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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

čas prázdnin a  dovolených se 
naplnil. Školní zvonění prvního září 
odstartuje nejen další školní rok, ale 
i závěrečnou část roku v pracovním 
i  rodinném životě. Ta bývá každo-
ročně trochu monotónní a  svými 
zákonitostmi žití takřka stejná. Pár 
týdnů hezkého babího léta, to když 
se povede, pak měsíc dva ne příliš 
vlídného českého podzimu a  hup, 
jsme v  adventu a  vánočních svát-
cích. A práce naplno, to aby se dovo-

lenou načerpané síly hezky a efektivně vyčerpaly. Nemusí to 
tak být bohužel v tomto roce. Strašák viru ne a ne si dát pokoj 
a ono to strašidlo je větší nepřítel žití než ten malý prevít sám. 
Média se předhánějí ve zprávách o dalších karanténách a z tónu 
hlasu redaktora zpráv veřejnoprávní televize cítím škodolibost 
a touhu kazit radost nám posluchačským ovcím, s jakou nám 
oznamuje zase dvacet nových případů nakažených na Kutno-
horsku. Každý, kdo ovládá kalkulačku a zdravý selský rozum, 
ví, že výskyt nemoci u nás je vskutku marginální a zobecňování 
a vystrašenost jen děsí lidi a stejně nemá v sobě žádný obranný, 
ale ani ne výchovný prvek. I čtrnáctidenní délka karantén je 
nesmysl a naštěstí ve smyslu nápravy věřím, že nadmíru opa-
trného, nechci napsat vyplašeného, ministra zdravotnictví 
premiér přesvědčí. Život aby byl, musí mít prostor na práci 
a dosavadní ochrnutí ekonomiky je možno léčit a napravovat 
jenom a jenom plnohodnotným nasazením do ní. A to i při urči-
tých rizicích, které nynější stav nemocnosti přináší. A hlavně by 
se mělo začít vědomě utlumovat hlásnou troubu médií vyřvá-
vajících do světa výsledky nákazy se stejnou intenzitou jako 
v době její největší kulminace. Teda určitě ne proto, že na to ve 
zprávách není časový prostor, protože se zase někde srazily dva 
vlaky nebo že mají lidi zase vodu po kolena v obýváku či kvůli 
požárům a výbuchům v Bohumíně a Bejrútu. 

Jsou ale ještě prázdniny, a když nám bylo deset patnáct, 
tak jsme o nich za pár dní po nich už ani nevěděli. S přibýva-
jícími léty našich životů se to hodně mění. Každý máme svůj 
zamilovaný prostor, kde to vonělo dětskou svobodou, většinou 
posílenou péčí babiček a dědů. Já, moje sestra a bratr jsme to 
měli na Vysočině v Lučici, dokonce u prarodičů obojích, protože 
naši rodiče byli z jedné vsi. Už jsem o Lučici několikrát psal. Kde 
ji najdete? Pár kilometrů severozápadně od Havlíčkova Brodu, 
v údolí mezi hlubokými, nyní kůrovcem ohroženými lesy. Ale 
to moje nejkouzelnější místo je Bártův rybník, místně zvaný 
Barťák. Jím celá obec od severu začíná. A co je pozoruhodné, 
je tam dosud i s někdejším Bártovým mlýnem. Nemele už skoro 
sedmdesát let, ale nyní obnovená usedlost mile zdobí úbočí pod 
hrází. Rybník sám není velkým vodním dílem, ale vznikl na dvou 
přehrazených potocích, které na dně dělají dvě struhy a tvoří 
půvabnou krajinu lemovanou vzrostlým stromovím. V našem 
dětství to byla oáza letní rekreace celé obce. U stavidel se ská-
kaly šipky, v opuštěném žulovém lomu výrostci naskládali umně 
nedokončené náhrobní kameny do skvělých lehátek a voda při 
plavání byla hebká a hladivá jak šátek z hedvábí. I hygiena se 
tu běžně prováděla, to když koupelny nikdo ještě neměl. Myly 
se tu celé rodiny. Po odmočení se na hrázi namydlilo celé tělo 
a pak skokem do vody dokončena tato osvěžující procedura po 
celodenní práci na poli. Nebo tady byl prostě vykonán tehdy pra-
videlný sobotní program, aby se nemusela doma hřát voda do 
plechové vany přinesené doprostředka kuchyně. Lázně v Podě-
bradech nemohly mít v létě větší kouzlo než pobyt u Barťasu. 
A i v zimě pak, když zamrzla hladina dřív, než napadl sníh, byl 
led skelně průhledný a hladký jako zrcadlo. Takový led nedokáže 
udělat ani superamerická rolba Jardy Jágra na Kladně. A to se 
pak bruslilo a hrál hokej! Byly i podzimní výlovy rybníka, každý 

druhý rok. A to byla událost. Celá ves na hrázi. Po jeho vypuš-
tění se bahnité dno hemžilo okouny a úkolem řidícího školy bylo 
nahnat starší žáčky v holinách a do kýblů sbírat tu rybí chamraď 
a rozdávat přihlížejícím. Zájem o okouny velký nebyl, braly to 
hlavně místně vyhlášené hladové rodiny, a kam přišel zbytek, 
dnes těžko ekologicky pozitivně hodnotit. V roli setlí organické 
všecko. A uběhlo pár let. Rybník spadl do hospodářství míst-
ního JZD a o hráz se nikdo nestaral. V sedmdesátém šestém se 
při průtrži mračen protrhla. Velká voda zaplavila několikamet-
rovou vlnou spodní část obce a ještě víc než kilometr daleko měli 
vodu v přízemních chalupách až k žárovkám u stropu. Franta 
Poláků, můj velký kamarád a pak letitý porevoluční obecní sta-
rosta, a jeho žena Mařenka měli v jednom z těchto domů usklad-
něný nábytek, a tak celé vybavení pro bydlení si museli pořídit 
nové. Silně v životě a praxi zapůsobilo rčení o vodě a ohni mé 
babičky Ludmily, dobrý sluha, ale zlý pán. A bylo po rybníku. Ale 
čas běžel, v rohu bývalého rybníka si bývalá mlynářka Bártová 
udělala na úrodném podloží záhumenek a na zbývající ploše asi 
pěti hektarů rostly po letech desetimetrové olše. Ač bez našeho 
vědomí, začal přicházet čas k sametové revoluci. Perestrojka 
u našeho kamaráda na východě už děsila satelitní generální 
tajemníky a Dlabačov už se hodně těšil, že bude k poznání tím 
správným gerojem. Za tehdejším úředníkem Kruntorádem na 
Ministerstvu zemědělství a výživy ČSR (tak se to tehdy jmeno-
valo) přišel v roce 1988 předseda družstva v Malčíně, pod nějž 
rybník spadal. Obnovíme Bártův rybník a potřebujeme na to 
peníze. Bude to zase rekreační zóna obce a okolí, vysadíme tam 
ryby, uděláme z rybníka rybářský ráj. Peníze jsem mu nedal, 
ale věděl jsem, kam ho poslat, a lobbisticky zapracoval. Druž-
stvo dostalo něco přes milion dotaci. To je jako dneska deset 
nebo dvacet. Olše musely pryč, rybník se vybagroval a postavila 
se nová sypaná hráz, která funguje dodnes. Že se rybník vrátil 
původním majitelům, to umí domyslet každý. Jo a to, že moje 
přičinění mělo i jiné než dětsky nostalgické motivy, to jsem ještě 
neřekl. Ze mlýna u Barťasu pocházel můj děda Bohumil, otec 
mé maminky, takže mým pradědkem byl mlynář Bárta z Lučice. 
A na konci Lučice – měřeno směrem toku potoka Pách, nebo 
v mapách označeného jako Lučický potok, stojí druhý mlýn, 
Hrubův. Nyní již bez rybníka a je pěknou a obnovenou rekreační 
usedlostí. A z tohoto mlýna pochází moje milovaná a už zmí-
něná babička Ludmila, co měla z ohně a vody děs. Byla dcerou 
mlynáře Hrubého a matkou mého otce. Takže v mých předcích 
mám dva pradědy mlynáře, což je pro potravinářské geny skvělý 
základ. Nemyslíte? Nutno však dodat, že konkurenční řevni-
vost obou mlynářských rodů byla hodně podobná napjatým 
vztahům Kapuletů a Monteků. Takže i sňatek mých rodičů v roce 
1945, kdy už každý tušil, že soukromé mlynářství nepokvete, 
byl pro řadu členů obou rodin dost nestravitelným soustem. 
Ale hlavní řeč byla o Barťasu. Občas jej pro jeho nevypouštění, 
a  tím malou hloubku způsobenou hlavně erozí půdy zažlutí 
řasy. Lidi ve vsi však mají na svých pozemcích bazény a hygienu 
si užívají v luxusních koupelnách. Na náhrobní kameny by si 
už nikdo nelehl a možná i proto zmizely. Ale spíše jako suro-
vina v kamenických dílnách anebo už opracované zdobí rovy 
nových předků na udržovaných hřbitovech. Čas odvává řadu 
viditelného, ale i toho, co si už jen hezky a rádi pamatujeme. 
Není špatné to napsat. A jestli si to někdo přečte s gustem, anebo 
s pochybnostmi, to je úplně jedno. Papír má většího pamato-
váka, než si umíme domyslet. A co je nejcennější, umí si i počkat.  

Tato Revue vychází v tom zvláštním létě roku 2020. I to, že 
je takové divné a jiné než ta předešlá, může být důvodem, proč 
je ten dnešní editorial tak jiný a taky delší. Příjemné počtení 
hlavně na dalších stránkách. 

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel
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Kontroly SZPI 
přispívají 

k zajištění kvality 
a bezpečnosti 

potravin uváděných 
na trh

Ing. MARTIN KLANICA,
ústřední ředitel Státní zemědělské

a potravinářské inspekce

Základními strategickými cíli činnosti Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce (SZPI) v dlouhodobém výhledu 

jsou bezpečnost potravin (ochrana zdraví) a ochrana spotřebi-
telů a podnikatelů před různými formami nepoctivého jednání 
na trhu s potravinami. S trochou nadsázky lze konstatovat, že 
v těchto dvou cílech se koncentruje podstata a smysl potravi-
nového práva. Vlastní kontrolní činnost v oblasti potravin je ale 
velmi rozmanitá a zahrnuje širokou škálu kontrol s různým za-
měřením, s navazujícími podpůrnými aktivitami, jak to ostat-
ně vyplývá z  našich Výročních zpráv a  mediálních výstupů. 

Rok 2019 jsme uzavřeli Výroční zprávou, která je 
dostupná jak v tištěné formě, tak elektronicky na webových 
stránkách (https://www.szpi.gov.cz/). O  závažných přípa-
dech porušení bezpečnosti, jakosti a falšování potravin jsme 
spotřebitele informovali průběžně a včasně, jak jen to bylo 
možné. Mohu-li srovnat, tak veřejnosti oznámená varování 
v roce 2019 charakterem a závažností obvykle nevybočovaly 
z řady ve srovnání s minulými roky. Za mnohé, které jsme 
loni medializovali, připomínám např. doplňky stravy rizikové 
pro zdraví, potraviny s nadlimitními obsahy pesticidů, potra-
viny falšované nižšími obsahy drahých surovin, s nižším než 
deklarovaným obsahem vitaminů nebo potraviny rizikové 
pro alergiky svým složením a zavádějícím označením. Jeden 

případ, na kterém jsme loni pracovali a před kterým jsme spo-
třebitele důrazně varovali, byl však mimořádný a svým cha-
rakterem a potenciálním rizikem nás překvapil. Jednalo se 
o doplňky stravy z Indie nebezpečné pro zdraví, nabízené na 
internetu, a tedy potenciálně pro českého spotřebitele dosa-
žitelné, s enormně cca 1,5milionkrát překročeným limitem 
pro obsah rtuti (v jednom případě představovala rtuť 16,4 % 
obsahu výrobku). 

Je logické a z hlediska ochrany trhu důležité, že právě 
tyto medializované případy, výsledky našich zjištění, přita-
hují největší pozornost. Podstata činnosti SZPI ale spočívá 
v každodenní „neviditelné“ běžné rutinní práci, v konzulta-
cích, v preventivních a dalších kontrolách, jejichž rozsah se 
ozřejmí teprve v souhrnných číslech.

Za celý rok 2019 uskutečnili naši inspektoři 45 088 kon-
trol (vstupů do potravinářských provozoven) v maloobchodě, 
ve společném stravování, ve výrobě, ve velkoskladech, u země-
dělců v prvovýrobě, při přepravě, v celních skladech a jinde. 
Při těchto kontrolách bylo odhaleno celkem 3016 nevyho-
vujících výrobků. Opět se potvrdila zjištění z minulých let, 
nebo spíše pravidlo, že tuzemské potraviny mají vyšší stan-
dard jakosti i bezpečnosti než potraviny dovážené. Podle země 
původu bylo nejmenší procento nevyhovujících šarží z Česka, 
o něco více ze zemí EU a nejvyšší procento nevyhovujících 
šarží pocházelo ze třetích zemí. Tyto data zcela jasně kore-
lují s obecným faktem, že výrobci potravin v ČR jsou odborně 
velmi zdatní a díky nemalému úsilí, investicím a neustálému 
zlepšování sebe sama dosahují vysoké úrovně výroby, včetně 
produkce bezpečných a kvalitních potravin.

