezměněném nebo upraveném stavu. Výživou v obec-
ných souvislostech pak rozumíme příjem, přeměnu a využití 
živin i ostatních látek ze stravy, jež jsou pak součástí látkové 
výměny. O veledůležitosti stravy, potažmo výživy pro funkci 
organismu není pochyb. 

Pandemie nového typu koronaviru a jí vytvořený psycho-
logický efekt strachu a obav více než kdy jindy upoutaly naši 
pozornost k vlastní zdravotní kondici, k možnostem prevence 
a k reálným způsobům podpory imunitního systému jako fak-
toru protiinfekční ochrany. Témata zdravého životního stylu, 
vhodné stravy a celkově správné výživy v souvislosti s pod-
porou obranyschopnosti organismu se staly zcela relevant-
ními a byly i v čase karantény velmi často hledanými výrazy 
v online prostředí. Zatímco epidemiologové nás víceméně od 
začátku šíření COVID-19 nabádali, přikazovali a nastavovali 
restriktivní opatření, psychologové a psychiatři spíš doporu-
čovali, uklidňovali a zdůrazňovali pozitivní přístup ke všemu, 
co působí rovnováhu v těle i v duši jako ve spojených nádo-
bách vedoucích k udržení zdraví. Bohužel, jak už to bývá, více 
prostoru se v médiích všeho druhu dostávalo spíš negativním 
a hrůzu nahánějícím zprávám. Asi proto, že strach je jedna 
z nejsilnějších emocí, takže čtenost takových zpráv je zaru-
čena. Celostní medicína mluví o strachu takto (zdroj www.
celostnimedicina.cz): „Strach je ve skutečnosti kladná emoce, 
která před člověka staví pomyslné mantinely, v nichž žije spoko-
jený život. Je to emoce, která zachraňuje. Která v nás probouzí 
pud sebezáchovy. Když se člověk dostane na okraj propasti, je 
správné mít strach udělat další krok vpřed, do prázdna. Příliš 

časté, intenzivní nebo dlouhé prožívání strachu a úzkosti je 
však patologické a patří k nejhorším emocionálním stavům 
lidské mysli. Pokud si je člověk schopen tyto stavy uvědomit, je 
na nejlepší cestě k jejich zvládnutí.“ 

V březnu se lidé skutečně báli zdravotních rizik spo-
jených s virem, mnozí, zejména senioři, byli strachem až 
ochromeni. Přijaté přísné restrikce se ukázaly být naštěstí 
správnými bez ohledu na to, jakou formou byly oznamo-
vány a jakou vyvolaly paniku. Dnes i zcela odlišnou cestou 
pro zvládnutí pandemie postupující Švédsko svůj postoj pře-
hodnocuje. Velkoryse minimalistický přístup k restrikcím měl 
být zřejmě o něco přísnější, něco jako zlatá střední cesta. Ani 
v této zemi známé svou disciplínou založenou na protestant-
ských kořenech se totiž nepodařilo uchránit nejohroženější 
skupinu, kterou jsou senioři, zejména ti žijící v komunitách 
seniorských zařízení. 

Prevence formou posilování imunity

V květnu a červnu se realizuje uvolňování zákazů a pří-
kazů, život se vrací a někde již vrátil do normálních kolejí. 
Začíná doba hodnocení. Možná nyní je ten správný čas při-
pomenout si, že obecný termín zdravotní prevence je věcí 
trvalou, nikoli krátkodobou. Dlouhodobá prevence ve smyslu 
zdravého životního stylu a odpovídající stravy směřuje k dob-
rému zdravotnímu stavu podporou obranyschopnosti orga-
nismu. Jinými slovy prevence není léčba, ale dlouhodobý 
proces zacházení s vlastním tělem takovým způsobem, aby 
v čase nebezpečí bylo schopné se ubránit. Výživa do prevence 
patří jako jeden z jejích nejdůležitějších faktorů. Hraje nejen 
roli v podpoře a udržování systémů v dobrém stavu, ale ovliv-
ňuje také schopnost aktivně bojovat s nemocemi a s patogeny, 
které existují ve světě kolem nás. Výživové látky z potravy náš 
organismus tedy potřebuje i k boji se živými původci nemocí 
(bakteriemi, viry, plísněmi), neboli s choroboplodnými 
zárodky, nejen k prostému získávání energie a obnově buněk, 
tkání, orgánů a systémů. 

Lidský imunitní systém je extrémně složitý a různo-
rodý. Skládá se z řady buněk a tkání, které spolu komunikují 
a interagují, aby udržely přehled o všech potenciálních hroz-
bách pro naše tělo, které přichází z vnějšku i zevnitř. Imunitnímu 
systému svým životním stylem a stravou buď pomáháme, 
nebo ho vysilujeme. Obě cesty jsou postupné, s dílčími kroky 
i s dílčími projevy. V několika zahraničních recenzovaných 
otevřených zdrojích nebo i na webech tuzemských státních 
institucí a organizací byly na toto téma prevence a výživy v boji 

ABC zdraví a pohody, publikováno 20. 4. 2020 na gettyimages
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Fotografie správné výživy zveřejněná na gettyimages

Chléb se semeny tykve a s pekanovými ořechy jako příklad 
pekařského výrobku s bohatým nutričním složením

s infekcemi publikovány vědecké práce, výsledky studií nebo 
rešerše, jež nesou poselství těm, kdo se snaží o preventivní 
ochranu. Také na medicínských blozích a webech lze nalézt 
celou řadu relevantních informací vztahujících se k tématu. 
Nikdo nemá čas všechny zdroje pročítat, zde je možnost se 
s vybranými ve stručnosti seznámit.

Optimální nutriční stav pro dobrou funkci 
imunitního systému je důležitým faktorem 

ochrany proti virovým infekcím

Calder a kol. (Nutrients 2020, 12, 1181; doi:10.3390/
nu12041181, published 23. 4. 2020) popisuje ve svém textu 
úlohu výživy při podpoře imunitního systému. Infekční zátěž 
je kontinuální, dnes výjimečně vysoká. Ochrana před ní zna-
mená, kromě dodržování základních hygienických návyků, 
nezbytné doplnění určitých látek získaných potravou. Přes-
tože jsou tyto nezbytné výživové podmínky dobře fungujícího 
imunitního systému popsány, autoři tvrdí, že chybí nutriční 
strategie. 

Kolektivní role vitaminů a stopových prvků doplněných 
omega-3 mastnými kyselinami pomáhajícími vyřešit zánět-
livou odpověď jsou základem podpory vrozených i adap-
tivních systémů naší imunity. Z vitaminů je zdůrazňována 
zejména multifunkčnost vitaminů C, D a E. Jejich nedostatek 
znamená vyšší náchylnost k závažným infekcím dýchacích 
cest. Zinek je důležitý pro udržování a vývoj buněk imunitních 
systémů a jeho nedostatek oslabuje vrozenou obranu hosti-
tele. Podobně je nepříznivý i deficit selenu. Omega-3 mastné 
kyseliny jsou pak nejdůležitější při řešení zánětů, zejména 
kyseliny eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA) 
– tyto dvě složky jsou v doplňcích stravy kvantifikovány samo-
statně. Podporují hojení včetně zánětu dýchacích cest. Tyto 
již známé skutečnosti se jeví jako velmi důležité v souvislosti 
s těžkým průběhem nemoci způsobené COVID-19, který se 
projevuje jako nekontrolovaný zánět, tzv. Cytokinová bouře. 

Optimálního příjmu všech těchto živin, vitaminů a mik-
roprvků by bylo v ideálním případě dosaženo konzumací 
vyvážené a rozmanité stravy. Ovšem pro širokou populaci 
je obtížné tohoto stavu dosáhnout. Podle mnoha výzkumů 
jsou tyto výše vyjmenované nutrienty v populaci nedostatkové 
nikoli jen v lokálních aglomeracích, ale celosvětově. Suple-
mentace (doplňování stravy formou potravinových doplňků) 
mikroživinami a omega-3 mastnými kyselinami se jeví jako 
bezpečný a efektivní způsob odstraňující mezery ve výživě. 
Doporučuje se příjem 250 mg EPA + DHA za den, u vitaminů 
a mikroprvků jsou stanoveny doporučené denní dávky (defi-
novány jako referenční hodnoty příjmu). Mnohé studie však 

doporučují ještě vyšší příjem vybraných vitaminů a stopových 
prvků, než jsou tyto doporučené. 

Závěrem lze shrnout tento text tak, že postupy v oblasti 
veřejného zdraví, jako jsou očkování a hygienická opatření, 
jsou důležitá a pomáhají omezit šíření a dopad infekcí, včetně 
způsobených akutními respiračními viry. Současná situace 
s infekcí SARS-CoV-2 a závažnými následky COVID-19 
i roční údaje o úmrtnosti na respirační infekce však jasně uka-
zují, že tyto postupy samy o sobě nestačí. Neustále se obje-
vují nové kmeny chřipky, které vyžadují vývoj nových vakcín. 
Ohniska nových virů mohou být nesnadno zvládnutelná. Jako 
takové jsou zapotřebí další strategie pro podporu imunitního 
systému a ochranu jednotlivců a populací před poškozením. 
Jednou z přesvědčivých strategií je poskytnout dostatečnou 
nutriční posilu imunitnímu systému. Optimální příjem živin, 
včetně doplňování nad doporučené denní dávky u některých 
látek, podporují optimální imunitní funkci, pomáhají kontro-
lovat dopad infekcí a mohly by pomoci omezit vznik nových 
virulentnějších kmenů patogenních virů. Proto autoři tohoto 
textu publikovaného v Nutrients důrazně vybízí úředníky 
veřejného zdravotnictví, aby do svého arzenálu zahrnuli 
také výživové strategie s cílem zlepšit veřejné zdraví a omezit 
dopad sezónních a nových virových infekcí.

Celá zrna a imunita

Pod tímto názvem zveřejněný článek na https://who-
legrainscouncil.org/blog/2020/03/whole-grains-and-
-immune-health opakuje známou pravdu, že z velké části 
můžeme ovládat a ovlivňovat své zdraví vlastní stravou. 
Ačkoli neexistuje žádná magická pilulka nebo jídlo, které je 
samo o sobě schopné zajistit dobré zdraví, mezi odborníky 
existuje společný názor na to, jak zdravá strava vypadá. Naše 
výživa totiž hraje nejen roli v podpoře a udržování harmoni-
zovaných tělních systémů, ale také ovlivňuje naši schopnost 
aktivně bojovat s nemocí a s patogeny, které kolem nás ve 
světě existují. Jídlo hraje hlavní roli ve stavu a akceschopnosti 
imunitního systému. 

Celá obilná zrna se účastní procesu udržení trávicího sys-
tému v dobrém stavu a napomáhají regulaci zánětu. Úroveň 
stavu našeho trávicího systému má přímý dopad nejen na 
funkce spojené s trávením, ale na zdraví jako celek, včetně 
imunitní síly a sníženého zánětu v těle. Pro udržení zdravého 
střeva je nejlepší vyvážená strava s dostatečným množstvím 
prebiotických složek z vlákniny. Zvláště výhodné jsou celo-
zrnné potraviny, protože pomáhají i s řízením úrovní zánětu 
v těle. Bylo prokázáno, že strava s vysokým obsahem vlákniny 
snižuje hladinu C-reaktivního proteinu (CRP), známého 
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Deník Blesk uveřejnil 21. 4. 2020 článek Vitaminem D proti 
koronaviru, ve kterém je odkaz na vědeckou studii z univerzity 
v Dublinu

markeru zánětu, až o 40 %. Oves a ječmen v celozrnné formě 
obsahují tzv. beta-glukany, které pomáhají dalšímu posílení 
imunity a snížení zánětlivosti. Oves obsahuje i sloučeniny 
zvané polyfenoly, které mají silné antioxidační vlastnosti, což 
také potenciálně snižuje účinky chronického zánětu. 

Střevní bakterie fermentují dietní vlákniny a zpracová-
vají je na různé mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Tyto 
mastné kyseliny přímo přispívají ke zdravým tělesným 
funkcím, včetně udržování naší střevní hlenové bariéry. Její 
funkce pak spočívá v tom, že udržuje patogeny mimo náš 
systém. Protože naše střevo je hlavním vstupním bodem pro 
patogeny, jsou centra imunitního systému strategicky roz-
místěna po celém střevě. Pro dobře fungující imunitní 
systém je důležité, aby se ve střevě udržovala neporušená 
a silná ochranná vrstva střevní sliznice. Bez pomoci mast-
ných kyselin s krátkým řetězcem produkovaných fermentací 
se integrita slizniční bariéry ve střevech snižuje. S porušenou 
propustností střevní sliznice mohou nežádoucí organismy 
začít cestovat volněji, což vede následně k zánětlivým stavům. 

Souhrnně lze závěrem konstatovat, že i když neexistuje 
jedno řešení pro optimální funkci imunitního systému, celo-
zrnné potraviny mu jednoznačně prospívají a chrání naše tělo 
před vlivem patogenů a obecně zlepšují náš zdravotní stav. 
Celozrnné složky se spolupodílí na odstranění jeho zánětli-
vých stavů, což pomáhá našemu imunitnímu systému a dává 
mu lepší šanci vykonávat dobrou práci. Z dodané dietní 
vlákniny vzniká fermentačním procesem bariéra pro vstup 
nežádoucích látek a bakterií přes střevní stěnu dále do těla. 

Celá zrna obilovin a možné zdravotní účinky: 
zapojení střevní mikroflóry

Na https://www.sciencedirect.com se stejnojmenný text 
zabývá zcela jednoznačnou kladnou rolí celozrnných obilovin 
(https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.10.025). Střevní 
mikrobiota (mikroflóra) se v poslední době stala novým cílem 
intenzivního výzkumu. Celá zrna obilovin a celozrnné obilné 
produkty obsahují různé složky fungující jako substráty pří-
stupné pro mikroorganismy kolonizující střeva. Jsou to látky 
včetně rezistentních škrobových a neškrobových polysacha-
ridů, jako jsou beta-glukany a arabinoxylany. Jejich vlastností 
je odolnost trávení v horním gastrointestinálním traktu, čímž 
se stávají důležitým zdrojem potravy pro střevní mikroflóru. 

Při novém zaměření výzkumu na trávicí systém se zjis-
tilo, že jeho stav a kvalita mají přímý dopad nejen na funkce 
spojené s vlastním trávením, ale na naše zdraví jako celek, 
včetně imunitní síly a snížené zánětlivosti v našem těle. Pro 
udržení zdravého střeva je nejlepší vyvážená strava s co 

nejvyšším obsahem prebiotických složek, jejichž významným 
dodavatelem se zvláště výhodnými vlastnostmi jsou celá 
obilná zrna nebo zrna zpracovaná do celozrnných mlýnských 
produktů, které se dají dále využít v potravinářství. Naše tělo 
sice produkuje celou řadu enzymů, které v procesu trávení 
rozkládají jídlo, které přijímáme, ale tyto enzymy nemohou 
trávit dietní, tzn. stravou přijímané vlákniny, a jejich funkci 
v tomto smyslu přebírá mikrobiota rozmístěná v našem trá-
vicím traktu.

Jak je již obecně známo, zdravé střevo je předpokladem 
dobré imunity. Jídlo, které jíme, je velmi významnou pod-
mínkou pro rozvoj imunitního zdraví a celá obilná zrna hrají 
svou roli tím, že udržují náš trávicí systém v kondici. 

Doklady pro preventivní užívání vitaminu D 
u onemocnění COVID-19

Preventivní účinky vitaminu D jsou všeobecně známy. 
Lékaři tento vitamin ve zvýšených dávkách doporučují 
i jako doplněk k léčbě antibiotiky při zdolávání bakteriálních 
infekcí, zejména v ročních obdobích s nízkým slunečním 
svitem. Rozsáhlá a přehledná rešerše studií věnovaných vita-
minu D v souvislosti s jeho schopností podporovat imunitní 
systém je k dispozici mezi odpověďmi Lékového informač-
ního centra (LIC) Katedry sociální a klinické farmacie Farma-
ceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy. Cílem 
činnosti LIC je podpora farmaceutické péče poskytováním 
včasných a výstižných odpovědí na lékové dotazy z řad lékařů, 
farmaceutů a dalších zdravotníků, které se týkají farmakote-
rapie specifických pacientů a které jsou vypracovány s respek-
továním principů medicíny založené na důkazu. Odpovědi 
jsou publikovány na webových stránkách LIC, mezi nimi je 
i dotaz s odpovědí na preventivní užívání vitaminu D při sou-
časné pandemii. Zde je stručný výtah textu vztahující se ke 
konkrétnímu dotazu na jeho preventivní užívání v době pan-
demie koronaviru a k prevenci obecně. 

Přirozeně se vitamin D vyskytuje jen v několika málo 
potravinách (např. v tučných rybách, rybím tuku, vaječném 
žloutku). Endogenní produkce vlivem působení ultrafialo-
vého záření na kůži je nejdůležitějším zdrojem vitaminu D. 
Prevalence (podíl počtu jedinců trpících danou nemocí 
k počtu všech jedinců ve sledované populaci) závažné hypo-
vitaminózy (chorobný stav způsobený částečným nedo-
statkem určitého vitaminu neboli lehčí forma avitaminózy) 
u Evropanů je 13 %, mírné hypovitaminózy pak 40 %. Jde 
tedy o poměrně vysokou četnost nedostatku tohoto vitaminu.

Ukazuje se, že role vitaminu D je vedle uplatnění v zacho-
vání kostní integrity poměrně široká a zahrnuje i ovlivnění 

Celozrnný chléb je zdrojem dietní vlákniny
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I doma připravené jogurty obsahují živé bakterie mléčného  
kvašení

Lidská střevní mikrobiota. Doprovodný obr. článku z 13. 3. 
2020 na stránkách AV ČR, informující o vzniku České mikro-
biomové společnosti cílící na vztah mikrobioty a zdraví

imunitní odpovědi. Vitamin D má dokonce významné modu-
lační účinky na buňky imunitního systému, ve většině jeho 
buněk je jeho účinek komplexní. V imunitních dějích se 
uplatňuje na mnoha úrovních, např. má schopnost regu-
lovat reakci přirozené imunity tak, aby nedošlo k poškození 
organismu vlastní přehnanou reakcí, která je příčinou alergií 
a autoimunitních onemocnění. Další uplatnění je při likvi-
daci patogenů. Mechanismy působení na virové patogeny 
nejsou zatím v plné míře objasněny. Nekonzistence dat jed-
notlivých studií zaměřených na suplementaci vitaminem D 
v prevenci akutních virových respiračních onemocnění neu-
možňuje vydat jasné doporučení do klinické praxe. Podle 
posledních metaanalýz (vědeckých metod, které souhrnně 
analyzují data z několika dílčích na sobě nezávislých studií) 
se zdá pravidelné podávání vitaminu D jako vhodné. Největší 
benefit pravidelné suplementace byl patrný zejména u osob 
s jeho deficitem. V tomto kontextu je však nutné připomenout 
nejednotnost ve stanovení referenčních hladin vitaminu D 
(kalcidiolu) v séru. 

Zdravý organismus je základním předpokladem pro 
dobrou imunitní odpověď při infekčních stavech, včetně 
COVID-19. Pro infekci tímto koronavirem prozatím ne- 
existují žádná doporučení založená na důkazech k plošné 
suplementaci vitaminem D či dalších mikronutrientů 
a jejich efektu na průběh nemoci. Můžeme zatím jen apli-
kovat obecná doporučení o zdravém životním stylu včetně 
výživy, o expozici slunečnímu záření (v našich zeměpis-
ných šířkách asi hodinová expozice dosáhne syntézy 400 IU 
vitaminu D) a o fyzickém a duševním zdraví. Zvýšenou 
pozornost je třeba věnovat osobám s rizikovými faktory pro 
deficit vitaminu D, jako je osteoporóza, obezita, tmavší pig-
ment, užívání rizikových léčiv, hospitalizace, nízká expo-
zice slunečnímu záření, malabsorpce (stav, při kterém je 
narušeno vstřebávání živin z potravy v zažívacím ústrojí) 
apod., u kterých je vhodné suplementaci vitaminem D  
zvážit. 

Regulační role vitaminu E  
v imunitním systému a zánět

Ve shrnutí článku Regulatory Role of Vitamin E in 
the Immune System and Inflammation (Lewis a kol.; doi: 
10.1002/iub.1976; IUBMB Life, 71(4):487-494, 2019) je 

popsána role vitaminu E v imunitním systému. Vitamin E, 
silný antioxidant rozpustný v tucích, je jednou z nejúčinněj-
ších živin, u kterých je znám modulující účinek na imunitní 
funkci. Bylo prokázáno, že nedostatek vitaminu E narušuje 
normální funkce imunitního systému u zvířat a lidí, což lze 
napravit jeho doplňováním. Přestože je nedostatek vzácný, 
ukázalo se, že suplementace vitaminem E nad současná výži-
vová doporučení zlepšuje funkci imunitního systému a snižuje 
riziko infekce, zejména u starších osob. Mechanismy odpo-
vědné za účinek vitaminu E na imunitní systém a zánět byly 
zkoumány v buněčných, předklinických a klinických inter-
venčních studiích. Modulace imunitní funkce vitaminem E 
má klinický význam, protože také ovlivňuje vnímavost hos-
titele k infekčním onemocněním včetně respiračních infekcí. 
Budoucí výzkum by měl pokračovat v určování a potvrzování 
optimálních dávek pro jednotlivce v různých životních stá-
diích, zdravotním stavu, úrovni výživy a genetické heteroge-
nitě. 

Zdroje vybraných látek v potravinách a závěr

Vedle celozrnných obilných výrobků a dalších zmíně-
ných zdrojů vitaminů pomáhají k posílení imunity také bak-
terie mléčného kvašení. Fermentované výrobky mléčného 
průmyslu obsahující bakterie mléčného kvašení a probio-
tika podporují rozvoj správné mikrobioty. Probiotika jsou 
takové živé mikroorganismy, které, pokud jsou použity 
v dostatečném množství, vykazují zdraví prospěšné účinky. 
Mezi efekty probiotik patří zlepšení funkce slizniční bariéry, 
působení proti zánětu (prevence i terapie), regulace imu-
nity, úprava mikrobiálního prostředí ve střevě zabráněním 
kolonizace a ulpíváním patogenů. Výzkum funkcí probiotik 
stále probíhá. Více informací na toto téma si můžete přečíst 
například i ve 2. vydání brožury Bakterie mléčného kvašení, 
probiotika a fermentované mléčné výrobky, kterou vydala 
Potravinářská komora a Česká technologická platforma pro 
potraviny. Účinky střevní mikrobioty, včetně imunitního 
vlivu, jsou přehledně popsány v kapitole „Současný pohled 
na střevní nikrobiotu a možnosti její manipulace“ od autorky 
prof. H. Tlaskalové-Hogenové. Publikace je dostupná online 
na adrese http://www.ctpp.cz/data/files/fermentace%20
2%20vydani%20web.pdf neboli na webu ctpp.cz v záložce 
Publikace 2019. Velmi zajímavé a výstižné texty na téma výživy 
jsou publikovány také na stránkách Státního zdravotního  
ústavu. 
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Nutriční látka Zdroje

Vláknina
celozrnné mouky a mlýnské výrobky 
z celých zrn jako vločky a trhanky, 
měkčená, naklíčená nebo jinak upravená 
celá obilná zrna

Beta-glukany droždí, oves, ječmen

Zinek ořechy, semena tykve, slunečnice a lnu, 
ovesné vločky

Selen
zejména para ořechy, méně pak ostatní 
ořechy, luštěniny, celozrnné obiloviny 
(obsah selenu v potravinách je výrazně 
ovlivněn jeho množstvím v půdě)

Vitamin E obilné klíčky, slunečnicová semena, 
mandle, sója, lískové ořechy

Vitamin D

tresčí játra, rybí olej, vaječné žloutky, 
mléčné výrobky  (doporučuje se denně 
pobývat 20–30 minut na slunci, vystavením 
kůže slunečnímu záření dochází k syntéze 
vitaminu D z jeho prekurzorů)

Vitamin C čerstvé ovoce a zelenina

Omega-3 mastné 
kyseliny rybí olej a tučné mořské ryby, lněný olej

Tabulka:  Hlavní potravinové zdroje látek podporujících 
imunitní systém 

tento odborník ve své jedné z odpovědí charakteristiku lidí, 
jež jsou potenciálně více ohroženi než jiní a které by měla 
proto prevence významně zajímat. 

„Dotaz: Pracovníci v kancelářích si zvykli, že nemusí mít 
roušky. Budeme je muset na podzim zase nasadit? 

Odpověď: Pokud jde o homogenní skupinu a nikdo 
nemocný mezi ni nejde, je to takto v pořádku. Musíme 
se naučit s tím virem žít a určitě se musíme naučit žít i bez 
roušek. Na druhou stranu, kdyby tam byl kolega s velkou nad-
váhou, kuřák s vysokým tlakem a cholesterolem, ve vyšším 
věku – tak by asi také nechtěl, aby ho někdo v práci exponoval. 
Je to proto otázka i toho, s kým je člověk v kontaktu.“ 

Moderátor a popularizátor vědy Daniel Stach z České 
televize, známý jako komentátor pořadů Hyde Park Civili-
zace a Věda 24, má za sebou hektické období. Podle jeho slov 
musela redakce ČT24 se začátkem pandemie nasadit mimo-
řádné tempo a zorientovat se v nepřeberném množství infor-
mací. 7. 6. 2020 Daniel Stach řekl v rozhovoru pro Aktuálně.
cz: „S odstupem času se ukazuje, že i v těch nejprestižněj-
ších vědeckých časopisech se objevily studie, které jsou teď 
vědci zpochybňovány a napadány za to, že nebyly zcela kva-
litní. A není to konec. Jen v prvních týdnech vyšlo na několik 
desítek tisíc vědeckých studií, a čím déle pandemie trvala, 
tím více vycházelo i těch nekvalitních, vědci zkrátka vycítili 
možnost uspět s ledasčím a často vařili z vody. Jsem hodně 
zvědavý, jak se s tím vypořádá vědecká obec. Je na čase se 
ohlédnout zpět a říct si, kde vědci pochybili a jak se tomu 
vyvarují do budoucna. Chyby se v krizi dělají, ale vzhledem 
k tomu, že se na základě studií dělají dalekosáhlá rozhodnutí, 
která mohou ovlivnit životy milionů lidí, je potřeba, aby byla 
data pravdivá.“ 



Zcela na závěr dvě aktuální citace dokreslující nelehkou 
situaci se závěry vzhledem k doporučením týkajícím se koro-
naviru. 

V rozhovoru epidemiologa Rastislava Maďara, koor-
dinátora ministerské pracovní skupiny, zveřejněném pod 
názvem „Vítězství nad koronavirem oslavíme nejdřív za rok“, 
který vyšel 6. 6. 2020 na portálu Seznam.cz, nepřímo přináší 

Ale ani grilování kuřecího masa nemusí jít každému kulináři podle  
představ. Kvůli nerovnoměrné výšce prsního řízku není snadným úkolem prso  
rovnoměrně propéct. Obchodní společnost Vodňanská drůbež uvádí na  
trh novinku – všechny marinované prsní řízky na gril jsou nově podélně rozříznuty. 
Maso se tak rychleji a snadněji rovnoměrně propeče. Díky stejné síle řízku po celé délce 
získáte během chvilky šťavnatý, propečený a dokonale dochucený kuřecí plátek.

Vyberte si z naší široké 
nabídky výrobků právě 
uvedených na trh 
a grilujte bez starostí!

Prsní řízek v nové úpravě pro gril!
Kuřecí maso je vhodné jak pro začínající kuchaře, tak pro zkušené gurmány. Hodí se pro všední grilování, ale i pro honosnější 
zahradní oslavy. Marinované kuřecí maso by tedy rozhodně nemělo chybět na Vašem nákupním seznamu.
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Ocet v gastronomii 
– 1. část

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

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Nastává období zvýšené konzumace čerstvých zelenino-
vých salátů a nakládání zeleniny vypěstované na zahrád-

kách pro uschování na zimu. Většinou se přitom neobejdeme 
bez jedné suroviny, která dodá chuť, má konzervační účinky 
a v domácnosti ji používáme i k jiným než kulinářským úče-
lům. Ano, je to ocet. Na trhu je k dispozici řada octů, z nichž 
každý nabízí své vlastní jedinečné vlastnosti a použití. Kde 
se ocet vzal, s kolika druhy se můžeme v gastronomii potkat 
a který si vybrat, aby výsledný pokrm získal jedinečnou chuť, 
vůni a aroma? 

Jak vzniká ocet?

Ocet byl objeven spíše náhodně, když zkvasilo a zkyslo 
víno. Odtud i název, pocházející z latinských slov „vinum“ 
(víno) a „acer“ (trpký, kyselý). Anglicky se řekne ocet vinegar, 
španělsky a portugalsky vinagre, italština používá slovo aceto. 
Rovněž francouzština zná slova „vin“ (víno) a „aigre“ (trpký, 
kyselý). Doslovný překlad vinaigre by tedy byl kyselé víno.

Ocet je považován za přírodní konzervační prostředek, 
kterého se využívá pro zvýšení kyselosti (čili snížení pH) 
a zpomalení počátečního růstu bakterií. Chemický název 
pro ocet je kyselina octová (E260) neboli kyselina ethanová, 
latinsky acidum aceticum. Jedná se o tekutinu s typickým štip-
lavým zápachem a kyselou chutí, vyráběnou fermentací (kva-
šením) surovin obsahujících cukr a škrob, jako je ovoce nebo 
víno [1]. Dnes je tento proces řízený a skládá se ze dvou kroků. 
Prvním z nich je alkoholové kvašení, které je způsobeno čin-
ností kvasnic, které mění přírodní cukr na etylalkohol za urči-
tých kontrolovaných podmínek. Druhým krokem je kyselé 
kvašení, které je způsobeno octovými bakteriemi rodu Ace-
tobacter, které přeměňují alkohol na kyselinu octovou [2, 3]. 

Suroviny pro výrobu octů

Ocet je vyráběn z různých surovin a ty svými jedinečnými 
vlastnostmi a složením přispívají k výsledné kvalitě hoto-
vého produktu. Může být vykvašen z moštu, z hroznů (balsa-
mico) nebo vína, ze šťávy z cukrové třtiny, z rýže a dalších zrn, 

z kokosové vody, sladu, sacharózy, glukózy nebo jakéhokoli 
materiálu obsahujícího cukr (melasa, čirokový sirup, med, 
javorový sirup, brambory, řepa, ovoce, syrovátka), který lze 
přeměnit alkoholovým a následně octovým kvašením. Základ 
octu tvoří kyselina octová (CH3COOH) a voda a dále stopová 
množství jiných chemických látek. Kvalitní octy obsahují 
i minerální látky, vitaminy a aromatické složky (kyselinu cit-
ronovou, jablečnou, mléčnou), estery, alkoholy, aminoslou-
čeniny a také sloučeniny s antioxidačními účinky, zejména 
polyfenoly, které jsou určující pro výsledné aroma určitého 
druhu octu. Koncentrace kyseliny octové se pohybuje zpra-
vidla od 5 do 8 % (tedy 5 až 8 g kyseliny octové ve 100 ml octa) 
a pH obvykle kolem 2,6. Je možné se setkat i se silnějšími 
druhy octů, např. vyráběných z cukrové třtiny a dvakrát fer-
mentovaných, které mohou mít koncentraci kyseliny octové 
až 21 % [4]. Porovnání kyselosti octa a některých dalších 
kyselých potravin je v tabulce č. 1.

Nejběžnější suroviny používané ve světě k získání octa 
jsou uvedeny v tabulce č. 2. Jsou to hlavně rostlinné materiály 

Potravina pH
Citronová šťáva 2,1
Ocet 3
Pomerančový džus 3,2
Jablečný džus 3,5
Víno 3,3–3,7
Rajčatový džus 4
Jogurt 4,5
Mléko 6,7
Čistá voda 7

Tabulka č. 1  Srovnání kyselosti octa s různě kyselými 
potravinami [upraveno dle 32].