V roce 2019 se realizovala řada kontrolních akcí, které 
uskutečňujeme každoročně, a to tzv. monitoringy, celoroční 
rozsáhlé kontroly bezpečnosti potravin. Konkrétně to byla 
Plánovaná mikrobiologická kontrola zaměřená na dodržo-
vání stanovených mikrobiologických kritérií a Plánovaná kon-
trola cizorodých látek v potravinách sledující širokou škálu 
reziduí pesticidů, mykotoxinů, polyaromatických uhlovodíků, 
chemických prvků, námelových a pyrolizidinových alkaloidů 
a dalších kontaminantů. Po celý rok probíhaly komplexní kon-
troly zaměřené na dodržování základních hygienických poža-
davků a na zavedené systémy založené na zásadách HACCP 
a jejich funkčnost. Jejich hlavním záměrem je působit pre-
ventivně a konečným cílem, podobně jako u již zmíněných 
monitoringů, je zajištění produkce bezpečných potravin 
a ochrana zdraví lidí. Kontinuálně probíhaly kontroly průvod-
ních dokladů k potravinám a další podnikové dokumentace, 
sledovatelnosti surovin a potravin a kontroly plnění uložených 
opatření. Dalšími celoročními akcemi byly Kontrola potravin 
oceněných národní značkou Klasa a Kontrola regionálních 
potravin, obě zaměřené na dodržování platných předpisů 
a zároveň nadstandardních jakostních požadavků, k jejichž 
dodržování se výrobci dobrovolně zavázali. Po celý rok probí-
haly kontroly dovozu potravin rostlinného původu z III. zemí 
v režimu předpisů EU a kontrola plnění informační povin-
nosti v místě prvního příjmu.

Velký odborný i mediální zájem v první polovině loň-
ského roku vyvolaly zprávy zveřejněné v polských sdělova-
cích prostředcích o nepřípustných praktikách na některých 
tamějších jatkách při porážce skotu a produkci masa. SZPI 
na to reagovala rozsáhlou mimořádnou kontrolou masných 
výrobků s  hovězím masem původem z  Polska, zaměřenou 
na bezpečnost, jakost, dohledatelnost původu a celkový stav 
nabídky. Rozsah této akce odpovídal závažnosti zveřejněných 
informací. Naši inspektoři při ní uskutečnili 3569 kontrol
u 2360 subjektů, převážně v maloobchodní síti a v zaříze-
ních společného stravování. Nedostatky u  polského zboží 
se bohužel potvrdily, včetně klamavé deklarace původu. 
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Průběžně jsme spotřebitele informovali o našich záchytech 
prostřednictvím tiskových zpráv a celá záležitost se následně 
řešila na nejvyšší politické úrovni.

Jednou z priorit kontrol SZPI jsou kontroly ve společném 
stravování zaměřené v  první řadě na dodržování základ-
ních hygienických požadavků. I po více než 5 letech našich 
soustavných aktivit v této oblasti nelze říci, že je zde úroveň 
hygieny zcela stabilizovaná. Ve společném stravování provedli 
v roce 2019 naši inspektoři 14 146 kontrol, 9 020 kontrol bylo 
zaměřeno na dodržování hygienických požadavků a hygie-
nické závady většího či menšího rozsahu byly prokázány
v 2 788 případech, to je více než v 30 %. Zjištěná závažná 
porušení si vynutila uzavření 49 provozoven společného stra-
vování; přesto tento počet uzavřených provozoven znamená 
pokles oproti předchozím rokům, což lze vnímat s  jistým 
uspokojením jako pozitivní informaci. 

Pro kontroly ve společném stravování však existují i další 
nosná témata. Za velkou výzvu do budoucna je možné pova-
žovat loňské výsledky kontroly mikrobiologických požadavků. 
Při kontrole kopečkových a točených zmrzlin nesplnilo kri-
téria hygieny výrobního procesu 33 % zmrzlin, a to z důvodu 
překročení limitní hodnoty pro přítomnost bakterií Entero-
bacteriaceae. 

Problematickou komoditu společného stravování 
představoval také led používaný do nápojů v restauracích, 
rychlém občerstvení, barech, cukrárnách a podobných zaří-
zeních. Z celkového počtu 93 vzorků zkoušených v roce 2019 
na dodržení požadavků na zdravotní nezávadnost nevyho-
vělo při mikrobiologických rozborech 42 ledů a to je více než
45 %. Důvodem této neblahé skutečnosti byly nedostatky při 
výrobě ledu přímo v provozovně, při manipulaci nebo v prů-
běhu skladování ledu při nevhodných podmínkách. Nicméně, 
velmi často ani při důkladném pročištění a dezinfekci výrob-
níků ledu nedocílili někteří provozovatelé podstatného zlep-
šení. To mohlo svědčit o konstrukčních či jiných závadách 

používaných zařízení k přípravě ledu anebo chybných tech-
nologických postupech. Alternativou v takových případech 
byl přechod na nákup průmyslově vyráběného baleného ledu 
určeného do nápojů.

Zajímavé výsledky poskytla také kontrola, zda nejsou při 
přípravě pokrmů používané tzv. „přepálené“ fritovací oleje 
a tuky, provedená v 82 provozovnách společného stravování, 
zejména v restauracích a v rychlém občerstvení; z 98 sledo-
vaných olejů bylo 13 hodnoceno jako nevhodných k přípravě 
pokrmů, z toho u 3 byl prokázán velmi vysoký stupeň tepel-
ného rozkladu. S ohledem na tyto výsledky probíhá kontrola 
s podobným zaměřením i v roce 2020.

Kromě společného stravování existují podle výsledků 
kontrol v roce 2019 nebo i z dlouhodobějšího hlediska také 
další problematické oblasti či komodity. Např. u medu nevy-
hovělo v loňském roce pro nesplnění jakostních požadavků, 
včetně důvodu falšování, 34 % hodnocených šarží, u olivo-
vých olejů nevyhovělo 32 % hodnocených šarží v kategorii 
„extra panenský“ a u zahraničního máku nevyhovělo 28 % 
hodnocených šarží z důvodu vysokého obsahu morfi nových 
alkaloidů. Mák byl u  některých provozovatelů problema-
tickou komoditou také z toho důvodu, že nesplnili základní 
ohlašovací povinnost příjemce v místě určení. U jedné spo-
lečnosti bylo loni zpětnou kontrolou dokumentů z roku 2018 
identifi kováno několik desítek neoznámených zásilek máku 
z různých zemí v množství více než 1 364 tun. K neuspoko-
jivým výsledkům dospěla také kontrola ověřování věku kupu-
jícího při prodeji tabákových výrobků prostředky komunikace 
na dálku (internetu). Jejím účelem bylo zjistit, jak prodejci 
zabezpečují povinnost, aby tabákové výrobky nebyly nabízeny 
osobám mladším 18 let.

V  protikladu k  tomu kontroly v  některých oblastech 
z roku 2019 poskytují převážně pozitivní informace a zjiš-
těné nedostatky jsou jen ojedinělé, či dokonce vůbec žádné. 
V rámci kontrol potravin oceněných značkou KLASA bylo loni 
zkontrolováno 171 šarží, přitom pouze 1 šarže byla nevyhovu-
jící a v rámci kontrol potravin oceněných značkou Regionální 
potravina byly ze 77 šarží nevyhovující pouze 2 šarže. Tyto 
závěry dokladují dlouhodobě vysokou jakost oceněných pro-
duktů. S vynikajícími výsledky byly zakončeny také kontroly 
chráněných zeměpisných označení a chráněných označení 
původu, v tomto případě byly všechny hodnocené potraviny 
vyhovující a zcela bez závad byly také potraviny dodávané do 
škol v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Z hlediska 
místa odběru vykazují stabilně nízké podíly nevyhovujících 
vzorky šarží potravin většiny komodit odebrané v expedičních 
skladech tuzemských výrobců. 

Veřejností i novináři je bedlivě sledovanou potravinou 
víno. Kvalitní víno obecně je považováno za společensky pri-
vilegovanou komoditu a  česká a  moravská vína vyrobená 
z domácích hroznů si mezi odborníky a spotřebiteli vybudovala 
skvělou pověst. Proto není divu, že přitahuje také nepoctivé 
výrobce a  obchodníky. Proti falšování a  nekalému obcho-
dování s vínem je namířena novela zákona o vinohradnictví 
a vinařství z roku 2017. Již brzy po nabytí účinnosti této novely 
bylo zřejmé, že se v praxi osvědčuje, a to lze s jistotou potvrdit 
i nyní, po více než třech letech. Základním přínosem novely je 
především zodpovědnost podnikatele za produkt, která je nyní 
transparentní a jednoznačná. Novela zákona o víně však musí 
být podporována přiměřeným a  stálým dozorem, kontrol-
ními mechanismy, které budou reagovat na aktuálně zjištěné 
skutečnosti. To konečně potvrzují i výsledky kontroly SZPI 
v roce 2019, kdy z celkového množství kontrolovaných šarží 
vína bylo sice zjištěno 25,2 % nevyhovujících, ale jednalo se 
o méně zásadní nedostatky jakostní či v označení, ale rovněž 
bylo v menším počtu případů prokázáno i falšování produktu 
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(falšovaný geografi cký původ výrobku nebo přídavek vody). 
Samostatnou kapitolou byly v loňském roce relativně početné 
prohřešky dovozců, prodejců nebo i některých vinařů na úseku 
vedení evidence a sledovatelnosti. Mezi ta závažnější zjištění 
pak patřil prodej vína v nedovoleném režimu, tedy obcházení 
požadavků na prodej vína sudového. 

Pro představu, že je na trhu s vínem co zlepšovat, lze 
doložit na dvou příkladech z roku 2019. Při jedné tematické 
akci zaměřené na prodej sudového, čepovaného a rozléva-
ného vína provedli inspektoři SZPI kontroly 635 provozoven 
a zjištěno bylo 398 nedostatků různého typu a závažnosti. 
Při jiné akci, zaměřené na rozlévaná vína a uskutečněné ve
123 provozech společného stravování vč. kaváren a vináren, 
bylo odhaleno 70 nedostatků. 

Stále větší význam při formě uvádění potravin na trh 
má prodej potravin na dálku, prostřednictvím internetu. 
S problematikou kontroly e-commerce máme velmi slušné 
zkušenosti, o  které se, mimo jiné formou jejich proškolo-
vání, dělíme s kolegy z jiných členských států. Disponujeme 
propracovanými metodami kontroly internetu a rovněž tak 
i  velmi zajímavými výsledky kontroly v  této oblasti. Kont-
roly internetu jsou pro naše specialisty už mnoho let běžnou 
rutinou a náplní jejich práce a stále se zdokonalují. Podobně 
jako u jiných provozovatelů i u tohoto způsobu prodeje prově-
řují bezpečnost a jakost potravin, hygienu, způsob přepravy, 
skladování, označování nebo splnění registrační povinnosti. 
Specifi ckou komoditou, na kterou se zaměřují nejvíce, jsou 
doplňky stravy, specifi kem z pohledu označování potravin 
je dodržování požadavků na zdravotní a  výživová tvrzení. 
Účinnou a  běžně používanou metodou je tzv. „kontrolní 
nákup“ z e-shopů a sociálních sítí umožňující fyzické posou-
zení bezpečnosti a jakosti konkrétních nabízených produktů. 

Činnost SZPI byla v první polovině roku 2020 významně 
ovlivněna vyhlášením nouzového stavu na území ČR v souvis-
losti s výskytem onemocnění COVID-19. Nouzový stav vyhlásila 
vláda ČR 12. března, ukončený byl k 17. květnu. V souvislosti 
s tím byla přijata četná restriktivní krizová opatření, z nichž 
některá trvala i po ukončení nouzového stavu a jen postupně 
se zmírňovala a  uvolňovala tak, jak se situace zlepšovala. 

I s odstupem času vidíme, že přijatá mimořádná opatření 
byla správná a nezbytná, ale také si nutně vyžádala svou daň 
tím, že do značné míry negativně ovlivnila všechny oblasti hos-
podářského a společenského života, zemědělství a potravinář-
ství nevyjímaje. Dočasné nutné zákazy a různá omezení pro 
obyvatele i ekonomické subjekty nebo zpřísněné podmínky 
provozování hospodářské činnosti zasáhly i  ty oblasti, kde 
kontroluje SZPI, tedy společné stravování, výrobu potravin 
a  maloobchodní prodej potravin, včetně venkovních trhů 
a tržišť. Současně se po zavedení nouzového stavu prakticky 
ze dne na den podstatně změnilo nákupní chování spotřebi-
telů, např. v tom, že významně posílily nákupy přes internet 
s dovozem potravin domů nebo se při nákupech preferovaly 
trvanlivé potraviny. 

V návaznosti na pokyny vlády ČR a v úzké koordinaci 
s Ministerstvem zemědělství se těmto podmínkám přizpůso-
bila také práce našich inspektorů a celého úřadu. Prioritou 
byla bezpečnost potravin. Naopak kontroly ostatních poža-
davků nesouvisejících přímo s bezpečností potravin, které 
nebyly v dané situaci vyhodnoceny jako zásadní (např. kon-
troly označování a  jakosti), byly dočasně transformovány 
nebo utlumeny na nejnižší možnou akceptovatelnou úroveň.