Tabulka č. 2 Octy ve světě a suroviny k jejich výrobě 

s některými výjimkami, jako je syrovátka a med. Mezi typické 
maloobchodní odrůdy octa patří balsamico, jablečný mošt, 
sladový, rýžový, ovocný, vinný a bílý destilovaný. Ochucené 
octy a bylinné speciální octy jsou vyráběny povětšinou z vína 
nebo z bílého destilovaného vína, s oblíbenými příchutěmi 
včetně česneku, bazalky a estragonu. Speciální ovocné octy se 

Surovina Název octu Region/Země  
(výroba a distribuce)

Hrozny

vinný

globální

balzamikový
červený vinný

bílý vinný
destilovaný bílý

Sherry 
tradiční

 balzamikový
Jablka jablečný USA, Kanada
 Různé ovoce  
(mango, kaki,  
bobulovité ovoce)

ovocný východní  
a jihovýchodní Asie

Datle datlový Blízký 
a Střední východ

Kokosový ořech kokosový tropická Afrika

Rýže rýžový Čína, Japonsko, 
KoreaKurozu

Slad
sladový USA, 

severní Evropadestilovaný 
sladový

Syrovátka syrovátkový Evropa
Med medový globální
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vyrábějí také z vína nebo z destilovaného bílého vína, ale navíc 
s přidáním ovocné šťávy, čímž se vytvoří sladkokyselá chuť. 
Velmi oblíbený je ocet s příchutí jablek a malin. Vysoce kva-
litní unikátní a ceněné jsou octy, jako je sherry ze Španělska 
a „aceto balsamico tradizionalle“ z Itálie [12]. 

Historie používání octu

Ocet je zřejmě stejně starý jako samotná civilizace. 
Jedná se o jeden z nejstarších fermentovaných produktů, 
který člověk zná. Byl široce používán na vaření, a především 
jako konzervační látka v horkém klimatu. V historickém kon-
textu je nejstarší pravděpodobně vinný ocet, známý tisíce let 
a stejně starý jako používání vína. Jablečný ocet je pravděpo-
dobně také starý, používaný především v keltských společ-
nostech, zatímco bílý destilovaný ocet je starý jen asi 150 let. 

Ve staré Babylonii (název jižní části Mezopotámie 
v dnešním Iráku) byl již 5 tisíc let př. n. l. ocet vyráběný 
z plodů datlovníku, používaný pro dochucování jídel jako 
koření, a na tamějších trzích jste mohli koupit i ocet různě 
dochucovaný. Rovněž v Egyptě, přibližně 3 tisíce let před n. 
l., byl ocet znám. Egyptská královna Kleopatra popíjela nápoj 
vyrobený z octa, do kterého nechávala rozpustit vzácnou 
perlu. Římané milovali ocet, při mnoha jídlech měli misku 
s ovocným octem, do kterého si namáčeli chléb. Znali různé 
druhy octových omáček a slavný gastronom prvního století 
naší éry Apicius, bohatý a vzdělaný člen římské elity, autor 
dvou kuchařských knih, založil většinu svých receptů na 
octu. Popíjeli rovněž nápoj složený z octa, vody a vajec. Ocet, 
zředěný vodou (známý jako posca – víno chudého člověka) 
a někdy dochucený lístky máty, dostávali během svých dlou-
hých pochodů římští legionáři [5]. 

Bible poznamenává, že římští vojáci nabídli Kristu 
ocet při ukřižování. Tradičně jsme se domnívali, že ocet byl 
nabídnut Ježíši na kříži jako urážka (Matouš 27:34), ale vědci 
nyní poukazují na to, že ze strany Římanů to byl pravděpo-
dobně akt soucitu [7, 8]. 

Římský historik Titus Livius (nar. 59 před n. l.) popsal, 
jak kartaginský generál Hannibal používal ocet k rozbití 
skal, když procházel Alpami. Vojákům údajně poručil, aby 
postavili ve skalách obrovskou hromadu vysokých stromů, 
kterou zapálili. Když byla skála rudá, nalili na ni silný ocet, 
aby kameny popraskaly, a to jim umožnilo pokračovat v cestě. 

Ve starověkém Řecku konzumovali oxycrat, velmi popu-
lární a osvěžující nápoj složený z octa, vody a medu. Staří 
Řekové a Peršané měli hroznové víno a pravděpodobně hroz-
nový ocet a Egypťané pravděpodobně znali i sladový ocet. Sta-
rověcí Číňané vyvinuli jak rýžový, tak cereální ocet [6, 7].

V Bibli je ocet zmiňován rovněž jako lék [7, 9]. Hippo-
krates, otec moderní medicíny, používal jablečný ocet 
s medem k léčbě kašle a nachlazení a uznával jeho léčivé 
vlastnosti. Léčivé použití octa bylo rozšířeno v období stře-
dověku a renesance. V historických dokumentech je uve-
deno používaní pro dezinfekci během šíření cholery (Mazza 
a Yoshikatsu, 2009). Aplikoval se jako digestivní přípravek, 
profylaktický prostředek, proti parazitům, proti poruchám 
jater, na bolest v krku a potíralo se jím zápěstí proti horečce. 
Rovněž se natíral na pokožku hlavy proti vypadávání vlasů  
[8, 9]. Po umytí hlavy se ředěným octem oplachovaly vlasy pro 
získání lesku, což se mimochodem doporučuje i dnes.

Ačkoliv byl ocet široce využíván, bylo o skutečné povaze 
jeho kvašení až do osmnáctého století známo velmi málo. 
V roce 1723 německý lékař a chemik Georg Stahl, osobní 
lékař pruského krále Fridricha Viléma I., získal octovou kyse-
linu z octa, ale o příčinách tvorby kyseliny octové nebylo 

známo nic jiného. První průlom přinesl švédský chemik Ber-
zelius, považovaný za jednoho z otců moderní chemie, který 
na začátku 19. století vysvětlil, jak se kyselina octová formo-
vala z alkoholu oxidačním procesem. Ale až teprve roku 1858 
Louis Pasteur popsal mikrobiologický základ octa ve své práci 
„Etudes sur le Vinaigre“ [8, 9, 10].

Při dostatečném množství kyslíku mohou octové bak-
terie produkovat ocet z různých alkoholických potravin. Mezi 
běžně používané suroviny, jak již bylo výše zmíněno, patřily 
jablečný mošt, víno a fermentovaná zrna, slad, rýže nebo 
brambory. Zředěný alkoholový roztok naočkovaný aceto- 
bakteriemi a uchovávaný na teplém a vzdušném místě se 
během několika měsíců přemění na ocet. První ocet produ-
kovaný kvašením byl pravděpodobně důsledkem chyb v pro-
cesu výroby vína. Pokud je mošt (šťáva z čerstvě lisovaného 
hroznu, který obsahuje různá množství buničiny, kůží, stonků 
a semen) fermentován při příliš vysoké teplotě, octové bakterie 
přemohou kvasnice přirozeně se vyskytující na hroznech [8].

V minulosti se postupně poptávka po octu pro kuli-
nářské, lékařské a hygienické účely zvyšovala, a tak se vinaři, 
než hrozny dozrály a byly připraveny ke zpracování na víno, 
rychle naučili používat v horkých letních měsících jiné orga-
nické materiály k výrobě octa [8].

Ocet v legislativě

Vyhláškou č. 248/2018 Sb. o požadavcích na nápoje, 
kvasný ocet a droždí se rozumí
a)  kvasným octem okyselující potravina vyrobená výlučně 

biologickým procesem kysání lihu obohaceného živinami 
za pomoci octových bakterií,

b)  kvasným octem lihovým kvasný ocet vyrobený kysáním 
kvasného lihu pocházejícího ze škrobnatých nebo cuker-
ných surovin,

c)  kvasným octem vinným kvasný ocet vyrobený kysáním lihu 
obsaženého v révovém víně, které bylo kysáno společně 
s ředěným kvasným lihem,

d)  kvasným octem ovocným kvasný ocet vyrobený kysáním 
lihu obsaženého v ovocném nebo sladovém víně, které bylo 
kysáno společně s ředěným kvasným lihem,

e)  kvasným octem ochuceným kvasný ocet ochucený výtažky 
z koření nebo bylin, popřípadě bylinami nebo plody rostlin.

Ocet v gastronomii

Ocet se používá v kuchyni i v potravinářském průmyslu 
zejména pro dodání kyselých tónů chuti i aroma mnohým 
pokrmům. Na trhu se můžeme setkat se základními  
21 druhy octů. Ve Velké Británii a USA je nejvíce používaným 
stolním octem octový mošt, zatímco v Irsku je to sladový 
ocet a v zemích pěstujících hrozny, jako je Itálie, Francie 
a Španělsko, vinný ocet. Na Dálném východě je to tradiční 
rýžový ocet [10, 12]. Ve všech zemích je časté používání octu 
jako koření, kdy pro účely dodání zvláštních a neobvyklých 
chutí je ocet aromatizován bylinkami a kořením, jako je 
estragon, bazalka, česnek, šalotka.

Kvůli obsahu kyseliny octové a nízkému pH se ocet 
používá pro domácí použití i v potravinářském průmyslu ke 
konzervování nejrůznějších potravin, jako je zelenina, maso, 
rybí výrobky a kořeněné ovoce. K tomuto účelu používá 
potravinářský průmysl hlavně lihový ocet.

V gastronomii se ocet uplatňuje při moření masa, 
kde rozložením vláken masa pomáhá jeho rychlejší úpravě 
a křehkosti. Je nepostradatelný při přípravě salátových 
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zálivek (známá zálivka vinaigret) a v řadě ochucovadel, 
jako je hořčice, tabasco či kečup, a je také základní součást 
chutney, marinád a mnohých rajčatových omáček. Používá se 
k vyrovnání krémových nebo tučných příchutí u výrobků, jako 
je majonéza či salátové dresinky [10, 13, 15].

Zajímavé reakce octu

Během vaření a pečení se využívá mnohých chemických 
reakcí octu. 

Ocet účinkuje na rostlinné pigmenty známé jako 
antokyany, čímž rozjasňuje červené ovoce a zeleninu, jako 
jsou například třešně, višně a červené zelí. Ocet může také 
zachovat barvu bílých plodů, jako jsou jablka a brambory, 
které se na řezu při krájení zbarví hnědě. Přidání kyseliny, 
jako je ocet, zpomaluje enzymatickou aktivitu a pomáhá před-
cházet tomuto zhnědnutí.

Vodíkové ionty uvolněné z octa vytlačují hořčík v mole-
kulách chlorofylu zelené zeleniny a mění jasně zelený chlo-
rofyl na fádní olivovou barvu. Z tohoto důvodu není vhodné, 
chceme-li zabránit ztrátě zelené barvy, ochucovat například 
brokolici octem [32].

Ocet mění strukturu jídla. Vodíkové ionty octu interagují 
s proteiny a škroby, mění jejich molekulární strukturu a mění 
tím konzistenci, texturu některých jídel. Ocet naruší chemické 
vazby proteinů, ty denaturují nebo se rozpadají a „křehnou“, 
čímž dochází ke koagulaci proteinu (srážení bílkovin). K tomu 
dochází například při marinování masa. Stejně tak u mléka 
po smíchání s octem, mléčné proteiny zvané „kasein“ koagu-
lují do pevné sraženiny, čehož se využívá při výrobě některých 
sýrů. Ke koagulaci proteinů dochází rovněž, když vyklepneme 
vejce do vody mírně okyselené octem, čehož je využíváno při 
úpravě tzv. ztraceného (zastřeného či pošírovaného) vejce. 

Kvůli nízkému pH se ocet často používá k aktivaci 
kvasné síly jedlé sody, kdy se vytvářejí bubliny plynného oxidu 
uhličitého, které způsobují vzrůst pečeného zboží a vytváří 
lehkou, načechranou texturu těsta. Také přidání asi 1/4 lžičky 
octa na jedno šlehané vejce zlepšuje tvorbu pěny, která je hed-
vábně lesklá, a při pečení těsto vzrůstá rovnoměrněji. Chuť 
tak malého množství octa je v těstě sotva patrná [32].

Ocet zabraňuje slepování těstovin. Když se těstoviny 
vaří v alkalické vodě, mohou těstoviny uvolnit více škrobu, 
čímž jsou na povrchu lepkavé. Přidáním lžíce octa do vody se 
sníží lepivost. To je užitečné, když se používají těstoviny na 
přípravu salátu, kde je lepkavost nežádoucí a jemná chuť octa 
nevadí, protože se mísí s jemností zálivky [32].

Když přidáte pár kapek octa do omáčky zahuštěné 
moukou nebo kukuřičným škrobem, kyselina rozbije škro-
bové řetězy, které zahušťují omáčku, a ta bude mít řidší a lepší 
konzistenci, než když přidáte jen vodu [32].

Ocet udržuje strukturu vařených fazolí. Rostlinné buňky 
obsahují látky zvané hemicelulózy, které fungují jako druh 
lepidla k udržení buněk pohromadě. Díky kyselinám jsou 
hemicelulózy stabilnější a méně rozpustné. Proto lze pečené 
fazole, které se vaří ve sladkokyselé omáčce, vařit několik 
hodin a opakovaně je znovu ohřívat, aniž by se rozpadaly [32].

Druhy octů

Lihový ocet 
Tento u nás zřejmě nejznámější, ale zároveň i nejméně 

kvalitní druh, se vyrábí většinou z destilovaného alkoholu, 
který se získává z žita, brambor či cukrové řepy. Jedná se 
o nejlevnější druh octa štiplavé chuti a vůně, který se používá 

v průmyslově zpracovaných potravinách, k nakládání a zava-
řování (výroba sterilované zeleniny, okurek apod.). 

V řadě domácností má i jiné využití jako levný a účinný 
čisticí prostředek k mytí koupelen, kuchyňských dřezů a spo-
třebičů (rychlovarné konvice, pračky), kde se využívá jeho 
schopnosti odstranit vodní kámen. Odstraňuje rovněž zbytky 
oxidu z oceli, mosazi a bronzu. 

Nízké pH má baktericidní účinky [14]. Typicky obsahuje 
domácí ocet asi 5 % kyseliny. Při používání octu, obzvláště 
pokud obsahuje 10 a více procent kyseliny octové, je třeba 
dbát bezpečnostních opatření, protože je žíravý, při vdecho-
vání nebo kontaktu je i v nižší koncentraci velmi leptavý pro 
oči, pokožku a sliznice. Je hořlavý při teplotách 40 ° C [16].

Vinný ocet 
Druh octa, který se používá i v kuchyni i jako lék. Vyrábí se 

z hroznů bílého i červeného vína. Kvalita octa závisí na kvalitě 
hroznů, z nichž je vyroben, proto se na výrobu octa využívají 
kvalitní vína. Octů existuje tolik druhů, kolik je druhů hroz-
nových vín. Vinný ocet může být bílý, červený, sherry a rosé. 

Vinný ocet je hojně používaný ve středomořské kuchyni na 
přípravu zálivek i dresinků na saláty, do marinád a omáček. Je 
výborný pro zvýraznění chuti pokrmů obsahujících ovoce, jako 
je např. salsa, zálivky vinaigret a omáčky. Časté je použití k pří-
pravě míchané zeleniny a mexické salsy. Oblíbené bylinkové 
a česnekové octy jsou připravovány nejčastěji z vinného octu, 
do kterého byly macerovány bylinky nebo česnek, které zvy-
šují svými zdraví prospěšnými látkami léčivé účinky octa [17].

Ocet z červeného vína je o něco výraznější, štiplavější a kyse-
lejší než ocet z bílého vína. Červený ocet je vhodný do marinád 
a v kombinaci s pokrmy z hovězího a vepřového masa. Při páro-
vání s masem je ideální ocet z červeného vína s medem nebo 
karamelizovanou cibulkou, zatímco bílý vinný ocet je vhodnější 
s kuřecím masem a rybou. Ocet z červeného vína je nejlepší pro 
salátové dresinky na bázi hořčice ve francouzském stylu. Je také 
vhodný na letní nebo jarní salát se sladkým ovocem. 

Ocet z bílého vína přidává příjemně kyselou chuť do salátů, 
barbecue omáčce, nakládané zeleniny, masových glazur, 
omáček a samozřejmě salátů (zejména zelného). V receptech 
jej můžeme nahradit stejným množstvím rýžového octu. Bílý 
ocet je nejčastěji používaným octem v Itálii a Turecku.

Kreativní kuchaři nechávají v bílém octu louhovat vět-
vičku dobře umytých čerstvých bylin, sušených bylin nebo 
čerstvého bobulovitého ovoce. Takto jednoduše je možné si 
vyrobit například vinný ocet s přirozeným nádechem malin.

V případě, že není k dispozici bílý ocet, je možné jednu 
polévkovou lžíci bílého octa vyměnit za polévkovou lžíci 
citronové či limetkové šťávy, jablečného nebo sladového  
octu [17].
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Sherry ocet
Sherry není jen jedno z nejstarších světových vín, které 

se po staletí vychutnávalo a chválilo jeho jemnou kvalitu 
a jedinečnou chuť. Sherry je také ocet, který dodává mnoha 
receptům svěží a výraznou chuť. Předním výrobcem tohoto 
octu s ořechově nasládlou chutí, vyráběného fermentací sherry 
vína, je Španělsko. Sherry ocet dává chuť masu i rybí polévce, 
zvláště dobře se páruje s kuřecím a bylinkovým aroma, dodá 
vyváženou chuť vydatným pokrmům s hovězím masem. 
Funguje dobře v kombinaci se silnými příchutěmi, takže je 
skvělý pro vydatný salát s robustními příchutěmi, v kterém 
jsou marinované červené řepy či rajčata. Použití je vhodné 
i do smetanových omáček pro vyvážení bohatosti chuti. 
Redukovaný na hustou polevu a v malém množství pokrmům 
dodává nejen mírnou kyselost, ale také sladkost [10, 18].

V receptech je možné sherry ocet popřípadě nahradit 
červeným nebo bílým vínem [18].

Jablečný ocet 
Vyrábí se zkvašením čerstvé jablečné šťávy. Chuť tohoto 

octu, která je výrazně ovocná a přitom jemná, může být i cit-
ronová či vinná, záleží na druhu použitých jablek. Dodává 
pokrmům také nádech sladkosti. V jablečném octu najdeme 
jablečný pektin, enzymy, vitaminy C, B1, B2 a B6, minerální 
látky, jako je draslík, fosfor, přírodní fluor atd. Jablečný ocet 
obsahuje také organické kyseliny. Využití má nejen v kuchyni, 
ale rovněž se mu přisuzují různé léčebné účinky [19, 20].

Kulinářské využití jablečného octa je velice vše-
stranné. Přidává se do salátů v podobě rozmanitých zálivek, 
do omáček, je výborný do marinád, chutney a zeleninových 
pokrmů, kterým dodává nenapodobitelnou chuť. Jablečný 
ocet má mnohem kulatější a vyváženější chuť než octy z čer-
veného a bílého vína. S trochou medu a drobivým bílým sýrem 
(který dodá slanou chuť) získáte vynikající salátový dresink 
pro všechny zeleninové i bramborové saláty. Výborná na salát 
je zálivka v kombinaci s olivovým olejem, střikem pomeran-
čové šťávy, papriky a soli. Zdravý tuňákový salát lze připravit 
místo majonézy se zálivkou z jablečného octu, olivového 
oleje, citronu, soli a pepře [19, 21].

Jablečný ocet je vhodný do pečených fazolí, k dochucení 
fazolových salátů, vařených celých zrn, dušeného zelí, pra-
žené zimní tykve, slaných nebo čočkových polévek. Výborně 
dochutí chlazené gazpacho (studenou španělskou zeleni-
novou polévku původem z Andalusie, jejímiž základními 
surovinami jsou rajčata a papriky) [21].

Je vhodný na marinování ryb i kuřete. Variantou na 
asijské zázvorové sójové kuře může být marinování kuřete přes 
noc v marinádě připravené smícháním půl šálku medu, půl 
šálku lehké sójové omáčky, kousku nastrouhaného zázvoru, 
lžíce česnekového, sezamového oleje a polévkové lžíce jab-
lečného octa. Druhý den kuře upečeme nebo grilujeme [17].

Sladce pikantní chutney připravíte z oloupaných jablek 
nakrájených na kostičky, jablečného octu, nakrájené cibule, 
rozinek, hořčičných semen, soli a cukru. Na pánvi necháme 
asi 40 minut vařit. Konzumovat můžeme na plátku opečeného 
toastu nebo podávat s pečenou, grilovanou nebo dušenou 
zeleninou a masem. Recept můžete vylepšit i červenou řepou 
či mangem [17].

Někteří kuchaři doporučují vaječné bílky v receptu 
nahradit jablečným octem. Ocet zejména v pečivu pro vegany 
způsobuje nadýchanou a vzdušnou strukturu, podobně jako 
vaječné bílky [19].

Kvalitní jablečný ocet zředěný studenou vodou a střikem 
citronové šťávy je velice osvěžující. Je možné přidat jablečný 
ocet i do punčů, šťávových směsí a čajů. Ale nedoporučuje 
se popíjení octa přímo, vždy jej řeďte vodou. Odborníci na 
výživu doporučují nefiltrovaný, zakalený druh, který má více 
živin [17].

Jednou polévkovou lžící jablečného octa můžeme 
nahradit jednu polévkovou lžíci citronové nebo limetkové 
šťávy nebo dvěma polévkovými lžícemi bílého vína. Tyto 
náhražky v receptech se blíží zamýšlené chuti [19]. 

Rýžový ocet
Rýžový ocet má převážně jasnou světle žlutou barvu. 

Může být ovšem rovněž červený nebo tmavý až černý, což 
záleží na použité surovině a způsobu výroby. Ocet se vyrábí 
z rýžového vína pomocí řady mikrobiálních procesů, které 
trvají jeden až tři měsíce [22]. Ve srovnání s jinými octy je 
rýžový sladší, s jemnou zemitou až nasládlou chutí, který 
dodává jídlům až uzenou příchuť. Jedná se o starověký pro-
dukt na Dálném východě, kde je základní surovinou pro jiho-
východní asijské kuchyně, a to zejména v Koreji, Vietnamu, 
Japonsku a Číně. Každá z těchto zemí má mírně odlišné verze 
rýžového octa, což nabízí velkou variabilitu chutí [10, 17].

Rýžový ocet je nejmírnější ze všech, s mnohem nižší 
kyselostí, což dodává lehkou chuť salátům a jemné zelenině, 
jako jsou rajčata a okurky. Používá se k marinování masa, 
k namáčení jednotlivých soust a světově známé je jeho uplat-
nění při přípravě japonského sushi [14]. Chuť tohoto octa 
pozvedne salátové dresinky, je vhodný k ochucení zelenino-
vých příloh, dokonce i pečeného masa a smažených hranolků. 

V recepturách může být jeho dobrou náhradou balzami-
kový ocet, kdy můžeme nahradit lžíci rýžového octa jednou 
lžící octa z bílého vína a 1/4 lžičkou cukru, případně použijeme 
jednu polévkovou lžíci jablečného octa plus 1/4 lžičky cukru. 
Šéfkuchaři ovšem radí při vaření asijských potravin nepodléhat 
pokušení použít jiný než rýžový ocet, jelikož nelze nahradit 
profily chutí, které pokrmům dává originální rýžový ocet [23].

Rozdíl mezi octem v Číně a Japonsku spočívá v použi-
tých surovinách pro fermentaci. Zatímco japonský ocet je 
často založen na rýži, v Číně se obvykle vyrábí z různých druhů 
obilovin, jako je pšenice, bezlepkový čirok, oves, a z dalších 
přísad, jako jsou byliny nebo sójové boby [24].

V Číně existuje několik základních typů rýžového octa, 
a to černý, červený, bílý a kořenitý obsahující různé příchutě 
od cukru po zázvor, pomerančovou kůru nebo hřebíček. 

Černý rýžový ocet se vyrábí z lepkavé nebo sladké rýže, 
ale místo ní lze použít také proso nebo čirok. Má tmavou až 
inkoustově černou barvu, hlubokou, téměř kouřovou dřevitou 
chuť a je jemnější a sladší než červené a bílé typy. Proces zrání 
dává černému octu robustní a jedinečnou vůni. Černý rýžový 
ocet je velmi oblíbený v jižní Číně, kde se vyrábí z černé rýže 
nejlepší ocet (ocet Zhenjiang) [25].

Dalším populárním tradičním čínským octem z černé 
rýže je ocet Shanxi, který je známý už 3000 let. Vyrábí se 
rovněž z různých druhů obilí jako čirok, ječmen, hrách, otruby 
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a plevy a fermentuje se technikou fermentace v pevném 
stavu. Barva octu Shanxi je tmavě červenohnědá, jeho chuť je 
jemná, kyselá a mírně sladká. Je oblíbený na severu Číny jako 
„máčecí“ omáčka, zvláště pro knedlíčky [26].

Červený rýžový ocet je také tmavé barvy, ale světlejší než 
černý rýžový ocet. Jeho chuť má zajímavou kombinaci slad-
kých tónů. Lze jej použít jako náhradu za černý ocet přidáním 
trochu cukru. Je vynikající jako omáčka a můžete ji použít 
v nudlích, polévkách a pokrmech z mořských plodů [26].

Bílý rýžový ocet je až téměř bezbarvá kapalina, která má 
vyšší obsah kyseliny octové. Ačkoli se chutí podobá klasic-
kému octu, je méně kyselý a jemnější než chuť např. bílého 
vinného octu a najdete u něj i náznak sladké chuti, který 
pochází z lepkavé rýže. Je nejlepší volbou pro kantonská 
(velmi známá kuchyně jižní Číny) sladká a kyselá jídla a pro 
nakládanou zeleninu. Dobře se dá použít i na smažené hra-
nolky. Mimochodem Kanton ležící v jihočínské provincii 
Kuang-tung se nachází ve strategicky výhodné oblasti delty 
Perlové řeky. Jedná se o region s největší hustotou městského 
obyvatelstva na světě a zároveň o centrum čínského ekono-
mického růstu. Toto takzvané „megacity“ je považováno za 
jednu z nejbohatších a nejrozvinutějších oblastí Číny. Nejob-
líbenější zdejší pokrmy jsou obvykle smažené na woku, mají 
jemnou, sladkokyselou chuť a při přípravě se používá rýže, 
ryby, plody moře, různá exotická masa (psí, hadí, želví, žabí, 
hmyz aj.) [27].

O rýžovém octu se traduje, že má mnoho zdravotních 
benefitů [28]. Vyhlášeným je japonský ocet z černé rýže 
známý jako „kurozu“, proslulý svou jemnou a zemitou chutí. 
Vaření tohoto rýžového octa je pracné a časově náročné, je 
využíváno především ruční práce. Nejprve zahrnuje míchání 

a kvašení základních ingrediencí, aby vytvořily sake (u nás 
nazývané často jako saké – alkoholický nápoj), po kterém spe-
ciální bakterie přemění alkohol na kyselinu octovou, primární 
složku octa. Proces fermentace trvá čtyři měsíce a je denně 
řemeslníky kontrolován. Aby se ujistili, že vše probíhá tak, 
jak má, poslouchají zvuky kvašení, kontrolují čistotu kapa-
liny a chuť i vůni, hledají drobné rozdíly v kvalitě. K vytvoření 
požadované vůně a chuti je třeba dalšího zrání po dobu 1 roku 
až 10 let, kdy konečným produktem je jantarová až nahnědlá 
barva octa, která stárnutím tmavne (barva podobná kávě) až 
do inkoustově černě zbarvené kapaliny. Zrání probíhá v 60 cm 
vysokých černých keramických nádobách podobných velkým 
květináčům seřazených v otevřeném prostoru do řad tak, aby 
byly co nejvíce na slunci. Průměrná teplota v oblasti výroby 
kurozu se pohybuje mezi 18 až 19 °C, a nehrozí tedy problémy 
s nízkou teplotou v zimním období. Pokud slyšíme o plís-
ních v potravinách, většinou to vyvolává zděšení, ale nikoliv 
u Aspergillus oryzae, což je častý fermentor používaný od pra-
dávna nejen pro výrobu kurozu, ale také pro výrobu takových 
lahůdek, jako je miso, saké a sójové omáčky (základní koření 
používaná v tradiční japonské kuchyni). Proto byl v roce 2006 
Aspergillus oryzae vyhlášen japonskou národní houbou [29].

Kurozu se přidává do řady kulinářských pochoutek, jako 
jsou pečené koblihy kurozu, citronový čaj kurozu, a dokonce 
i zmrzlina. Kromě gastronomických užití je velmi oblíbeným 
zdravotním nápojem, který Japonci konzumují pro své zdraví 
a krásu [30]. Údajně odstraňuje stres a únavu těla tím, že 
rozkládá kyselinu mléčnou, detoxikuje játra, stabilizuje 
krevní tlak a hladinu glukózy v krvi, podporuje trávení a sni-
žuje zácpu, snižuje hladinu cholesterolu, chrání před bakteri-
ální infekcí a upevňuje imunitní systém [31].
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Perfektní team
Kompletní řešení pro sbírání,
balení a paletizaci

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Průmyslové roboty, CNC stroje  
a CNC řídící systémy

Kompletně navrženo  
a vyrobeno v Japonsku

Silný partner pro kompletní manipulační proces
Nikdo jiný Vám nenabídne tak ucelenou nabídku. Nejširší produktová řada v průmyslu umožňuje FANUC poskytovat vše, co 
potřebujete pro zrychlení, zpružnění a zefektivnění Vašich manipulačních procesů. Ideální roboty pro sbírání, balení a paletizaci 
umožňují perfektní synchronizaci a hladký průběh procesů od prvního do posledního kroku. Nezáleží, zda je Vaše zboží velké nebo 
malé, lehké nebo těžké, robustní či křehké, vždy máme perfektní řešení pro všechna průmyslová odvětví a aplikace. WWW.FANUC.CZ
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Jak nám škodí 
cukry, a zejména 

fruktóza
Ing. JIŘÍ HOTZKÝ1 

Dnes se velmi správně brojí za snížení spotřeby cukrů. Sou-
časné přemírné jejich používání je zcela jistě nezdravé 

a vede k mnoha poruchám našeho zdraví. V dějinách si jen 
bohatí mohli dovolit tak velké množství jednoduchých cukrů, 
jaké běžně užíváme my. A ti pak měli mnohé zdravotní potí-
že, podobné, jakých se nám dostává dnes. Ač již dávno byla 
v Evropě dostupná šťáva z cukrové třtiny, která se pěstovala 
v Asii, její cena byla vysoká. Dříve jsme používali med, kte-
rý v našich krajích získávali od lesních včel brtníci. Z dalších 
zdrojů naši předci jednoduché – sladké cukry získávali přede-
vším z ovoce. Ovoce v našich končinách před pár tisíci let ale 
bylo plané, trpké a s malým obsahem cukrů.

Jen po několik generací se máme tak dobře a cukry jsou 
tak levné, že si je můžeme dopřávat dle libosti. Ba, ještě více. 
Jsou nám předestírány i vnucovány na všech stranách. Cukr 
je v cukrovinkách, limonádách, náhražkách sladu v pivech, 
doslazována jsou vína, zavařeniny jsou cukry nejen konzer-
vovány, ale i doplňovány levně na obsahu. Cukr je i v mnohém 
pečivu. Dětské extrudované snídaně jsou slazené, kakaové 
nápoje jsou přeslazené. Cukr si přidáváme do čaje, do kávy. 
Energetické nápoje jsou plné cukru. Jistě si vzpomenete ještě 
na mnohé další potraviny, kam se cukr přidává nebo kam si 
jej přidáváme sami.

Oproti tomu, jak se živili ještě nedávno naši předci, do 
sebe dostáváme hory cukru. Co je na tom špatně? Především 
naše tělo vůbec není připraveno na takový nenadálý nápor 
a tak velké změny ve stravování. Náš organismus se vyvíjel 
a přizpůsoboval po tisíce generací. Nedokáže se přizpůsobit, 
i když se o to snaží, během několika desítek let. A protože to 
nezvládá, tak se postupně hroutí, a naše zdraví si tak vybírá 
svou daň.

Dobrá, to víme. Ale tak jaké cukry jsou horší?
Začneme-li u všech cukrů, které naši předci měli mož-

nost konzumovat, zjistíme, že naprostá většina složených 
cukrů, které jedli, jsou škroby. A škrob je jen glukóza spojená 
do dlouhého řetězce, který naše enzymy dokážou snadno roz-
sekat na jednotlivé molekuly glukózy. Tudíž z toho vidíme, že 
na glukózu byli naši předci po tisíce generací uvyklí, ba, že ji 
ke svému životu potřebovali. Ovšem byli na glukózu zvyklí 
více ve vázané formě, ze které se uvolňovala jen postupně. 
Nikoli tak rychle jako z našich, dnes běžných cukrů (zejména 

sacharózy, tj. cukru řepného či třtinového, maltózy, oligosa-
charidů, či přímo glukózy). 

A tak kde je problém? Nyní to již vidíme docela ve větší 
šíři.

Velkým problémem je přebytek glukózy, zejména té, 
která je tělu příliš rychle k dispozici. Ale ještě větší problém 
je přebytek fruktózy v naší stravě. Na tu naši předci po tisíce 
generací byli navyklí ještě v menším množství než na glukózu. 
Proč? Fruktóza, kterou měli v jejich stravě k dispozici, byla 
v medu a kyselém ovoci. Jen velmi málo v koříncích a zelenině. 
A náhle, hup, sacharóza – řepný či třtinový cukr (což je che-
micky zcela totožné) je složená z půli z glukózy a z půli z fruk-
tózy a náš organismus si to rychle rozebere a v tu chvíli máme 
v krvi dávku obou. Jenže s fruktózou se v takovém množství 
nepočítalo. A tak nastává problém – kam s ní.

Fruktóza obsahuje stejné množství energie jako glu-
kóza, ale chová se záludně. Metabolismus fruktózy je pod-
statně rychlejší než glukózy. Naše játra nejsou schopná větší 
množství fruktózy dost rychle využít, a tak ji přetváří na tuky, 
které se ukládají do tukových tkání a zčásti i v játrech. Není 
závislá na inzulínu a nesnižuje pocit hladu, a tak máme pocit, 
že můžeme jíst či pít mnohem více. A tím pádem tloustneme. 
Větší příjem fruktózy může znamenat zvýšené riziko řady 
chorob. Vytváří se tuky, které se usazují také na stěnách cév, 
a zvyšuje se tak riziko cévních chorob i ischemické choroby 
srdeční.

Při běžné konzumaci ovoce a zeleniny nám problémy 
z fruktózy většinou nehrozí. Ale větší příjem běžného cukru 
sacharózy je již rizikem. Ještě horší je příjem fruktózového 
sirupu, který je sladší a levnější, a proto se hodně používá 
zejména do nápojů.

Běžné problémy, které mohou mít lidé, kteří nedokáží 
fruktózu ve větším než malém množství zpracovat, jsou nadý-
mání, říhání, bolesti břicha, závratě, průjmy. Lidí, kteří mají 
takové břišní problémy, je v naší populaci jistě přes 10 %. 
Z toho pravděpodobně 1/3 je má způsobeny konzumací 
nezvykle velkého množství fruktózy. K tomu se přidávají tytéž 
problémy při konzumaci náhradních sladidel jako sorbitol, 
maltitol apod.

Při současném příjmu stejného množství glukózy jako 
fruktózy se tyto břišní problémy většinou neprojeví. Avšak již 
tehdy, je-li příjem fruktózy o 5 % větší než glukózy, se u cit-
livých osob dostavuje řada břišních problémů. A tak ti lidé, 
kteří tyto problémy běžně očekávají, současně se zdrojem fru-
któzy, jako jsou třeba jablka, si ordinují přiměřenou dávku 
glukózy.

Také se již dnes moderně přidává jako náhrada sladidel 
nebo jako prebiotikum do potravin výtažek z čekanky a topi-
namburu – inulin, což je fruktózový polysacharid. Ten se sice 
našimi enzymy řádně neštěpí, v tenkém střevě se jej zpracuje 
cca 10 % (záleží, jak u koho), ale dostává se tak až do tlustého 
střeva, kde jej bakterie částečně zužitkují za vývoje plynů.

Fruktóza

Co pro nás znamená fruktóza? A co to vlastně je? Jak 
se stalo, že jí nyní máme tolik v naší stravě? A jak nám může 
ubližovat? Vždyť je to zcela přírodní surovina. Tak se nejdříve 
podívejme, jaké jsou naše ve stravě běžné cukry:

Glukóza – zastaralý původní název cukr hroznový 
(ovšem nevyrábí se z hroznů, ale ze škrobu kyselou nebo enzy-
matickou hydrolýzou). Ke glukóze se nejčastěji dostáváme 
konzumací potravin obsahujících škroby, jako jsou brambory, 
rýže, chléb i pečivo, moučné výrobky jako knedlíky a těsto-
viny.
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Fruktóza – zastaralý původní název je cukr ovocný. To 
proto, že nejprve byla objevena v ovoci. Je běžnou součástí 
většiny ovoce, medů a činí 50 % obsahu sacharózy.

Sacharóza – čili řepný nebo třtinový cukr (obojí je zcela 
stejné, jen ten třtinový se také nečištěný prodává dráž, ač je 
výrobně levnější). Takzvaný přírodní cukr je nesmysl, nikde 
jej nenajdete, jen je to ještě nevyčištěný cukr. Sacharóza je 
chemicky disacharid skládající se ze dvou monosacharidů – 
glukózy a fruktózy v poměru 1 : 1. Oba monosacharidy lze 
snadno uvolnit třeba kyselou hydrolýzou nebo enzymaticky. 
Sacharóza se také vyskytuje běžně v medu a v ovoci, a to 
vesměs spolu s fruktózou a glukózou.

Laktóza – jinak též cukr mléčný, jak název napovídá, je 
součástí mlék a mléčných výrobků. Jedná se o disacharid slo-
žený z glukózy a galaktózy.

Začněme tím, jak se do naší stravy fruktóza dostala 
v množství, v jakém ji dnes konzumujeme.

V dobách, kdy se po našem středoevropském území pro-
háněli lovci a sběrači, měli k fruktóze jen velmi malý přístup. 
Nejvíce jí měli v medu, asi polovinu cukrů v něm činí právě 
fruktóza. Ovoce v té době zde bylo takové, jaké bychom dnes 
nejedli. Planá jablka i hrušky byly více z dnešní švestky. Chuti 
trpké a jen málo cukrů.

Lidé v té době měli přístup ke glukóze ve škrobech 
zejména z divokého, později i pěstovaného obilí a některých 
poživatelných hlíz. Škroby jsou řetězce vázaných glukóz, 
které lze uvolnit pomocí stravovacích enzymů. Glukózu tedy 
naši dávní předci běžně stravovali, ale k fruktóze měli jen 
velmi malý přístup.

V době rozkvětu zahradnictví se konzumace fruktózy 
zvýšila, neboť prakticky všechny druhy pěstovaného ovoce 
obsahují podstatné procento fruktózy spolu s glukózou 
a sacharózou.

S rozvojem pěstování cukrové třtiny se dostala konzu-
mentům krásná možnost sladkého života. Najednou je k mání 
velké množství cukru – sacharózy. S ním se krásně sladí – ach, 
to je ale lahůdka. A co se najednou dá všechno upéct (cukr 
dobře peče). A začala éra využívání cukru ve všech potravi-
nářských odvětvích. Sirupy, všechny nápoje, cukrátka a čoko-
lády, zmrzliny, dorty a buchty, zavařeniny, z toho všeho jsme 
začali náhle brát cukr jako běžnou složku naší denní potravy. 
Vylepšit chuť a váhu řady výrobků se dá pomocí cukru – uze-
niny, jogurty, nápoje, ochucovací prostředky, pečivo, marme-
lády a džemy, vína a likéry, dokonce i kořalky atd.

A tak jsme se ocitli v zajetí cukrů, aniž bychom si uvědo-
movali, jak jsme k tomu přišli. Jak jsme si ale již sdělili, sacha-
róza je z poloviny fruktóza a z poloviny glukóza. A takto si to 
náš organismus rozdělí.

Fruktóza se nikdy v přírodě nevyskytuje sama. Vždy je 
spolu s glukózou. A ačkoliv jejich sumární chemický vzorec 
je stejný C6H12O6, fruktóza se v našem organismu chová zcela 
jinak.

Fruktóza je stejně energetická 
jako glukóza

Fruktóza má stejný energetický potenciál jako glukóza 
nebo řepný cukr. Oproti glukóze a obyčejnému cukru se však 
v těle chová záludněji. Na její přítomnost v krvi totiž nerea-
guje slinivka, a nestimuluje tedy vylučování inzulínu. Příjem 
fruktózy neovlivňuje glykémii a fruktóza je metabolizována 
nezávisle na inzulínu. Fruktózou nejsou potlačovány pocity 
hladu, případně chuti na sladké, a tak se snadno zvýší ener-
getický příjem potravy a následně je vyšší riziko nárůstu tuků 
a nadváhy.

Fruktóza se vstřebává a metabolizuje jinak než glukóza 
a ostatní cukry z ní sestavené. Při jejím vyšším požití mohou 
vznikat střevní potíže. Existuje také dědičná nesnášenli-
vost fruktózy. Jako jeden z důvodů se uvádí také nedostatek 
enzymu aldolázy B. Strava s vysokým obsahem fruktózy zvy-
šuje tvorbu LDL cholesterolu. Fruktóza vyvolává silnou gly-
kaci, a je proto silně škodlivá.

Dietetická intolerance fruktózy2

Dietní nesnášenlivosti fruktózy, fruktanů a FODMAPs 
(fermentovatelné oligosacharidy, disacharidy, monosacha-
ridy a polyoly) jsou běžné, ale špatně poznávané a řízené.

V posledním desetiletí se dostaly do popředí díky novým 
poznatkům o mechanismech a léčbě těchto stavů. Pacienti 
s těmito problémy se často setkávají s nevysvětlitelným nadý-
máním, říháním, tlakem v břiše, plynatostí, bolestí břicha 
nebo průjmem.

Současný výzkum ukazuje, že dieta FODMAP může být 
účinná při léčbě syndromu dráždivého tračníku. Také je cílem 
výzkumu identifikovat více potravin, které mají vysoký obsah 
FODMAPs, a posoudit dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti 
dietních intervencí.

Malabsorpce a nesnášenlivost sacharidů jsou častými 
problémy vyskytujícími se v gastrointestinální péči. Jejich 
přesná prevalence není známa. Odhaduje se, že funkční GI 
(gastrointestinální) poruchy, které mohou zahrnovat funkční 
dyspepsii, funkční nadýmání a syndrom dráždivého tračníku 
(IBS) atd., které se často překrývají, postihují 5–30 % světové 
populace. Toto procento souhlasí se samostatně hlášenou 
nesnášenlivostí některých potravin.

Výzkum naznačuje, že tyto poruchy mají negativní dopad 
na kvalitu života v podobné míře jako chronická onemocnění 
jícnu, refluxní choroby nebo astmatu. Přibližně 60–80 % paci-
entů s IBS se domnívá, že jejich příznaky souvisejí se stravou, 
z toho tři čtvrtiny souvisí s neúplně absorbovanými sacharidy. 
Kromě toho se doporučení pacientům, pokud jde o stravu, 
značně liší. Existuje tedy velká neuspokojená potřeba jasné 
diagnózy základního problému, jakož i důsledné a účinné pora-
denství v oblasti dietní léčby. V tomto přehledu se zaměřujeme 
na dietní nesnášenlivosti fruktózy a fruktanů3, které jsou done-
dávna uznávány, a také diskutovat o úloze dietních intervencí, 
včetně nízkých FODMAPs u pacientů s nevysvětlitelnými GI  
příznaky.

Nesnášenlivost fruktózy

Fruktóza je monosacharid, který je přirozeně přítomen 
v různých potravinách. Potraviny s vysokým obsahem fruk- 
tózy jsou určité druhy ovoce, zelenina a med, ale také sla-
didlo vyrobené enzymaticky z kukuřice jako kukuřičný sirup 
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s vysokým obsahem fruktózy (HFCS), který je v mnoha potra-
vinářských sladidlech a nealkoholických nápojích.

Roční spotřeba fruktózy v USA vzrostla z méně než tuny 
v roce 1966 na 8,8 milionu tun v roce 2003. Je možné, že zvý-
šení spotřeby fruktózy v populaci USA má za následek nárůst 
malabsorpce a nesnášenlivosti fruktózy. Obě podmínky jsou 
do značné míry často nerozpoznané, což vedlo k nespráv-
nému označení mnoha pacientů, kteří mají IBS (irritable 
bowel syndrome), tedy zánětlivé onemocnění střev, zejména 
u pacientů s průjmovými příznaky. Jedna studie odhaduje, že 
až jedna třetina pacientů s podezřením na IBS měla fruktó-
zovou malabsorpci a dietní intoleranci fruktózy (DFI).

Lidé mají omezenou absorpční kapacitu fruktózy, 
protože její absorpce je nezávislý proces a tato kapacita je 
poměrně proměnlivá. Zatímco glukóza se zcela vstřebává pro-
střednictvím aktivního transportního mechanismu v tenkém 
střevě, které je usnadněno GLUT-2 a GLUT-5 transportéry, 
fruktóza je absorbována především pomocí přepravce způ-
sobujícího difúze a GLUT-5. Malabsorpce fruktózy vytváří 
osmotickou sílu, která zvyšuje přísun vody do lumenu a poté 
způsobuje rychlý pohon obsahu střev do tlustého střeva, kde 
je pak fermentován a vede k tvorbě plynů. To může mít za 
následek příznaky včetně bolesti břicha a nadměrného nadý-
mání, zejména u pacientů s viscerální přecitlivělostí.

Je důležité považovat přemnožení malých střevních bak-
terií (SIBO – small intestinal bacterial overgrowth) za příčinu 
nevysvětlitelných GI příznaků, a to zejména při dechových 
zkouškách na vodík (H2) a metan (CH4) pozitivních u glukózy 
a fruktózy (u diabetické populace). Diskuse o tom je mimo 
rámec tohoto materiálu, ale pokud se tato teorie potvrdí, pak 
by mělo být opatrně zacházeno s antibiotiky před zvážením 
intolerance fruktózy.

Zde se ukazuje, že dieta FODMAP může být účinná při 
léčbě syndromu dráždivého tračníku, výzkumu s cílem iden-
tifikovat více potravin, které mají vysoký obsah FODMAPs, 
a posoudit dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti dietních 
intervencí.

Fruktóza a rakovina

Bylo zjištěno, že vyšší příjem cukrů v potravinách zvy-
šuje pravděpodobnost některých nádorových onemocnění, 
zejména rakoviny prsu. Dříve se soudilo, že hlavním viníkem 
je glukóza. Epidemiologické studie však ukázaly, že fruktóza 
je horším viníkem. Zdá se, že hlavní vinu nese fruktózo-glu-
kózový sirup, kterého se do nápojů a potravin spotřebují velká 
množství.

Stravujme se tak, jak se stravovali naši předci po stovky 
let, nedělejme velké výjimky, a naše tělo bude spokojené.

1   Autor článku Ing. Jiří Hotzký je autorem knížky „Jsou rost-
liny k jídlu“.

2   Amy Fedewa, Satish S. C. Rao, Food and Nutrition Depar-
tement G. R. University Augusta Georgia USA

3   Fruktan je sacharid – polymer fruktózy vyskytující se v pše-
nici. Dalším zdrojem fruktanů jsou například agáve, cibule, 
česnek, zelí, brokolice, pistácie a chřest. Pro některé osoby 
je fruktan obtížně stravitelný a způsobuje střevní problémy, 
které jsou mylně považovány za příznak celiakie (https://
cs.wikipedia.org/wiki/Fruktan).
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Najdete na www.zenodo.org

Bezpečnost
potravin
a krmiv

VYHLEDÁVEJTE STUDUJTE OBJEVUJTE PREZENTUJTE

OTEVŘENÁ DATA 
PRO TRANSPARENTNÍ HODNOCENÍ RIZIK

 

DATA   OBRÁZKY   VIDEA   LABORATORNÍ VÝSTUPY   SOFTWARE   NÁSTROJE  

MODELY   PROTOKOLY A SYSTÉMY POSUZOVÁNÍ KVALITY

Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA
E-mail: efsa.focalpoint@mze.cz Web: www.bezpecnostpotravin.cz
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Dne 7. června 2020 jsme oslavili druhý ročník Světového 
dne bezpečnosti potravin (World Food Safety Day – 

WFSD), jehož cílem je každoročně upozornit a inspirovat 
k dalším činnostem v oblasti prevence, detekce a zvládá-
ní rizik z potravin, které přispívají k bezpečnosti potravin, 
zdraví lidí, ekonomické prosperitě, výkonnému zeměděl-
ství, přístupu na trhy, cestovnímu ruchu a udržitelnému 
rozvoji. 

Stejně jako první ročník Světového dne bezpečnosti 
potravin v roce 2019, tak i letošní ročník byl příležitostí 
k připomenutí úsilí o zajištění toho, aby potraviny, které 
jíme, byly bezpečné. Světový den bezpečnosti potravin 
se tak stává prostředkem zvyšování veřejného povědomí 
o bezpečnosti potravin s cílem omezení světového nárůstu 
nemocí z potravin. Při této příležitosti se organizace, které 
se zabývají bezpečností potravin, vždy snaží zlepšit celkové 
povědomí veřejnosti o bezpečnosti potravin a upozornit na 
to, že každý, kdo pěstuje, zpracovává, přepravuje, skladuje, 
distribuuje, prodává, připravuje, podává nebo konzumuje 
potraviny, má také zodpovědnost a svou roli v zajištění bez-
pečnosti potravin. Letošním tématem bylo: „Bezpečnost 
potravin – záležitost každého z nás“ (Food safety, every- 
one´s business). 

Bezpečnost potravin  
je záležitostí každého z nás 

Potraviny jsou pro život zásadní. Bezpečné potraviny 
umožňují vhodný příjem živin a podporují dlouhodobé fyzické 
zdraví každého člověka. Během oslav druhého ročníku Svě-
tového dne bezpečnosti potravin byly proto všechny zúčast-
něné strany vyzvány, aby zvyšovaly povědomí o bezpečnosti 
potravin a zdůraznily, že každý, kdo se účastní potravinového 
systému, má dobře plnit svou roli. Světový den bezpečnosti 
potravin je ale současně i příležitostí ocenit ty, kteří pomáhají 
udržovat naše potraviny bezpečné.

Do osvětové 
kampaně se v le- 
tošním roce zapo-
jila řada insti-
tucí a organizací, 
především FAO 
a WHO, ale také 
např. Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Autho-
rity – EFSA) sídlící v italské Parmě. Úřad EFSA byl založen 
v roce 2002, kdy bylo v reakci na celou řadu problémů s bez-
pečností potravin přijato nové potravinové právo, podle kte-
rého musí být rozhodování v oblasti potravinového řetězce 
založeno na výsledku vědeckého hodnocení rizik. Vědecké 

poradenství úřadu EFSA pomáhá chránit spotřebitele, zvířata 
i životní prostředí před riziky souvisejícími s potravinami. 
Úřad funguje nezávisle na evropských legislativních a výkon-
ných institucích a členských státech EU, posuzuje rizika 
a vytváří vědecká stanoviska a rady, které tvoří základ evrop-
ských politik a právních předpisů. Jeho působnost zahrnuje 
bezpečnost potravin a krmiv, výživu, zdraví a dobré životní 
podmínky (welfare) zvířat, ochranu rostlin a zdraví ros- 
tlin.

Další podrobnosti o vědecké činnosti úřadu EFSA se lze 
dočíst na webových stránkách: https://www.efsa.europa.eu.

Akce související se Světovým dnem bezpečnosti potravin 
byly proto letos zaměřeny na 3 klíčové oblasti: sdílená odpo-
vědnost v oblasti bezpečnosti potravin, podpora přístupu 
„Jedno zdraví“ a udržitelné potravinové systémy.

Kampaň FAO a WHO byla zaměřena na několik vybra-
ných klíčových informací:

–    Bez bezpečnosti potravin neexistuje žádné zabezpečení 
potravinami. Pokud potravina není bezpečná, není to 
potravina!

–    Nebezpečné potraviny si vybírají značnou daň na lidském 
zdraví i v ekonomice. WHO odhaduje, že více než 600 mi- 
lionů lidí onemocní a 420 000 zemře každý rok na konzu-
maci potravin kontaminovaných bakteriemi, viry, parazity, 
toxiny nebo chemikáliemi. 

–    Bezpečnost potravin je sdílenou odpovědností od výroby 
až po spotřebu. Potraviny jsou dnes zpracovávány ve vět-
ších objemech a distribuovány na větší vzdálenosti než 
kdykoliv předtím. Pro bezpečnost potravin je nezbytná 
široká spolupráce a přispění všech aktérů v potravinovém 
dodavatelském řetězci, jakož i dobrá správa a regu- 
lace.

–    Investice do udržitelných potravinových systémů se 
vyplácí.

–    Zavedení přístupu „Jedno zdraví“ zvyšuje bezpečnost 
potravin. Zdraví lidí je spojeno se zdravím zvířat a životním 
prostředím. Patogeny přenosné ze zvířat na člověka 
přímým kontaktem nebo potravou, vodou a životním pro-
středím mají dopad na veřejné zdraví a rovněž sociálně-
-ekonomické dopady.

–    FAO a WHO podporují celosvětové úsilí o propagaci bez-
pečných potravin.

–    Potravinové normy Codex Alimentarius pomáhají chránit 
zdraví a usnadňují obchod. Komise Codex Alimentarius, 
řízená FAO a WHO, stanovuje vědecké potravinové stan-
dardy, pokyny a kodexy správné praxe, které zajišťují bez-
pečnost a kvalitu potravin se zaměřením na kontaminanty, 
hygienické postupy, označování, doplňkové látky, kontrolu 
a certifikaci, výživu a rezidua veterinárních léčiv a pesti-
cidů. 

Světový den bezpečnosti potravin
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Vyhlášení  
Světového dne bezpečnosti potravin

Komise Codex Alimen-
tarius na svém 39. zasedání 
v roce 2016 jednomyslně 
odsouhlasila návrh na vyhlá-
šení Světového dne bezpeč-
nosti potravin v rámci OSN. 
FAO přijala na svém 40. zase-
dání v červenci 2017 usne-
sení na podporu Světového 
dne bezpečnosti potravin 
a WHO vyjádřila svou pod-
poru v prosinci 2017. Návrh 
na ustanovení Světového 
dne bezpečnosti potravin byl 
projednán Ekonomickým 
a finančním výborem (tzv. Second Committee) na 73. zase-
dání Valného shromáždění OSN. Po diskusi v říjnu a lis-
topadu 2018 byl návrh schválen a předán ke konečnému 
schválení Valným shromážděním. Dne 20. prosince 2018 
přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci č. 73/250 vyhlašu-
jící Světový den bezpečnosti potravin. Od roku 2019 je tak  
7. červen časem oslav výhod bezpečných potravin.

Vnímání bezpečnosti potravin

Ohledně preferencí a vnímání bezpečnosti potravin ze 
strany spotřebitelů zveřejnil zajímavá data Eurobarometer 
2019. Zatímco 2 z 5 Evropanů se zajímají o bezpečnost 
potravin, pouze 1 z 5 říká, že je to jeho hlavní zájem při výběru 
potravin; 43 % si myslí, že předpisy zajišťují, že potraviny 
jsou bezpečné. Hygiena potravin (68 %) i zdraví zvířat (65 %) 
patří k nejznámějším tématům v oblasti bezpečnosti potravin 
v EU. Nejčastější obavy o bezpečnost potravin představuje 
zneužívání léků u hospodářských zvířat (44 %), rezidua pes-
ticidů v potravinách (39 %) a znečišťující látky ze životního 
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prostředí (37 %). Dva ze tří Evropanů tvrdí, že alespoň jednou 
za život změnili své spotřební chování v reakci na informace 
o bezpečnosti potravin.

Další informace ohledně jednotlivých členských států, 
včetně České republiky, lze najít na internetových stránkách 
EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/euro-
barometer19). Eurobarometer on food safety in the EU, 2019.

V České republice je bezpečnost potravin vnímána jako 
jedna z vládních priorit, což opakovaně konstatují usne-
sení vlády ke strategii bezpečnosti potravin (aktuálně pro 
období 2014–2020). Pro Ministerstvo zemědělství je téma 
bezpečnosti potravin velmi důležité a neustále se jím zabývá 
ve spolupráci se svými partnery, především Ministerstvem 
zdravotnictví. V rámci úřadu je tato důležitá problematika 
řešena Sekcí zemědělství a potravinářství. Odbor bezpečnosti 
potravin odpovídá za řadu aktivit v oblastech posuzování 
a komunikace o riziku; a mimo jiné je kontaktním místem pro 
komunikaci s úřadem EFSA. 

S problematikou bezpečnosti potravin se lze blíže sez- 
námit na webových stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.

Bezpečnost potravin nelze považovat za automaticky 
zaručenou, navzdory skutečnosti, že regulační systém EU 
i ČR dnes zaručuje velmi vysokou úroveň bezpečnosti 
potravin. Koneckonců i pandemie COVID-19 byla a stále je 
včasným připomenutím, že patogeny přenosné ze zvířat na 
člověka přímým kontaktem nebo potravou, vodou a životním 
prostředím mají dopad na veřejné zdraví a sociálně-ekono-
mickou situaci. 

Světový den bezpečnosti potravin je tak pro všechny kaž-
doroční příležitostí připomenout, aby ve svém okolí zvýšili 
povědomí o bezpečnosti potravin.

Všichni spotřebitelé mají právo na bezpečné, 
zdravé a výživné potraviny.

MVDr. Vladimír Brychta,
Odbor bezpečnosti potravin

Ministerstvo zemědělství



https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/eurobarometer19
http://www.bezpecnostpotravin.cz
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Steak bez zabití 
skotu?

prof. Ing. PETR PIPEK, CSc.

Ohovězím se zde psalo již mnohokrát. Labužník (gourmet) 
vysoce hodnotí jeho vynikající senzorickou kvalitu, něko-

mu připadá příliš drahé, zejména nyní, kdy se všechny potra-
viny „nenápadně“ zdražují. Jiní ho odmítají, protože je jim 
líto býčka, volka či jalovičky.

Bylo by jistě krásné, kdybychom mohli získat hovězí 
maso, aniž bychom zabili dobytče – je to možné? Jistě, 
můžeme si koupit zabalený steak v supermarketu, jenže 
predátorskou akci porážky zvířete za nás stejně musí udělat 
někdo jiný, tj. řezník na jatkách? Takže asi to nejde.

 Objevily se informace o kultivaci „masa“ (spíše bio-
masy) na živném mediu. Představa naivní či nereálná. 
Nechme stranou zanedbatelně malou produktivitu, ale těžko 
získáme rib eye steak z vysokého roštěnce s výraznou chutí 
a křehkou texturou vyzrálé svaloviny. Ale nikdy neříkejme 
nikdy, třeba se jednou budou jíst hovězí amarouny. Nezis-
ková organizace New Harvest propagující tento směr tvrdí: 
„Protože náhražky masa jsou produkovány za kontrolovaných 
podmínek, které je nemožné udržet na tradičních živočišných 
farmách, mohou být bezpečnější, výživnější, méně znečištěné 
a humánnější než konvenční maso.“ Již i dnes vegetariáni mají 
různé náhražky ze zeleniny, cizrny, cereálií, řepných řízků. 
Jistě jako živinu to lze použít, ale karnivor dá asi přednost 
T-bone steaku (rare či medium) před cizrnovou placičkou.

Takže jestli chceme steak, ten dobrý hovězí, vyzrálý, 
musí někdo to zvíře zabít. Jinak to prostě nejde. Bohužel. I lev 
v africké savaně dá přednost buvolovi či antilopě před cere-
álními granulemi, a to se ještě o zbytek svého úlovku rozdělí 
s hyenami a supy. Příroda je tak odjakživa zařízená, jen lidi 
pořád hledají, jak ji podmanit, předělat, změnit, a obvykle tyto 
pokusy mají katastrofální ekologické důsledky. Shodneme se 
tedy, že pro steak je nutné dobytče usmrtit, eufemisticky řečeno 
„jatečně opracovat“. Kdo se s tím z hlediska svého přesvědčení 
nemůže srovnat, dá si falafel. Mimochodem i autorovi tohoto 
článku během dovolené v Izraeli pravý falafel chutnal skvěle.

Tedy musíme zvíře zabít. Zabít, ale jak? Veterinární 
předpisy, dobrá výrobní praxe stejně jako prostá lidská 
etika vyžadují humánní zacházení se zvířaty, i s těmi urče-
nými na hovězí. K poráženým zvířatům musíme mít úctu, že 
nám poskytují potravu. Při jedné mezinárodní konferenci na 
pražské zemědělské univerzitě jsme při slavnostní večeři nad 
každou porcí guláše děkovali poraženému samci antilopy 
losí, který nám poskytl maso na tento výborný guláš. Není 
to přehnané, ano, mějme i původní, živé majitele roštěnce, 
kližky či svíčkové v úctě.

Bohužel se objevily excesy nešetrného či sadistického 
zacházení se zvířaty. Zvířata byla při dopravě vystavena 
nepřízni klimatu, docházelo ke zraněním či úhynu, poruše 
psychiky. Přes internet, sociální sítě i masmédia prosko-
čily extrémní záběry: nakládání zvířat zavěšených za nohu 
jeřábem, pád zvířat z výšky apod. Na již neexistujících jat-
kách přeháněl mentálně svérázný pracovník zvířata ze stáje 
na porážku způsobem a výrazy, které budily dojem, že jsme 
v nacistickém koncentračním táboře. Ale i mnohé jiné starší 
provozy nebyly technologicky vybavené tak, abychom mohli 
říct, že zvířata jsou přeměňována na maso humánním etickým 
způsobem v naprosté pohodě (welfare). Moderní provozy, 
současná technologie je však naštěstí již zcela jinde. 

Přesto mnohé excesy z minula byly vodou na mlýn růz-
ných pseudoochránců zvířat. Tím nemáme na mysli ty, kteří 
mají zvířata opravdu rádi a usilují o správné zacházení s nimi, 
a to i během porážky na jatkách. Týká se to těch, kteří (snad 
z nudy) hledají záminku, jak vyvolávat paniku, senzace, 
prostě prudit. Po internetu se rozšířily vedle objektivní kritiky 
skutečných nepravostí nejrůznější polopravdy, záměrné lži či 
vyslovené nesmysly, fake news. Našli si své čtenáře zejména 
mezi těmi, kteří neznají skutečnosti.

Znovu a znovu se objevují názory, že je třeba chránit zví-
řata, zabránit jejich zabíjení, a proto prý nemáme jíst maso. 
Jak již bylo řečeno, člověk je ale vůči jiným živočichům v přiro-
zeném vztahu predátor ku oběti. Přesvědčíme snad sýkorku, 
že má místo červíků zobat makrobiotickou špaldu? A zrovna 
tak má člověk právo na výborný hovězí steak, jen s tím roz-
dílem, že maso koupí v obchodě, když za něj predátorskou 
práci obstaral masný závod.

Bylo možné zachytit řadu akcí „ochránců zvířat“. Mezi 
ty úsměvné patří nápad skupiny naivních přátel drůbeže, kteří 
vykoupili na jatkách a pustili „na svobodu“ dvacet dva jateč-
ných kuřat, tj. zhruba desetisekundový výkon drůbežářského 
závodu. (Je otázkou, jak kuřata na té svobodě dopadla.)

Horší jsou případy žhářů bojujících proti masným pod-
nikům v USA. Dva členové radikální buňky, kteří se doznali 
k založení série požárů jménem Fronty pro osvobození živo-
čichů (Animal Liberation Front) a Fronty pro osvobození 
Země (Earh Liberation Front), byli v roce 2007 odsouzeni na 
12 a 16 let ve federální věznici. Skupina způsobila při svém 
humanitárním žhářství škodu 40 000 000 $. „Strach a zastra-
šování nemohou hrát roli při změně myšlení a cítění v demo-
kracii,“ sdělil soudce před vynesením rozsudku.