Prakticky to znamenalo prioritní zaměření kontroly 
na dodržování hygienických požadavků při prodeji včetně 
prodeje nebaleného pečiva. Hygienické systémy v maloob-
chodní síti jsou dlouhodobě relativně dobře nastavené, nic-
méně za dané situace možného, ale neprobádaného rizika 

kontaminace bylo nutné dosavadní hygienický standard 
podstatně zpřísnit, tedy zvýšit nároky na hygienické cho-
vání personálu, důsledněji dbát na čistotu v  prodejnách, 
dezinfekci vytypovaných míst, čistotu nákupních košíků, 
vybavení prodejních úseků s nebaleným pečivem jednorá-
zovými ochrannými pomůckami na odběr pečiva, zajistit 
účinnější dohled obsluhy v těchto úsecích atd. Část pekařů 
a  prodejen reagovala na zpřísněné nároky na hygienu 
tak, že dobrovolně začala některé druhy původně nebale-
ného pečiva dočasně balit přímo ve výrobě nebo zabalovat 
v zázemí prodejen.

Protože nastalá situace byla pro potravinářské podniky 
velmi komplikovaná a zároveň bylo nutné zabezpečit ply-
nulé zásobování potravinami, změnila SZPI i způsob prová-
dění kontrol. Těžiště práce inspektora se přesunulo do tzv. 
„úkonů před kontrolou“, tedy průzkumu a zjišťování, a kon-
trolu zahájil až v případech svědčících o hrubém porušení 
předpisů. Podstatně se tím omezila byrokratická a časová 
zátěž kontrolovaných osob a zároveň minimalizoval přímý 
kontakt jejich zaměstnanců s  inspektory SZPI. Na druhé 
straně byla posílena komunikace „na dálku“ s kontrolova-
nými osobami ve smyslu konzultací a  poskytování infor-
mací. Komplikovanou situaci a všeobecnou nejistotu mezi 
lidmi bohužel zneužili někteří podnikatelé na internetu tím, 
že použili zakázaná léčebná tvrzení při nabídce k  prodeji 
doplňků stravy pro údajnou léčbu či prevenci onemocnění 
COVID-19, takovéto produkty nabízeli v reklamě nebo se 
dopouštěli dalších nedovolených praktik. Kontroly na inter-
netu s cílem odhalit takové podnikatele proto byly posíleny. 
Část těchto kontrol se uskutečnila na základě vlastního 
monitoringu SZPI, ale s četnými podněty v  tomto duchu, 
a nutno podotknout, že oprávněnými, přicházeli i sami spo-
třebitelé. O začátku nouzového stavu do konce května, tedy 
v období pravděpodobně největšího zájmu veřejnosti o pro-
dukty tohoto typu, řešila SZPI na internetu kolem 90 tako-
vých případů porušení nebo podezření na porušení, o těch 
nejzávažnějších informovala pravidelně v  tiskových zprá-
vách na webu SZPI (https://www.szpi.gov.cz). 
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Zatímco kontroly probíhaly ve změněném módu 
s důrazem na aspekty podstatné pro současné události, ostatní 
nezbytné činnosti úřadu většinou pokračovaly ve stejné inten-
zitě organizačně přizpůsobené pravidlům nouzového stavu. 
V plném rozsahu bylo zajištěno fungování systému rychlého 
varování pro potraviny a krmiva (RASFF), včetně došetřování 
notifi kací nebezpečných potravin, systému správní pomoci 
a spolupráce (AACS), vč. došetřování oznámených potravino-
vých podvodů, zajištěny byly certifi kační činnosti úřadu, chod 
komise pro hodnocení a zatříďování vína, kontroly potravin 
z III. zemí a v neposlední řadě poskytování aktuálních infor-
mací spotřebitelům i odborné veřejnosti, včetně konzultací. 

Strategickým úkolem, který SZPI umožňuje držet krok 
s  rozvojem potravinářského průmyslu a  obchodu, včetně 
obchodu na internetu, je prohlubování a rozvoj kontrolních 
metod a  technik. Bez toho by byla účinná kontrola nemy-
slitelná. V průběhu roku 2019 bylo v obou akreditovaných 
laboratořích SZPI v Praze a v Brně realizováno několik inves-
tičních záměrů. Byla zakoupena nová laboratorní technika 
a jako součást racionalizace práce s dokumenty funguje v obou 
laboratořích nově vytvořený elektronický systém řízené doku-
mentace, průběžně je rozšiřováno portfolio laboratorních 
metod, např. o metody pro stanovení pesticidů, pro stano-
vení dalších druhů masa (dančího, jeleního a srnčího) nebo 
pro potvrzení autenticity špaldové mouky, které dávají nové 
možnosti v kontrole bezpečnosti i jakosti. Na zavedení dalších 
analýz se aktuálně pracuje. Kontinuálně se zdokonalují tech-
niky pro odběry vzorků, včetně nového vybavení inspektorů 
vzorkovacími nástroji a pomůckami. 

Mimo nejčastěji používaného typu kontroly, tj. inspekce, 
se zrealizovalo i několik desítek auditů. Audit je specifi ckou 
inspekční metodou, která v poměru k počtu ostatních kon-
trol je ve výrazné menšině. Jestliže SZPI jako celek v roce 
2019 provedla více než 45 000 kontrol, tak v rámci tohoto 
počtu je zahrnuto „pouhých“ 79 auditů. Toto číslo by však 
nemělo mýlit. Svou podstatou je to zcela jiný typ kontroly než 
tzv. „běžná“ inspekce. Audity provozovatelů byly jako jedna 
z  účinných kontrolních metod zavedeny do činnosti SZPI 
v roce 2008 na základě v té době platného nařízení Evrop-
ského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. Jde o kontrolu 

systémovou, „hloubkovou“, zaměřenou na prověření sys-
témových opatření, zda jsou v  daném podniku zavedeny 
předpoklady pro plnění požadavků potravinového práva. 
Hodí se tedy pro velké podniky s  komplikovanou struk-
turou a  jejich podstatným benefitem je spoluúčast mana-
gementu auditované osoby na opatřeních přijatých ke zlep-
šení fungování podniku jako celku. 

Běžnou každodenní součástí činnosti SZPI je spolu-
práce a  komunikace s  ostatními úřady a  institucemi, to je 
s ministerstvy, kontrolními orgány, profesními sdruženími 
a svazy atd., a to jak v rámci ČR, tak v zahraničí. Dlouhou 
tradici mají naše kontakty s partnerskými kontrolními úřady 
členských států EU, včetně našich sousedů. Jednou z forem 
této spolupráce jsou přeshraniční projekty spolupráce. V roce 
2019 byl ukončen již pátý takový projekt. Jednalo se o spo-
lečnou akci „Bezpečné a  kvalitní potraviny na obou stra-
nách hranic“, realizovanou SZPI a polskou Inspekcí kvality 
zemědělských a potravinářských výrobků (Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych). Více než
30 zástupců SZPI a obdobný počet zástupců z polské strany 
se účastnilo výměnných stáží s bohatým programem, jejichž 
cílem bylo bližší poznání práce a kontrolních postupů part-
nerů, včetně navázání osobních kontaktů v rámci příhranič-
ních regionů. V současné době je ve fázi přípravy další projekt 
přeshraniční spolupráce SZPI, a sice s dozorovými orgány 
Svobodného státu Sasko Spolkové republiky Německo. Spo-
lečně nyní navrhujeme organizační zajištění, strategická 
témata, rozsah a další náležitosti. Praktická realizace se prav-
děpodobně uskuteční na přelomu roku 2021 a 2022.

SZPI se po skončení nouzového stavu velmi rychle 
navrátila do běžného, standardního pracovního režimu. Přes-
tože mimořádná situace trvala více než dva měsíce a kontrolní 
činnost podstatně ovlivnila, nelze říci, že by ji zásadním způ-
sobem narušila. Lze však hovořit o tom, že ji dočasně modi-
fikovala, některé kontrolní akce se neuskutečnily, ale byly 
nahrazeny jinými, nebo byly upraveny či přesunuty na jiné ter-
míny. SZPI a její aktivita se tedy v podstatě vrátila do normálu 
a opět plnohodnotně přispíváme k uvádění na trh bezpečných 
a kvalitních potravin v celé šíři našich kompetencí. 

 �

Zaznamenejte si do kalendáře:
9.–10. 11. 2020 – konference nejen o kvalitě a bezpečnosti potravin...
Česká společnost pro jakost pořádá 
ve dvouletých intervalech konferenci 
From Farm To Fork zaměřenou na oblast 
kvality a bezpečnosti potravin v celém 
potravinovém řetězci,  tj. od zemědělců 
přes zpracovatele, obchodníky až po 
veřejné stravování. Kromě zmíněných 
témat bude letos pozornost věnována 
také aktuálnímu tématu – digitalizaci 
a  robotizaci v  zemědělství a  potravi-
nářství.

O kvalitě se hojně hovoří nejen napříč všemi 
obory podnikání, ale i v oblasti veřejného 
sektoru. Ze zkušenosti České společnosti 
pro jakost lze identifi kovat obory, které jsou 
lídry v oblasti kvality a bezpečnosti. K těmto 
oborům patří zejména automobilový prů-
mysl, letecký průmysl, jejich dodavatelé 
a (přestože se hovoří například o dvojí kva-
litě potravin) průmysl zemědělský a potra-
vinářský. Pro kvalitu (a  s  ní související 

bezpečnost potravin) jsou v České republice 
vytvořeny systémové podmínky vycházející 
zejména z nastavených legislativních poža-
davků, dobrovolných či povinných nástrojů 
managementu bezpečnosti potravin 
a z vysoké odborné způsobilosti pracovníků, 
ať už z podniků či akademické sféry.

Konference From Farm To Fork, která 
proběhne dne 10. 11. 2020 v  Praze, letos 
jakožto součást dvoudenní Mezinárodní 

konference kvality (9.–10. 11. 2020), je právě 
dobrou příležitostí pro setkání těch odbor-
níků, kteří mají na starost výrobu kvalitních 
a bezpečných potravin, inovace, nasazování 
nových technologií a zlepšování. Spoluor-
ganizátorem akce je Svaz obchodu a ces-
tovního ruchu ČR.

Tato konference je rozdělena do třech 
tematických bloků. V prvním bloku zazní pří-
spěvky představitelů orgánu státní správy, 
ve druhém bloku pak zkušenosti zpraco-
vatelů – na úrovni zemědělců i potravinář-
ských průmyslových podniků a v posledním 
bloku zazní novinky z obchodních řetězců 
a z oblasti veřejného stravování. Aktuálně 
je potvrzena účast zástupců Ministerstva 
zemědělství, Potravinářské komory ČR, 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
a  obchodních řetězců. Informace ke kon-
ferenci budou zveřejňovány na stránkách 
www.csq.cz. 
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VÁHALA a spol. s r.o., náměstí Míru 97, 753 66  Hustopeče nad Bečvou
www.vahala.cz,   VÁHALA a spol.

Vázané špekáčky vždy patřily k bestsellerům 

společnosti Váhala. Dlouhodobou oblibu 

si získaly pro svou jedinečnou šťavnatost, 

vyváženou chuť masa a delikátní 

křehkost na skusu. 

Protože vždy jde přinést zákazníkům 
ještě o něco víc, tak jsme naše 
špekáčky vylepšili. 

Hlavní výhody nové receptury:

• žádný bramborový škrob

• žádný zvýrazňovač chuti – glutamát 

 sodný E621

• snížený obsah soli a tuku

I díky tomu jsme získali Cenu potravinářské komory ČR 
za inovativní výrobek v kategorii bezpečnost a kvalita potravin.
Tak naše vázané špekáčky ochutnejte! Jsou harmonicky kořeněné, s malými kousky 

špeku a zauzené do zlatavé barvy. Vždy používáme přírodní střívka a obsah masa 

je minimálně 78 %. 
Špekáčky zaručeně neobsahují lepek, jsou tedy vhodné i pro bezlepkovou dietu.

špekáčky extra-vázané
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Náš rozhovor
– na 11 otázek

odpovídá:
Ing. LADISLAV DENK,

jednatel firmy VÁHALA a spol. s r. o. 

1. Společnost Váhala a spol. s r. o. patří neodmyslitelně do 
oboru masného průmyslu v  naší zemi. Je to rodinná spo-
lečnost a patří k fi rmám držícím si vysoký standard jakosti 
masných výrobků, ale i oborovou prestiž. A spotřebitele stále 

překvapuje pestrostí a chutí vyráběného sortimentu. Od roku 
1991 se píše její novodobá historie a její průběh měl neustále 
rozvíjející se charakter. Počátek tohoto roku byl ale úplně jiný 
než v letech předešlých – počátkem března přišla pandemie. 
Jak jste ji zvládli a vlastně dosud zvládáte? 

Byla to úplně nová zkušenost, něco, co jsme doposud 
v takovém rozsahu nezažili. Každý den byl jiný, náročný. Cítili 
jsme obrovskou zodpovědnost za naše zaměstnance, přede-
vším prodavačky a řidiče, kteří se každý den setkávali s novými 
lidmi. Chtěli jsme být spolehlivým dodavatelem a zásobit trh 
podle objednávek, a ty nebyly malé. Bylo nutné denně činit 
nová a nová opatření, aby vše mohlo fungovat. 