Jateční opracování je jistě nejméně příjemná etapa na 
cestě k dobrému bifteku. Nedá se nic dělat, hovězí neroste na 
stromech a člověk je vůči turovi v pozici predátora. Nicméně 
je možné nezbytnou operaci usmrcení (a následného zpra-
cování) učinit správně, šetrně, citlivě, humánně, eticky. Na 
začátek si ale všimněme, jak se to dělalo před 100 a více lety.

Jak si dříve poráželo u nás, popsal poutavě pan Klímeš, 
řezník z Radvanic: 

„Dobytek se vodil 20 až 40 km pěšky, přitom ztratil z 9 q 
za dobu chůze 10 hodin 1 q živé váhy. Teď, když se býk porážel, 
uvázal se ke šlůfě na podlahu. Jeden učedník mu držel hlavu 
a tovaryš zvlášť udělaným porážecím kladivem jej udeřil mezi 
oči, aby zasáhl mozek. Stalo se, že býk starý 5–6 roků měl na 
hlavě takovou kštici, že se mu musela vystříhat, jinak, byl-li 
udeřen kladivem, kladivo se odrazilo. Zvíře, když bylo mrtvé, 
padlo a pak jeden tovaryš ho zapíchl a druhý chytal do nádoby 
krev a odléval do škopíku a míchal. Pak se zvíře naložilo na 
ligáry, které byly na zemi. Býk ležel na hřbetě a začala se sta-
hovat kůže, nejdříve nohy a hlava, pak se kůže zapla do kleštin 
neb zavěsila na háky a jeden učedník držel a druhý kladivem bil 
po kůži a tím se stáhla kůže z boku zvířete. Pak se zvíře vytáhlo 
graníkem, zbytek kůže se stáhlo nožem. Dobytče se vykuchalo 
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na pojízdný kuchací stůl. Jinak se zvíře rozsekalo sekerou 
a přesně. Z prvopočátku se dobytek nestřílel, až na některé 
výjimky. V době okupace bylo střílení dobytku úplně zakázané, 
Němci měli strach, že nábojů se dá použít i jinak.“ Následující 
popis košerování se nám do článku již nevejde.

Porážku na obrovských chicagských jatkách popisuje  
U. Sinclair ve známém románu Džungle. Ocitujme jen ně- 
kolik útržků: 

„…v budově, kde se porážel hovězí dobytek, místo, aby 
tu byla jedna šňůra mrtvých zvířat, která přijíždějí k děl-
níkům, zde bylo linek patnáct nebo dvacet a muži postupo-
vali od jedné linky ke druhé. Podél jedné strany obdélné haly 
vedla úzká chodba zdvižená několik stop nad podlahu; do 
této chodby zaháněli dobytek muži s bodci, které dávaly elek-
trické rány. Jakmile je tam natlačili, uzavřením vrátek uvěznili 
postupně každé jednotlivé zvíře v samostatném úzkém kotci, 
v němž nemělo místa, aby se mohlo otočit; a jak tak zvířata 
stála, bučela a vyhazovala, nahýbal se zatím nad horní hranou 
kotce jeden ze srážečů, ozbrojený železným mlatem, a číhal po 
vhodném okamžiku, kdy udeřit. Rány duněly halou v rychlém 
sledu za sebou, rozléhal se dupot i kopání volů. V ten oka-
mžik, jak zvíře padlo, přešel srážeč k druhému a zároveň jiný 
muž zatáhl za páku, čelní stěna kotce vyjela do výše, podlaha 
se zvedla a zvíře, dosud kopající a zápasící, sjelo na plošinu, 
zvanou šlachta. Přišel řezník zvíře vykrvit; to znamenalo jedno 
hbité tětí – pouhý záblesk nože, a než jste si to vůbec uvědomili, 
už přiskočil muž k druhé lince a na podlahu tryskal jasně čer-
vený proud. Kus zůstával viset několik minut, aby vykrvácel…“

Sovětské masokombináty se v počátcích inspirovaly 
zkušenostmi z chicagských jatek a měly velkou produktivitu. 
Skot se obvykle omračoval elektricky pomocí dlouhého kopí, 
populární v našich učebnicích technologie se staly automa-
tické výkonné stahovače Moskva. I když by našim dnešním 
hygienickým a etickým standardům ne vždy vyhověly, výkon 
sovětských jatek byl obdivuhodný.

Současná technologie

Přestože jednotlivé operace jatečního opracování skotu 
zůstávají stejné nebo podobné, je současná technologie 
jatečného opracování na úplně jiné úrovni ze všech hle-
disek: hygieny, etiky, technického vybavení (strojů a zaří-
zení), produktivity, pracovního prostředí… A v důsledku toho 
i z hlediska ekonomiky a kvality.

Dnes již každý chovatel, přepravce i pracovník jatek ví, 
že každé nešetrné zacházení se zvířaty, stresování či poru-
šení pohody zvířat vede k odbourání glykogenu ve svalech, 
a pokud nemá zvíře čas na obnovení jeho hladiny ještě před 
smrtí, znamená to vyšší pH masa, tedy vadu DFD. Projeví 
se to nejen horší kvalitou, ale především omezenou údrž-
ností. A protože hovězí maso má zrát dlouhou dobu (několik 
týdnů), má zkrácení údržnosti velmi negativní důsledky pro 
konečnou kvalitu, zejména křehkost a plnou chuť hovězího 
steaku. Proto historky o týrání zvířat patří do minulosti.

Sice je možné za určitých podmínek porazit zvíře u cho-
vatele, dává se ale přednost dopravě na moderní jatky, kde je 
zajištěna perfektní hygiena, produktivita, ale i etické zachá-
zení se zvířaty. 

Na jatky je nutné zvířata dopravit. Lze využít železniční, 
lodní, dokonce i leteckou přepravu. V minulosti chodila zví-
řata na jatky pěšky i desítky kilometrů (tím není myšleno pře-
hánění stád po prérii či asijských stepích). Dnes se však dává 
přednost silniční dopravě v různě konstruovaných přepravní-
cích, které jsou rychlé a při dodržení určitých zásad i nejšetr-
nější. Při dopravě je nezbytné zabránit zraněním, negativním 

klimatickým či jiným vlivům, a zejména narušení psychiky 
a vyčerpání zvířat. Přeprava zvířat není závod Formule 1, 
proto řidiči jezdí opatrně, plynule, bez prudkého zatáčení 
a brždění.

Po příjezdu na jatky se zvířata hned neporáží, nýbrž si 
musí před porážkou odpočinout, aby si stačila doplnit hladinu 
glykogenu resyntézou v játrech. Při předporážkovém ustá-
jení musí být rovněž v klidu a pohodě. 

Není možné připustit, aby býci (zejména ti ze sociálně 
nestabilizovaných skupin) byli ustájeni pohromadě, mohli 
mezi sebou vést boje o hierarchii ve skupině či vyskakovat 
sexuálně vzrušeni na jiné jedince. I příhon do omračovací 
pasti musí být klidný, zvířata se nesmí zranit, stresovat, vzru-
šovat, proti výskokům lze býkům zabránit nízkými stropy. 
Není možné, aby zvířata stoupala jako v minulosti do patra. 
K přehánění se nepoužívají žádné vulgární násilné metody, 
ale spíše se využívá psychiky zvířat (ústupové zóny či gregerní 
efekt).

Pro vlastní jateční opracování platí několik hygienic-
kých a technologických zásad. Po celou dobu je nutné zajistit 
identitu jatečných těl a jednotlivých částí, které se z těla oddě-
lují; dnes již se k tomu většinou využívá výpočetní technika 
a označení čipy. Aby nedocházelo k případnému přenosu 
patogenních mikroorganismů z jednoho těla na jiné, je po 
každé operaci nutné asanovat všechny nástroje vodou o tep-
lotě minimálně 82 °C a pracovníci jsou povinni si umýt ruce. 
A především – až do skončení veterinární prohlídky je třeba na 
každé jatečné tělo potřeba pohlížet jako na materiál, o kterém 
se neví, zda je, či není zdravotně nezávadný.

Omráčení se v Evropě praktikuje již od 11. století. 
Z etických důvodů je u nás předepsáno, z hlediska technologie 
i bezpečnosti pracovníků nutné. Čím efektivnější je omráčení, 
tím větší pravděpodobnost, že zvíře nic necítí. Různě konstru-
ované pistole (obr. 2–5), které prostřelí lebku a vyřadí velký 
mozek, nebo tupý úder palicí způsobí otřes mozku a rovněž 
ztrátu vědomí. Obvykle se omračuje prostřelením čelní kosti 
Schermerovou omračovací pistolí. Mnohé studie s využitím 
záznamů z elektroencefalografu prokázaly, že zvíře zcela 
ztrácí vědomí a dále již nic nevnímá, a tedy netrpí.

Obr. 1 Pohoda na pastvině
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Nepřípustné jsou 
s a m o z ř e j m ě  n ě k t e r é 
v minulosti praktiko-
vané způsoby omráčení, 
jako je úder do týlu, či 
dokonce přetnutí míchy 
mezi lebkou a atlasem 
(tzv. puntilla). V obou 
případech docházelo jen 
k znehybnění (ochrnutí) 
zvířete, které vše vnímalo 
při plném vědomí.

Alternativou k me- 
chanickému je omrá-
čení elektrické. Pod-
mínkou je  okamžitá 
ztráta vědomí, to zna-
mená dobrý kontakt elek-
trod s hlavou dobytčete 
a použití dostatečně vyso-
kého napětí. Za určitých 

okolností je možné využít dokonce zástavu srdce. U nás 
se elektrické omračování používá zejména u prasat, lze 

ho však aplikovat i u skotu. Tento způsob se prosazoval 
zejména v době výskytu BSE („nemoc šílených krav“), a to 
z obavy, že při mechanickém způsobu se roznesou po těle 
úlomky centrální nervové soustavy včetně patogenních  
prionů.

Jako horor mohou působit rituální porážky, ať už 
židovská košer porážka (šechita) či muslimská halal. Vychá-
zejí z náboženských předpisů, které nedovolují zabít zvíře, 
jež bylo zraněné, což akt omračování vlastně způsobí. Proto 
se vynechává operace omráčení a fixované zvíře je podříz-
nuté při plném vědomí. Vlastní rychlý vykrvovací řez velmi 
ostrým nožem snad zvíře ani nevnímá, problém je spíše před-
chozí zacházení se zvířetem, zejména svazování. Výhodou 
může být lepší vykrvení (plná funkce srdce), otázkou je psy-

chika a posmrtné děje v mase. Pro vyznavače jednoho či dru-
hého náboženství tento zdánlivě krutý způsob znamená další 
(duchovní) kvalitu. V Evropě je vykrvení bez omráčení zaká-
zané, vyjma zmíněné rituální porážky pro židovské či mus-
limské komunity. 

Jak omračování, tak často i vykrvení by mělo nastat ve 
vhodně konstruované omračovací pasti, aby se zajistila bez-
pečnost pracovníků a zabránilo se poškození těla při pádu zví-
řete. S výhodou se používá upravená past původně vyvinutá na 
košer porážky. Zvíře je přitom fixováno v otočném bubnu, který 
umožňuje i obrácení zvířete a jeho šetrné vyklopení (obr. 6).

Vykrvení znamená vlastní usmrcení zvířete. Pro zajiš-
tění údržnosti masa (a tedy usnadnění dlouhodobého zrání) 
je důležitou operací důkladné vykrvení. Vykrvení by mělo být 
co nejdříve. Opožděné vykrvení může vést jednak k praskání 
krevních kapilár a vzniku extravazátů, jednak k rozvedení 
hormonů (adrenalin aj.) po těle a předčasnému odbourání 
glykogenu, tedy opět vzniku DFD masa, i když důsledky 
jsou méně výrazné než u prasat. Vykrvovací řez se vede buď 
na krční tepny (arteria carotis), nebo na kmen vycházející 
ze srdce. Pro těžení kvalitní potravní krve byly konstruované 
různé duté nože (obr. 7), dnes se však hovězí krev pro potravní 
účely netěží (kvůli BSE).

Obr. 4 Běžná Schermerova pistole

Obr. 5 Pneumatická pistole

Obr. 2 Stará pistole z muzea v Budapešti

Obr. 3 Kanonek

Obr. 6 Omračovací past pro šetrné omračování skotu
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N á s l e d u j í c í 
operace (stahování 
eviscerace a půlení) 
je třeba dokončit co 
nejdříve, aby mohlo 
včas začít zchlazo-
vání jatečně uprave-
ného těla. 

Nejprve se sta-
huje kůže, aby se 
povrch těla zbavil 
n e č i s t o t  a  m i k -
robní kontaminace. 
Je nutné zabránit 
tomu, aby nečistota 
z kůže se přenesla na 
maso. Vedle toho je 
třeba kůži stahovat 
v tečném směru vůči 
povrchu, aby nedo-
cházelo k vytrhávání 
svaloviny z podkoží. 
Proto moderní zaří-
zení stahují kůži 
shora dolů a obvykle 
ji navíjejí na buben 
(obr. 8). 

E v i s c e r a c e , 
v y j í m á n í  v n i t ř -
ních orgánů,  se 
u skotu označuje 
jako vykolení. Musí 
se uskutečnit bez 
z b y t e č n é h o  p r o -
dlení, protože z trá-
vicího traktu by 
se mohly rozšířit 
do okolního masa 
m i k r o o r g a n i s m y. 
Otevřením tělních 
dutin a vyjmutím 
vnitřních orgánů 
se zároveň usnadní 

a urychlí vychlazení JUT. Nesmí dojít k proříznutí trávicího 
traktu a potřísnění masa jeho obsahem, ani se nesmí uvolnit 
obsah trávicího traktu a močových cest příslušnými těl-
ními otvory. Proto se uzavře jícen a konečník podvázáním – 
motouzem, pomocí svěrek, uzavřením do plastového sáčku 
apod. Vyjmuté orgány se ukládají na háky nebo misky, které 
se pohybují synchronně s dráhou unášející jatečná těla až do 
místa veterinární prohlídky. Tím je zajištěna identita těl i vnitř-
ních orgánů. Vykolení je dosud většinou manuální práce, byla 
však vyvinuta i automatická zařízení a roboty, využívající dis-
kových nožů a výpočetní techniky.

U skotu se jatečná těla dělí na dvě půlky. Půlení má 
usnadnit veterinární prohlídku, umožnit snadnější manipulaci 
s jatečně opracovanými kusy (resp. jejich polovinami) 
a umožnit vyjmutí míchy. Půlí se středem páteře tak, aby se 
co možná nejméně poškodila mícha, řez byl rovný a vznikalo 
málo kostní tříště. Jatečná těla se většinou půlí okružní nebo 
listovou pilou. Vznikají přitom však drobné piliny, zároveň 
se vyvíjí v důsledku tření teplo, které tvoří z kostní drti, tuku, 
krve a tkáňových tekutin pokryv na řezných plochách, maso 
pak snadno podléhá oxidaci a zkáze. Omezit toto znečištění 
povrchu je možné přiváděním studené vody, která jednak 
chladí, jednak čistí pilu. 

Na závěr jatečního opracování je nutné jatečně opra-
cované kusy veterinárně prohlédnout, upravit, zbavit nežá-
doucích částí a očistit. Při veterinární prohlídce se důkladně 
prohlíží jatečná těla i jednotlivé vyjmuté orgány, zda pora-
žené zvíře nemá v mase nebo orgánech anatomicko-patolo-
gické změny, které svědčí o nemoci či výskytu parazitů. Ve 
sporných případech se se kusy pozastaví a maso se vyšet-
řuje mikrobiologicky a histologicky, někdy se zjišťuje výskyt 
cizorodých látek. Vyšetření končí posudkem veterinárního 
lékaře, který rozhodne o poživatelnosti masa. Na základě 
toho je sledovaná půlka označena příslušným vypáleným 
symbolem; v rámci EU se poživatelné maso označuje oválem, 
ve kterém je vyznačen stát a číslo podniku.

Konečná úprava, tzv. toileta, spočívá v odřezávání 
nežádoucích, zejména silně znečištěných částí, upravení 
vzhledu jatečně opracovaných kusů a důkladném osprcho-
vání pitnou vodou; úhel, pod nímž se kusy sprchují, má být 
hodně ostrý, aby voda smývala mikroorganismy z povrchu. 
Údržnost lze rovněž významně zvýšit povrchovou dekonta-
minací pomocí kyseliny mléčné co nejdříve po jatečním opra-
cování, kdy jsou ještě mikroby na povrchu a lze je snadno 
zničit.

Po zvážení a zatřídění podle jakosti je nezbytné i rychlé 
vychlazení a uchování při nízké teplotě. Hovězí maso ale není 
vhodné hned využít ke kulinární úpravě, musí ještě zrát, nej-
lépe několik týdnů, aby působením proteolytických enzymů 
došlo k naštěpení svalových bílkovin, čímž vznikne křehké 
maso s plnou chutí.

Závěr

Ať jsme karnivoří milující šťavnatý steak či dobrý 
gulášek z kližky nebo vegetariánští milovníci zvířat, mějme 
na paměti, že ke zvířatům je třeba se chovat ohleduplně, 
respektovat jejich pohodu a mít k nim úctu, byť je sníme. 
Proto i zabití zvířete na jatkách musí respektovat zásady etiky 
a welfare zvířat.



Obr. 7 Vykrvovací dutý nůž

Obr. 8 Moderní stahovací zařízení
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Centra společnosti Brenntag pro 
potravinářské aplikace a vývoj
Společnost Brenntag Food & Nutrition chápe, že nalezení té 
správné funkční přísady pro vaše využití může být problém.  
Proto jsme se vám rozhodli podat pomocnou ruku ve světě  
potravin: dodáváme inteligentní řešení a inovativní přístupy, 
které dosahují správné rovnováhy, od chuti a textury produktu 
až po jeho vzhled a trvanlivost.

V popředí vývoje receptur  
a aplikací
Našich 28 vývojových center pro potravinářské aplikace najdete 
po celém světě, přičemž 13 z nich je v regionu Evropy, Blízkého 
východu a Afriky, včetně 3 provozů ve střední a východní Evropě. 

Jsme připraveni poskytnout vám tyto služby v našem aplikačním 
centru v Praze. 

Kontakt

Brenntag Food & Nutrition
Brenntag CR s.r.o.
Mezi Úvozy 1850/1
193 00 Praha 9
 
Komenského 75
768 11 Chropyně

www.brenntag.com/food-nutrition
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V současné době, kdy je nedostatek pracovních sil a vysoké 
mzdové náklady na ně, zkomplikovala situaci pandemie 

COVID-19, která se však paradoxně může stát i motivací pro 
důslednější automatizaci. Investice do rozumné robotizace 
průmyslových provozů je nyní ekonomicky výhodným řeše-
ním, které se může vyplatit i menším firmám. 

Stav, ve kterém se naše země začátkem března ocitla, 
odhalil závislost mnoha podniků na manuální práci a levné 
zahraniční síle. Dopady koronaviru by přitom nemusely být tak 
tragické, kdyby měly podniky zavedenou automatizaci výroby.

Podle loňského průzkumu Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků má v ČR plně automatizovanou výrobní 
linku pouhá desetina menších a středních firem. Zavést robo-
tizaci do výroby se ale chystá v nadcházejících pěti letech 
každá čtvrtá středně velká firma. Hlavními důvody jsou pro 
ně očekávané zvýšení produktivity a zlepšení kvality, některé 
tak chtějí řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

Robotizace mýtů zbavená

Úspěšná robotizace ale vyžaduje i překonat některé mýty 
a úskalí. S roboty je stále spojována řada představ, které neod-
povídají skutečnému stavu věcí. Mezi nejčastější patří, že jsou 
drahé, jejich zavedení do výroby je nákladné a složité, nebo že 
roboty berou lidem práci, přitom ji nezvládají tak dobře jako 
člověk. Jaká je realita?

Návratnost je u průmyslových a kolaborativních robotů 
(tzv. kobotů) dnes již velmi vyrovnaná. Přes pokles cen u prů-
myslových robotů tvoří podstatnou část nákladů na jejich 
implementaci nutné investice do bezpečnostního zabezpečení 
(tj. různá oplocení, bariéry či světelné brány). V případě kobotů 
sice tyto investice do bezpečnosti nejsou potřebné, ale vždy je 
nutno brát v úvahu výsledné požadované řešení jako komplexní 
celek, tzn. celé pracoviště, které zahrnuje řadu různých sys-
témů i zařízení a kde samotný robot a jeho pořizovací cena je jen 
částí celkových nákladů. U kobotů je úspora jak finanční, tak 
časová na instalaci pouze v externí bezpečnosti požadované pro 
průmyslové roboty, ale ostatní investiční požadavky na praco-
viště (např. uchopovač, nástroj), elektroinstalace (každý robot 
či kobot musí komunikovat se svým okolím) apod., jsou více-
méně stejné, přičemž kolaborativní řešení může v některých 
případech vyžadovat nasazení dražšího (bezpečného) nástroje. 

Zavedení robotů do výroby závisí samozřejmě vždy na 
konkrétním případu, ale trendem je implementaci co nej-
více usnadnit a umožnit její rychlé provedení. Implementace 
robotů je nyní jednodušší než kdy dříve, ale stejně tak je nutné 
brát s rezervou marketingové slogany některých výrobců 
o nasazení především kobotů a jejich připravenosti k výrobě 
téměř metodou „plug-and-produce“ v řádu pár desítek minut. 
Všechno chce svůj čas – a úsilí… 

Například u robotů Fanuc, které využívají pro všechny 
modely stejný systém, je instalace a zprovoznění se základní 
znalostí programování otázkou několika hodin, přičemž 
následně lze zjistit online, jak si roboty vedou ve výrobě pomocí 
smartphonu nebo tabletu. Filozofie výrobce je, aby byl systém 
otevřený pro každého a uživatel nepotřeboval drahé specia-
listy, kteří mají zkušenosti s určitým vývojovým prostředím. 

Každý výrobce robotů provádí školení uživatelů, aby 
porozuměli implementaci robotizovaných systémů a zajistili 
ve firmě vyšší produktivitu. Jak např. uvádí Michal Žáček, 
Sales Engineer z firmy Fanuc: „Během několikadenního kurzu, 
kdy zákazník projde naší FANUC akademií, se naučí 90 % 
toho, co potřebuje. Základní systém robota, vytvořit program 
a nějakou logiku, ovládat chapadla robota nebo pracovat se 
signály ze stroje, se naučí za čtyři dny.“

Roboty vs. lidé: Jsou konkurenti?

Berou skutečně roboty lidem práci, kterou přitom 
nezvládnou tak dobře jako oni? Roboty obecně neberou práci, 
ale usnadňují ji. Zejména tu těžkou a rutinní. Umí zvládnout 
řadu operací lépe a rychleji – a podstatné je, že třeba i nonstop 
ve stejném tempu a s vysokou přesností, kterou těžko lze oče-
kávat od člověka na závěr několikahodinové směny. Člověk 
např. nemůže 8 hodin v kuse manipulovat se zátěží o hmot-
nosti 20 kg, zatímco robot to zvládne bez problémů, přitom 
mnohem rychleji.

Dobře naprogramované roboty, zejména jsou-li vyba-
veny dalšími specializovanými technologiemi, jako je např. 
strojové vidění, jsou schopné pracovat přinejmenším stejně 
precizně jako lidé, bez chyb a výkyvů výkonnosti v čase, 
typickými pro lidský personál, čímž významně zvyšují kva-
litu výroby a snižují riziko ztrát v důsledku zmetkovitosti.

Statistiky ukazují, že roboty dokonce lidem práci i vytvá-
řejí. Na jedno robotické místo může vzniknout i několik 
nových pro lidi, kteří se tak mohou místo rutinních monotón-
ních (ale nezbytných) činností věnovat práci s vyšší přidanou 
hodnotou. Takže uvolnění zaměstnanci se mohou stát třeba 
právě programátory nebo integrátory robotů.

Automatizace ano, ale s rozumem

Je nutno si uvědomit, že automatizace, zejména 
s využitím robotů, není zázračným všelékem, a ne vždy se 
opravdu vyplatí. Především je potřeba pečlivě zvážit všechny 
aspekty, zda má takovéto řešení (zejména z hlediska ope-
rací, kde mají být roboty nasazeny) skutečně opodstatnění 
a smysl vzhledem k cílům, které mají být s jeho pomocí dosa- 
ženy.

Vyplatí se automatizovat?
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Vysokorychlostní manipulační 
robot typu DELTA (pavouk), 
malé kompaktní provedení. 
Ultra kompaktní robot FANUC 
M-1 představuje řadu tří-, 
čtyř- nebo šestiosých robotů 
pro vysokorychlostní komple-
taci, a je tak ideální pro nej-
různější aplikace s užitečným 
zatížením do 1 kg v pracovním 
prostoru o velikosti do 420 mm. 
Protože mají stejnou univerzál-

nost jako lidská ruka, nabízejí vhodnou alternativu kompliko-
vané a nákladné pevné automatizace. 

Vysokorychlostní manipulační 
robot typu DELTA (pavouk). 
Řada M-2 byla navržena tak, 
aby splňovala různé požadavky 
na prostorové řešení a vyhovo-
vala potřebám širokého rozsahu 
vysokorychlostních dopravníků 
a ultra rychlých operací sběru, 
balení a manipulace. Roboty 
jsou k dispozici v tří- nebo čtyř- 
osé variantě, s užitečným zatí-
žením až 6 kg a maximálním 
dosahem 1,13 m.

Vysokorychlostní manipulační 
robot typu DELTA (pavouk). 
Roboty M-3, speciálně navr-
žené pro maximální rychlost 
a všestrannost vysokorych-
lostních operací manipulace 
a sběru malých dílů v celé 
řadě průmyslových odvětví, 
včetně potravinářství, far-
macie a elektroniky, jsou k dis-
pozici v tří-, čtyř- a šestiosé 
variantě. Díky jejich jedinečné 
konstrukci s paralelní kinema-

tikou a velmi rozsáhlému pracovnímu prostoru jde o nejvhod-
nější kandidáty na automatizaci náročných aplikací, které 
tradiční roboty se sériovou kinematikou nebo roboty SCARA 
nemohou vykonávat.

FANUC DR-3iB/8L DELTA robot

Vysokorychlostní manipulační 
robot typu DELTA (pavouk). 
Nová generace DR-3iB řady 
delta robotů FANUC při-
náší  nový standard pro roboty 
v oblasti manipulace s potravi-
nami, a to díky lepšímu dosahu, 
pohybovému výkonu a opakova-
telnosti.

Kompaktní 6osý robot s vy- 
sokým krytím IP67. Možnost 
mytí vodou a běžnými čisticimi 
přípravky.  Tento robot v lidské 
velikosti, dodávaný s různými 
dosahy a rychlostmi zápěstí, je 
nejlepším kompaktním řešením 
rychlé manipulace a zpraco-
vání dílů do hmotnosti 14 kg ve 
všech průmyslových odvětvích 
včetně potravinářského.

LR Mate 200iD

M-2iA DELTA robot

M3iA DELTA robot

Kompaktní 6osý robot. Robot 
je určen do čistého provozu, 
pro primární styk s potra-
vinou. Určen pro mytí vodou 
a běžnými čisticími prostředky 
na bázi chemie nebo alkoholu.

SR SCARA robot

Vysokorychlostní manipulační 
robot typu SCARA s dutou hří-
delí. FANUC SCARA roboty 
nabízejí vyšší úroveň rych-
losti a přesnosti, jsou ideálním 
řešením pro montážní, mani-
pulační, kontrolní a obalové 
aplikace.

Kompaktní 6osý robot s vysokým krytím IP67. Možnost mytí 
vodou a běžnými čisticimi přípravky. Kolaborativní aplikace 
bez oplocení. Spolupracující roboty FANUC řady CR nabízí 
více možností, větší užitečné zatížení, větší dosah a vyšší rych-
lost než jakákoli jiná řada kolaborativních robotů na trhu. Bez-
pečnostně certifikované FANUC roboty spolupracují s lidmi, 
aby přidaly hodnotu vašim procesům. Pokrývají potřeby střed-
ních a malých podniků, ale i začátečníků v oblasti automati-
zace stejně jako velkých korporací. CR řada poskytuje přesně to 
správné řešení pro vaše podnikání.

CR průmyslový kolaborativní robot

M-1iA DELTA robot

LR Mate 200iD Clean

Modelové řady robotů pro potravinářský průmysl (detailní specifikace jsou uvedeny v tabulce na straně 45)
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Univerzální 6osý robot. Řada 
M-10 představuje nejrychlejší 
manipulační roboty ve své třídě, 
kteří poskytují vyšší kapacitu 
a optimalizované doby cyklu 
v široké škále operací obsluhy 
strojů, sběru a ukládání. Řada 
M-10, při hmotnosti pou-
hých 130 kg, zvládá náklad do 
hmotnosti 12 kg, velmi vysoké 
rychlosti os a zrychlení, které 
umožňují rychlé pohyby zápěstí. 
Štíhlé rameno s integrovanými 
kabely a duté zápěstí usnadňují 

provoz i ve stísněných pracovních prostorech.

M-10iA/M-10iD

M-20iA/M-20iD

CRX kolaborativní robot s lehkou paží

Univerzální 6osý robot. Kola-
borativní aplikace bez oplocení. 
Řada kolaborativních robotů 
CRX má vysokou ochranu proti  
prachu nebo únikům oleje, 
které jsou běžné v průmyslovém 
prostředí, a plně tak vyhovuje 
bezpečnostním normám ISO 
10218-1. Díky velmi nízké 
hmotnosti a snadnému pro-

gramování lze CRX snadno instalovat v široké škále aplikací 
včetně automatizovaných vozidel s naváděním (AGV).

Univerzální 6osý robot. Řada 
M-20 představuje jedničku 
v oblasti užitečného zatížení, 
dosahu a rychlosti os, která těží 
z dosahu až 2 m a nosnosti až 
35 kg. Výjimečná konstrukce 
tohoto silného, avšak rozumně 
lehkého stroje se 6 osami vy- 
užívá výhod dutého horního 
ramene a zápěstí bez omezení 
výkonu. Řada M-20 je ide-
ální pro manipulaci s různými 
středně těžkými náklady.

Kompaktní 6osý robot. Robot 
je určen do čistého provozu, 
pro primární styk s potra-
vinou. Určen pro mytí vodou 
a běžnými čisticími prostředky 
na bázi chemie nebo alkoholu. 
Robot FANUC M-20iB/25C 
se dodává ve speciální bílé 
barvě, která indikuje odolnost 
proti čisticím prostředkům 
a používá se u každoden-
ních čisticích operací, které 
jsou typické pro čisté pro-
story používané v potravi-
nářském, zdravotnickém, 
optickém, farmaceutickém 
nebo elektronickém průmyslu. 

Tento model, který vychází z řady M-20iB, byl vytvořen, 
aby splňoval požadavky norem (standard IP67) takovýchto 
náročných prostředí – bez toho, aby byla omezena rychlost 
a opakovatelnost robota. Díky svému štíhlému, zcela zapouz-
dřenému designu dosahuje tento robot určený do čistých pro-
stor vysokých úrovní flexibility, což přispívá k všestrannosti, 
jeho schopnosti při provádění aplikací v kompaktních buň-
kách. Tento robot do čistých prostorů může dosáhnout třídy  
ISO 5.

M-20iB Clean

M-710iC

R-1000iA

Univerzální 6osý robot s vyš- 
ším krytím. Tato řada leh-
kých robotů je navržena pro 
manipulaci se středním uži-
tečným zatížením 12 až 70 kg. 
Řada robotů M-710 s tenkým 
zápěstím, tuhým ramenem 
a malou montážní plochou je 
vhodná pro širokou paletu apli-
kací a je dodávána s dosahem 
až 3,1 m. Tato řada je díky 
vysoké rychlosti os nesmírně 
rychlá. 

Univerzální 6osý robot s vyšším 
krytím. Rychlá, štíhlá a spoleh-
livá řada standardních robotů 
R-1000 se 6 nebo 5 osami, 
s nosností až 100 kg a dosahem 
do 2,2 m je ideální pro mani-
pulace se středním užitečným 
zatížením.

M-20iB
Kompaktní 6osý robot s vy- 
sokým krytím IP67. Možnost 
mytí vodou a běžnými čisticimi 
přípravky. Řada M-20B před-
stavuje novou generaci robotů, 
která spojuje výhody dutého 
ramene a zápěstí s nejmo-
dernější technologií servomo-
torů. Navržena byla s ohledem 
na dosahování kratších cyklů 
a vyšší produktivity v rozma-
nitých aplikacích. Modely se 

vyznačují třídou ochrany IP67 na celém těle, takže jsou ideální 
pro použití v mokrých, špinavých a náročných procesech.
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R-2000iC

M-410iC

M-900iB

M-2000iA

Univerzální 6osý robot s vyšším 
krytím. Řada R-2000 před-
stavuje nejúspěšnější roboty 
FANUC na světě. Díky vyso-
kému výkonu a vysoké nosnosti 
v rozsahu 100 až 250 kg nabí-
zejí dokonalé řešení v nejrůz-
nějších aplikacích vyžadujících 
vysoké užitečné zatížení.

Paletizační roboty 4osé. Tato 
řada paletizérů – navržených 
konkrétně pro tuto úlohu, zvy-
šuje propustnost aplikací pale-
tizace a manipulace. Řada 
čtyř- nebo pětiosých robotů 
M-410 s paralelní kinema-
tikou, s nosností až 700 kg 
a dosahem až 3,1 m je ideální 
volbou pro manipulaci středně 
velkého až velkého užitečného 
zatížení.

Univerzální 6osý robot s vyšším 
krytím. Řada robotů M-900 
se 6 osami a nosností 150 až 
700 kg nabízí jednu z nejvyš-
ších nosností na trhu. Řada 
M-900, navržená pro manipu-
laci s jedním nebo více těžkými 
díly a dodávaná s dosahem 
přesahujícím 3,7 m, je ideální 
pro naprostou většinu aplikací. 
Tato řada je díky různým mož-
nostem montáže velmi univer-
zální a umožňuje naplno využít 
pracovní prostor.

Univerzální 6osý robot s vyšším 
krytím. Řada M-2000 předsta-
vuje nejsilnější šestiosé roboty 
na trhu, dovoluje manipulovat 
s břemeny až do hmotnosti 2,3 t 
a nabízí dosah až 4,7 m. Díky 
tomu se jedná o ideální volbu 
pro manipulaci a paletizaci 
těžkých dílů. Díky výjimečnému 
vertikálnímu zdvihu 6,2 m 
a horizontálnímu dosahu je 
práce i s těmi nejtěžšími obrob- 
ky snadná.

Pokud je cílem firmy větší efektivita výroby nebo se 
potýká s nedostatkem pracovníků, má smysl uvažovat o auto-
matizaci vybraných procesů. Důvodem k robotizaci může být 
i bezpečnost práce nebo hygienické požadavky na manipu-
laci s materiálem. Pro posuzování vhodnosti či nevhodnosti 
automatizace a možnosti nasazení robotů je dobré zaměřit se 
hlavně na jednoduché úkoly a vyhledat ve výrobním procesu 
činnosti, které se často nemění a kde jsou výrobky umísťovány 
v přesné poloze a orientaci, nebo je požadována buď fyzicky 
náročná činnost či vysoce přesné operace. Tady je pořízení 
robota a nahrazení lidské práce s jeho pomocí namístě.

Na začátku by ale měla být vždy kvalitní příprava pro-
jektu, kterou se rozhodně nevyplácí podceňovat – studie 
a analýza toho, co podnik od robotizace očekává, a na jejím 
základě pak hledat vhodná řešení. To předpokládá mj. projít 
detailně výrobní proces, identifikovat kritická stěžejní zaří-
zení, posoudit požadavky na bezpečnost a ergonomii. V tom 
může kvalifikovaně poradit zejména dodavatel – výrobce 
robotů, distributor nebo certifikovaný integrátor s potřeb-
nými praktickými zkušenostmi. To umožní vyhnout se 
chybám, jež by vedly k problémům v budoucnu. Dokáže 
navrhnout optimální variantu pro daný případ anebo dopl-
nění dalších funkcí, které umožní navýšení produktivity, přes-
nosti či vylepšení schopností robota.

Kdy a kde má smysl?

K základním faktorům pro rozhodování patří samotný 
charakter výroby. Ideálními kandidáty na robotizaci jsou 

hlavně procesy s monotónně se opakujícími operacemi, např. 
ve velkosériové výrobě (kde je důraz na rychlost), ve výrob-
ních operacích zahrnujících manipulaci s předměty (jejich 
vkládání na dopravníky), velmi rychlé opakované zakládání 
a třídění nebo operace s ostrými, horkými, chemickými či 
jinak lidem nebezpečnými předměty a látkami. 

Naopak špatně se budou robotizovat různorodé činnosti, 
které vyžadují operativní přizpůsobování rychle se měnícím 
podmínkám. Tady mají lidé zatím stále navrch, i když s postu-
pujícím vývojem technologií, jako jsou strojové vidění a umělá 
inteligence, mohou mít i tyto případy své robotické alterna-
tivy. Pro dynamickou výrobu v menších sériích (spíše zakáz-
kového typu) mohou být u některých aplikací vhodným 
řešením i koboty, které jsou rychle přizpůsobitelné, pokud 
dojde ke změně podmínek či charakteru výroby. Nicméně pře-
programovat lze poměrně operativně i klasické průmyslové  
roboty. 

Pro posuzování vhodnosti či nevhodnosti automa-
tizace je obecně důležité zaměřit se hlavně na jednoduché 
úkoly a vyhledat ve výrobním procesu činnosti, které se často 
nemění a kde výrobky jsou pracovníkovi dodávány v přesné 
poloze a orientaci, nebo kde je požadována fyzicky náročná 
činnost nebo vysoce přesné operace. Tady se pořízení robota 
a nahrazení lidské práce s jeho pomocí prakticky vždy  
vyplatí.

Daniel Havlíček,  
FANUC Czech s. r. o.
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Roboty pro potravinářský průmysl – další specifikace
Modelová 

řada Osy Užitečné 
zařízení Dosah Ochrana Vhodné aplikace Typ potravinářského 

odvětví

SR SCARA 
robot 3, 4 3–12 kg 400–900 mm IP20, 

opce IP65

Obecná manipulace, balení, vkládání. 
Vysokorychlostí manipulace 

s produktem.

veškerý 
potravinářský průmysl

M-1iA 
DELTA robot 4 0.5–1 kg 280–420 mm IP20 Obecná manipulace, balení, vkládání. 

Vysokorychlostí manipulace s produktem.
veškerý 

potravinářský průmysl

M-2iA 
DELTA robot 3, 4, 6 3–6 kg 800–1130 mm IP69K

Vysokorychlostí manipulace a balení. 
Možnost manipulace 

s nezabalenou potravinou.

veškerý potravinářský 
průmysl + čisté prostředí 

(mlékárenský, 
masný apod.)

M3iA 
DELTA robot 3, 4,6 6–12 kg 1350 mm IP67

Vysokorychlostí manipulace a balení. 
Možnost manipulace 

s nezabalenou potravinou.

veškerý potravinářský 
průmysl + čisté prostředí 

(mlékárenský, 
masný apod.)

FANUC 
DR-3iB/8L 
DELTA robot

4 8 kg 1600 mm IP69K
Vysokorychlostí manipulace a balení. 

Možnost manipulace 
s nezabalenou potravinou.

veškerý potravinářský 
průmysl + čisté prostředí 

(mlékárenský, 
masný apod.)

LR Mate
200iD 6 4–14 kg 550–911 mm

IP67 
(tělo, zápěstí, 

osa J3)

Manipulace se zabalenou potravinou 
(sáček, karton). 

Vkládání zabaleného produktu do krabice. 
Možnost práce i ve vlhkém prostředí.

veškerý 
potravinářský průmysl

LR Mate
200iD Clean 6 4–7 kg 550–911 mm

IP67 (tělo, zápěstí, 
osa J3), čisté 

prostředí

Manipulace 
s nezabalenou potravinou.

veškerý potravinářský 
průmysl + čisté prostředí 

(mlékárenský, 
masný apod.)

CR 
průmyslový 
kolaborativní 
robot

6 4–35 kg 550–911 mm
IP67 

(tělo, zápěstí, 
osa J3)

Manipulace se zabalenou potravinou 
(sáček, karton). Vkládání zabaleného produktu 

do krabice. Možnost práce 
i ve vlhkém prostředí.

veškerý 
potravinářský průmysl

M-10iA
/M-10iD 6 7–12 kg 1098–

2032mm

IP54 (tělo) 
volitelně IP55, IP67 

(zápěstí, osa J3)

Balení, vkládání sáčků do krabice. 
Manipulace s kartonem. 

Malá paletizace a depaletizace.

veškerý 
potravinářský průmysl

CRX 
kolaborativní 
robot s lehkou 
paží

6 10 kg 1240–1410 
mm

IP54 
(tělo, zápěstí, 

osa J3)

Balení, vkládání sáčků do krabice. 
Manipulace s kartonem. 

Malá paletizace a depaletizace.

veškerý 
potravinářský průmysl

M-20iA
/M-20iD 6 12–35 kg 1811–2272 

mm

IP54 (tělo) 
volitelně IP55, IP67 

(zápěstí, osa J3)

Balení, vkládání sáčků do krabice. 
Manipulace s kartonem. 

Malá paletizace a depaletizace.

veškerý 
potravinářský průmysl

M-20iB 6 25–35 kg 1445–1853 
mm

IP67 
(tělo, zápěstí, 

osa J3)

Manipulace se zabalenou potravinou 
(sáček, karton). Vkládání zabaleného produktu 

do krabice. Malá paletizace a depaletizace. 
Možnost práce i ve vlhkém prostředí.

veškerý 
potravinářský průmysl

M-20iB 
Clean 6 25 kg 1853 mm

IP67 
(tělo, zápěstí, 

osa J3), 
čisté prostředí

Manipulace s nezabalenou potravinou 
nebo čistými obaly. 

Malá paletizace nebo depaletizace.

veškerý potravinářský 
průmysl + čisté prostředí 

(mlékárenský, 
masný apod.)

M-710iC 6 45–70 kg 1359–3123 
mm

IP54 (tělo) 
volitelně IP67, IP67 

(zápěstí, osa J3)

Manipulace se zabalenou potravinou 
(sáček, karton). Skupinové balení, vkládání 

zabaleného produktu do krabice. 
Malá a střední paletizace a depaletizace. 

Možnost práce i ve vlhkém prostředí.

veškerý 
potravinářský průmysl

R-1000iA 6 80–130 kg 2230 mm
IP54 (tělo) 

volitelně IP56, IP67 
(zápěstí, osa J3)

Obecná manipulace. 
Malá a střední paletizace a depaletizace. 

Možnost práce i ve vlhkém prostředí

veškerý 
potravinářský průmysl

R-2000iC 6 100–270 
kg

2655–3500 
mm

IP54 (tělo) 
volitelně IP56, IP67 

(zápěstí, osa J3)

Obecná manipulace. 
Střední a velká paletizace a depaletizace. 

Možnost práce i ve vlhkém prostředí.

veškerý 
potravinářský průmysl

M-410iC 4 110–700 
kg

2403–3143 
mm

IP54 (tělo, 
zápěstí, osa J3) Střední a velká paletizace a depaletizace. veškerý 

potravinářský průmysl

M-900iB 6 150–700 
kg

2655–3507 
mm

IP54 (tělo) 
volitelně IP56, IP67 

(zápěstí, osa J3)

Obecná manipulace. 
Velká paletizace a depaletizace. 

Možnost práce i ve vlhkém prostředí.

veškerý 
potravinářský průmysl

M-2000iA 6 900–2300 
kg

3734–4683 
mm

IP54 (tělo) 
volitelně IP56, IP67 

(zápěstí, osa J3)

Velká těžká paletizace a depaletizace. 
Možnost manipulace s celou paletou.

veškerý 
potravinářský průmysl
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Česká Niva  
je skutečný originál

Niva je sice sýrem světoznámého roquefortského typu, ale 
její název zná za hranicemi Česka jen málokdo. Přitom 

u nás toto označení v minulosti natolik zobecnělo, že ho řada 
lidí používá obecně pro všechny sýry s tímto typem plísně. 
Jaký je příběh české Nivy? 

Niva je zkrátka tuzemský sýrařský fenomén, těšící se 
po dlouhá desetiletí stálé oblibě českých zákazníků. O jeho 
historii toho přitom není moc známo a prameny se dosti 
rozcházejí. Jeden kupříkladu tvrdí, že sýr s modrou plísní 
uvnitř se začal vyrábět v obci Mičiná u Banské Bystrice už 
v roce 1883, kam výrobní postup přímo z Roquefortu přivezl 
místní dráteník. Název pro sýr niva se pak údajně objevil 
v roce 1923, kde jej použil Jozef Soc, majitel mlékárny v Dobré 
Nivě u Zvolena.

Podle jiných informací použil tento název ve 40. letech 
minulého století ruský technolog Charitonov, který pracoval 
v mlékárně v Českém Krumlově, neboť mu modrozelená 
barva připomínala úrodnou louku (ve slovanských jazycích 
nivu). A do třetice je také možné, že Niva získala své jméno 
podle obce Niva na Drahanské vrchovině, poblíž které se sýr 
tohoto typu také produkuje. Tak či onak je jasné, že poprvé 
byl oficiálně název Niva pro sýr s modrou plísní použitý v roce 
1948, a to na tuzemské přehlídce sýrů, do které se tehdy 
přihlásilo pouhých 8 vzorků.

Odteď už žádné pivo, ale sýr!

A byl to právě rok 1948, kdy započala výroba sýru Niva 
i v sýrárně Dolní Přím, v níž se tento lahodný a oblíbený 
doplněk našich jídelníčků vyrábí podle původní receptury 
doposud. V Dolním Přímu je však sýrařská tradice mnohem 
delší a sahá až do roku 1880, kdy nechal hrabě Jan Harrach 
přebudovat původní pivovar právě na sýrárnu a vznikal zde 
typický a v celém kraji oblíbený harrachovský smetanový sýr 
blízký dnešnímu romadúru. „Sýr niva byl v mlékárně v Dolní 
Přímu vyráběn jako vůbec první sýr tohoto typu u nás, takže 
máme i právo na užívání značky Niva,“ vysvětluje ve zracím 
sklepě mlékárny Petr Dvořák, ředitel firmy NIVA, s. r. o., 
která je členem skupiny Interlacto.

Čistě přírodní výrobní proces

Každý, kdo ochutnal nivu z Dolního Přímu, ví, že je 
to skutečná delikatesa, která potěší všechny vaše chuťové 
i čichové receptory. Od prvního zakousnutí je jasné, že toto 
není sýr vychrlený z obrovské anonymní továrny, ale že je za 

„Výroba naší nivy je specifická tím, že je zde velký podíl ruční práce,“ vysvětluje ve zracím sklepě mlékárny Petr Dvořák, ředitel 
firmy NIVA, s. r. o.
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ním kus poctivé lidské práce a zajímavý příběh. Nivu z Dolního 
Přímu si totiž vychutnáte hlavně proto, že je vyráběna zcela 
přírodní cestou bez použití jakýchkoliv konzervantů či jiných 
přídavných látek. Také mléko, které se k její produkci využívá, 
pochází výhradně od okolních statkářů a farmářů. „Je to 
místní surovina, nejezdíme pro něj dále než 20 kilometrů,“ 
ujišťuje Petr Dvořák a dodává: „Výroba naší nivy je specifická 
také tím, že je zde velký podíl ruční práce. A to skutečně náročné 
práce, to vás mohu ujistit.“

Na dobrou nivu si počkáte minimálně 6 týdnů

Pravdou je, že teprve po proniknutí do tajů výrobního 
procesu si nivu nejen skutečně vychutnáváme, ale také získá-
váme respekt ke všem, kteří se na její výrobě podílejí. Mléko 
od místních dodavatelů je nejprve zpasterováno a je k němu 
přidána sýrařská přírodní kultura s ušlechtilou plísní, která 
tvoří charakteristickou plíseň uvnitř sýru. Následně dochází 
k zasýření a nakrájení na zrno. To je poté vypouštěno na for-
movací vanu, kde je ručně nahrnováno do tvořítek a poté pro-
bíhá odkapávání syrovátky ze sýra. Pak přichází proces solení 
nasucho krystalickou solí a sýr je převážen do zracího sklepa, 
kde zraje minimálně 6 týdnů. Když Niva dosáhne požadované 
zralosti, je převezena na balírnu, kde se oškrábe horní plíseň 
a je balena buď jako celý válec, půlválec nebo do stogramo-
vých porcí, jež jsou následně pod privátní značkou Karlova 
koruna distribuovány do skladů Penny marketů.

Česká kvalita pro české zákazníky

Dalším z důkazů poctivého přístupu ke kvalitě 
a českému zákazníkovi je skutečnost, že Niva z Dolního 
Přímu neputuje do zahraničí. Tuzemská poptávka po kvalitě 
a regionálním původu tohoto sýru je natolik dostatečná, že se 
firma koncentruje výhradně na domácí trh. „S PENNY spolu-
pracujeme už několik let a velmi si tohoto partnerství vážíme,“ 
říká Petr Dvořák a vysvětluje jeden z důvodů: „PENNY je sice 
velká nadnárodní firma, ale skutečně nezapomíná na podporu 
tuzemských producentů, což není v dnešní globalizované době 
obvyklé a PENNY si díky tomu zaslouží velké sympatie.“ 

Přízně si opravdu vážíme. Všichni.

Zejména v dnešní době je podpora tuzemských produ-
centů skutečně důležitá. Koupí českého výrobku zákazník 
podpoří nejen samotného výrobce či prodejce, ale celý řetězec 
dodavatelů a jednotlivé zaměstnance. „Naši zaměstnanci 

pocházejí z blízkého okolí a řada z nich u nás pracuje skutečně 
dlouhodobě. Nikdo nedojíždí do práce dále než 15 kilometrů,“ 
vysvětluje Petr Dvořák a pokračuje: „S naší roční produkcí 
sice nejsme kdovíjak velká firma, ale práci mají díky nám nejen 
naši zaměstnanci, ale i okolní farmáři a další dodavatelé.“ 
Koupí Nivy z Dolního Přímu tedy potěšíte nejen svoje chutě, 
ale vyjádříte tím i svou přízeň malým českým regionálním 
výrobcům. V konečném důsledku takový přístup samozřejmě 
pomáhá nejen celé české ekonomice, ale má pozitivní vliv i na 
ekologii a emisní stopu, neboť se zboží i suroviny nemusí zby-
tečně vozit na velké vzdálenosti.

K vínu a s čerstvým pečivem

Právě díky tomu, že všichni lokální producenti dbají 
na to, aby jejich výrobky měly v daném regionu to nejlepší 
jméno, se česká Niva z Dolního Přímu těší takové popularitě. 
„Vyrábíme vysoce kvalitní, čistě přírodní sýr, a to pod značkou, 
kterou zná každý Čech,“ říká Petr Dvořák. Vždyť také Niva 
z jeho sýrárny pravidelně získává ocenění z veletrhů a soutěží. 
Kromě několikrát získaného titulu „Potravina a potravinář 
Královéhradeckého kraje v kategorii mléčných výrobků“ má 
třeba aktuálně propůjčenu cenu Spokojený zákazník Králo-
véhradeckého kraje 2018–2020 od Sdružení českých spotře-
bitelů. A spokojeně vypadá i Petr Dvořák, když si vlastní Nivu 
ochutná: „Vím, že s Nivou existují stovky zajímavých receptů, 
třeba na pomazánky, ale já si ji nejraději dávám takovou, jaká 
je, s čerstvým pečivem a k vínu. To si opravu pochutnávám 
a relaxuji.“

Tomáš Kubík, 
Penny Market, s. r. o. 
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... žijeme s chutí.

Šunky
nejvyšší jakosti

LE & CO

ŠUNKA ZVONAŘKA

PEČENÁ ŠUNKA

SELSKÁ ŠUNKA

VENKOVSKÁ ŠUNKA

masa96 %

masa95 %

masa96 %
masa96 %
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Pivovar Svijany v době koronavirové krize rychle zarea-
goval na další těžkou ránu, která dopadla na všechny 

české a moravské hospody a restaurace. V zájmu minima-
lizace škod během jejich nuceného uzavření jim nabídl na-
příklad výměnu sudů s prošlým pivem za čerstvé nebo zpro-
středkování bezplatného pracovně-právního poradenství 
v souvislosti s dočasným uzavřením provozoven. „Naším 
cílem bylo maximálně je v těžké situaci podpořit a pomoci 
jim ekonomicky tím, že vezmeme část jejich ztrát na sebe,“ 
řekl k tomu ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. „Čes-
ké hospody jsou součástí naší kultury, nesmíme dopustit, 
aby řada z nich zahynula a už nikdy neotevřela.“ 

Pivo naražené před rozhodnutím o uzavření restaurací 
i nenačaté sudy s pivem s končící expirací pivovar hospodám 
a restauracím kompenzoval v plné výši. Ohrožení hostinští se 
mohli obracet na obchodní zástupce pivovaru nebo přímo na 
jeho vedení. „Celou situaci jsme průběžně pečlivě monitorovali 
a snažili se zmírňovat možné negativní dopady. Naším cílem 
bylo podnikům pomoci, aby krizi přežily a abychom jim po odvo-
lání nouzového stavu mohli pomoci se rychle opět postavit na 
vlastní nohy,“ doplnil Roman Havlík. 

Více baleného piva, e-shop jel naplno,  
ale prioritou byla záchrana hospod 

Pivovar musel během nouzového stavu přijmout řadu 
nutných sanitárních, hygienických a organizačních opatření, 
aby dokázal pokrýt z počátku krize zvýšenou poptávku po 
baleném pivu. Po uzavření hospod se snažil také co nejvíce 

posílit svůj e-shop a začal v něm nabízet i několik nových 
služeb. Nyní si v něm zákazníci mohou například objednávat 
patnáctilitrové sudy, které jim pivovar prostřednictvím exter-
ního dopravce dodá na jakoukoliv adresu. Po dobu krize jim 
k němu navíc zdarma půjčoval i výčepní zařízení.

Přestože mají Svijany na rozdíl od některých jiných pivo-
varů výhodu, že nejsou závislé výhradně na sudovém pivu, 
jejich výstav se snížil o zhruba 30 procent. „Pivovaru sice nou-
zový stav přinesl spoustu komplikací a přišli jsme prakticky 
o celou čtvrtletní produkci čepovaného piva, ale za nás mohu 
říci, že jsme situaci ustáli. Daleko hůř jsou na tom hospodští, 
těm teď jde v řadě případů o holou existenci. Proto bych chtěl 
všechny poprosit, aby udělali dobrý skutek a zašli si do hospody 
nebo restaurace na jídlo a ideálně samozřejmě taky na pivo. 
A čím častěji, tím lépe. My v pivovaru sice děláme, co je v našich 
silách, ale bez pomoci zákazníků to nepůjde,“ řekl ředitel. 

#Zachranhospodu 

Pivovar se v dubnu připojil i k iniciativě Českého svazu 
pivovarů a sladoven Zachraň hospodu! a finančně přispěl na 
vytvoření a provoz webové stránky, díky níž mohli lidé přímo 
podpořit své oblíbené hospody a restaurace a umožnit jim tak 
přežít. V katastrofální situaci, kdy většina podniků zavřela, 
ohlásila propouštění zaměstnanců nebo jim přímo hrozil 
úplný zánik, pivovar vyzval své fanoušky a veřejnost, aby exis-
tenčně ohrožené hospody tímto způsobem podpořili. Jeho 
cílem bylo do projektu zapojit širokou veřejnost a vyvolat vlnu 
solidarity, aby mohli provozovatelé získat finanční prostředky 
na překlenutí mimořádně složité situace.

Pivovar Svijany 
pomáhá hospodám i „první linii“ 

Pivovar Svijany
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Oslava otevření hospod Svátečním ležákem 

Na oslavu dlouho očekávaného znovuotevření restau-
rací 25. května pak pivovar uvařil své v pořadí již sedmnácté 
pivo. Jeho sudový Sváteční ležák při této příležitosti zamířil 
do vybraných restaurací a hospod. 

„Sváteční ležák je kroužkované pivo inspirované starými 
recepturami, podle nichž se v minulém století vařilo pivo zavá-
žené před zimou na nepřístupné horské chaty. Hotové pivo se 
po filtraci znovu zakvašuje rozkvašenou 
mladinou, tzv. kroužky, a po opětovném 
zakvašení plní do sudů, v nichž dokváší 
potřetí. Sváteční ležák proto obsahuje 
velké množství živých pivovarských kva-
sinek plných vitaminů skupiny B,“ při-
blížil novinku svijanský sládek Petr 
Menšík. 

Sváteční ležák je součástí rodiny 
speciálních sezonních piv spolu s jan-
tarovým Duxem, který pivovar zařadil 
do svého stálého výrobního sorti-
mentu po jeho úspěšné premiéře před 

dvěma lety. Od té doby se Dux čepuje pravidelně jednou do 
roka na konci září během Dnů českého piva. Pivovar plánuje, 
že celou rodinu by mohly postupně doplnit také vánoční svá-
teční pivo a v příštím roce i pivo uvařené speciálně pro červen-
cové Slavnosti svijanského piva. 

Limitovaná edice První linie  
pomůže záchranářům 

Jako poděkování všem, kdo se 
s koronavirem utkávali bezprostředně, 
uvedl pivovar Svijany v červnu na trh 
také limitovanou sérii ekologických 
dvoulitrových plechovek piva PRVNı́ 
LINIE. „Chceme tím vzdát hold všem, 
kteří bojovali a bojují s pandemií korona-
viru v první linii, a současně jim chceme 
vyjádřit naši vděčnost i formou finanční 
podpory. Za každou prodanou plechovku 
věnujeme částku 10 Kč na vybraný 
nadační fond podporující účastníky boje 
proti COVID-19 v první linii,“ oznámil 
Roman Havlík. 

Příjemce podpory bude vybírat 
veřejnost hlasováním na webové stránce pivovaru www.pivo-
varsvijany.cz. Hlasovat může kdokoli od 15. června do 7. září. 
Výtěžek akce pak pivovar zástupci vybraného fondu oficiálně 
předá 28. září na Svatováclavských slavnostech na Zámku 
Svijany. 

Plechovky PRVNı́ LINIE za studena dochmelovaného 
ležáku Svijanský Rytíř 12 % pivovar do malobchodní sítě 
dodává za standardní cenu od začátku června do doprodání 
zásob. V prodeji je také přímo v pivovarské prodejně ve Svi-
janech, na e-shopu pivovaru a vybraných e-shopech s potra-
vinami. 

www.pivovarsvijany.cz

PIVOVAR SVIJANY, a. s.



Sváteční ležák se 
po otevření hospod 
čepoval ve vybrané 
síti hospod a restau-
rací 

První sud narazili na oslavu znovuotevření hospod 25. května 
v Pivovarské restauraci ve Svijanech Roman Havlík a sládek 
Petr Menšík 

Limitovaná série 
dvoulitrových ple-
chovek První linie 

Na pomoc regionu pivovar v březnu rozhodl o bezplatných dodávkách nealkoholického piva pro obětavé pracovníky krajské nemoc-
nice v Liberci, bezpečnostních složek, Integrovaného záchranného systému a všech dobrovolníků

http://www.pivovarsvijany.cz
http://www.pivovarsvijany.cz
http://www.pivovarsvijany.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



54
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
2

0
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

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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Nastavená dlaň 
Tišnovska
LADISLAV STEINHAUSER

Víte, jak Tišnovsko vzniklo?
To se jednou toulal obr po Evropě, znavený se natáhl na 

rovinách jižní Moravy, hlavu si opřel kousek za Brnem o první 
pahorky Vysočiny, nohy si šplouchal v Dunaji, zadkem odstr-
koval hromádku kamení u Mikulova a hlavou uhýbal tenkrát 
ještě odfukující bradavici u nosu – Květnici. Když se probral, 
loktem vytlačil dolík Brněnské přehrady a předloktím pokra-
čoval až tam, kde začínal jeho polštář. Mohutně se zde opřel 
a do vlhké hlíny vytlačil všech pět prstů pravé ruky. Palec 
k Deblínu, ukazovák mířil přes Loučky k Praze, prostředníček 
k Pernštejnu, prsteníček k Lomnici a ten malý malíček, ten 
si píchl do Jamného. Proto je Tišnovsko jako nastavená dlaň 
levé ruky. Tak, kam vyrazíme?

Začneme od palce – do Deblína, kolem potoka 
Bolehlávka vede moc pěkná cesta, ale jenom autem! Dnes 
je to dálniční přivaděč klikatý, opravený a rychlý. Tlačit se 
s kolem podél svodidel? Šlápněme do pedálů a vyškrábejme 

se raději na hřeben mezi Dolními Loučkami anebo po druhé 
straně od Vohančic. Jen jak chcete – pravice, či levice? Nahoře 
vydechneme a kochejme se. Výhledy z lesů jsou nádherné, do 
Předklášteří dokonce z vrcholu sjezdovky. Opravdu, v Tišnově 
je sjezdovka, pravda, teď už málokdy se sněhem. Přes titěrné 
vesničky, kde končí silnice, se už téměř po rovině dostanete 
k Deblínu. Jeho kostelní věž nepřehlédnete, a jestli je vám 
povědomá, tak si vzpomeňte na seriál Jiřího Stracha Laby-
rint. Víte, co o Deblínu řekl? „Nejlepší místo, kde jsme točili! 
Paní Pánková napekla báječné koláče, kdosi přinesl slivovici…“ 
A to se přitom nejen říká, ale dokonce i píše, že v Deblíně síd-
lili na hradě loupežníci. Jako kluci jsme nad tím kouleli očima, 
a když nás dědeček vodil do Kubíkova kouta, kde prý jejich 
vůdce pověsili, báli jsme se, že zde straší. Pojeďme, šlápněme 
do pedálů, už se přece vezeme krásnou zvlněnou krajinou 
s výhledy až na Novoměstsko, jsme už zkrátka na Vysočině. 
Zabořme se do lesů, které jsou široko daleko houbařsky 
vyhlášené. Pravda, hluboké převážně smrkové lesy nyní pro-
cházejí změnou. Kalamita? Jen první rok, jen když stromy 
umírají, než zmizí, a pak už slavme narození. Věřte, nový les 
bude ještě hezčí. Brzděte, jedeme dolů Řezníkovou zmolí, 
do údolí otisku obřího ukazováku. Proč je chodníček kolem 
potoka právě řezníků? Náš druhý dědeček a táta vyprávěli, jak 
tudy vodili býky a naši psi tahali vozík s prasetem na porážku 
do Deblína. A nebyli sami, v Deblíně bylo řezníků šest. Tak, už 
jsme v údolí Blahoňůvky, krůček od soutoku s Libochovkou. 
Vidíte tu čistou zurčící vodu? Nikomu to neříkejte, sem jsme 
chodili na pstruhy, a že jich tady bylo. To víte, že se to nesmělo, 
ale ten vzrušující lov rukama pod kameny… 

Vzhlédněte nad sebe, jsme pod železničním mostem, 
pod tratí z Tišnova do Žďáru nad Sázavou. Obrovský, ale 
přitom ladný a lehoučký betonový most, který se klene nad 
údolím hned za Dolními Loučkami. Kousek odsud se Libo-
chovka vlévá do Loučky, sjedeme po proudu pár kilometrů 
a stavíme se na pivo u sester cisterciaček. Vaří tradiční Vor- 
kloster (Předklášteří) a s výhledem na Bránu nebes chutná 
dvojnásob. Je tady co obdivovat, Porta coeli je klášter zalo-
žený v roce 1233 královnou Konstancií. Místo na soutoku 
řeky Svratky a Loučky zvolila místo Prahy a líbilo se jí natolik, 

Kdo by neznal Pernštejn 
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že zde prožila závěr života a hrob si zvolila v kryptě vedle 
svého syna Přemysla. Vidím, že jste se zastavili u dvojitého 
sloupu hlavní kostelní lodě. Ale no tak, vy jste se nikdy při 
měření či vyměřování ani o kousíček nesekli? Nějak to spravit 
museli. A vy Brňáci, vy mlčte, vy máte ohnutou věžičku přímo 
nad radničním portálem! 