Budova VÁHALA a spol. s r. o.

Ing. Ladislav Denk
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2. A co bylo v této výjimečné situaci nejtěžší? Dá se najít i při 
překonávání všech řešených problémů i  nějaké pozitivum, 
které je využitelné i pro další období Vaší práce? 

Nejsložitější bylo zavádění nových nařízení, které vyhlá-
sila vláda večer a které ráno již byly v platnosti. Kromě práce ve 
fi rmě jsme sledovali tiskové konference, kterých nebylo málo, 
večer jsem psal e-maily a informoval zaměstnance o změnách. 
Od poloviny března jsme museli částečně upravit výrobní pro-
gram, protože zákazníci poptávali více výrobků krájených, 
např. po 100 g, zmenšili jsme balení párků a klobás. Těmito 
kroky jsme vyšli vstříc přáním našich odběratelů. 

V tomto období se také ukázaly volné stavební kapacity, 
proto jsme zrealizovali výstavbu nového parkoviště, která byla 
plánována až na podzim. 

3. Plynulé surovinové zabezpečení výroby je nezbytnou pod-
mínkou úspěšné výroby. Jak se Vám dařilo zabezpečovat tyto 
zdroje, a to nejen u masné suroviny, ale i dalších komponentů, 
koření, obalů a dalších materiálů? 

Byli jsme v  každodenním kontaktu s  našimi dodava-
teli masa a neustále se upřesňovaly objednávky na následu-
jící dny. U  výrobků nechlazených s  delší trvanlivostí jsme 
navýšili skladové zásoby, abychom dokázali vykrýt zvýšenou 
poptávku. S obaly i kořením nebyl problém, v našem oboru 
jsme pracovali nepřetržitě a všichni byli připraveni v případě 
potřeby pomoci. 

4. A co výrobní čísla? Březen, duben a květen 2020 v porov-
nání s Vašimi plány anebo ve srovnání s lety předešlými?

Vyhodnocením prvního půlroku 2020 jsme se s obratem 
nepropadli, částečně se však změnila odběratelská struktura. 
Gastro segment od března výrazně oslabil a ani dnes nedosahuje 
výše obratu jako dříve. Naopak roste tradiční český trh a export. 
Během uvedených tří měsíců jsme viděli nárůst tržeb u čes-
kých tradičních řetězců, jakými jsou prodejny COOP, Hruška, 
Tempo Opava, CBA, a také rostly tržby na e-shopu Rohlik.cz. 

5. Inovační aktivita fi rmy Váhala je pověstná. Vaši technolo-
gové mají určitě šťastnou ruku, nebo prostě jenom „umí“ – 
mám na mysli Vaše nové výrobky, konkrétně třeba Sametovou 
šunku a Šunku republika, které Vám může konkurence jenom 
závidět. Ale i spotřebitelská oblíbenost řady dalších výrobků, 
které se vyrábí a  prodávají řadu let, mezi něž patří Váha-
lova slanina z doby, kdy fi rmu vedli páni Váhalové Vlastislav 
a Robert. Genius loci by na to asi nestačilo. Co za tím stojí?

Ano, Váhalova slanina, Váhalova paštika i šunka Mando-
lína, to jsou naše hvězdy, které reprezentují značku VÁHALA. 
A to platí již po desítky let. 

Máme však také výrobky, jejichž vývoj byl spojen s kon-
krétními projekty. Zajímavým a velmi úspěšným byl projekt 
se šunkou Libušín. 

Nedávno byla na Pustevnách otevřena nově zrekonstru-
ovaná chata Libušín, kterou postavil Dušan Jurkovič. Nejzná-
mější secesní lidová stavba vyhořela v roce 2014, od té doby 
si prošla náročnou rekonstrukcí. Znovuuvedení do původ-
ního stavu bylo možné díky sbírce podnikatelů a jednotlivců, 
ve které se vybralo téměř 11 mil. Kč. K této sbírce jsme se 
zapojili okamžitě, jakmile byla spuštěna. Pro tento účel jsme 
připravili nový výrobek – šunku Libušín. Z každého proda-
ného kilogramu této šunky putovala 1,50 Kč na sbírkový účet. 
Díky našim odběratelům, kteří šunku kupovali, jsme mohli na 
opravu přispět částkou 389 099,83 Kč. Sbírka byla po třech 
letech v roce 2017 ukončená, šunka však zůstala v našem sor-
timentu nadále a je u zákazníků oblíbená. 

Druhým zajímavým projektem je Sametová šunka. První 
myšlenka přišla již začátkem roku 2019, kdy se Česká republika 
chystala na oslavy 30. výročí „sametové revoluce“, která pro-
běhla v listopadu 1989. Sametová šunka svou kvalitou a jemnou 
chutí symbolizuje revoluci z roku 1989, jejíž průběh je také 
označován jako sametový. Projekt je propojen s činností Muzea 
jihovýchodní Moravy, resp. s Klubem Hanzelka + Zikmund.

Cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund věnovali 
v roce 1995 rozsáhlý fond písemností, fotografi í, negativů, 
fi lmů a suvenýrů ze svých cest Muzeu jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně. Správu fondu převzal Archiv H+Z. Archiv H+Z se 
postupně stal významným dokumentačním střediskem 
moderního českého cestovatelství.

Firma VÁHALA od června 2019 přispívá na konkrétní 
projekty Klubu H+Z částkou 1,50 Kč z každého prodaného 
kilogramu Sametové šunky.

6. S jakostí a oblíbeností Vašich výrobků úzce souvisí i marke-
tingový slogan, vlastně velmi sympatické a fachmanské heslo 
Vaší společnosti „Dáváme chuti tvar“. Mne iniciuje i k myš-
lence na soutěž Česká chuťovka, ve které jste v její dvanáctileté 
historii se svými výrobky už několikrát velmi úspěšně bodo-
vali. Chuť potraviny, zvláště u masných výrobků, považuji za 
nepopiratelnou korunku jakosti i funkce výrobku. A ač to zní 
nepravděpodobně, jsou i tací, kteří si to nemyslí. Co byste jim 
na toto téma vzkázal? 

Kvalitní výrobek, funkce i  jeho chuť je spojitá nádoba 
a samozřejmost. Takto to vidíme u nás ve fi rmě, základem 
je bezvadná kvalita čerstvého masa, výrobek okořeněný tak, 

Zrekonstruovaná chata Libušín

Prodejna VÁHALOVY UZENINY
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abyste vychutnali každé sousto. Toto vše, co říkám, je stvr-
zeno certifi kátem IFS, který jsme před měsícem opět obhá-
jili. Lidé mají různé chutě, každý ať si vybere dle svého gusta. 
My nabízíme výrobek kvalitní chuti a zajímavého tvaru, pří-
kladem je řada sendvičových výrobků – Sendvičový nářez 
Váhala® a  Sendvičový nářez se sýrem®, které vyrábíme již 
od roku 2000. Tenkrát jsme připravili silnou kampaň, oba 
výrobky dostaly pevný základ a usadily se v myslích zákazníků 
do dnešní doby. 

7. Vaše výrobky se prodávají na celém našem území a jsou roz-
váženy auty s reklamní plochou s logem Váhala. V které části 
republiky jich máme šanci potkat nejvíce? 

Nejširší sortiment našich výrobků mohou koncoví spo-
třebitelé najít po celé Moravě. Naše auta jsou potištěna šťav-
natými fotografi emi specialit, chceme oslovit chuťové buňky 
zákazníků i na cestách. 

Naše červená auta s bílým logem VÁHALA (nad 3,5 t)
vysíláme směrem na západ do Čech a na východ na Slovensko. 
Můžete je potkat také v Německu, kam plné šunek směřuji 
k zákazníkům do Frankfurtu nebo do Mnichova. 

8. Náš trh potravin je téměř přesycen výrobky vyráběnými 
jinde než u nás. Přitom z Prahy do Berlína je stejně daleko 
jako nazpátek. A co masné výrobky se značkou Váhala, může 
je ochutnat i jazýček, který neumí vyslovit Ř? Teď jsem neměl 
na mysli děti předškolního věku. Takže, co export? 

Export je jeden z našich pěti pilířů prodejních kanálů. 
Významnou destinací je Slovensko, to je historicky dáno 
našimi blízkými vztahy a spoluprací ještě před rozdělením 
republiky. O prodej výrobků se starají naši slovenští kolegové, 
kteří znají tamní prostředí a  potřeby zákazníků. Výrobky 
najdete ve slovenském  COOP, Sintře, Nitrazdroji, Kauf-
landu i Metru. Od roku 2003 spolupracujeme s německou 
rodinnou fi rmou, se kterou jsme názorově na stejné vlně, co 
se kvality výrobků týká. Šunky jsou k dostání v německém 
řetězci Edeka, Metro a také v rakouském Sparu. Třešničkou 
na dortu je téměř dvouletá spolupráce s odběratelem na Sey-
chelles. Jelikož je tato země mimo EU, není snadné zásilku 
jednoduše odeslat s fakturou, jak to nyní probíhá v zemích 
evropské unie. Ale umíme to a  žádná země není překáž-
kou. 

9. Firma Váhala prý bude mít nový formát podnikových pro-
dejen. Je to pravda? Můžete tuto prodejní aktivitu přiblížit, 
ale i uvést důvod a pak fi nální formu této novinky?

Delší dobu se v našich hlavách rodil nápad, jak kon-
covým zákazníkům efektivně prodávat. V loňském roce se tyto 
představy realizovaly a ze tří kontejnerů jsme postavili samo-
obslužnou prodejnu uzenin, masa, lahůdkářských a mléč-
ných výrobků, pečiva a doplňkového prodeje. Tato prodejna 
je předurčena pro rychlý nákup základních, ale také výrobků 
regionálních výrobců. 

10. A plány do budoucna? Třeba napřed ty nejbližší a pak ty 
s delším časovým horizontem. Jaké to jsou? 

Každý, kdo podniká, by měl neustále sledovat trendy 
ve společnosti i ve svém oboru, a toto vše konfrontovat se 
svou činností. I my se rozhlížíme kolem sebe v ČR i v zahra-
ničí. Připravujeme rozšíření výrobních prostor a také nové 
odběratelské akvizice. Ty nejbližší plány se uspíšily a pře-
sunuly z  podzimu na květen a  červen, nové parkoviště je 
tedy vybudované a  nyní pracujeme na projektové doku-
mentaci přístavby výrobních prostor. Plány jsou nemalé, 
pevně věřím, že společně s našimi zaměstnanci vše zvlád-
neme. 

11. O Vás je, pane Denku, známo, že jste člověk plný nápadů 
a energie, kde ji berete?

Tam, kde člověk čerpá energii nebo si potřebuje odpoči-
nout, se musí cítit dobře. 

Je to rodina, naše čtyři již dospělé děti a také malá vnou-
čátka – to je prostor, kde se cítím nejlépe. A nemusí to být 
velké věci, které dodávají energii. Stačí se obyčejně pozastavit, 
sednout si, dát si sklenku vína a zapřemýšlet nebo si zaspor-
tovat. 

Jedno velké nabití energie musím zmínit. Před dvěma 
lety jsme šli s manželkou pěší pouť z Porta do Santiaga de 
Compostela. Šli jsme sami jen my dva, celkem 280 km během 
jednoho týdne, byla to dřina a  zároveň obrovské uvolnění 
mysli. Určitě to nebyla poslední taková cesta, uvažujeme 
o další. 

Někdy máme tendenci být zahleděni sami do sebe 
a nevšímat si svého okolí. Ale slovo POMOC by nám nemělo 
být cizí. Tak také naše fi rma pomáhá mnoha dětským, chari-
tativním či podobným spolkům. 

Já jsem měl v listopadu 2018 tu možnost, že jsem s arci-
biskupem Janem Graubnerem a  dalšími sedmi osobami 
odcestoval do iráckého Karakoše a Mosulu pomoci iráckým 
křesťanům. Byla to hodně dobrá zkušenost, čerpám z  ní 
dodnes. A problémy, které se dříve zdály být veliké, jsou mali-
cherné proti tomu, co musí dnes a denně řešit lidé v  takto 
postižených a zkoušených oblastech. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�

Ladislav Denk na „konci světa“ – Finisterre
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Ocet v gastronomii 
– 2. část

prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D., 
Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D.,

Katedra gastronomie a hotelnictví, 
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Balzamikový ocet

Balzámový ocet, balzamikový nebo též balzamický ocet či 
balzamiko (italsky aceto balsamico) je kulinářská koře-

nicí přísada pocházející z  Itálie [1]. Během posledního de-
setiletí expandoval na kulinářskou scénu a stal se miláčkem 
mistrů kuchařů a  všudypřítomným artiklem v  obchodech 
s  gurmánskými potravinami, v  supermarketech, luxusních 
restauracích, pizzeriích, a dokonce i v řetězcích rychlého ob-
čerstvení. Ale co odlišuje balzamikový ocet od ostatních vin-
ných octů? Co vlastně odlišuje jeden typ balzamikového octa 
od jiného? A jakou roli hraje octový balzám při jídle a vaření? 