Nasedat! Kolem Svratky je to do Nedvědice slabá 
hodinka a vy jistě chcete lelkovat, kochat se a nabírat svěží 
vlhký vzduch. Klouže tady od západu z Vysočiny a v létě je 
báječným ochlazovadlem. Ještě pár meandrů řeky a jsme 
v Doubravníku, u hrobky Pernštejnů. Aby nebyl nikdo na 
pochybách, kdo v ní leží, nad portálem na nás kouká zubr. 
Zkrocený, vždyť má v nozdrách spletenou houžev! Zvy-
kejme si, jsme na jejich panství, a kdo mohl, ten si jejich 
erb přimaloval i do současných znaků obcí. Přemýš-
líte, jestli má Pernštejn něco společného s perníkem? Má 
i nemá. V Pardubicích vlastnili Pernštejnové nejen zámek, 
ale především obrovské panství, a na něm se pekl a peče 

Porta coeli v Předklášteří Kterým směrem?

Za horizontem už je Vírská přehrada 

výborný perník řadu let. Název rodu Pernštejnů je ale 
odvozen od medvěda – německého Bärenstein, takže žádný 
kámen perníkový, ale medvědí. A proč tedy zubří hlava ve  
znaku?

Po lesích v okolí hradu Zubštejna se potuloval divoký 
zubr, který škodil lidem. Jošt Vilibald Brandeburk, markrabě 
moravský, vypsal odměnu tomu, kdo kraj zubra zbaví. Vaňha, 
který pocházel z Ujčova, se zubra také bál, a když ho zvíře 
z pole zahnalo do boudy, nabídl mu k usmíření kousek chleba. 
Zachutnal mu tolik, že si pro něj k Vaňhovi pravidelně chodil. 
Jednou mu Vaňha cosi pošeptal do ucha, provlékl nozdrami 
houžev z větví a zvíře přivedl na Zubštejn. Markrabě Vaňha 
pochválil, že krásné zvíře nezabil, ale zkrotil. Své slovo mar-
krabě dodržel, Vaňhu bohatě odměnil a dal mu právo užívat 
erb se zubrem. Tak to vidíte, kam to Vaňhovi potomci dotáhli. 
Kdo z vás dnes zná Zubštejn, a kdo Pernštejn? Jenže, kdo ví, 
jak to vlastně bylo? Vždyť o původu Pernštejnů se pře řada 
historiků dodnes. Tak nic, já počkám tady dole, vy si běžte 
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Chudobínská borovice

Údolí Besénku

Pohodová projížďka, teď si provětráme plíce, budeme 
šplhat do masívu Sýkoře. Z dálky se zdá být vše jednoduché, 
kopec má nahoře vysílač, tak jakápak štrapáce? Jenže 
množství lesních cest je jako síť na ryby a nevěřili byste, 
kolikrát jsem se v ní chytil. Přece nebudu používat mobil 
s GPS kousíček od domova! A tak jsem tady kolo tlačil, 
nosil, snášel i vynášel, abych po pár minutách překvapením 
vydechl, kde jsem se to objevil. Nebojte se, s vámi pojedu jako 
s manželkou – na jistotu, takže čekejte bloudění jenom krátké 
a nenáročné. Ono je to těžké, nekochat se nádhernými buči-
nami, které jsou přírodní památkou, a nepřivřít oči do korun 
v katedrále tak neskutečně podobné té Gaudího v Barceloně. 
Shora ze Sýkoře ale výhledy nečekejte, otevírají se jen tam, 
kde nyní probíhá těžba smrkových porostů, ale pak vidíte, 
jak ten Bystrozraký. Chce to tady strávit nejen jeden den – 
bloudit a užívat si. Na jaře jsou přenádherné bledulemi roz-
kvetlé louky kolem potoka u Chlébského, v létě houbaření 
v hodonínském údolí (Hodonín u Olešnice, kde je muzeum 
holocaustu a výborné ubytování na Zámečku), podzimem 
vybarvené bučiny nad Synalovem jsou kulisou pro natáčení 
pohádky, a když je obejme mlha, věřte, že budete poslouchat, 
jestli nejde zubr nebo obr. Nebojte se, to jsou jenom jeleni. 
A v zimě, když je příroda ve svátečním? To se vám ani nebude 
chtít v Olešnici nebo v Černovicích lyžovat u vleku, nasadíte 
běžky a… 

Co říkáte tomuto sjezdu? Není to paráda, vést se na 
kole kilometry údolím Besénku až do Lomnice? Zabloudit 

už není možné, stále dolů po potoce. „Besének voda, Květ-
nice hora, je dražší než celá Morava,“ zpívá se na Tišnovsku 
a slova jsou pro zapomnětlivce vymalovaná na fasádě rad-
nice. Cyklostezka kolem potoka nás zavede až do Tišnova, 
ale nespěchejme, musíme ještě vystoupat ke kostelíku sva-
tého Stanislava u Osik, stojícího u malého hřbitova osamo-
ceně v lesích. Nedaleko odsud stával i hrad, ale už z něj moc 
nezůstalo, na návštěvu vyrazíme k bohatším pánům. Jedeme 
obřím prsteníčkem, na němž je navlečený zlatý prsten – Lom-
nice, kde starodávný uherský rod Serényiů otiskl své stopy 
stejně jako na mnoha místech Moravy. Do Lomnice pan 
hrabě pozval židovskou komunitu a ti zde vybudovali svoji 
nejen dodnes zachovalou čtvrt, ale rozvinuli obchod a posta-
vili textilní fabriky. Samozřejmě, že tento fakt nebyl poz-
ději Němcům po vůli, a tak dědička rodu baronka Isabella 
Thienen-Adlerflycht s prokazováním postojů svých předků 
ve druhé světové válce a s důvody poválečných konfiskací 
problémy neměla. Zámek prošel řadou peripetií a konečně 

Vítejte v Lomnici u Tišnova

prohlédnout hrad. A nezapomeňte se kouknout z věže po 
okolí přes barevná skla čtyř ročních období.

Spokojeni? Kdo by na Pernštejně nebyl! A co říkáte 
švédskému obléhání? Na Pernštejnu si vylámali zuby všichni 
dobyvatelé. Někteří, že neměli sílu, jiní čas a třetí hrad v lesích 
nenašli. Zkrátka, Pernštejn je jeden z našich nedobytých 
hradů. 

Další naše zastávka je Vírská přehrada. Jestli ale myslíte 
na koupání, tak ouvej, je to nádrž pitné vody a věřte, že Brňáci 
jsou věru žízniví, z Víru vypijí až 200 litrů vody za vteřinu. Je 
jim třeba kohout škrtit, vždyť by v řece pod hrází moc vody 
neteklo. Na Víru je voda čistá, navíc studená, ideální pro dravé 
ryby, ale že byste si nadhodili, to těžko. Nesmí se to a dokola 
je zbudovaná cyklostezka, po které je čilý pohyb, a věřte, že 
hlídači vědí moc dobře, kdy pytláky hledat i jak chytat. Cesta 
kolem přehrady stojí za to a víte, co na jiné neuvidíte? Třista-
padesátiletou Chudobínskou borovici, která se stala vítězem 
Český strom roku a následně i získal titul Evropský strom 
roku.
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se už zase vylupuje do své bývalé krásy. Projděme se parkem, 
poseďme na náměstí a hurá k sousedům do Lysic. 

Moment! Mám nápad! Nechcete se svést na kole po 
dálnici? Co se divíte, máme zde světovou raritu – dálnici 
pro horská kola. Opravdovou dálnici! Kdo by z místních 
neznal čtyřicet trojku, Hitlerovu dálnici, která měla spojovat 
Wroclaw a Vídeň. Nešťastná to stavba! Projekt vznikl v roce 
1938 a němečtí inženýři měli problém – dálnice vedla přes 
území Československa. Hitler měl řešení – koupíme od Čechů 
pruh země, postavíme dálnici, která bude mít statut jako 
Panamský průplav. Chtěl dát tuto klauzuli i do Mnichovské 
smlouvy, ale nakonec to vyřešil po svém – zavelel v březnu 

Wehrmachtu, vyhlásil Protektorát a 11. dubna 1939 se začalo 
stavět. Jenže když začalo mrznout na východní frontě, stavba 
začala pro nedostatek financí zamrzat. A tak byla 30. dubna 
1942 pozastavena a pouze pozastavena je už osmdesát let. 
Nutně dálnici potřebujeme, ale přece se nebudeme vozit po 
dálnici Hitlerově! A tak se dodnes řeší, kde a jak severojižní 
brněnskou dálnici postavit, a tu, co stojí, jak odstranit, aby už 
konečně nebyla vidět ze země i shora, a do Vídně jezdíme, jak 
jezdíme, kamiony do Svitav se přetlačují po silnici, na kterou 
my se díváme shora z horského kola. Jedeme jako páni po 
zelené dálnici a z mostu osetého obilím máváme řidičům tam 
dole. 

Odbočujeme! Jsme kousek od místa, kam obří malíček 
směřoval, kam logicky jako mrňous ale nedosáhl. Pod námi je 
Černá Hora, pivní ráj to napohled i nadohled! Nahoře zámek, 
dole komín pivovaru, kde se hořký mok vaří od roku 1298. 
Bývalá sladovna, dnes restaurace Sladovna, má náruč ote-
vřenou, pravda, letos jsou vrata zabouchnutá. Sakramentský 
COVID! Sedám sám na opuštěnou lavičku. „Máš žízeň, co?“ 
kýve na mě chlapík ocucávající lahváček. „Támhle je okýnko,“ 
pohodí neholenou bradou.

Měl pravdu, bez piva není cykloturistika tím, čím má být. 
Popíjím s ním a přitom sám skládám mozaiku cesty, abych 
něco nepopletl, až se některý z kamarádů po koronapauze 
konečně rozkýve a nasedne.

Nepřinesl ten virus i něco pozitivního? Ze svého okolí 
slyším řeči o pozastavení, pokoře a zamyšlení, znějící jako 
slova novopečené královny krásy – světu mír. Fajn, vstávat, 
abychom z toho rouškobraní a gaučobraní nezatuhli, zved-
něme zadky a vyrazme. Kam? Konečně okolo domova! 
Poznáte, že to, co znáte, vlastně neznáte.



Čekárna na autobus u Hluboké

Merida_Inzerce_Potravinarska_Rev1   1 11.9.2017   17:44:43
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Královna Dunaje 
nabízí ty nejlepší 

langoše
Ing. JAROSLAV VALENTA,

Katedra chovu hospodářských zvířat, FAPPZ,  
ČZU v Praze a ZOPOS Přestavlky a. s.

Úvod

Na svém více než 2800 km dlouhém toku protíná řeka Du-
naj čtyři hlavní města, z nichž to třetí v pořadí bývá velmi 

často označováno jako „Královna Dunaje“. Dunaj protéká 
Budapeští od severu k jihu a po jeho březích lze na obou stra-
nách pozorovat památky odrážející jeho pestrou a bohatou ti-
síciletou historii. Území dnešního Maďarska bylo v průběhu 
dějin pod vlivem mnohých kultur, které tak utvářely součas-
né kulinářské know-how. V dnešní maďarské kuchyni jsou 
hluboce zakořeněné gastronomické tradice východní (např. 

turecké) a západní (tj. rakouské, francouzské aj.). I v našem 
jídelníčku se potkáváme s pokrmy maďarského původu, bez 
kterých si českou gastronomii lze jen stěží představit. Ma-
ďarská kuchyně se díky svým charakteristickým surovinám, 
barvám, chutím a vůním řadí mezi nezaměnitelné a originál-
ní světové gastronomie. I když z celosvětového hlediska by se 
ta maďarská kuchyně musela asi krčit daleko za mnohem po-
pulárnějšími italskými, indickými, francouzskými, japonský-
mi a mnohými dalšími gastronomiemi, přesto jsou Maďaři na 
svou kuchyni pyšní, a hrdě tak odráží jejich národní kulturu. 
Pokud byste chtěli spojit velmi sympatický kulinářský zážitek 
nám velmi blízké kuchyně s příjemným výletem, hlavní město 
Maďarska je takovým ideálním místem. 

Budapešť

Hlavní město Maďarska se rozpíná na pravém a levém 
břehu evropského veletoku, řeky Dunaj. První osady zde 
vznikaly již v době kamenné, ale první předkové součas-
ných Maďarů sem přišli až v roce 896 pod vedením slavného 
Arpáda, tím byla započata dynastie Arpádovců. Od prvních 
osad po nástup Arpádovců se zde vystřídaly mnohé říše, nej-
prve Římané, následně Hunové s legendárním Attilou a dále 
Avaři. Dynastie Arpádovců trvala do 13. století, po které 
následovali Tataři, Turkové a nakonec Habsburkové. Nad-
vláda Turků se na původním osídlení podepsala pustošivě. 
Až v období za vlády Marie Terezie začalo docházet k obnově 
Budína, Starého Budína a Pešti, tedy měst, ze kterých slou-
čením v roce 1873 současná metropole vznikla. Řeka protíná 
město od severu k jihu, kdy na pravém (západním) břehu 
se rozkládají Budínské vrchy, kdežto na levém (východním) 
břehu je rovina. Budín zaujímá asi třetinu města, nachází se 
na západním břehu Dunaje a jeho výraznou dominantou je 
Budínský hrad, Gellértův vrch a Rybářská bašta. Na levém 
břehu řeky se rozpíná větší část města, zvaná Pešť, ve které 
naleznete známé památky Országház (maďarský parlament), 
náměstí Hrdinů a slavné bulváry, jakým je např. Andrássy  
út. 

Pohled na budovu parlamentu, Markétin most a Markétin ostrov
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Náměstí Hrdinů s Památníkem milénia

Typická ulice Pešti s bohatými vzrostlými stromy

Budapešť nabízí turistům vše, co jen velká metropole 
může, od galerií a muzeí přes kostely, synagogy, paláce, 
restaurace, kavárny, historické metro, krásné mosty a lodní 
dopravu až po jeden významný unikát. Ve městě totiž nalez-
neme více než 100 termálních pramenů, díky nimž se v Buda-
pešti nachází mnoho lázní a plováren. Řada z nich se mj. 
nachází ve Starém Budíně a na Markétině ostrově. Právě 
2,5 km dlouhý a 500 m široký Markétin ostrov, který byl pro 
veřejnost otevřen až roku 1869, je vedle lázní také oblíbeným 
a vyhledávaným městským parkem. Ostrov byl významným 
náboženským centrem, což je dokumentováno přítom-
ností pozůstatků klášterních kostelů a troskami klášterního 
domova princezny Markéty, po níž je pojmenován. Od Marké-
tina ostrova jižním směrem je pravý a levý břeh Dunaje spojen 
několika známými mosty. Na jižním cípu Markétina ostrova 
se nachází stejnojmenný most postavený francouzským inže-
nýrem v letech 1872–1876, zajímavý je jeho tvar do tvaru pís-
mene V a současně z něj je přístup na samotný ostrov. Dále po 
směru toku lze spatřit asi nejznámější a nejvíce fotografovaný 
Řetězový most z let 1839–1849, který díky anglickému archi-
tektovi spočívá na dvou věžích. Dále jižněji položený Alžbětin 
most, svého času nejdelší visutý most na světě, pochází z pře-
lomu 19. a 20. století. Svou současnou podobu získal až po 
rekonstrukci, kterou si vyžádalo jeho zničení na konci 2. svě-
tové války.

Pokud se do Budapešti vydáte např. na klasický nebo 
prodloužený víkend, určitě je dobré si jeden den projít 
památky Budína a v den druhý ty, které se nachází v Pešti. 
Z kopcovitého Budína se vám naskytnou krásné výhledy na 
mohutný Dunaj a výše zmiňované mosty. Takové pohledy lze 

připodobnit výhledům na Prahu z Pražského hradu a Letné. 
Velmi hezkou procházku nabízí ulice starého Budína, zejména 
vyhlídkové terasy Rybářské bašty, které nabídnou úchvatný 
pohled na druhém břehu ležící budovu parlamentu. V dané 
lokalitě můžete obdivovat Matyášův kostel a řadu starobylých 
budov cestou jižním směrem k Hradnímu vrchu, kde se skrz 
Ozdobnou bránu dostaneme ke královskému paláci. Exis-
tence královského paláce je velmi dlouhá a významně se na ní 
podepsal Zikmund Lucemburský, který zde vybudoval gotický 
palác, na který mohutnou výstavbou navázali Habsburkové. 
Dominantou paláce je neoklasicistní kopule, dále socha prince 
Evžena Savojského a Maďarská národní galerie. Budínský 
hrad je jednou z několika lokalit Budapešti, která se stala sou-
částí Světového dědictví UNESCO. Při prohlídce západního 
břehu města by bylo na pováženou nenavštívit Gellértův vrch. 
Tento 140 m vysoký vrch nese jméno biskupa Gellérta, jenž byl 
pohany svržen z vrchu v sudu, protože se je snažil přivést na 
víru. Pod vrcholem vznikla osada Tabán, neboť je v těchto mís-

tech řeka nejužší a byla tak oblíbeným místem přechodu přes 
Dunaj. 

Na levém břehu se nacházející Pešť prodělala během  
19. století rozsáhlé rekonstrukce, ve kterých se odráží hrdost, 
jak tomu je např. v okolí Kossuthova náměstí. Při Dunaji 
tomuto náměstí vévodí impozantní a největší budova v zemi, 
sídlo maďarského parlamentu. Pokud bychom šli po nábřeží 
směrem na jih, dostaneme se na Rooseveltovo náměstí, od 
kterého se můžeme vydat směrem do nitra Pešti až k monu-
mentální bazilice svatého Štěpána. Při procházce Peští mě 
překvapovaly často přítomné stromy v ulicích a klidné parky. 
I když je maďarská metropole velmi hezkým městem, občas 
na vás v ulicích dýchne určitý retro pocit, jak při pohledu na 
fasády budov, čistotu ulic nebo vzhled obchodních výloh. 
Člověk se nezbavuje dojmu, jako by se o pár desetiletí vrátil 
v čase, osobním dojmem na počátek 90. let. Když jsme u těch 

Pohled na Řetězový most a věže baziliky sv. Štěpána

Mohutná řeka Dunaj s Alžbětiným mostem, za ním po levé 
straně Budínský hrad a v dálce Budínské vrchy
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 Rychlá občerstvení s langoši jsou velmi oblíbená a vyhledávaná

retro pocitů, ideálním a velmi hezkým zážitkem je projížďka 
metrem, konkrétně linkou M1 (Millennium). Tato nejstarší 
linka podzemní dráhy, vedoucí pod Andrássyho třídou, 
pochází z konce 19. století a lze zde obdivovat úchvatné sta-
nice i nostalgické staré soupravy metra. Andrássyho třída je 
nejznámější budapešťskou ulicí, která vede od náměstí Deák 
Ferenc tér až k náměstí Hrdinů. Spolu s Budínským hradem 
je součástí Světového dědictví UNESCO. Náměstí Hrdinů, 
v podstatě jedno z hlavních a velmi navštěvovaných náměstí 
města, vzniklo v souvislosti s miléniovými oslavami v roce 
1896 jako připomínka od tisíc let vzdáleného obsazení oblasti 
prvními Maďary. Hlavním monumentem náměstí je Památník 
milénia, který je tvořen pravou a levou kolonádou, jež jsou 
zdobeny sochami politiků a slavných maďarských vůdců. 
Nápadnou součástí památníku je 36 m vysoký sloup se sochou 
archanděla Gabriela na vrcholu a několika sochami při patě, 
například sochou knížete Arpáda.

V předchozím textu jsem se snažil jen nabídnout a hlavně 
poukázat na některé zajímavosti a turistické atrakce hlavního 
města Maďarska. Budapešť je poměrně velké město a nabízí 
nespočet možností využití času jak pro relax a zábavu, tak 
kulturní prožitek. Velkoměsto obývá přibližně 1,7 milionů 
obyvatel a má výborné silniční i železniční spojení s Prahou. 
Pokud využijete nějakou formu sdíleného ubytování, přijdete 
si na poměrně zajímavé ceny přímo v centru města, často 
i s možností parkování.

Zajímavosti maďarské kuchyně

Už při plánování návštěvy maďarské metropole na Dunaji 
jsem cílil na možnosti ochutnávky typických jídel, kterými se 

zdejší kulinářské umění pyšní. Současná gastronomie každé 
země je určitým odrazem vlivů, které se na jejím utváření podí-
lely. Příkladem je klimatický a geografický vliv, neboť Maďarsko 
se nachází v Karpatské kotlině, tedy v rovině, která je místy 
lehce zvlněná a disponuje bohatou půdou k pěstování plodin. 
Pro své příznivé klimatické i půdní podmínky se zde daří kuku-
řici, pšenici, chilli, česneku, cibuli, zelí, paprice, okurkám, 
hrášku, rajčatům, významný je i podíl ovoce (zejm. jablkům), 
pro řadu těchto komodit je Maďarsko důležitým vývozcem. 

Maďarsko je známé také ve světě vína, neboť má ideální 
podmínky pro jeho pěstování. I když se zdejší vinařství potýká 
s různými problémy (např. stáří vinic), nachází se v Maďarsku 
více než dvacet důležitých vinařských oblastí. Historie pěs-
tování vína má svou velmi dlouho tradici, setkáme se zde 
s původními odrůdami vyšlechtěnými v Maďarsku, ale i těmi 
mezinárodními. Nejznámějším maďarským vínem a typickým 
vývozním artiklem je sladké bílé víno Tokaj (Tokaji Aszú). 
Chuť tomuto dezertnímu vínu propůjčuje plíseň Botrytis 
cinerea a sopečná půda. Víno může být jak sladké, tak suché 
s tím, že podíl hroznů napadených ušlechtilou plísní k základ-
nímu suchému vínu určuje finální sladkost a tělnatost.

Pokud bychom se zaměřili na další typické maďarské 
produkty, nemůžeme vynechat foie gras, tedy ztučněla játra 
vodních ptáků, zde zejména hus. Ztučnění jater se dosahuje 
intenzivním výkrmem energeticky bohatou stravou (přede-
vším kukuřicí). Způsob výkrmu těchto ptáků založený na 
jejich překrmování je v mnoha zemích kontroverzní a buď je 
zakázaný, nebo není povolený jejich prodej či dovoz. Mezi 
hlavní producenty se řadí Francie s Maďarskem a v obou 
zemích vychází z prastaré tradice. Ztučněla husí játra se 
v kulinářském světě řadí mezi delikátní živočišné produkty. 

Mangalica je maďarským plemenem prasat, které 
pochází z oblasti uherské nížiny. Tato středně velká prasata 
s dlouhými kadeřavými štětinami se vyznačují svojí nená-
ročností a jsou vhodná pro celoroční pastvu. Právě tradiční 
maďarské speciality, jako je např. uherský salám a čabajka, 
se vyráběly z masa a slaniny tohoto plemene prasat. Maso 
i slanina pro svou konzistenci a výbornou kvalitu jsou velmi 
žádanými produkty. Maso a další produkty z tohoto prasete 
jsou gurmánskou specialitou. Ačkoliv má chov plemene 
v Maďarsku velmi dlouho tradici, za období komunismu byl 
téměř zničen. V poslední době však popularita těchto prasat 
narůstá a poptávka sahá daleko za hranice Evropy. 

Pokud bychom měli charakterizovat maďarskou kuchyni 
a její pokrmy, nemusíme ani tak dlouze přemýšlet, neboť 
mnohá jídla každého z nás provází celý život. Díky historickým 
vlivům jiných evropských gastronomií na tu maďarskou se 
zdejší kuchyně pyšní vytříbenými chutěmi a některými je 
považovaná za nejlepší ve střední Evropě. Řada pokrmů a styl 

Bez pestré nabídky maďarských uzenin si nelze Velkou tržnici 
ani představit
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Balíčky paprikového koření jsou skvělým suvenýrem

Plněné papriky jsou klasickou a vynikající delikatesou

V kotlíku vařený a pro stálé ohřívání servírovaný guláš s bílým 
chlebem

jejich přípravy je zakořeněn v historii kočovných osadníků, 
kdy se často kalorické a dušené jídlo připravovalo v kotlíku, 
a jako vzpomínku na tuto historii se v restauracích s kotlíko-
vými jídly také běžně setkáte. Maďarská kuchyně se vyznačuje 
masitými pokrmy, zeleninou a mezi kořeními dominuje sladká 
a pikantní červená paprika, která mnohým pokrmům propůj-
čuje charakteristickou vůni a červený vzhled. Paprika, prav-
děpodobně dovezena Turky v 16. století, je nedílnou součástí 
maďarské gastronomie, setkáte se s ní v různých formách, 
jako je např. koření, dekorace a hlavní pokrmovou surovinou 
v různých variacích. Nejčastěji se potkáme v restauračních 
zařízeních s variantou plněné papriky mletým masem a rýží. 
Z mas se běžně konzumuje hovězí (ev. telecí), vepřové, ryby 
a zvěřina. Sladkovodní ryby jsou velmi oblíbené a pstruzi 
jsou nejvíce konzumované ryby v Maďarsku. Dále Maďaři 

nedají dopustit na husí a kachní 
maso. Ze zeleniny se vedle pap-
riky hojně využívají brambory, 
zelí, chřest a pastinák. Typickou 
surovinou zdejší kuchyně je 
zakysaná smetana a jako pří-
loha velkého množství jídel je 
v Maďarsku oblíbený bílý chléb. 
Nedílnou součástí maďarského 
potravinářského „portfolia“ jsou 
nepochybně typické, celosvětově 
známé a oblíbené uzeniny, kte-
rými jsou např. čabajská klobása, 
debrecínské párky a uherský 
salám. 

Jedním z nejznámějších 
maďarských pokrmů je guláš, jehož původ se soustřeďuje 
do Velké uherské nížiny. Název jídla souvisí s typickým 
způsobem přípravy v kotlíku. Guláš je především polévka 
z hovězího masa, brambor a cibule, to vše neodmyslitelně 
s paprikou, sladkou nebo tou pálivou, podávaný s bílým 
chlebem. Jiným pokrmem, který bychom my často označili 
za guláš, je tzv. perkelt, do kterého se přidávají i rajčata a má 
poměrně hustší konzistenci. Velmi častou přílohou perkeltu 
jsou noky (nokedli) nebo tarhoně (drobné nočky z nudlo-
vého těsta). Obdobný perkeltu je paprikáš, který je typický 
tím, že má lehce krémovější chuť daný přidanou zakysanou 
smetanou. Segedínský guláš je obdobou výše zmiňovaných 
jídel s přidaným kysaným bílým zelím, zde se používá vep-
řové maso. Lečo, tedy ostře kořeněná směs se žlutou a čer-
venou paprikou, rajčaty, cibulí, bez masa či s masem nebo 
klobásou spolu s bílým chlebem, je takovou maďarskou verzí 

Maďarské pikantní chilli 
papričky

Klobásy v detailu (Gyulai, Csabai a také např. Mangalica)

Papriky jsou společným jmenovatelem velkého množství maďar-
ských pokrmů
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Pohled na ruch a bohatost stánků Velké tržnice

Langoš s boloňskou omáčkou a sypaným sýrem

ratatouille. Lečo je velmi tradičním pokrmem Maďarska 
historicky připravovaným bez masa v kotlíku na otevřeném 
ohni. Národním maďarským jídlem jsou plněné zelné listy 
(kolosvárské plněné zelí) mletým masem a rýží, vejci, cibulí 
a jinými ingrediencemi. Zajímavou zvláštností v sekci před-
krmů je studená višňová polévka (hideg meggyleves), připra-
vuje se z kyselých višní, cukru a zakysané smetany. Polévka je 
typickým letním pokrmem dochuceným a kořeněným např. 
skořicí či hřebíčkem. Velmi vděčným, nejen pouličním jídlem 
až fastfoodového charakteru jsou langoše. Tradiční maďarský 
langoš si můžete dopřát v Budapešti na mnohých místech, 
a to ve velmi pestrých variantách. Jedná se o v oleji dozlatova 
smažené a křupavé placky, v tradičním podání potřené zaky-
sanou smetanou. Jejich cena se pohybuje mezi 60–120 Kč 
podle typu. Setkáme se ve stáncích a provozovnách občer-
stvení s dvěma variantami. Klasický langoš je placka 
potřená a sypaná různými ingrediencemi, tzn. omáčkami, 

Klasický langoš potřený zakysanou smetanou, sypaný sýrem, 
šunkou, paprikou,  cibulí a rajčaty

zeleninou (např. typicky lečem), masem, kořením, uzeninami 
a podobně. Lze se setkat i se sladkými variantami s ovocnými 
omáčkami, ovocem, oříšky a čokoládou. Druhou variantou 
langošů jsou ty plněné, tedy s obdobnými surovinami jako ty 
klasické. 

Výčet a seznam dalších typických maďarských pokrmů 
by dále mohl bohatě pokračovat. Návštěva Budapeště a kon-
krétně např. Velké tržnice (Központi Vásárcsarnok) by mohla 
být ideálním způsobem, jak se s touto výjimečnou kuchyní 
a typickými pokrmy seznámit. Nechte se omámit vůní pap-
riky a příjemné pikantní chuti v maďarské metropoli, kde 
výrazně dominuje velkolepá Dunaj, a rozhodně tak stojí za 
vaši návštěvu.

Fotografie jsou z osobního archivu autora. 
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Galerie 
Café Kamzík 

– dobře utajená 
hospoda

Ing. IVAN JEMELKA

Ve starobylém srdci Prahy je pár dobře utajených gastrono-
mických podniků, o jejichž existenci vědí vesměs jen sta-

rousedlíci, lidé, kteří v místě pracují, a pak malý okruh pravi-
delných hostů čili štamgastů. Davy turistů, když ještě Starým 
Městem a Malou Stranou proudily, tedy před kovidovou pan-
demií, tyto podniky těsně obtékaly a nikdy o ně nezavadily. 

Tak dobře byly a jsou skryty v zákoutí i uličkách staré Prahy 
před zahraničními návštěvníky, kteří těmito místy obyčejně 
prochází s lesklými, barevně tištěnými průvodci či jejich mo-
bilními aplikacemi v rukou. K takové, unikátně neviditelné, 
hospůdce patří i Galerie Café Kamzík.

Jak to najdete

Když půjdete z náměstí Republiky skrz Prašnou bránu 
do Celetné a budete pokračovat v cestě směrem na Staro-
městské náměstí, dojdete za chvíli k paláci Hrzánů z Hara-
sova. Na adrese Celetná 12 najdete nádherný barokní dům. 
V těchto místech se už ve 12. století rozprostírala věžová 
stavba, která měla přilehlý dvorec. Ten byl přestavován v době 
gotické i renesanční. Barokní palác tu vznikl v první polovině 
18. století a za svoji podobu zřejmě nejvíc vděčí architektovi 
Giovannimu Battistovi Alliprandimu. Je tu umístěna pamětní 
deska, na níž poněkud rozpačitě stojí: „Palác Hrzánů z Harra-
sova (1702–1704) údajně navrhl arch. Giovanni Battista 
Alliprandi.“ Pod touto deskou je další, na památku rodičů 
spisovatele Franze Kafky s textem: „Julie a Hermann Kaf-
kovi, rodiče Franze Kafky, provozovali zde v letech 1906–1912 
velkoobchod galanterním a střižním zbožím.“

Palácem Hrzánů vede průchod, respektive tu začíná 
Hrzánská pasáž. Ta, jako většina pražských pasáží, je plná roz-
todivných obchodů, obchůdků a dalších živností. Pěší zkratka 
z Celetné do Kamzíkovy ulice na Starém Městě byla nově 
vybudovaná v devadesátých letech. Úzký, převážně nezastře-
šený prostor ústí do Kamzíkovy ulice. Podle Oldřicha Pleiera, 
majitele domu U Černého slunce, se ve 14. století nazývala 
Pleierova. Později byla označována jen jako za Karolinem. 
Současný název, odvozený od domu U Bílého kamzíka, se 
objevil až v 18. století. A přímo tam, na adrese Kamzíkova 8, 
sídlí Galerie Café Kamzík.