Balzamikový ocet se vyrábí v okolí jeho rodiště, italského 
města Modena, v severní oblasti Emilia-Romagna téměř tisíc 
let. Počátky výroby spadají do období starověkého Říma. 
První písemná zmínka o tomto termínu pro ocet se objevila 
v roce 1598 v registru ve vinařství vévody z Este v Modeně. 
Jedná se o vinařskou oblast, která se specializuje na odrůdy 
vína trebbiano (bílé) a  lambrusco (červené) a bylo tradicí 
vyčlenit některé z moštů – nefermentovanou šťávu z hroznů 
– a vyrobit z ní velmi speciální ocet. Termín „balsamico“ byl 
poprvé používán v roce 1747 k popisování zásob držených 
ve vinných sklepech modenského vévodského paláce; název 
pravděpodobně vznikl terapeutickým použitím produktu, 
odkazuje na „aromatickou a obvykle mastnou a pryskyřičnou 
látku“ z rostlin, kterou lze použít k výrobě balzámu [2, 3, 4]. 
Způsob, jakým byl vyráběn před staletími, je do značné míry 
stejný, jakým se dnes vyrábí tradiční balzamický ocet. Tra-
diční technologie vychází pouze z hroznového moštu (celé 
lisované hrozny). Šťáva se pomalu vaří na konzistenci sirupu, 
koncentrují se jeho příchutě a vůně a tmavne jeho barva. Poté 
se sirup zchladí a přeleje do dřevěných sudů, kde nastupuje 
pomalé kvašení, kterým se vytvoří nejdříve alkohol, který je 
následně rozložen octovými bakteriemi, čímž se sirup mění 
na ocet. Následuje velmi zdlouhavý proces stárnutí trva-
jící 12 a více let [7]. Čím déle ocet zraje, tím je sladší a sil-
nější – a  také dražší. Během zrání, jak se kapalina v sudu 

postupně vypařuje, se obsah převádí do menších a menších 
sudů různých druhů dřeva, jako je kaštan, třešňové dřevo, 
jasan, moruše a jalovec. Poté může být ocet ještě před stá-
čením stárnut. Netřeba dodávat, že všechny tyto postupy mají 
významný dopad na kvalitu konečného produktu.

Ale ne všechny balzamikové octy se vyrábějí tradičním 
způsobem.

Druhy balzamikových octů
Je docela snadné určit základní rozdíly mezi balzamikem 

a vinným octem: balzamikový ocet je tmavší, sladší a hustší 
než červený vinný ocet. Komplikovanější je odlišení jednoho 
typu balzamiko od jiného. Ačkoliv existuje mnoho různých 
typů balzamikových octů na trhu, v podstatě se vyrábějí tři 
druhy. Ve spodní části pyramidy je komerční verze, označená 
jednoduše balzamikový ocet nebo aceto balsamico. Tento 
masově vyráběný tržní produkt je založený často na vinném 
octu s barvivy, zahušťovadly a příchutěmi, které jsou přidány 
k  simulaci chuti a  konzistence tradičního balzamikového 
octu. Jedná se o nejméně nákladný balzamikový ocet (i když 
obvykle o něco dražší než většina octů z červeného vína) a ten 
nejznámější lidem žijícím mimo Itálii. Ve skutečnosti se tento 
ocet ani nemusí vyrábět v Itálii [7, 9].

O  úroveň výše je Aceto Balsamico di Modena IGP 
(chráněné zeměpisné označení). Tyto octy musí být vyro-
beny v oblasti Modena a musí sestávat z minimálně 10 pro-
cent koncentrované hroznové šťávy, minimálně 10 procent 
vinného octa a dvou procent karamelu. Lze přidat nespeci-
fi kované množství staršího (10 a více let) octa a mošt může 
pocházet ze sedmi schválených odrůd vinné révy. Jedná se 
tedy o typ balzamika, který se nachází v největším množství 
na policích obchodů s  potravinami. Aby byla uspokojena 
vysoká poptávka po balzamickém octu, museli výrobci přijít 
s jednodušší a rychlejší metodou výroby. Proto během výroby 
nedochází k žádné fázi kvašení, ale pouze k procesu vaření 
a krátkého stárnutí. Proto musí hotový výrobek obsahovat 
vinný ocet pro vyvážení kyselosti. Nezapomeňte však, že 
množství není omezeno, takže některé odrůdy mohou obsa-
hovat až 50 procent vinného octa. Mohou také zahrnovat 
barevné přísady a zahušťovadla. Aceto Balsamico di Modena 
může tedy obsahovat barvu karamel E150D, upravený kuku-
řičný škrob, zahušťovadlo xanthanovou gumu. Tento druh 
je mnohem kyselejší než tradiční a kořenicí balzamiko a je 
vhodný pro vaření a míchání do salátů  [4, 5, 9].

Tradiční balzamický ocet z Modeny se prodává po celý 
rok v těchto typech: Balsamic ocet Modena IGP s vínově zbar-
venou vlajkou, pokud je stárnutí kratší než tři roky; Balsamic 
ocet Modena PGI s bílým štítkem, pokud je stárnutí delší než tři 
roky. Prodává se ve skle, dřevu, keramice nebo terakotě o růz-
ných objemech. V jednodávkových sáčcích z plastu o objemu 
25 ml nebo plastových nádobách nejčastěji o objemu 2 litry 
a 5 litrů je povolen prodávat pouze, pokud je produkt určen 
pro profesionální použití v gastronomických zařízeních [8, 9].

Na vrcholu pyramidy je původní octový balzám známý 
jako Aceto Balsamico Tradizionale di Modena nebo Aceto 
Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, vyrobený pomocí 
dlouhé a komplikované tradiční metody. Tyto produkty mají 
kvalifi kaci DOP (chráněné označení původu), což znamená, 
že se musí řídit přísnými předpisy a dodržovat zavedený tra-
diční postup. Takový ocet se vyrábí pouze ze dvou místních 
odrůd vinné révy, jak již bylo uvedeno výše – lambrusco a tre-
bbiano – a musí stárnout minimálně 12 let. Pokud je na etiketě 
uvedeno stravecchio (extra old), je starý 25 a více let. Některé 
octy zrají dokonce 50 let nebo i déle. Tyto octy představují 
vrcholnou kvalitu. Neobsahují žádný přidaný cukr ani jiná 
aromata [5, 7, 9].

Květoslava Šustová Pavla Burešová



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t 13
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

0

Kontrola seznamu složek na etiketě obalu je také způsob, 
jak posoudit stupeň kvality kupovaného octu. Hroznový mošt 
musí být první složkou (a  pokud je to jediná složka, je to 
skvělým znamením); vinný ocet je v pořádku, ale neměl by být 
prvním v seznamu.

Základní balzamikový ocet lze nalézt ve většině prodejen 
potravin a supermarketů. Obchody s gurmánskými potravi-
nami nabízejí balzamikový ocet z Modeny, ale pokud hledáte 
tradiční balzamikový ocet, jděte do italských specializovaných 
obchodů nebo na renomované internetové stránky specializu-
jící se na špičkové italské oleje, octy a další italské produkty. 
A ještě poznámka: ocet vyrobený v jiných zemích nemůže nést 
název Modena [7].

Varianty
I když nejsou přísně tradiční, tak i u balzamického octu 

existují různé druhy ochucených variací, včetně takových, 
jako jsou malinová, třešňová, fíková, citrónová, hrušková, 
nebo dokonce medová. Jejich použití je možné především do 
zálivek, ale také na ovoce, dezerty a poháry.

Na trhu je také bílý balzámový ocet Aceto Balsa-
mico Bianco, který ve skutečnosti nemá barvu bílou, ale je 
bohatě zlatavě žlutý. Tento produkt nepodstupuje karameli-
zaci a zraje spíše v sudech z nerezové oceli než ve dřevě. Je 
to dobrá volba, pokud nechcete, aby tmavý sirup přehlušil 
vzhled vašeho salátu [10, 11].

Chuť balzamikového octu
Ocet tmavě hnědé barvy, husté sirupovité konzistence 

má typickou jemnou chuť, s  bohatým pocitem v  ústech 
s výraznou sladkostí a vyváženou kyselostí. Přítomny jsou 
ovocné příchutě (fík, třešeň, sušené švestky), chuť čokolády 
a  melasy. Tradiční octy z  Modeny nebo Reggio Emilia 
jsou mnohem jemnější a méně kyselé než komerční verze. 

Jedinečný charakter a  mnohotvárnost jim dodává pou-
žití specifi ckých místních odrůd vinné révy a samozřejmě 
i náročností celého postupu výroby a zrání. Dobré kořeněné 
balzamiko by mělo být silné a bohaté a mělo by mít příjemnou 
směs sladkosti, kyselosti a zemitých ovocných chutí  [12].

Výživová hodnota
V  minulosti byl tento ocet používán jako tradiční 

lék, sirup zlepšující trávení nebo k  dodávání více energie 
nemocným. Ve 100 g kvalitního balzamického octu z Modeny 
je okolo 17 g sacharidů (redukující cukrů by nemělo být méně 
než 11 g) a dodá nám 88 kalorií, minerální živiny, jako je 
mangan (6 % doporučeného denního příjmu), železo (4 %), 
hořčík (3 %) a fosfor (1,5 %). Obsah alkoholu nepřesahuje 
1,5 % objemových; minimální obsah suchého extraktu je 30 g
na litr a obsah kyselin je do 6 % příp. 8 % [6, 7]. Předpokládá 
se, že polyfenoly přítomné v balzamiku pomáhají snižovat 
rizika civilizačních onemocnění a posilují imunitní  systém.

Některé levnější značky octu mohou obsahovat siřiči-
tany přidané jako konzervační látky, takže pokud jste aler-
gičtí, přečtěte si štítek zvlášť opatrně.

Použití balzamika v kuchyni
Původně byla lžička balzamického octu považována za 

tonikum a elixír a významným osobnostem byly darovány 
malé lahvičky jako znak uznání. Dnes tento ocet mnoho lidí 
používá jako základní koření, úžasnou a všestrannou ingre-
dienci s možností výběru podle toho, kde je chce v kuchyň-
ských úpravách uplatnit. Do značné míry ovšem jeho využití 
v kulinářství závisí na typu, který máte k dispozici. Nebojte se 
koupit několik různých typů octu balzamika pro různá pou-
žití (obr. 1). 

Zahřátí kvalitních druhů zničí jeho chuť, proto se pou-
žívá především za studena. Levnější druhy octa jsou nejlepší 

Obr. 1 Balzamikové octy Foto: Šustová, 2020



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t14
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

0

pro marinády a salátové dresinky, v kterých jsou přítomny 
mnohé další ingredience. Chuť nemusí být sama o sobě nej-
lepší, ale v  kombinaci s  olejem a  kořením bude fungovat 
velmi pěkně. Sladký ocet dodává dresinkům, glazurám 
a omáčkám bohatou chuť s nízkým obsahem kyselin. Uplat-
nění najde balzamiko rovněž v rajčatových polévkách a omáč-
kách, s dušeným masem pro přidání bohaté a hluboké vůně 
(dáváme až na konec úpravy) nebo jako součást koktejlu ze 
sirupů vyrobeného z čerstvého ovoce smíchaného s vybraným 
alkoholickým nápojem.

Tradiční balzámový ocet používejte stejně jako dobré 
víno: pečlivě a s ohledem na jeho integritu, tak abyste mohli 
ocenit jeho jedinečnou chuť a komplexnost. Svou voňavou 
chutí a aromatickou kyselostí se hodí k vařené a syrové zele-
nině, ale také k masu a rybám. Míchání v salátovém dresinku 
je plýtváním tradičního kvalitnějšího druhu balzamika. 

Sirupová redukce se nalévá jemným proudem na povrch 
potravin nejen k přidání chuti, ale rovněž pro ozdobné účely. 
V takovém případě se aplikuje poměrně značné množství octu 
a nejlépe se k tomu hodí kvalitní Aceto Balsamico di Modena. 
Pokapejte pokrm přímo u stolu nebo ocet přidejte do omáčky 
nebo šťávy těsně před podáváním. Můžete jím pokapat ovoce, 
zeleninu, sýr, dobrou játrovou paštiku, podávejte náprstek 
octu s dezertem (výborný je na panna cotta) či se zmrzlinou 
nebo po večeři jako digestiv. Vynikající je na grilovaném 
mase a šunce a také na párku, omeletách, mozzarelle a sushi 
[8, 11].

Několik tipů pro užití balzamikového octu
  Můžete jím dekorovat nádobí, na kterém podáváte pokrmy. 
  Jemně jimi přelejte saláty z nahořklé salátové zeleniny.
  Pokapejte jím před podáváním vepřové či kuřecí steaky.
  Můžete jím lehce pokapat italské rizoto.

  Podávejte ho ke smaženým bramborovým hranolkům. 
  Dejte kvalitní balzamiko na zmrzlinu (vanilkovou, čokolá-
dovou, višňovou) a už nikdy nebudete používat na zmrzlinu 
kupovanou čokoládovou omáčku.

  Balzamiko z italské Modeny, který má karamelovou chuť, je 
skvělé na ovocné koláče nebo na avokádový toast.

  Skvělým dezertem jsou jahody či jiné jemné ovoce (např. 
broskve, maliny) pokapané kvalitním druhem balzamika 
(obr. 2 a 3).

  Podávejte po jídle v hezké skleničce jako digestiv (obr. 1).

Příprava balzamikové redukce
Chuť a vůni kvalitního balzamového octa můžete kon-

centrovat a  zesílit uchystáním balzamikové redukce nebo 
glazury. Balzámový ocet, který se má použít pro redukci, by 
neměl být starší, ale komerční a mnohem levnější, který má 
tendenci být méně sladký a  je zbarvený pomocí karamelu 
místo fermentace. Stačí nalít lahvičku balzamického octu do 
hrnce, přivést k varu a poté zvolna vařit, dokud se nezmenší 
objem asi o tři čtvrtiny. Než začnete, zapněte odsávací venti-
látor nebo otevřete okno, protože bude docházet k poměrně 
značnému výparu octa. Celý proces trvá asi půl hodiny 
a měl by být velmi pozvolný. Vznikne silná sirupová poleva, 
která po vychlazení ještě zhoustne. Glazuru si můžete uložit 
do skleněné nádoby nebo láhve, kde vydrží na chladném 
místě několik týdnů; nepotřebuje uložení do lednice
[10, 12].

Jakmile provedete redukci, její použití v  kuchyni je 
nekonečné od dekorace až po přidání další dimenze chuti 
k mnoha pokrmům. Několik kapek balzamické redukce lze 
použít v salátových dresincích, k ochucení rizota, grilovaných 
ryb a mořských plodů, dokonce při ozvláštnění tvarohového 
koláče [10, 11, 12] (obr. 4).

Varianty balzamikové redukce
Při přípravě redukce můžete přidat byliny dobré silné 

příchutě, ale vyvarujte se jakýchkoli měkkých bylin (bazalka), 
protože těm nevyhovuje kyselé prostředí a teplo. Vhodný je 
například rozmarýn a tymián, z nichž před použitím odstraňte 
stonky. Použít můžete i jemné koření, zejména hřebíček a sko-
řici, popřípadě i malou špetku chilli vloček. Protože nechcete 
přemoci sladkost octu, dávejte pozor, abyste nepoužívali velké 
množství [12].

Použití balzamikové redukce
Klasickou kombinací, kterou najdete po celé Itálii a ve 

zbytku světa, je caprese salát, který se skládá z  vynikající 
buffalo mozzarelly, čerstvých vyzrálých rajčat, bazalky a zde 
pokapané lahodnou balzamikovou redukcí.

Obr. 3 Balzamikový ocet podávaný s ovocem a jako digestiv  
 Foto: Šustová, 2020

Obr. 2 Jahody s balzamikovým octem  Foto: Šustová, 2020 Obr. 4 Filet z lososa s konfi tovaným česnekem, vinnou redukcí 
s balzamikem a bramborovým pyré  Foto: Burešová, 2020
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Skvělým způsobem využití balzamikové redukce je 
pečená či grilovaná červená řepa, kterou před úpravou poka-
peme olejem a octem a po ogrilování ještě doplníme balza-
movou redukcí.

Rovněž bramborové špenátové a cibulové koláče při-
dáním redukce získají krásnou vůni a chuť medu [12, 13].

Náhrada za balzamiko
V krajním případě lze balzamikový ocet nahradit v salá-

tech nebo marinádách dobrým červeným vínem nebo hnědým 
rýžovým octem, moštem z červeného vína a cukrem či medem. 
Pokud chcete typický náznak chuti umami, přidejte trochu 
sójové omáčky. Používají se také náhradní „italská koření“, 
a to koncentráty hroznové šťávy „mosto cotto“ nebo „saba“. 

Mosto cotto – vařený mošt – je jedním z tradičních ital-
ských zemědělsko-potravinářských produktů uznaných pro 
region Abruzzo. Vyrábí se lisováním plně zralých hroznů 
s kvalitou cukru vyšší, než je kvalita požadovaná pro běžné 
vinařství (23 až 25 % cukru) a následnou fi ltrací získané šťávy. 
Po dosažení varu pokračuje vaření na nízkém ohni několik 
hodin, dokud není tekutina redukována na čtvrtinu svého 
původního objemu. Produkt je pak rafinován stárnutím, 
které může trvat až 24 měsíců. Vypadá jako purpurová teku-
tina o hustotě a viskozitě podobné jako u olivového oleje, se 
zvláště sladkou chutí. 

Saba nebo také sapa („vařený mošt“, „vařené víno“ nebo 
„hroznový med“) je typickým kořením používaným v mnoha 
regionech Itálie, např. Emilii Romagna či Umbrii. Na Sar-
dinii je považován za typickou příchuť selského jídla. Pou-
žíval se spolu s medem při vaření našimi předky, když nebyl 
znám třtinový nebo řepný cukr. Jedná se také o  hroznový 
sirup, získávaný z čerstvě vyrobeného moštu z bílých nebo 
červených hroznů. Mošt se nalije do měděné nádoby společně 
s vlašskými ořechy se skořápkou a pomalu se vaří, dokud se 
objem nesníží na třetinu svého původního množství. Výsledný 
produkt je velmi sladký a díky obsahu cukru má také dobrou 
skladovatelnost. Využívá se jako přísada do perníků a dalších 
italských dezertů. V zimě italským dětem údajně improvizoval 
společně se sněhem zmrzlinu. V letních měsících je saba sou-
částí osvěžujících nápojů. Tradiční cukrovinky sabadoni, 
sladké ravioli obdélníkového tvaru s kaštanovou náplní smí-
chanou s hruškovým nebo kdoulovým džemem, jsou po upe-
čení či usmažení namáčené do tohoto hroznového sirupu [3].

Skladování
Balzamiko skladujte na chladném a tmavém místě mimo 

dosah tepla. Nemusí však být chlazen. Po otevření neoxiduje 
a má dlouhou dobu trvanlivosti. Nebojte se, pokud na dně 
láhve uvidíte nějaký sediment. Je to přirozený vedlejší produkt 
procesu stárnutí a není škodlivý [4, 9, 12].

Champagne ocet 

Champagne (šampaňský) ocet je dalším zajímavým 
octem. Tento květinový ocet dodává salátovým dresinkům 
jemnou chuť, která není štiplavá, a dozvuk kyselé chuti je mír-
nější než u octu z bílého vína nebo octu jablečného. Barva 
šampaňského octu je bledá, světle zlatá nebo meruňkově 
oranžová. Ocet by neměl být hnědý, nazelenalý ani tmavě čer-
vený jako některé jiné octy. Konzistenci má šampaňský ocet 
jako voda [14]. 

Jak název napovídá, tento ocet se vyrábí z šumivého šam-
paňského vína. Šampaňské vyráběné mimo severní Francii se 
běžně nazývá šumivé víno nebo crémant. Takže jinde je tento 
ocet popisován jako ocet vyrobený z šumivého vína. 

Víno s  označením Champagne na etiketě je obvykle 
považováno za záruku mimořádného zážitku. To platí pouze 
tehdy, pokud se hovoří o vybraných stylech vín spojených 
s vysokou kvalitou a umem vinařů. Šampaňská vína vzni-
kala v sedmnáctém století díky drsným klimatickým pod-
mínkám, které neumožňovaly dozrávání hroznů. Tento 
handicap v porovnání s jižními regiony Francie nutil vinaře 
experimentovat s  technologiemi. Styl každého šampaň-
ského vína je dán odrůdami révy vinné, ze kterých je vyro-
beno a  následně jejich scelováním. Většina Champagne 
včetně růžových představují odrůdy Pinot Noir, Pinot Meu-
nier (modré odrůdy) a Chardonnay (bílá odrůda). Cham-
pagne Blanc de blancs (bílé z  bílých) je tvořeno pouze 
Chardonnay. Champagne Blanc de Noirs (bílé z modrých) je 
obvykle vyrobeno pouze z modrých odrůd Pinot Noir a Pinot 
Meunier. Víno s označením Champagne musí být vyrobeno 
sekundární fermentací v  lahvi (metoda Champenoise), ale 
také fermentací v tancích (Charmatová metoda). Champa-
gne bez uvedení ročníku zraje v lahvi 18 měsíců, ročníková 
minimálně 3 roky. Velmi zřídka se na výrobu šampaňských 
používají čtyři další odrůdy, jmenovitě Pinot gris (Rulandské 
šedé), Pinot Blanc (Rulandské bílé), Petit Meslier a Arbane. 
Tedy šampaňský ocet se vyrábí pouze z  výše uvedených 
hroznů (hlavně z  hroznů Pinot Gris a  Pinot Meunier)
[14, 22].

Ocet se vyrábí fermentací ze šampaňského přidáním 
Acetobacter aceti (bakterií, které mohou převádět ethanol 
na kyselinu octovou). K  výrobě octa se obvykle používají 
sedimenty a  malá množství šampaňského shromážděná 
během výrobního procesu. Po přidání bakterií se sedimenty 
ukládají do provzdušňovaných nádrží, kde se pomalu pře-
měňují na ocet. Autentický ocet je ponechán v  dubových 
sudech po dobu jednoho nebo dvou let a  poté se plní do 
lahví.

Ve Francii, kde je považován za „krále octů“, se šam-
paňský ocet produkuje výhradně v oblasti Champagne, kde 
se vyrábějí specifi cké hrozny a  šampaňské. Ocet přichází 
s autentickou chutí šampaňského. Náznak vanilkové chuti, 
který má, pochází z dubových sudů, ve kterých je víno skla-
dováno pro stárnutí. 

Šampaňský ocet se rychle rozkládá, je-li vystaven teplu, 
vlhkosti nebo jasnému světlu. Měl by být tedy uložen na 
chladném tmavém místě (dokonce i v obchodním domě). Po 
otevření by se měl spotřebovat do 6 měsíců.

Používání šampaňského octu v kuchyni
Ocet Champagne je nejlehčí v  chuti. Hodí se tedy 

k  jemným pokrmům ze zeleniny, kuřecího, rybího masa 
a krevet.

Můžete smíchat česnek (nebo šalotku), dijonskou hoř-
čici, med, sůl, citronovou šťávu a extra panenský olivový olej 
se šampaňským octem a připravit tak šampaňský zálivkový 
dresink, který lze přidat do různých zelených salátů či např. 
zelených fazolí. Vinaigrette lze podávat na straně spolu se 
salátem a strávník si zálivku přidá podle chuti. 

  U  melounů, broskví a  bobulovitého ovoce můžete šam-
paňský ocet použít k výrobě lahodného ovocného salátu. 
Přidejte 1 díl octa ke 2 dílům olivového oleje a zálivka je 
připravena. Šéfkuchaři doporučují míchat šampaňský ocet 
s ovocem k vytvoření pikantního dezertu, který můžete ještě 
posypat například zdravými konopnými semínky. 

  Můžete jej použít k výrobě pikantní ovocné salsy z manga, 
červené cibule, pálivé zelené papričky serrano chile (typické 
v mexické kuchyni, kde se obvykle používají k přidávání 
chuti a pálivosti k salsám a dalším pokrmům) a koriandru. 

  Výborně dochutí tradiční francouzskou beurre blanc
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     omáčku – bílou máslovou omáčku, podávanou k pečeným 
nebo grilovaným mořským plodům a  rybám. Skvělá je 
například k oblíbenému lososu (obr. 5).

   Osvěžující je při podávání mesclun greens, což je salát tra-
dičně obsahující malé, mladé listy (oblíbené „baby leaves“) 
druhů jako je čekanka, rukola a mladé lístky z červených 
listových salátů (z  červené řepy, hlávkového salátu, čer-
vené rukoly). Dnes se pojem salátových směsí rozšířil také 
o mladé lístky špenátu, mangoldu, štěrbáku neboli endivie 
(pocházející z planého druhu čekanky), listy mladé pampe-
lišky, rokety, mizunu (japonská hořčice chutí připomínající 
rukolu) a polníček [14] (obr. 6).

Náhrada za šampaňský ocet
Možnost nahradit šampaňský ocet za jiný se odvíjí od 

přípravy konkrétního jídla. Lze použít ocet z bílého vína, ale 
protože je šampaňský ocet velmi mírný, nemůžete na jeho 
místo použít silný ocet. Můžete vyzkoušet pomerančovou, 
mandarinkovou nebo citrónovou šťávu anebo použít ocet 
sherry a přidat k získání sladší chuti 1 nebo 2 kapky sherry. 

Sladový ocet

Velmi oblíbený je ve Velké Británii, kde ho přidávají také 
do chipsů a k rybám. Tradiční „fi sh and chips“ je sladovým 
octem pokapáván i v některých dalších zemích. Ocet se vyrábí 
ze sladu a je pro něho charakteristická barva připomínající 
tmavě hnědé pivo a nezvyklá štiplavá, citronová chuť. Pro tuto 
nezvyklou chuť není u nás používán. Je vhodný na moření 
masa. Obzvláště chutný je v kontrastu se slanými a škrobo-
vými potravinami ve sladkokyselých marinádách, chutney, 

okurkách a  silně aromatické zelenině, jako je cibule [15]. 
Můžeme ho přidat pro extra lehké a velmi křupavé těsto na 
smažení rybích nebo cibulových prstenů. Použijte jeden šálek 
mouky, jeden šálek vody, 1/2 lžičky jedlé sody a jednu polév-
kovou lžíci sladového octa, promíchejte a podle chuti ochut-
nejte.