Otcové zakladatelé  
a co dali Kamzíku do vínku

Zakladatelem tohoto podniku a jeho prvním majitelem 
byl Josef Munzar, řečený Pepa Mungo Munzar. Legendární 
pražský playboy, kapelník a první frontman rockové hudební 
skupiny Vrať se do hrobu čili VSDH. Mungo vznik této kapely 
inicioval jako volné sdružení kamarádů-hudebníků před 
téměř dvaceti lety. Kmenovým repertoárem této kapely byly 
coververze Rolling Stones a díky mocné dechové sekci VSDH 
hrála také nesmrtelné skladby od Blues Brothers, Roxy 
Music, George Thorogooda, Rhythm Kings nebo rovněž, bez 
dechů, provozovala hudbu od skupin The Who a Credence 
Clearwater Revival.

Spolu s Mungem byl u založení Galerie Café Kamzík 
i Pavel Satori a Vladimír Poštůlka. Ostravský rodák, který 
vystudoval na pražské FAMU scenáristiku a dramaturgii 
a proslul jako textař, gurmet a spisovatel. Od konce 60. let 
psal pro řadu interpretů. Jeho texty zpívali Pavel Bobek, Hana 
a Petr Ulrychovi, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Petr 
Spálený, Yvonne Přenosilová, Hana Zagorová, Věra Špina-
rová či Marie Rottrová. Mezi jeho nejznámější texty patří Veď 
mě dál, cesto má, Sladké mámení, Nedělní ráno, Nechoď do 
kláštera, Bludička Julie, Gwendolýna a další.

Poštůlka je autorem knihy Dějiny pornografie v datech 
(2007). Jako spisovatel debutoval v roce 1979 novelou 
Nemluvme o tom. V roce 2004 vydal román Půdorys harému. 
V roce 2008 vyšel jeho román Blues pro Stalina. Jako pub-
licista působil nejprve v týdeníku Story, který společně 
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s Halinou Pawlowskou založil. Potom společně s Magdalenou 
Dietlovou inicioval vznik měsíčníku Xantypa.

Od října 2006 byl externím hodnotitelem německého 
prestižního gourmet-magazinu Der Feinschmecker, stal se 
tedy prvním českým gourmet-kritikem na evropské úrovni.

Celý Kamzík křičel Jumping Jack Flash

Na jaře v roce 1994, když Mungo otevřel to svoje Galerie 
Café Kamzík, turisty spíš lákal do Prahy dobrodružný odér 
komunismu, ale podnik neobyčejně rychle získal značnou 
proslulost mezi pražskou bohémou. Mungo byl totiž obdařen 
schopností provázat mezi sebou lidi, kteří by se v normálním 
světě míjeli. V Kamzíku se tak začali potkávat umělci, poli-
tici, podnikatelé, novináři i modelky, což bylo nezanedbatelné 
osvěžení tohoto prostoru. Po desáté večer obyčejně dorazila 
vlna návštěvníků z okolních biografů a divadel prodebatovat 
aktuální kulturní zážitek. Na tomto místě se mimo jiné v roce 
1997 zrodila i již zmíněná rocková kapela Vrať se do hrobu – 
VSDH. Tehdy také Mungo vyzval své kamarády a kamarádky, 
aby každý přinesl jedno svoje výtvarné dílo a zúčastnili se 
výstavy. Akce dostala název PEL-MEL, ujala se a opakovala 
se každý rok. A vernisáží i autorských výstav přibývalo. Při 
jejich zahájení Kamzík praskal ve švech. Posedávalo a popí-
jelo se jak v pasáži, tak i v Kamzíkově ulici před vchodem. 
K tomu vyhrávala hudba. Americký novinář a spisovatel 
Emanuel Burgin napsal do San Diego Sun, že do Kamzíka 
dorazil poprvé po zvuku Stounů, které slyšel až z Železné 
ulice, a když otevíral dveře, celý Kamzík křičel Jumping Jack 
Flash. Někteří hosté prý odcházeli až za světla. 

Mona Lisa s kamzičími rohy

Dnes Mungo shlíží na návštěvníky lokálu, který má ve 
svém logu Monu Lisu s kamzičími rohy, z obrazu na zdi. Josef 
Munzar zemřel před několika lety. Loni měl pohřeb Vladimír 
Poštůlka a letos sólový kytarista Vrať se do hrobu – VSDH 

a mnoha dalších kapel Petr Branda. Pokud šlo a akci PEL-
-MEL, po Mungově smrti nastala přestávka. Znovu ji oživil až 
nový provozní Kamzíka Petr Mráz. Další PEL-MEL se konal 
v červnu 2017 a účastnili se jej například Michael Rittstein, 
Jaroslav Pejčoch, Kristián Kodet, Jaroslav Prokop, Tereza 
z Davle, Martin Siebert nebo Bára Fajglová. 

Pořádala se tu i řada dalších akcí. Dnes, po postupném 
rozvolňování restriktivních opatření proti šíření koronaviru, 
je Kamzík v jakémsi stadiu probouzení po hibernaci. Světlý, 
obdélníkový prostor, jehož dvě stěny, do pasáže i do ulice, 
jsou prosklené, je vyzdoben uměleckými artefakty. Jen bar, či 
výčep, chcete-li, je obyčejný. Čepují tu Chotěboř, půllitr za cca 
35 korun a k jídlu je v nabídce nakládaný hermelín, utopenec 
atd., zkrátka studená hospodská klasika. Porce zhruba za  
60 korun.
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TRIVIS 
– Střední škola 

veterinární  
Emila Holuba Brno, 

s. r. o.

MVDr. EVA LABOROVÁ,  
zástupkyně ředitele

Naše střední škola prošla od svého založení v roce 2002 
velkou řadou změn a proměn, názvem počínaje (původní 

název – Obchodní akademie a Střední škola veterinární pre-
vence Emila Holuba s. r. o.). V době svého vzniku škola sídlila 
v městské části Brno-Heršpice v budově bývalé základní ško-
ly. Ve výše uvedeném roce majitelka a ředitelka v jedné osobě 
zakládá nový obor – veterinární prevenci.

Před rokem 2002 škola nabízela čtyřletý studijní obor 
Obchodní akademie denní formou, ale i dálkově studium 
pětileté. Po schválení a zařazení nového oboru do sítě škol 
začala nová éra školy.

Tou dobou jsem shodou náhod přemýšlela o změně 
zaměstnání. Působila jsem jako odborná asistentka na ústavu 
mikrobiologie, oddělení bakteriologie na Veterinární a farma-
ceutické univerzitě v Brně, a změnu jsem hledala proto, abych 
dokázala svůj pracovní režim sladit s režimem mé dcery, 
tehdy v předškolním věku. Tato škola s nově vznikajícím 
veterinárním zaměřením mě velmi oslovila. Moje pracovní 
pozice mi byla nabídnuta za jistých dohodnutých podmínek, 
a to sice, že vytvořím osnovy výuky pro první ročník a vzdělá-
vací jednoletý kurz oboru Veterinářství. S velkým nadšením 
jsem podmínky přijala a na podkladech začala pracovat. Na 
základě předložených a zkonzultovaných materiálů jsem byla 
následně přijata.

Zahájení prvního školního roku proběhlo na podzim 
2002 v Brně-Heršpicích. Záhy se však škola potýkala s prvním 
problémem – dispozice školních prostorů nesplňovaly 

kritéria pro obor veterinární prevence. Základní potíží byla 
absence laboratorních prostorů. Proto se škola na následující 
školní rok 2003/2004 přestěhovala do městské části Brno-
-Husovice. Zde škola sídlí do dnešního dne. Tato budova byla 
postavena v letech 1894–1895 taktéž jako škola a měla pro 
nás výhodné dispozice. Přes letní prázdniny byly provedeny 
nutné stavební úpravy ve vnitřních prostorách školy pro její 
správné fungování. Byly zřízeny a vybaveny odborné učebny 
– chemická, biologická a další.

Navýšení kapacity budovy nám přineslo vyšší počet 
studentů. Umístění školy má vynikající dopravní spojení 
z Hlavního nádraží, a studium je tudíž vhodné i pro dojíždě-
jící mimobrněnské studenty. Dopravní dostupnost pomáhá 
i zajištění odbornosti studentů díky častým pobytům na pra-
xích mimo budovu školy, a to jak na odborných pracovištích 
v Brně nebo jeho blízkém okolí.

Studium odborných předmětů jsem založila na 
odborném výkladu, prezentacích a dalších materiálech, které 
jsou úzce propojeny s praxí. Hned první maturující ročníky 
byly úspěšné. Tyto úspěchy jsou postaveny nejen na disci-
plíně, která byla na této škole vždy v popředí, ale i na nadšení 
při společné práci studentů a učitelů. Výsledkem jsou úspěšní 
nejen vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Během následujících let docházelo k dalším změnám, 
jako bylo hledání vhodných pedagogických pracovníků, což 
nikdy nebylo, a stále není, jednoduché.

Práce učitelů není samozřejmě jen o odučení si svých 
hodin, ale o časově náročné přípravě a také o nepřetržité kon-
trole zpětné vazby od žáků, tedy kontrole jejich znalostí. Pro 
kontrolu nemusí vždy sloužit jen testové či ústní zkoušení. 
Snažíme se k tomuto účelu využívat společné akce, jako jsou 
exkurze do podniků a jejich provozů, např. potravinářský, 
zemědělský a další zpracovatelské provozy a podniky, ale 
i praxe odborné, např. v zoologických zahradách, zoo kout-
cích, na farmách, chovatelských zařízeních zaměřených na 
chov hospodářských zvířat – velkochovy, malochovy, tak 
i chovy zájmových zvířat. Tyto organizace jsou jak státní, 
tak soukromé. Pro návštěvu takových míst musí studenti 

Venkovní prostory v areálu školy



70
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
2

0
v z d ě l á n í / v ý c h o v a

prokázat již určitou úroveň znalostí a tak si kromě nabývání 
nových důležitých poznatků také ověřují praktickou formou 
již dříve získané vědomosti.

Odchodem bývalé paní majitelky a ředitelky do 
důchodu škola přešla 2. května 2016 pod zřizovatele společ-
nosti TRIVIS, a. s. Jedná se o síť elitních středních a vyšších 
odborných škol po celé České republice se sídlem v Praze, 
poskytující úplné střední vzdělání, zakončené maturitní 
zkouškou. Vedení školy a tehdejší pedagogický sbor zůstal  
zachován.

V červnu 2017 došlo k mnoha funkčním změnám. 
Název školy byl změněn na TRIVIS – Střední škola veteri-
nární Emila Holuba Brno, s. r. o., a bylo jmenováno nové 
vedení. To byl impulz k odchodu mnoha pracovníků, a škola 
se tak potýkala s častým střídáním a hledáním vhodných  
pedagogů. Nyní se škola opět těší stálému a silnému pedago-
gickému sboru.

Současně provozovatel umístil do stávajících prostor 
školy svůj další studijní obor, Střední školu veřejnoprávní 
Brno. Bylo nutné zajistit pro obě části střední školy (veřej-
noprávní a veterinární) dedikované zástupce ředitele školy. 
Této funkce pro obor Veterinářství jsem se zhostila, a tak 
jsem dostala prostor pomoci tomu, aby byla zachována tra-
dice úspěchů školy.

Na tomto místě bych ráda zařadila vyjádření absolventů, 
jejichž slova jsou tou nejcennější zpětnou vazbou.

Absolventka školy z roku zahájení školy 
2002/2003

„Kvůli nově zřízené střední veterinární škole jsem se pře-
stěhovala v roce 2002 z Velkých Opatovic na Malé Hané do 
Brna. Byl to pro mě první velký životní krok. Celé dětství jsem 
snila o tom, že se stanu veterinární lékařkou. Cesta k cíli z mého 
pohledu nebyla jednoduchá, náš ročník byl první v brněnské 
historii a bylo to znát. Vedení školy se učilo za pochodu, ale 
musím říct, že odborný tým učitelů byl výborný a sešel se velmi 
dobrý kolektiv. V té době bylo bohužel vedením školy zajištěno 
méně odborných předmětů, než se předpokládalo. O to více 
jsme se museli snažit a zajišťovat si praxi za pomoci učitelů 
sami. Maturitní zkoušky proběhly vcelku dobře a řada žáků se 
výborně umístila při přijímacích zkouškách na vysokých ško-
lách, jako jsou např. Veterinární a farmaceutická fakulta Brno 
nebo Agronomická fakulta na Mendelově univerzitě Brno. 
Část žáků ukončilo studium na VŠ jako MVDr., Ing. nebo 
titulem Mgr. Jejich životní dráhy pokračovaly jako veterinární 
lékaři, zootechnici či podnikatelé v daném oboru. A další 
stejně důležitá část žáků se v oboru začlenila jako chovatelé 
a ošetřovatelé zvířat v zoologických zahradách, pracovníci ve 

veterinárních laboratořích, veterinární technici a sestřičky 
v ordinacích, zootechnici, kynologové, chovatelé psů či jako 
pracovníci na dalších odborných pracovištích. S odstupem 
času, téměř dvaceti let, vidím, jak se doba všeobecně změnila 
a že obor veterinářství je na střední škole nenahraditelný, má 
svůj význam a budoucnost. Daný obor prošel za dlouhou dobu 
řadou proměn, ovšem jen díky odbornému vedení. Tam, kde 
je dobrý a kvalifikovaný kolektiv, má daný obor reálnou  
budoucnost.

Vystudovala jsem úspěšně Mendelovu univerzitu v Brně 
a provozuji ve spolupráci se specializovanou veterinární der-
matoložkou odbornou péči o kůži a srst psů, koček a dal-
ších zvířat. Jedná se o kompletní péči o kůži a srst, o léčbu 
nemocné a poškozené kůže, léčebné koupele a střihovou  
úpravu.“

Absolvent školy z roku 2003/2004

„V roce 2002 škola otevřela obor veterinární pre-
vence. Toho roku jsem začal navštěvovat kurz k přijímacím 
zkouškám, protože studium veterinárních disciplín bylo 
mojí prioritou a měl jsem pevný základ z domova. Vyrůstal 
jsem v podmínkách, kde se zvířata brala jako zdroj obživy, 
pracovní síla, pomocník při lovu, společník a člen rodiny. 
Od šesti let jsem se účastnil schůzí, kde se řešily exis-
tenční tlaky ze strany ochranářských organizací na orga-
nizace lovecké. Odmala jsem taky chodil na ryby, jednak 
kvůli pobytu v přírodě, jednak za sportovním rybolovem 
a jednak pro kus masa. Dále se rád věnuji fitness a bodybuil- 
dingu.

Nástup do prvního ročníku proběhl hladce. Kolektiv 
byl sestaven ze studentů nejen v rámci kraje, ale z celé repub-
liky. Škola měla k tomu účelu dohodu s ubytovnou pro stu-
denty, a tak rodiče věděli, že je o jejich potomky postaráno. 
Já dojížděl každý den skoro tři hodiny, protože sem nepatřil 
k těm, které byste svěřili do péče cizím lidem.

Studium odborných předmětů bylo postaveno na pod-
kladech, které nám připravila MVDr. Laborová. Byla naší 
třídní učitelkou a zároveň se starala o praxe. Já měl praxe dost 
z loveckých akcí, kterých jsem se od dětství účastnil. Troufám 
si tvrdit, že jsem měl v 15 letech více odborných, praktických 
zkušeností než někteří univerzitní doktorandi dnes.

Každopádně mi styl výuky vyhovoval. Vždy jsem měl 
prostor položit otázku na téma, které mi nebylo docela jasné. 
Nutno podotknout, že ne všichni studenti tento systém zvlá-
dali. Za mě jim chyběla flexibilita. Mně osobně se vyplatilo 
soustředit se na sebe. Díky tomu jsem se ve třetím ročníku 
dostal na praxi do Rakouska. Škola nás poslala pracovně do 
záchranné stanice pro orlosupy bradaté, kde jsem s kama-
rádem fungoval samostatně na základě směrnic v angličtině, 
němčině a latině.

Přechod na univerzitu proběhl hladce. Přijímací zkoušky 
jsem zvládl a díky informacím ze střední školy jsem si brzy 
ověřil, že mám velmi dobrý základ. Prakticky to vypadalo 
tak, že mi stačilo věnovat minimum času. Místo přednášek 
jsem chodil pracovat. Zároveň jsem se stíhal zajímat o prak-
tickou stránku finanční gramotnosti a strojírenskou výrobu 
v rodinné firmě.

S odstupem času vidím, že jsem na brněnské střední 
veterinární škole získal disciplínu a rozvinul přesně ty zna-
losti, které jsem potřeboval.

Dnes mám za sebou vlastní projekty, jako například 
využití kriticky ohrožených druhů dravých ptáků při biolo-
gické ochraně vinic, ochranu polí před škodami způsobenými 
černou zvěří, založil jsem jednu z prvních malých bouráren na 

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy z let 2003–2006 (ředi-
telka školy uprostřed v první řadě)
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zvěřinu u nás. V současnosti pomáhám legalizovat loveckou 
lukostřelbu a sestavit školení pro myslivce na zakládání 
malých bouráren jako dílčí řešení pro ekologii zvěře.

Protože průběžně vyučuji v kurzu, který je stále velmi 
žádaný pro široké uplatnění jeho absolventů, také jsem zde 
učil na denním studiu, vidím, že škola se drží zavedených 
konceptů, které fungují. Proto ji doporučuji každému, kdo 
o studiu (nejen zde) uvažuje. Hleďte si svých nejlepších zájmů 
a nenechejte se rozptylovat maličkostmi, jako je absence knih, 
které pro tuto úroveň studia nikdo komplexně nezpracoval. 
Není to potřeba. Potřeba je mít dobrý důvod pro studium, tak 
náročného oboru, jako je veterinární problematika.“

Absolventka školy z roku 2003/2004

„Už od mého útlého věku bylo jasné, kterým směrem 
v životě půjdu. Jako malá jsem milovala všechny druhy zvířat, 
sledovala jsem různé přírodovědné pořady, jezdila na tábory 
s koňmi, chodila do přírodovědných kroužků a měla doma 
malou zoo. Moje maminka mě v této cestě podporovala, 
takže když jsem se ve svých 14 letech rozhodovala, jakou 
školu si vybrat, volba byla jasná! Měla jsem štěstí, že v ten 
samý rok se nově otevřela SŠ veterinární prevence. Dokonce 

pořádala přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, což mně 
hodně pomohlo, abych mohla být úspěšně přijata. Splnil 
se můj sen. Čtyři roky utekly jako voda. Díky škole jsem se 
dostala do spousty zajímavých míst, poznala jsem lidi z růz-
ných oborů, viděla jsem činnosti, o kterých obyčejní lidi ani 
netuší, že existují. Starala jsem se o zvířata, která normálně 
můžeme vidět jen na obrázku nebo v televizi. Navíc jsem zís-
kala vědomosti z oblastí, které jsou velice zajímavé a velice 
prospěšné pro nás všechny. Díky odborným učitelům byla 
výuka na vysoké úrovni. Díky tomu se můj životní směr začal 
trošku měnit. Začala jsem se zajímat o potraviny a různé 
suroviny, které běžně používáme. Samozřejmě mezi ně patří 
i suroviny a potraviny živočišného původu, takže se to opět 
vlastně týká zvířat. Přišlo na řadu další rozhodování, kterým 
směrem půjdu dál. Díky odborným znalostem a dovednostem 
jsem se úspěšně dostala na VŠ FVHE, obor Bezpečnost a kva-
lita potravin. Pět let studia bylo velice náročných, ale úspěšně 
jsem dokončila. Získala jsem titul Mgr. a opět mě dohnala 
otázka co dál. Dostala jsem možnost vrátit se na SŠ, kterou 
jsem měla tak ráda, kterou jsem si moc užila a mám na ní nád-
herný vzpomínky. Mohla jsem se vrátit jako učitel. Neváhala 
jsem ani chvíli. Dostala jsem možnost, abych byla součástí 
týmu odborných učitelů, ke kterým jsem jako dítě vzhlížela. 
Jako učitel působím na škole druhý rok a jsem nadšená. Práce 
mě baví, mám kolem sebe skvělý kolektiv a můžu předávat 
své vědomosti dál. Můžu dětem, které učím, předat to, co 
jsem získala před lety na stejném místě. Můžu dětem pomoct 
určit směr, jakým půjdou, přesně tak, jak se to podařilo mně. 
Doufám, že se mi to bude dařit a další studenti budou rádi 
vzpomínat na nás všechny. Tímto bych chtěla poděkovat 
MVDr. Evě Laborové, která mě od mých 14 let po celou dobu 
vlastně doprovází. To ona patří mezi ty lidi, kteří vám předají 
všechno, co můžou, a navedou vás na správný směr.“

Vyjádření absolventů, a nyní učitelů, mluví za vše.
Je pro mne výzvou pro další práci zjišťovat, kde jsou naše 

rezervy, a posouvat studium dál.
Město Brno je tak pro mnoho studentů místem, kde si 

našli tu svou školu. Protože Brno je město studentů, zábavy 
a mládí, prostě žije naplno. 

Chemická laboratoř

Poslední zvonění maturitního ročníku – prvních maturantů školy, spolu s některými žáky nižších ročníků a pedagogický sbor s paní 
ředitelkou (třetí zprava)
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Naše novinky zvítězily 
v programu Volba spotřebitelů

www.billa.cz
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V těchto dnech slaví svoje kulaté životní jubileum Mgr. Mi-
roslav Maňásek, MBA, člen správní rady Savencia Fro-

mage and Dairy, a. s., a do loňského roku její generální ře-
ditel. Narodil se 30. června 1960 v Uherském Hradišti a zde 
také prožil svoje dětství. Po vyučení provozním elektromon-
térem studoval na Střední průmyslové škole elektrotechnic-
ké a po jejím ukončení pracoval jako opravář a pak jako mi-
str odborného výcviku. Středoškolské vzdělání mu nestačilo, 
a tak v letech 1990–1995 studoval Cyrilometodějskou teolo-
gickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a studium 
završil magisterskou diplomovou prací „Myšlení P. Teilhar-
da de Chardin a jeho vliv na českou filozofickou terminolo-
gii“. Absolvoval také rekvalifikační vzdělání CIMA v oboru 
marketing a začal pracovat v této oblasti. Následně přešel do 
potravinářského průmyslu. V roce 1996 byl jmenován ředite-
lem marketingu ve společnosti OTMA – Slovácká Fruta a od 
roku 1998 do funkce ředitele této společnosti a člena před-
stavenstva. Zde působil do roku 2000, kdy přechází do fran-
couzské mlékárenské skupiny Bongrain, vlastnící české mlé-
kárny TPK Hodonín, Sedlčanskou mlékárnu a Pribinu a na 
Slovensku MILEX s mlékárnami v Novém Městě nad Vá-
hom a v Liptovském Mikuláši. Od roku 2000 do roku 2016 
byl generálním ředitelem společnosti TPK, s. r. o., a MILEX. 
Slovenské mlékárny byly v roce 2013 uzavřeny a výroba pře-
vedena do TPK. V roce 2016 došlo k fúzi všech těchto mlé-
kárenských celků, celá skupina Bongrain se přejmenovala 
na Savencia Fromage and Dairy, a. s., a Miroslav Maňásek 
byl jmenován jejím generálním ředitelem. Pod jeho vedením 
bylo vybudováno administrativní obchodní a řídicí centrum 
firmy Savencia v Praze pro Česko a Slovensko, s potenciálem 
rozšíření na další země. Nejsložitější operací pak byl transfer 
Sedlčanského závodu do areálu Pribiny v Hesově u Přibyslavi 
a následné úplné uzavření závodu v Sedlčanech. Velice ná-
ročná byla také restrukturalizace portfolia výrobků, externa-
lizace dopravy, logistiky, přechod na společný Supply Chain, 
implementace SAP a řada jiných dílčích projektů souvisejí-
cích s transformací Savencia, S.A., na nový Business Model. 
Veškeré tyto velice náročné úkoly dnešní jubilant Mgr. Miro-
slav Maňásek, MBA, zvládl velice dobře. Od konce roku 2019 
je členem správní rady společnosti Savencia Fromage and 
Dairy, a. s.

K jeho soukromí je třeba uvést, že se v roce 1980 oženil 
se svou ženou Lenkou. Seznámil se s ní na střední škole 
a postupně se jim narodilo pět dětí, tři synové ve věku 39, 35, 
33 let a dcery 18, 12 let. Dnes je již čtyřnásobný dědeček, třech 
vnuků a jedné vnučky. Sám říká, že zatím…

A na závěr přidává oslavenec sám svoje životní vyznání:
Největší pracovní výzvou mého života byla postupná trans-

formace společností, produktů, služeb a značek firmy Savencia 
v letech 2014–19. Zejména pak sociální projekty slučování 
útvarů, technologický transfer závodů a jejich postupná spe-
cializace, ale i likvidace původní výrobní základny. To bych bez 
silné podpory své ženy Lenky, která mi vytváří bezpečné rodinné 
zázemí, těžko zvládl a bez ní si nic z toho nedokážu představit. 
Nikdy nebudu moci vrátit to, co mi dala ona a rodina. Musel 
jsem být v těchto těžkých chvílích vždy více manažerem než 
tatínkem, takže deficity na tomto poli jsou velké. Ale čas se 
nedá vrátit, a tak zůstává jenom velká vděčnost. Být ve vrcholné 
manažerské pozici v potravinářství přes 20 let se na každém 

člověku podepíše určitým způsobem, který pro vaše nejbližší 
nemusí být tím, pro který by vás rádi viděli. Ale oni ti nejbližší 
jsou také v pracovním procesu. A tak je namístě zmínit se také 
o mých klíčových spolupracovnících, kteří se podíleli nejen na 
společné práci, ale také mojí výchově. Byli to zejména pánové 
Vojtěch Luža, Pavel Machálek a Leoš Novotný v mé počáteční 
pionýrské fázi potravinářství. Pak v Bongrainu a následně 
v Savencii musím jmenovat pana Pascala Bretona a Oldřicha 
Obermaiera, první náročný šéf a velký stratég, později gene-
rální ředitel celé Savencia, druhý vše chápající kolega, který 
byl vždy po ruce zejména v odborných záležitostech a věcech 
chápání Skupiny a její kultury. Ohlédnu-li se dnes zpět, tak 
vím, že za vše, co jsem v životě dokázal, vděčím Bohu, mé ženě, 
výborným kolegům a spolupracovníkům, kteří mě za ta mnohá 
léta provázeli a pomáhali. Měl jsem na ně štěstí. Dobrý ředitel 
vždy žije z odlesku slávy jeho týmu, to bylo a je moje heslo do 
dneška. A pro úspěch v podnikání je potřeba hlavně zdravý 
selský rozum, odvaha a vize budoucí organizace. Celý život 
jsem měl dva výborné vzory od nás z regionu, a to byli Tomáš 
a Jan Baťové. Jim taky vděčím za mnohé. Máme štěstí jako 
národ, že se takovými lidmi můžeme pochlubit.

Přejeme panu Mgr. Miroslavu Maňáskovi, MBA, 
do dalších let mnoho pevného zdraví, osobní 

spokojenost, radost z rodiny a další tvůrčí elán. 
Ale i plnohodnotný aktivní odpočinek a samé podnětné 

pocity při kochání se krajem spodního toku řeky 
Moravy tam v Chřibech pod malebným Velehradem.  

Ing. František Kruntorád, CSc. 



Mgr. Miroslav Maňásek 
– 60. narozeniny



74
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
2

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

Ivan Dufek? 
Manažer, pedagog, 

a hlavně 
vynikající sládek

Dejme si hádanku. Je možné, aby někdo po odchodu do 
důchodu znovu nastoupil do práce a stal se pedago-

gem? Stane se, že někdo po sedmdesátce začne stavět pivo-
var a vrátí se ke své milované profesi? Můžete potkat člově-
ka, který pracoval na jednom pracovišti 53 let? Hrál někdo 
s partou kamarádů v 75 letech sálový fotbálek? Znáte peda-
goga, který učí studenty vařit pivo na střední škole ve Veselí 
nad Lužnicí a byl poctěn uvedením do Síně slávy českého pi-
vovarství a sladařství? Možná to stačí jako malé představení 
člověka, který je celý život pivovarník a díky kterému máme 
možnost ochutnávat velice zajímavá piva v jednom budějo-
vickém pivovaru, ačkoliv vařil pivo se svým týmem dlouhá 
léta ve svém druhém domově, v Třeboni. Pokud čtenáře po-
těší, že jsou tací, kteří to vše zvládnou a mají přitom smysl 
pro humor, přichází chvíle odkrýt hádanku a dovědět se, že 
se jedná o Ing. Ivana Dufka.

tehdy jiné školství než dnes. Dovedete si představit, že jsme 
v osmé třídě v rámci ukončení základního vzdělání dělali závě-
rečné zkoušky? Museli jsme se vlastně již v dětství připra-
vovat na zkoušky. Ale asi se nám to později docela hodilo.“ Po 
základní škole začal studovat na jedenáctileté střední škole 
(dnes gymnázium). „Měli jsme tam předměty někdy i dost 
jiné než dnes, třeba astronomii. Ta budova gymnázia je tam 
dodnes na dnešní Evropské, která se tehdy jmenovala, jestli si 
dobře vzpomínám, Žukovova a později Velvarská a Leninova. 
Ale to bych se musel podívat na vysvědčení, tam je jistě adresa. 
Snad ten název Evropská chvíli vydrží,“ říká s lehkou ironií 
Ivan Dufek. Maturoval v roce 1961, studijní problémy neměl, 
až na jeden průšvih. Skončilo to „jen“ ředitelskou důtkou. 
Tím konfliktem s vedením školy bylo, že nechtěl prozradit 
iniciátory stávky na chmelu. „Protestovali jsme proti nezákon-
nému prodloužení pracovní doby. Po splnění denního limitu 
věrtelů chmele jsme se chtěli projít po okolí a třeba i do hospody. 
Mikrovzpoura se vedení družstva ani školy nelíbila. A proto 
ta ředitelská důtka. A to si představte, že jsme měli za věrtel 

Pedagog a sládek školního pivovárku v jedné osobě I. Dufek při 
degustaci  Foto: PORT/jv

Bednářská parta třeboňského pivovaru v roce 1970. Uprostřed 
Ivan Dufek v rozhovoru s bednářským mistrem Janem Vávrou 
(uprostřed vlevo)  Foto: archiv Ivana Dufka

Ing. I. Dufek (druhý zprava) se spolupracovníky při čištění 
pivovarské stoky v roce 1970  Foto: archiv I. Dufka

Narodil se v Praze dne 24. 6. 1944 ve štvanické porodnici. 
Má 4 sourozence, maminka měla rodinnou školu a otec vystu-
doval obchodní akademii a pracoval na ministerstvu financí. 
Ale pivovarství ve svých kořenech nemá, i když rád cituje Ottův 
slovník naučný, podle kterého má 10 procent české populace 
vazbu na pivovarský průmysl. Buď tam někdo pracuje nebo 
jeho profese nějakým způsobem s pivovarstvím spolupracuje.

„Vždycky jsem obdivoval to, jak se v některých rodinách po 
generacích dědila profese z otce na syna atd. Dost časté u pivo-
varských rodů, alespoň u mnoha významných. Ale nikdo z mých 
nejbližších příbuzných však v pivovarství nepracoval. U nás nic 
takového nebylo. A proč jsem nenastoupil třeba do pivovarství 
nebo do lihovarnického průmyslu po základní škole? Jedno-
duchá odpověď. Rodiče nechtěli, abych byl blízko alkoholu,“ 
říká s mírným úsměvem Ivan Dufek. 