Důležité upozornění pro celiaky
Sladový ocet obsahuje lepek z ječmene. Bílý ocet vyro-

bený z alkoholu destilovaného z obilovin má nižší obsah než 
prahové množství lepku, ale stále to může být problém pro 
lidi s celiakií, kteří jsou velmi citliví. Pro tyto konzumenty se 
hodí všechny další druhy octů, jako je vinný ocet a rýžový ocet, 
které lepek neobsahují.

Umeocet

Umeocet není ve skutečnosti ocet, jelikož vzniká jako 
vedlejší produkt při výrobě nakládaných švestiček, či chcete-
-li spíše japonských meruněk – umeboshi. Japonská meruňka 
má všestranné využití v  tradiční východoasijské kuchyni 
a medicíně, používány jsou na výrobu ovocných šťáv, omáček, 
džemů, sirupů, dochucovadel a likérů. V japonské kuchyni se 
uplatňují i květy, z kterých se vaří čaj nebo se používají jako 
dochucovadlo, například do korejských palačinek hwajeon 
[16, 17]. Nezralé plody, známé jako umeboši, se sklízejí na jaře 
a nejdříve se nasolí a suší několik dnů na slunci. Poté se naklá-
dají do sudů společně se solí, cukrem a kořením a nechají se 
fermentovat. Při fermentaci vzniká na dně sudů tekutina, tzv. 
umeocet, běžně dostupný i v českých obchodech. 

Nakládané švestičky jsou okrouhlé a  svraštělé, chut-
nají velmi kysele a slaně. Mají hnědou barvu, ale často bývají 
barvené na červeno buď pomocí rostliny akadžiso (jednoletá 
léčivá rostlina z čeledi hluchavkovitých pěstovaná na Korej-
ském poloostrově, v jižní Číně, v Japonsku a v Indii), která se 
přidává do sudů při kvašení, nebo u komerčně dostupných 
umeboši obvykle umělými barvivy [18].

Umeboši se často konzumuje s rýží, kdy se jedna šves-
tička umístí doprostřed rýže, výsledek pak připomíná japon-
skou vlajku. Je také běžnou součástí onigiri, rýžových koulí 
zabalených do listů řasy nori. 

Umeocet má výraznou slanou a kyselou chuť a příjemné 
lehce ovocné aroma. Výborně se hodí do salátových zálivek. 
V české kuchyni ho použijte při přípravě kulajdy nebo čočky 
na kyselo a také na dochucení všech pokrmů, kam potřebu-
jete dodat slano-kyselou chuť. Ale pozor, ať výsledný pokrm 
nepřesolíte.

Japonci věří, že umeboši jsou velmi zdravé, a v lidovém 
léčitelství jsou používány jako lék proti nachlazení. Medicín-
skými studiemi bylo prokázáno účinné antiseptické půso-
bení extraktů z  japonské meruňky. Díky vysokému obsahu 
soli vydrží dlouhou dobu poživatelné. Umeocet se doporučuje 
podávat při nechutenství, zažívacích potížích a únavě [19].

Skladování octů

Většina druhů octů může být uchovávána neomezeně 
dlouho v uzavřené nádobě při pokojové teplotě. Protože jsou 
vysoce kyselé, jsou přirozeně odolné vůči bakteriálnímu 
růstu a kažení. V nepasterizovaných octech mohou i nadále 
růst mikroorganismy z mateřské kultury a může vzniknout 
na dně sediment, který ale není nijak škodlivý. Tento proces 
můžeme zpomalit uložením nepasterovaných octů v chla-
du.

Obr. 5 Krevety, beurre blanc a rukola  Foto: Burešová, 2020

Obr. 6 Letní listový salát se šunkou  Foto: Burešová, 2020
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Salátová inspirace na léto

Octy jsou téměř vždy nepostradatelnou součástí salátů. 
Snad oba články o octech vyvolaly v čtenářích chuť vyzkoušet 
některé z octů právě do salátů. Letní listové saláty jsou rychlé, 
levné, atraktivní, zdravé a jsou vhodné k mnoha vínům podle 
využitých surovin a ingrediencí.

Nejznámější salát Caesar vznikl náhodně – jak se říká 
„z  nouze ctnost“, a  to doslova. Autorem receptury je Ital 
a majitel restaurace Caesar Cardini v Mexiku a ve Spojených 
státech. Pan Cardini vytvořil recepturu v roce 1924 v oka-
mžiku, kdy mu v kuchyni došly zásoby a byl nucen nasytit 
příchozí hladové hosty. Salát se stal slavným a o dvacet let 
později se začal nabízet v mnoha restauracích v Los Angeles. 
Dnes jej najdeme v restauracích po celém světě. Základem 
slavného salátu jsou listy římského salátu, citronová šťáva, 
sůl, pepř, olej, vejce a opečený bílý chléb. Dnešní modifi kace 
jej doplnily např. o ančovičky, grilované kuřecí maso a par-
mazán, tuňáka apod. [20, 21].

Recept na letní listový salát
V současnosti je mnoho různých druhů listových salátů 

(hlávkový, polní, čekanka, ledový rukola, římský apod.) a to 
nám umožňuje různě je kombinovat a připravit na mnoho 
způsobů. Salát je nutné zbavit horních zavadlých listů a koš-
ťálu, před použitím řádně omýt a odstranit přebytečnou vodu. 
Jsou různé názory na to, zda listy krájet na široké pruhy, nebo 
trhat, ale měli bychom zachovat jejich křehkost a nepoškodit 
je. Předem je vhodné připravit zálivku a opéci v troubě kousky 
bílého pečiva. 

Zálivka (dresink) vinaigrette 
Suroviny – 2 porce: 1 polévkové lžíce vinného octa 

(bílý, ne červený), ½ čajové lžičky ostré hořčice (nejlépe 
dijonské), 2 polévkové lžíce olivového oleje, čerstvě umletý 
bílý pepř, sůl a 1 lžíce nasekaných bylinek (petržel, pažitka, 
řeřicha apod.)

Postup: v misce umícháme ocet se solí a s hořčicí. Až 
se sůl rozpustí, pomalu přidáváme olej a za stálého míchání 
opepříme. Nakonec přidáme bylinky. Hořčici zaměňují 
v  Provensálsku za lisovaný česnek, jinde zase za stejné 
množství medu. 

Opečené krutonky (2 rohlíky nebo bílý chléb) nakrá-
jíme na 1 cm silné plátky, vložíme je na plech na pečicí papír 
a opečeme je v troubě na 175 °C (asi 5 minut). Je vhodné, 
abychom získali hezkou načervenalou barvu. Nakonec je 
můžeme podle chuti potřít česnekem a každý lehce zakáp-
nout olivovým olejem. 

Připravené kousky listů salátu klademe na talíř. Až 
těsně před konzumací (v  restauracích se často setkáte se 
salátem, který je ovadlý a krutony rozmáčené, protože byl 
salát připraven dlouho dopředu) zalijeme listy zálivkou 
a  lehkým nadzvedáváním dvěma vidličkami promícháme. 
Nakonec na listy klademe krutonky a můžeme konzumovat. 

Varianty: salát můžeme obložit například kousky vaře-
ného vejce, drůbežími játry, grilovanými kousky kuřecího 
masa nebo ryby, ale také opečenou anglickou slaninou 
apod. Výborně chutnají také posypané jádry vlašských
ořechů. 

Uvedené druhy salátu je vhodné vyzkoušet s různými 
styly bílých vín. Salát doplněný kuřecím masem je vhodný 
s pikantním tuzemským růžovým vínem. V teplých letních 
dnech saláty doplní také např. střiky připravené z  bílých 
a růžových vín. Dětem k nim můžeme podat hroznové šťávy, 
které chutnají výborně. 
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Z historie 

Mnozí z  nás si o  jejich původu pamatují ze školy pouze  
 tu skutečnost, že první konzumenti byli indiáni v  ob-

lasti And a první hlízy byly dovezeny do Evropy (Španělska) 
v první polovině 16. století. Než se staly pro Evropany a ná-
sledně většinu světa základní součástí běžného stravování, 
trvalo stovky let. Na území Českého království se první bram-
bory začaly pěstovat již v první polovině 17. století. K jídlu se 
zpočátku podávaly jako exotická potravina na šlechtických 
dvorech a v klášterech. Mezi tehdejšími zemědělci vzbuzova-
lo jejich pěstování a konzumace zpočátku velkou nedůvěru. 
Úřední snahy o jejich masovější rozšíření, jako nový a snad-
no dostupný zdroj potravy, byly do konce 60. let 18. stole-
tí v našich zemích velmi neúspěšné. Ve skutečnosti k  jejich 
rychlému rozšíření pomohl neúrodný rok 1770 a také násled-
né rozhodnutí Marie Terezie o systematické osvětě týkající se 
pěstování a konzumace brambor. V té době pomohly také vy-
soké dovozy sadby brambor z Braniborska. Běžnou a žáda-
nou součástí domácí kuchyně se staly u nás brambory během 
následujících několika desítek let.

České země v rámci Rakouska-Uherska již v druhé polo-
vině 19. stolení produkovaly zhruba čtvrtinu brambor z celé 
monarchie. Část produkce, hlavně z Vysočiny, se dobře pro-
dávala i ve Vídni. Tehdejší běžné výnosy byly okolo 8 t/ha,
v  letech 1905–1909 zdroje uvádí 10,5 t/ha. V  období let 
1905–1913 bylo v Českých zemích a na Slovensku, včetně 
Podkarpatské Rusi (Horní Uhry), osázeno celkem 750 tis. ha
brambor, resp. 8 % orné půdy a sklizeň činila 6,7 mil. tun. 
V roce 1920 bylo osázeno v celém Československu 606 tis. ha 
při výnosu 8,2 t/ha a celkové sklizni 5 mil. tun. Po Německu 
(705 kg) jsme v  Evropě byli na druhém místě v  produkci 
brambor na jednoho obyvatele (471 kg). 

Až do první světové války byla menší část produkce
(20 %) spotřebována jako potravina, významnější část (35 %) 

jako krmivo a zbytek byl používán na výrobu škrobu a lihu. 
Tento poměr se meziročně velmi měnil v závislosti na sku-
tečné úrodě brambor a různých nařízeních státu. Přednost 
měla vždy spotřeba brambor jako potravina a jako krmivo. 
Postupně se brambory stále více cíleně pěstovaly na zpraco-
vání, a to hlavně na škrob. Stoupala rovněž spotřeba brambor 
pro lihovarnický průmysl, především u velkostatků a soukro-
mých majitelů lihovarů. 

V  prvním desetiletí dvacátého století se začalo uva-
žovat o založení bramborářské organizace v Českých zemích. 
Podnět k tomu dal na základě doporučení poslanců A. Švehla 
(od roku 1909 předseda agrární strany – Republikánské 
strany zemědělského a  malorolnického lidu), který svolal 
v roce 1907 do Německého Brodu informační schůzi pěstitelů 
brambor a zde doporučil založení bramborářské organizace. 

Na základě tohoto návrhu se velmi nesnadného, nezá-
viděníhodného, náročného a přitom záslužného úkolu ujala 
skupina vedená především poslancem říšské rady ve Vídni
J. Hyršem. Na základě jejich návrhů byla svolána valná hro-
mada bramborářů Vysočiny, na které byly schváleny předlo-
žené stanovy svazu. Svaz českých pěstitelů zemáků byl 23. září 
1908 ustaven pro Království české a téhož dne v Brně pro Mar-
krabství moravské. Sídlem českého svazu byla zatím Praha.

Vzhledem k tomu, že sídlo obou svazů bylo mimo bram-
borářské oblasti, ukázalo se jejich řízení velmi těžkopádné 
a zdlouhavé. Porady svazu a jeho valné hromady se konaly 
často i mimo Prahu, především v Německém (Havlíčkově) 
Brodě. Po delších jednáních se nakonec celé vedení přestěho-
valo do Německého Brodu.

Nelze opomenout, že tato organizace od samých počátků 
své existence a po celou dobu jejího působení až do kritického 
roku 1938 měla velmi výraznou podporu v tehdejším předse-
dovi agrární strany Antonínu Švehlovi. V roce 1913 (poslanec 
Staněk) byla rovněž projednána otázka postupu při budování 
družstevních bramborářských podniků, lihovarů, škrobáren 
a sušáren. 

Vznikem Československé republiky v roce 1918 došlo 
v novém státě i k novému legislativnímu uspořádání, tvorbě 
nových zákonů, a  také se částečně měnily i soudní okresy. 
Na základě nových předpisů a norem dochází 24. 4. 1921 

Josef Králíček Miloslav Chlan

Zapojený, zdravý porost je předpokladem pro kvalitu sklíze-
ných hlíz
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v  Německém Brodě k  ustavení „staronového“ svazu pod 
názvem „Ústřední svaz pěstitelů zemáků“, který již defi ni-
tivně soustředil jednotlivé krajské odbory a okresní svazové 
organizace, včetně zemského svazu v Brně a na Slovensku 
v Bratislavě. Tímto aktem byla dovršena jednotná organizační 
struktura bramborářské organizace „Ústředního svazu pěsti-
telů zemáků“ a postavena tak na republikovou úroveň v rámci 
celé Československé republiky. 