Základní školu absolvoval v Dejvicích. Měl některé 
velmi slavné spolužáky. Asi nejznámější z nich byl hudebník 
a zpěvák Petr Hapka. „On byl vždycky svůj a šlo s ním mnohé 
už od nejranějšího dětství. Ten nás třeba učil kouřit. Byli jsme 
vcelku povedená třída. Pamatuji se na dobrodružné výpravy do 
Šárky, která byla tehdy daleko za městem. Chodili jsme tam do 
nějakých tunelů, už ani nevím, kde dneska jsou. Snad za války 
to měla být podzemní továrna nebo sklady. Dobrodružství nás 
lákala jako asi všechny kluky a z Dejvic to nebylo daleko. Cho-
dili jsme třeba do Tichého údolí, do Roztok, do Stromovky i do 
Troje.“ Zato moc nechodili druhým směrem. Praha je nelákala. 

Na základní a později na „jedenáctiletce“ jej bavilo vše, 
co bylo spojeno s jakýmkoliv účelným počítáním. Potom 
dokonce doučoval některé spolužáky. „Víte, opravdu bylo 
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dvě koruny šedesát haléřů. V prvním roce nám to moc nešlo, 
mechanizace žádná, o kombajnech, které jsou na chmelnicích 
dnes běžné, se ještě moc nevědělo. Mimochodem, iniciátorem 
vzpoury byl syn tehdejšího ministra dopravy Vlasáka.“ 

„Dalším slavným spolužákem byl třeba Petr Bold, který 
letěl letadlem na severní pól, scénáristka, režisérka a herečka 
Ludmila Engelová, dříve spolupracující s režisérem Gross-
manem v Divadle Na zábradlí, nebo vědec Jiří Náprstek. Ještě 
si vzpomínám na třídního profesora Václava Dědinu, který byl 
původním povoláním velebný pán, ale dobře nás učil matema-
tiku a k nám studentům byl velmi lidský. Měli jsme mezi sebou 
i několik pozdějších stavebních inženýrů. Těm jsem pak i trochu 
záviděl, to musím přiznat. Víte, po nich vždycky něco zůstane. 
Ale po pivovarníkovi? Když dělá svou práci dobře, nezůstane 
nic, jeho produkt se vypije. Ale ten krásný pocit, který pivem 
vytvoříte, je mnohdy k nezaplacení,“ vzpomíná Ivan Dufek. 
Po chvilce zamyšlení pokračuje: „Na šedesátá léta se nedá 
zapomenout. Byla plná jakési energie, jakéhosi nadšení, ať již 
jsme končili na střední škole nebo již byli na fakultě. Ptal se mě 
můj student, myslím, že to bylo letos na podzim. ‚A vy vlastně 
máte asi nejraději dechovku, že? Asi nic jiného jste neznali.‘ 
Nerozuměl jsem jeho dotazu a poznámce. Náhle mě to došlo 
a povídám mu: ‚Víte, já jsem generace, která vyrostla na rock 
and rollu. To se nám líbilo.‘ Překvapení studenta bylo nelíčené. 
Pravda je, že mě strýc, který tehdy jezdil služebně někdy na 
Západ, přivezl málem v té době to nejcennější, gramofonovou 
desku. A tu jsme poslouchali a já ji půjčoval kdekomu.“ 

Ještě jednu výraznou vzpomínku na léta středoškolských 
studií Ivan Dufek má. To, že to s kapesným neměl snadné. 
Vlastně neměl žádné na rozdíl od jiných spolužáků, kteří na 
tom byli lépe. „Řešil jsem problém, jak jít se spolužáky na pivo 
a mít na něj. V té době pivo snad ani jako alkoholický nápoj 
nebylo příliš chápáno. Vždyť se vyráběla desítka, hodně se pila 
slabá sedmička a dvanáctka jen výjimečně. V hospodě, kam 
jsme občas zašli, býval štamgast, který uměl poutavě povídat 
o barech, o mixování nápojů, a musím přiznat, že mne to 
doslova ohromilo. A jestli něco ovlivnilo moje pozdější rozhodo-
vání, zda se věnovat pivovarství, ten člověk svou nespornou roli 
sehrál. Jak se jmenoval, nevím, možná pan Brychta,“  vzpo-
míná Ivan Dufek a pokračuje: „Pro mne to znamenalo ote-
vření úplně nového světa. Jednou se stalo, že tam přišel chlap 
ze sladovny a ptal se, jestli si někdo chce vydělat. Potřeboval 
totiž někoho na práci.“ Na vysvětlenou je třeba popsat tehdejší 
pozici potravinářského průmyslu. Toto bylo v padesátých 
a šedesátých letech velmi málo prestižní odvětví. Pracovali 
tam často navrátilci z vězení, ještě častěji recidivisti. Pracovní 
morálka u nich byla nízká a měli často tendenci „hodit áčko“, 
tedy absentovat, nepřijít do práce, vynechat šichtu. „Před-
stavte si, že v dnes již neexistující sladovně v Podbabě bylo 
třeba provést sbírku sladu nebo jinou práci, a dělníci nikde. 
A tak přišel sladmistr a začal hledat ‚lidi z ulice‘. Kapesné jsem 
neměl a s kamarády chtěl chodit, takže jsem začal brigádničit 
právě v podbabské sladovně.“ Pokračuje s mírným úsměvem 
ve vzpomínkách: „Vydělávali jsme málo, ale byl jsem vděčný 
za každou korunu. Ze začátku jsem ‚oral‘ hromady, pak jsem 
povýšil a ‚vidroval‘, o prázdninách jsem třeba bílil humna. Byly 
to tvrdé podmínky, zvláště při sbírce odhvožděného sladu z lísky 
hvozdu, ale všechny zkušenosti se mně později hodily.“ Tak byl 
Ivan Dufek vtažen do částečného pracovního procesu. 

Po maturitě v roce 1961 nastoupil na pětileté stu-
dium na Vysokou školu chemicko-technologickou v praž-
ských Dejvicích. Z těch, kteří s ním studovali, velmi rád 
vzpomíná především na Jaroslava Průchu, který odešel do 
Německa a vede tam velmi úspěšnou poradenskou firmu. 
Také na Ivana Housku, dlouholetého ředitele Střední průmy-
slové školy potravinářské v pražské Podskalské, na Milenu 

Kitnarovou-Tkadlecovou, která přivedla k pivovarství oba své 
syny, nebo Josefa Štichauera. „Při studiu oboru kvasné chemie 
jsme měli velké štěstí na profesorský sbor. Měl jsem čest poznat 
legendárního profesora Ing. Dr. Josefa Dyra, DrSc., i když nám 
přímo nepřednášel, stejně jako prof. Ing. Dr. Gustava Janíčka, 
DrSc., tehdejšího rektora. V mnohem bližším kontaktu jsem 
byl s docentem Ing. Josefem Moštekem, pozdějším profesorem 
a rektorem VŠCHT, velmi si cením vynikajícího analytika pro-
fesora Ing. Záviše Holzbechera, DrSc., a později při postgra-
duálu prof. Ing. Jiřího Davídka, DrSc., děkana fakulty. Mohl 
bych jmenovat další,“ říká Ivan Dufek. „Víte, když jsme tehdy 
jezdívali na exkurze do pivovarů, sladoven, lihovarů a vinař-
ských podniků, jezdívali s námi třeba i prof. Dyr nebo tehdy 
ještě docent Moštek. Dnes s vámi jezdí asistenti. Lépe jsme 
se s odbornými osobnostmi poznali a také prestiži exkurzí to 
nepochybně prospělo,“ říká s vážnou tváří Ing. Ivan Dufek.

Během studií byl na zkušené v berlínském pivovaru 
Kindlbrauerei, a především, v rámci povinné praxe, v pivo-
varu Staropramen Smíchov. Tam prý kdysi pracoval i jeden 
jeho vzdálený příbuzný. „Víte, jak se zkoumaly předpoklady 
zájemce o práci v pivovaru? Nejčastěji ve sklepě. Adept dostal 
jednoduché čisticí nářadí a měl za úkol čistit kanály. Byl to útok 
na žaludek. Hned se poznalo, má-li člověk v pořádku žaludek, 
a čekalo se, jestli zájemce vydrží, práci udělal, nebo bude rebe-
lovat. Prostě dělej, co je potřeba, a uvidíme,“ říká Ing. Ivan 
Dufek s tradičním mírným úsměvem. 

Ale myslet si, že Ivan Dufek jenom studoval, by nebyla 
pravda. Byl velmi aktivní sportovec. V rámci Sokola dělal gym-
nastiku, především prostná i hrazdu. „Zvládl jsem nejen výmyk, 
ale třeba i kolenotoč. Kromě toho jsem rád běhal. Věnoval jsem 
se především sprintu. A byla doba, kdy mě do svého týmu chtěla 
i pražská Sparta,“ komentuje svého sportovního ducha i roz-
manitost sportovních disciplín Ivan Dufek s jeho typickým 
úsměvem a dodává: „Tehdy byla sportovní všestrannost mnohem 
vyšší než dnes. Prostě dělali jsme, co jsme chtěli dělat.“ Dlužno 
dodat, že sálovému fotbálku se s partou kamarádů v Třeboni 
věnoval ještě ve svých 75 letech. Během studia chemického 
inženýrství mu nabídli, aby na fakultě zůstal. „Stál o mne 
docent Ivan Vavruch, renomovaný vědec a pedagog z katedry 
fyzikální chemie. Ten mně znal, protože jsem dělal pomvěda 
(pomocná vědecká síla, kterou za malou úplatu vykonávali stu-
denti na některých katedrách vysokých škol – pozn. JV).“ 

VTS v osmdesátých letech znamenala okno do světa a pro řadu 
pivovarníků možnost rozšířit si odborný pohled na svůj obor. 
Na snímku I. Dufek na exkurzi v rakouském pivovaru Brauerei 
Göss (dnes součástí Heineken) vyrábějící Goesser Bier
 Foto: archiv I. Dufka
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Některé profese a činnosti již v současných pivovarech nenaleznete. Tvrdá páce bednářů v roce 1970 při tradičním vykulování sudů 
 Foto: archiv I. Dufka

Diplomová práce „Vliv různých způsobů intenzifikace 
kvašení mladiny na kvalitu piva“, jejímž vedoucím byl tehdy již 
profesor Moštek, byla dokonce zveřejněna v odborném tisku. 
K tomu Ivan Dufek poznamenává: „Podklady jsem získával 
v tehdejším vysoce odborném pracovišti v pivovaru Braník. Tam 
jsem se setkal s vynikajícím pivovarským odborníkem a dobrým 
člověkem Ing. Vladimírem Černohorským.“ Mimochodem, ten 
se později stal jeho vedoucím a na tomto pracovišti vznikla 
první receptura na nealkoholické pivo v Československu. 

V pátém ročníku se pro Ivana Dufka objevila mož-
nost čerpat podnikové stipendium, které vypsaly Jihočeské 
pivovary, n. p. Nabídku využil a zavázal se na pět let práce 

u uvedené společnosti. Ta v té době zahrnovala 13 pivovarů 
v Jihočeském kraji. A protože potřeboval i ubytování, roz-
hodl se pro pivovar Regent v Třeboni, kde se naskytl pod-
nájem v Baště u Zlaté stoky u bednářského mistra na penzi. 
Sem vzal i svou manželku a po nějaké době našli ubytování 
v deputátním bytě přímo v pivovaru. Ale nepředbíhejme. 
Ředitelství Jihočeských pivovarů nabízelo po určité době ing. 
Dufkovi místo vedoucího podnikové laboratoře v Českých 
Budějovicích. Za vším stál dodnes legendární výrobní ředitel 
Budějovického Budvaru Karel Boček. Z ostatních osobností 
jmenujme aspoň Ing. Antonína Kratochvíle a Františka Faitla. 
„Po úvaze jsem dal přednost třeboňskému pivovaru. Tam čekalo 
tradiční ‚kolečko‘, kdy jsem se seznamoval se všemi profesemi, 
které se k výrobě piva váží. Ale už tehdy, protože jsem měl pivo-
varství rád vlastně od začátku, jsem si vyžádal možnost poznat 
práci i v jiných pivovarech – v Budějovickém Budvaru a Sam-
sonu. Ale hlavní poznávání toho, o čem pivovarství je, jsem zažil 
právě v Třeboni.“ S nadšením v hlase pokračuje ve výčtu toho, 
čím v pivovaru pokračoval: „Tehdy v pivovaru bylo možné se 
setkat s povoláními, která dnes již prakticky neexistují. Třeba 
s profesí bednářů. Kromě výroby a oprav transportních sudů 
se ležácké sudy vysklepovaly ze sklepních oddělení, požahovaly 
se a poté nasklepovaly zpět do sklepa na kantnýře, aby mohly 
být naplněny mladým pivem pro potřebnou dobu ležení. V té 
době bylo v pivovaru kromě tanků 5 ležáckých oddělení vždy po  
třiceti dvou sudech.“ Jak říká ing. Dufek, „práce byla pořád.“ 

Při vzpomínání na své počátky se vrací k dnes již pozapo-
menuté terminologii. „Asi bylo hodně výrazů ovlivněných něm-
činou a tvořivě ‚počeštěny‘. Třeba – víte, co dělal pumpauch? Byl 
to pomocník vařiče, který prováděl pokyn vařiče, třeba vyčerpat 
várku (pum auf!). Počítače neexistovaly a jediným kritériem 
udělat určitý zásah do výrobního procesu byly zkušenosti pivo-
varníka. Pamatuji si, že kdysi jsem byl v práci i šestatřicet hodin 
v kuse, když bylo třeba hlídat várku a nikdo jiný nebyl k dis-
pozici. Pro dnešní pivovarské stěží představitelné. Ale taková 

 „Na snímku z roku 1979 se dvakrát denně měřila teplota ve 
spilce, dnes vše zajišťují automatické regulátory. Za mnou je 
vidět skleněné vedení piva, tehdy absolutní avantgardní tech-
nologie v našem pivovaru,“ komentuje foto ing. Dufek
 Foto: archiv I. Dufka
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byla prostě doba.“ Ukázal i fotografii staré varny. Ta již v roce 
1995 nevyhovovala, a tak v pivovaru vyhlásili tendr na varnu 
novou. Přihlásily se renomované firmy z řady zemí a nabí-
zely rekonstrukci v řádech měsíců. Nakonec vyhrála česká, 
protože podmínkou bylo nepřerušit vaření, maximálně na 1 
týden. V jeho hlase byla slyšet hrdost. 

Osobní život ing. Dufka se také změnil. Onen pokoj 
v Baště u Zlaté stoky v pivovaru měl jedno specifikum. Jak 
Ivan Dufek s úsměvem říká, že tak „mohl v noci slyšet šumění 
jezu“. Z podnájmu se manželé přestěhovali do bytu v pivovaru 
a časem s odstupem přišly tři děti. Zaměstnání v třeboňském 
pivovaru Regent pro něj hodně znamenalo. Využil svých 
odborných znalostí i zkušeností, a jak léta běžela, prošel pozi-
cemi sklepmistra, podsládka, sládka, vedoucího exportu 
a stal se i ředitelem. Pivovarník Dufek neopomene zmínit 
i několik nadřízených ředitelů. Třeba Jana Kojana, který 
vystřídal svého dlouholetého předchůdce Karla Bystřického. 
„Oba se nějakým způsobem v tehdy těžkých dobách pro potra-
vinářský průmysl zasloužili o třeboňský pivovar. Například 
řediteli Kojanovi se podařilo přikoupit po dlouhých a obtíž-
ných jednáních kus území od soukromníka. Pro pivovar to byl 
velmi významný počin. Dnes jsou tam umístěny, po instalaci 
v roce 1997, cylindrokonické tanky, bez nichž si dnes nedovede 
snad nikdo představit výrobu piva,“ vzpomíná s vážnou tváří 
dlouholetý sládek třeboňského pivovaru ing. Dufek. „Co je 
to platné, CK tanky umožnily vedle nesporného technologic-
kého pokroku i dramatické zvýšení hygieny a odstranění fyzické 
práce při sanitování kádí,“ dodává. 

Ačkoliv řídicí činnost byla za tehdy macešského pří-
stupu vedení státu k pivovarství složitá, dbal také o svůj další 

odborný vývoj. „Postgraduál Řízení a technologie potravinář-
ských výrob na VŠCHT v letech 1977 až 1980 mně nabídl zají-
mavou možnost zjistit, co je v oboru nového a osobně se na tom 
podílet. Spolu s ing. Tolarem a dalšími pivovarskými odborníky 

jsme zpracovávali různou problematiku a já měl téma, které 
pojednávalo o problematice volby zdroje vody pro pivovary 
včetně třeboňského,“ komentuje tehdejší dobu Ivan Dufek. 

A ještě jednu věc nezanedbával, spíše naopak. Měl 
nadání na cizí jazyky a i v době, kdy se příliš necestovalo, se je 
učil. Ukázalo se to jako velmi prozíravé, hlavně po roce 1990. 
Díky tomu třeba ještě v roce 2019 provázel „ve svém“ pivo-
varu mnoho turistických skupin snad ze všech koutů světa. 
Němčina, angličtina, ruština a další se mu hodily. Budouc-
nost to potvrdila v míře vrchovaté.

Na co ing. Dufek i mnoho dalších pivovarníků rád vzpo-
míná, je instituce, která i v dobách normalizace přece jen 
měla velmi pozitivní poslání. Pomáhala zpřístupnit řadu 
vědeckých a odborných poznatků ze světa formou odbor-
ných konferencí, seminářů i exkurzí. Jednalo se o Vědecko-
-technickou společnost. „Víte, díky vétéesce jsme mohli v době, 
kdy se cestovat především na Západ nemohlo, alespoň trochu 
vidět, jak a kde se jaké pivo vaří a kam se technologie ubírají,“ 
vysvětluje tehdejší dobu ing. Dufek. „Snažil jsem se vždycky 
po pivovarech jezdit, protože jsou pivovary malé i větší. Mimo-
chodem, to rozlišení na malé a velké bylo již za Rakouska-
-Uherska. Díky již zmíněné VTS, ale hlavně po revoluci jsem 
viděl pivovary ve dvanácti zemích. Co mně zvláště utkvělo 
v paměti, byla návštěva legendárního německého pivovaru ve 
Weihenstephanu1. Šli jsme s tehdejším podnikovým ředitelem 
Kojanem po dvoře pivovaru a tam nikdo. Ani na varně nikdo 
nebyl, byla zavřená, než nám ji ukázali. Důvod by zřejmý, 
všechno bylo automatizované. Ani jsme moc nemluvili, proti 
situaci u nás to byl šok. Ale hned musím poznamenat, že to 
ale není jen o té úrovni techniky v pivovarství. Rozhodující je 
především pitelnost piva samotného. A právě v Čechách mají 
srdcaři v oboru, přes všechny technologické výhody jinde, 
jednu velkou přednost. Svou láskou k řemeslu, svou profesio-
nalitou i samotným pivem nám všem dělají dobrou reklamu,“  
dodává.

Ale nejen pivy byl třeboňský pivovar známý. Měli 
i svůj fotbalový tým. „Soutěžili jsme s jinými pivovary a také 
v rámci tzv. městské ligy v Třeboni. Pravda, měli jsme v týmu 
samozřejmě i ‚pár půjčených‘, ale zažili jsme dost legrace. A já, 
vzhledem ke své rychlosti, jsem hrával v útoku. No, na okresní 
přebor to nebylo, ale sportovali jsme rádi. A nesmím ještě zapo-
menout na jeden sport, který jsme velmi rádi provozovali. Byla 
to soutěž dříve požárnických, později hasičských týmů. Ve své 
době jsme spojili příjemné s užitečným a trénovali na situaci, 
kterou si žádný pivovarník nepřeje prožít.“ 

Svatební foto ze Staroměstského náměstí z roku 1966. S man-
želkou Věrou, také absolventkou VŠCHT, která po řadu let 
pracovala v Botanickém ústavu AV ČR, mají tři děti – Lenku, 
Tomáše a Petru  Foto: archiv I. Dufka

S manželkou a dětmi budují zahradu v areálu třeboňského 
pivovaru (nedatováno)  Foto: archiv I. Dufka
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A ještě jeden komentář se situací v pivovarství u nás po 
roce 1990 pivovarník Dufek nabízí: „Říkalo se kolem roku 
1990, že velký pivovar nemůže skončit. Prostě se to v ekono-
mice tak projevuje. Ale zjistil jsem, že třeba v Anglii zrušili 
milionový pivovar proto, že neměl výsledky. Ani velikost pivo-
varu není garantem nebo ‚patentem‘ na přežití. Nikdo to dnes 
nemá jisté. Proto musím znovu připomenout iniciativu Standy 
Bernarda2, kterému se podařilo prosadit nižší zdanění malých 
pivovarů. Rozdílné zdanění mnoha malým pivovarům pomohlo 
a ukázalo, že má své opodstatnění.“

Po ukončení manažerské činnosti v třeboňském pivo-
varu v roce 2008 odešel do důchodu, i když v něm nadále 
dělal, pro své odborné znalosti i jazykovou průpravu, prů-
vodce v třeboňském pivovaru. 

Důchodu si však neužíval dlouho. V roce 2010 mu 
nabídli pozici sládka a později odborného pedagoga na 
Střední odborné škole ekologické a potravinářské ve Veselí 
nad Lužnicí3. S ředitelem školy Ing. Ladislavem Honsou se 
dohodli, a tak jeho prvním počinem bylo pomoci při insta-
laci školního pivovaru. Jakmile jej v roce 2011 Pacovské stro-
jírny naistalovaly, začal s praktickou výukou vč. teoretického 

výkladu. „Zdroje přednášek jsem si musel sám vyhledat. Velmi 
si cením materiálů, které připravil Ing. Oldřich Koza z pražské 
Podskalské. Před dvěma lety se ukázala možnost mne postupně 
nahradit někým mladším a nejvhodnějším se jevil můj žák Aleš 
Boubelík. O výuku i praktické předměty se s ním dělíme, už na 
něj přechází většina práce.“ 

V pivovaru vaří základní piva naplňující charakteristiku 
pro České pivo. Používají různé kvasnice i různé české suro-
viny, slady, chmel z pelet. Vaří Blatské výčepní (10°), Blatský 
ležák světlý (12°), Blatský ležák tmavý (12°) a Blatský švihák 
(speciál, 14°) a také piva pro studijní účely, jako jsou svrchně 
kvašená piva typu ale, ipa, apa, stout, pšeničné, trapistické 
pivo, ale i sahti, což je finské středověké pivo, a také medici-
nální piva. Ale jak zdůrazňuje školní sládek Ivan Dufek, stále 
se jedná o přírodní piva bez jakýchkoliv barviv, a dodává: 
„Během čtyř let by žáci a později absolventi měli vědět a mít 
přehled o pivech, která se objevují v nabídkách minipivovarů. 
Mnohá jsou chuťově zajímavá, ale nemusí být tak pitelná. Jsou 
místa v republice, kde se dají najít pivní skvosty. Jejich pití je pro 
vyzkoušení i pro poučení klienta.“

Část produkce je možno koupit přímo ve škole nebo 
ochutnat v jedné místní restauraci. „Velmi dbáme na to, aby-
chom naplňovali požadavky pojící se s možností konzumovat 
alkohol pro osoby starší osmnácti let,“ říká s vážnou tváří 
sládek pivovaru a pedagog Ing. Ivan Dufek. Je vidět, že i tato 
relativně pro něj nová profese mu dělá radost. Několik diplomů 
z úspěchů v soutěži malých pivovarů „Jarní cena českých 
sládků“ zdobí zdi školního pivovaru. Ale o nich se ing. Dufek 
se ze skromnosti nezmínil. K tomu ředitel školy Ing. Ladi-
slav Honsa poznamenává: „Našli jsme v pivovarství program, 
který je pro naši školu důležitý a je o něj mezi studenty zájem. 
Snadno nacházejí uplatnění v praxi.“ A dodává s úsměvem: 
„Mám radost i z toho, že si etikety nejen sami navrhujeme, ale 
také vyrábíme.“ Na mnoha místech ve škole jsou vidět oce-
nění, které žáci získali. Na ně je ředitel školy obzvlášť hrdý. 

A jak pedagog Dufek vnímá dnešní školství a jejich žáky? 
„Především musím říct, že se se mnou rodiče nikdy neučili. Asi 
to nebylo potřeba ani zvykem. Dnes je to jinak. Moje domněnka 
je, jestli toho není na děti dnes příliš mnoho nebo je to třeba 
kvalitou učitelů nebo i tím, že mnohdy děti přicházejí s před-
stavami rodičů.“ A s jistou nostalgií v hlase dodává: „Dříve měl 
učitel mnohem větší váhu než dnes, zejména v poslední době.“

Patrně nikdy by si Ing. Ivan Dufek neřekl, že během 
působení na škole ve Veselí se objeví i další štace. Přišla z Čes-
kých Budějovic. Skupina investorů se rozhodla postavit 
v centru města v bývalé solnici minipivovar a současně ote-
vřít restauraci. Majitelé pocházejí z chladírenské společnosti 
SINOP CB a. s.4 s vynikající jménem u nás i v zahraničí. V sor-
timentu nalezneme výčepní zařízení, přenosné výčepy a další 
výrobky i technologie. Ing. Dufek poznamenává: „Vybavení 

Ing. Ladislav Honsa o Ivanu Dufkovi
Ing. Ivan Dufek je člověk skromný s vynikajícími odbor-
nými znalostmi, který má přehled o novinkách v oboru. 
Pro školu je velkým přínosem a svou úlohu školního 
sládka vykonává s nasazením a pílí. Pivo jím vyprodu-
kované a vařené společně se studenty všem výborně 
chutná. Je našimi studenti velmi uznávaný a obdivo-
vaný. Vychoval celou řadu absolventů, kteří dnes působí 
na pozicích sládků a odborníků v českém pivovarnictví.

Do Síně slávy českého pivovarnictví a sladovnictví 
jsem ho navrhl v roce 2018 za celoživotní přínos v oboru 
pivovarském, sladařském, chmelařském a pěstitelském.

Fotbalový tým pivovaru Třeboň z roku 1982, jehož trenérem byl 
hašpulant Karel Benda (první zleva) a obávaný útočník Ivan 
Dufek (stojící první zprava)  Foto: archiv I. Dufka

I. Dufek s ředitelem školy L. Honsou, která mj. vychovává nové 
pivovarníky, degustují pivo ze školního pivovárku 
 Foto: PORT/jv
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I když je minipivovar nabyt technologiemi, výrobě piva domi-
nuje vrchní sládek Ivan Dufek  Foto: PORT/jv

pivovaru pochází od firmy s tradicí ve strojírenství s výrobou 
varen. Vznikla v 18. století, ale co je fascinující u této firmy, že 
v ní má pokračování nepřetržitě již jedenáctá generace. Další 
zajímavost je, že minipivovar je spojen s opravenou budovou 
solnice z roku 1532, stylové restaurace vzdálené 80 metrů 
od minipivovaru, a piva jsou z něj dopravována podzemním 
potrubím, produktovodem, což je doposud v České republice 
ojedinělé.“

A jak se objevil Ing. Ivan Dufek v budějovickém minipi-
vovaru? „Zástupce firmy mě oslovil, nemám-li zájem se na pro-
jektu podílet. Líbil se mně, a tak v něm od roku 2018 působím 
jako vrchní sládek.“ Minipivovar zahájil činnost v roce 2018 
a restaurační provoz byl zahájen v březnu 2019.

Setkání se sládkem, jakým je ing. Dufek, nabízí mož-
nost se jej zeptat na jeho názory na směřování pivovarství 
jako oboru i na to, co si myslí o budoucnosti piv, jejichž styly 
se množí možná rychleji než houby po dešti. Pivovarníci 
tvrdí, že i v době vrcholných technologií nakonec kvalita piva 
závisí na člověku. Je to pravda? Proč tomu tak je? Po chvilce 
zamyšlení ing. Dufek odpovídá: „Určitě to tak je a na sebe to 

navazuje. Člověk může být spokojen, pouze když chutná, když 
je pitelné, když si můžete bez obav dát pivo další, a to ty auto-
maty prozatím prostě zpracovat neumí. Automaty jsou vynika-
jící pomocníci snižující fyzickou náročnost. Ale automat udělá 
prostě to, čím jej pověří člověk.“

Jaké pivo má podle sládka Ivana Dufka budoucnost 
a očekává nějaké nové trendy, nebo dokonce nějakou revoluci 
v pití piva u nás? Reakce na obě otázky je poměrně obsažná: 
„Především má být pivo pitelné. Dobré pivo je takové, které 
dává potěšení, obšťastňuje člověka. Prostě vyvolává dobrou 
náladu, je to především nápoj společenský. A nezapomeňme, že 
v místech, jako je hospoda, se otevírá příležitost jej vnímat jako 
demokratický nápoj k diskusi. Tam není nikdo šéf. Papír může 
mít, ale tam u piva se člověku lépe komunikuje, tam se příliš na 

formulaci slov nehledí. Také se tam objeví názory, které mohou 
názory jiných snadněji ovlivnit, a především se tam lze dovědět 
mnoho nového, o koupi i prodeji věci. Hospoda je nesporně sou-
část české kultury.“ A očekává Ivan Dufek nějakou pivní revo-
luci? „Ne, pivní revoluci nečekám. Pravdou je, že se objevuje 
řada různých stylů. Dnes se piva kombinují s jinými surovi-
nami. Ale myslím si, že pivo by mělo být přírodní. Jako v někte-
rých zemích není dovoleno používat umělé přípravky. Ty by se 
opravdu neměly používat. Ale objevují se nová piva a proč ne.“ 

Ing. Ivan Dufek byl v roce 2018 uveden za svou celoži-
votní práci do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. 

A má tato pivovarská legenda a osobnost v nejlepším slova 
smyslu nějaké krédo? Má jich několik. První z nich je: „Usilovná 
činnost všechno zmůže“ a autorem je Publius Vergilius Maro. 
Číňan Lao´c řekl: „I cesta tisíce mil začíná prvním krůčkem.“ 
A především pro nastupující generaci vybral Ing. Ivan Dufek 
myšlenku: „Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš 
chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.“ Jistě 
budou mnozí souhlasit, že tento citát je i pro generace starších. 

Literatura

1. https://www.weihenstephaner.com/
2. http://www.certum.cz/publikovali-jsme/428-3
3. http://www.sos-veseli.cz/index.html
4. https://sinop.cz/

Ing. Josef Vacl, CSc.



Technologie pivovaru pochází od renomované 
německé společnosti Kaspar Schulz. Používán je svě-
tový standard chmele – Žatecký červeňák a humnové 
slady. „Připravili jsme pivo klasické hořčejší, z druhé 
strany méně hořké z oblasti ležáků. Máme sortiment 
i směrem dolů, výčepní pivo nebo speciál. Vše ve světlejších 
barvách. Zatím 4 druhy,“ komentuje vrchní sládek Ivan 
Dufek, člen Síně slávy českého pivovarství a sladařství. 
Kapacita pivovaru je 2000 hektolitrů za rok a stáčí se do 
15, 30 a 50litrových sudů či plastových lahví, které jsou 
ale prozatímní, a zvažují se jiné možnosti.

Zdroj: https://www.restauracesolnice.cz/media

Nabídka piv v restauraci Solnice, která vaří sládek I. Dufek, 
zahrnuje vedle spodně kvašených i svrchně kvašená piva. Inte-
riér restaurace patří ke skvostům současné architektury, jejímž 
autorem je Šimon Brnada  Foto: PORT/jv

http://www.certum.cz/publikovali-jsme/428-3
http://www.sos-veseli.cz/index.html
https://sinop.cz/
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TRIVIS – Secondary veterinary school  

of Emil Holub Brno, s. r. o.
MVDr. EVA LABOROVÁ

From the school foundation through  
the changes in the collective of teachers,  

move of the school, till present days.  
About the students graduated from the school 
and their evaluation from the beginning years. 

73
Celebrating Mgr. Miroslav Maňásek

Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.

Mgr. Miroslav Maňásek celebrates  
his 60th anniversary. 

74
Ivan Dufek? A manager, teacher,  
and mainly the excellent brewer

Ing. JOSEF VACL, CSc.

About the life, family, beginnings of a very 
successful person who was introduced  

in the Hall of the Renowned Persons  
of the Czech Brewing and Malt Production.
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Vanilkový nebo 
čokoládový puding

Malinový  džem

Lahodná šlechačka
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