Hlavním úkolem svazu v té době bylo především zvý-
šení ploch brambor, které během války silně poklesly. 
Nutné bylo navýšení výnosů a  dovoz sadby ze zahraničí. 
Těsně před válkou činila osázená plocha brambor v  Čes-
kých zemích a  na Moravě 300  tis. ha, v  roce 1918 již jen 
222 tis. ha. 

Naše bramborářství 
v druhé polovině 20. století

Vznikem Československa v roce 2018 zůstaly brambory 
důležitou součástí našeho zemědělství. Například v roce 1920, 
tj. před sto lety, bylo osázeno bramborami 10,3 % zemědělské 
půdy, tj. 391 000 ha, s průměrným výnosem 7,4 tun/ha. 

Osázená plocha bramborami přesahující 10 % vydr-
žela až do roku 1964 (342 tis. ha). Následně začaly plochy 
brambor rychle klesat. Hlavním důvodem bylo ukončení vyu-
žití brambor jako krmiva a také snížení produkce bramboro-
vého lihu. V živočišné výrobě se pro krmení začaly používat 
ve velkém nové technologie, které byly navrhovány většinou 
jen na suché krmení. Sušení brambor bylo drahé, tak bram-
bory byly nahrazeny u  prasat a  drůbeže obilninami. Také 
výroba lihu byla z brambor dražší než z obilí. Produkce lihu 
zůstala soustředěna do tzv. zemědělských lihovarů, které byly 
schopné vyrábět pouze surový líh. Ten se používal do někte-
rých speciálních výrob a bylo jej nutné před požitím ještě rafi -
novat. Nejznámější použití bramborového lihu bylo na výrobu 
rumu. 

Ještě v roce 1989 bylo osázeno bramborami 115 tis. ha 
při normálním (na tu dobu) výnosu 21 t/ha. Osázená plocha 
tak klesla na 3,5 % zemědělské půdy.

Vývoj po roce 1990

V 90. letech minulého století došlo k překotným změnám 
v našem zemědělství. Mnoho hospodařících družstev a vel-
kých pěstitelů brambor nepřežilo restituční a  privatizační 
vlnu. Nově vzniklé privátní podniky, ale i část soukromých 
zemědělců se přeorientovala na pěstitelsky jednodušší, méně 
rizikovější a lépe prodejné komodity. Razantně se snížil objem 
živočišné výroby, část orné půdy byla zatravněna a zemědělci 
dali přednost obilí, řepce a kukuřici před bramborami. V této 
době byla přestavěna většina skladů brambor na jiné použití, 
nebo byla prodána, popř. zprivatizována subjekty, které s pěs-
továním brambor neměly nic společného. Ze 17 bramboro-
vých škrobáren zůstaly 4 a z cca 70 zemědělských lihovarů jich 
ekonomicky přežilo jen několik. Také postupně skončila řada 
provozů na zpracování brambor. Zcela u nás skončila výroba 
bramborové kaše, významně se snížila výroba hranolků a kon-
centrovala se výroba bramborových lupínků. Po vstupu České 
republiky do Evropské unie se začaly zemědělcům poskytovat 
dotace, které byly vypláceny na hektary zemědělské půdy bez 
ohledu na velikost rostlinné a živočišné produkce zemědělce, 
příjemce dotace. Dotace neměly v sobě žádné motivační pod-
mínky pro zachování produkce pracných komodit rostlinné 
a živočišné výroby, včetně brambor. To znamenalo další sni-
žování ploch.

České země byly až do transformace významně přebyt-
kové v  produkci brambor, měly také dostatek vybavených 
skladů brambor, a především měly dostatek odborně zdatných 
a zemědělců. V současné době u pěstování brambor zůstali 
jen zemědělci, kteří do nich v minulých letech investovali a na 
jejich pěstování se dále specializují. Velké podniky se orientují 
na balení a zpracování, menší podniky se orientují na prodej 
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brambor ze dvora nebo do regionálních obchodů, restaurací 
a jídelen. 

Během uplynulých třiceti let jsme soběstačnost v bram-
borách postupně ztratili. 

Zvyšující se dovozy brambor silně ovlivňují ekonomiku 
a stabilitu pěstování. Velkým ekonomickým problémem je 
dovoz přebytků brambor z členských států Evropské unie za 
nižší ceny, než jsou jejich pěstitelské náklady. Uvedené ve 
výsledku znamená postupné snižování domácí produkce 
brambor. Zatím nejméně osázených ploch brambor bylo 
v roce 2019. V letošním roce jsou data ČSÚ příznivější, bylo 
osázeno 28 868 ha, z toho v zemědělském sektoru 22 894 ha
brambor a  u  pěstitelů do jednoho hektaru (domácností)
5974 ha, tedy pouze 0,9 % zemědělské půdy.

Naše bramborářství 
má budoucnost 

Brambory stále patří celosvětově mezi nejpěstovanější 
zemědělské plodiny. S osázenou plochou, která se v posled-
ních letech pohybuje kolem 19 mil. ha, se řadí po kukuřici, 
pšenici a rýži na čtvrté místo na světě. V některých vyspě-
lých státech světa se stávají brambory nově objevenou
super-potravinou, resp. snadno dostupnou zeleninou s vyso-
kým obsahem pro lidské zdraví prospěšných vitaminů, 
minerálních látek, antioxidantů a zároveň s vysokým sytícím 
efektem. Obsahují bílkoviny, které svým nutričním složením 
patří mezi nejkvalitnější rostlinné bílkoviny. Neobsahují 
v podstatě tuky a jsou součástí bezlepkových diet. Přestože 
obsahují poměrně dost škrobu, tak konzumací jedné porce 
(170 g) brambor získáme o zhruba 40 % méně energetické 
hodnoty, než ze stejné porce rýže nebo těstovin. Ve srovnání 
s nimi mají brambory přibližně dvojnásobek vlákniny. Nově 
se stále více mluví o významu tzv. rezistentního škrobu pro 
lidské tělo. Ten vzniká v hlízách brambor po jejich uvaření 
a zchlazení. Podle nových zjištění se v  lidském těle chová 

jako vláknina, stabilizuje střevní mikroorganismy a podle 
některých studií je i určitou prevencí proti rakovině tlustého 
střeva.

Obyvatelé České republiky jedí stále rádi brambory. 
Pokud máme na talíři k obědu nebo večeři i přiměřenou porci 
masa, můžeme si být jisti, že jíme vyváženou stravu. Samo-
zřejmě, že velmi chutnají většině lidí i jídla, kde jsou brambory 
hlavním chodem. Např. takové rané brambory na loupačku 
s pravou bramborovou chutí snad ocení každý. Proto se naše 
roční spotřeba na obyvatele dlouhodobě pohybuje na úrovni 
65–70 kg. 

Na základě uvedených skutečností jsme přesvědčeni, 
že brambory budou mít svoji nezastupitelnou roli v našem 
jídelníčku i v budoucnosti. Otázkou je, za jakých podmínek 
si budeme moci koupit u  nás vypěstované brambory. Na 
tuto otázku by nám mohli pomoci odpovědět naši pěsti-
telé, kteří jsou hlavním hybatelem produkce brambor u nás. 
Ale sami na obnovení soběstačnosti v  produkci brambor 

Bramborová pochoutka Vysočiny je soutěž studentů středních 
škol, probíhající každoročně v rámci tradičních bramborář-
ských dnů v Havlíčkově Brodě
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nestačí. Většina z nich chce dál pěstovat brambory jako zis-
kovou plodinu, protože i  bramboráři se musí chovat eko-
nomicky a dosahovat přiměřeného zisku bez velkých rizik. 
Správně tuto situaci pochopilo Ministerstvo zemědělství ČR 
a v posledních letech je začalo významněji podporovat. Zvy-
šování systematické podpory pěstitelům má nejen aktivní 
podporu Českého bramborářského svazu, ale i řady nevlád-
ních organizací, především Agrární komory ČR a  Země-
dělského svazu ČR. Jako zásadní vidíme poskytování tzv. 
dobrovolné podpory vázané na produkci konzumních a škro-
bárenských brambor (VCS). Správně zvolená výše této pod-
pory u  škrobárenských brambor vedla k  brzkému návratu 
na objemy produkce z  minulosti. U  konzumních brambor 
se toto nepodařilo a  jimi osázené plochy dál trendově kle-
sají, i když pomaleji. Platba VCS v zemědělské prvovýrobě 
v podstatě zlepšuje konkurenceschopnost pěstování brambor 
vůči dalším pěstitelsky jednodušším, méně nákladnějším 
a  rizikovějším plodinám, jako jsou obilí, řepka, kukuřice 
apod. 

Za velmi významné považujeme rozhodnutí MZe o pre-
ferenčním bodovém zvýhodnění pro pěstitele brambor, žada-
tele o podporu zemědělských investic do skladování brambor 
a speciální techniky pro jejich pěstování v rámci Programu 
rozvoje venkova. Díky tomuto rozhodnutí se v posledních 
letech zvýšila kapacita skladů na brambory a významně se 
zlepšilo strojní vybavení pěstitelů brambor. Obojí mělo 
vliv na zlepšení konkurenceschopnosti domácích pěsti-
telů, zvýšení finální kvality a  nabídky brambor po celou 
sezonu.

Pěstitelé také zlepšili stávající, nebo zavedli nové agro-
technické postupy pěstování brambor, realizují řadu půdo-
ochranných opatření omezujících erozi půdy, postupně 
snižují použití přípravků na ochranu rostlin a minerálních 
hnojiv. Statistiky ukazují, že objem použití těchto přípravků 
a  hnojiv na hektar je u  nás dlouhodobě výrazně nižší než 
u našich západních sousedů.

Společná zemědělská politika EU
od roku 2021

V rámci nové Společné zemědělské politiky Evropské 
unie od roku 2021 (SZP 2021+) je nutné v souladu s potře-
bami pěstitelů brambor a  domácího trhu s  bramborami 
zachovat stávající opatření a realizovat nová. Ze stávajících 
opatření je nutné nejen navýšit VCS pro konzumní bram-
bory, ale i zachovat VCS pro škrobárenské brambory. Dále 
je nutné zachovat preferenční bodové hodnocení pro inves-
tice do pěstování a skladování brambor. Pro zvýšení sobě-
stačnosti v konzumních bramborách bude nutné podpořit 
pěstitele, kteří se dobrovolně přihlásí do režimu jakosti Q CZ 
pro konzumní brambory a také do systému integrované pro-
dukce pro konzumní brambory. Brambory vypěstované podle 
požadavků režimu jakosti a  integrované produkce by měly 
být hlavním argumentem pro rozhodnutí o jejich nákupu ze 
strany našich občanů. Záměrem této aktivity ministerstva 
je, aby za podobnou cenu, za kterou se prodává konvenční 
produkce, byly v prodeji nově brambory vypěstované s ome-
zeným použitím přípravků na ochranu rostlin a s maximálním 
využitím tradičních organických hnojiv, čímž se dále omezí 
použití minerálních hnojiv. Zároveň tyto brambory a výrobky 
z nich budou laboratorně testovány na přísnější limity, než 
stanovuje národní nebo unijní legislativa. Spotřebiteli kupují-
címu brambory bude výše uvedené garantováno včetně úplné 
dohledatelnosti veškerých informací o místě produkce, agro-
technických opatřeních a postupech, místě skladování apod. 
Samozřejmě bude nutné i zavedení systematické informova-
nosti občanů o režimu jakosti Q CZ a integrované produkci 
konzumních brambor i používaných ochranných známkách. 
Pokud SZP 2021+ umožní a MZe podpoří realizace výše uve-
dených opatření, lze předpokládat, že se v horizontu pěti až 
sedmi let výrazněji přiblížíme k  soběstačnosti v  produkci 
brambor. �

Na odrůdové zkušebně ÚKZÚZ v Přerově nad Labem si bramboráři prohlížejí vzorky velmi raných odrůd brambor
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Naše výrobky získaly ocenění Česká chuťovka 2019

Zbojnická slanina Šunka od kosti – nejvyšší jakosti

Učňovský párek se sýrem

Krušnohorský páreček

Cílem konference je pochopení vztahu mezi 
výživou a klinickou diagnostikou. INDC je místem 
pro setkání odborníků z  oblastí výživy, klinické 
biochemie, potravinářské technologie, analytické 
chemie a medicíny. Konference se skládá z bloků 
přednášek a  posterových sekcí. Celá konference 
probíhá v anglickém jazyce. 

TÉMATA: probiotika, prebiotika, složky potravy a přírodní 
látky s blahodárnými účinky pro lidské zdraví, analytické 
metody užívané v nutrici a diagnostice
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Současné trendy 
v cereální 

technologii 2
Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc., 

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

Článek o současných trendech v cereální technologii jsme 
zveřejnili v Potravinářské Revui č. 1/2020. Pokusíme se na 

něj navázat a zobecnit náš pohled na věc do té míry, do jaké to 
je možné, a to zejména se zaměřením na postupy primárního 
zpracování obilovin, pseudoobilovin, ale i luštěnin a dalších 
podobných plodin.

Domníváme se, že v globálním měřítku je nejhlubším 
základem pro debatu o cereáliích růst lidské populace a pro-
gnózy jejího vývoje. V průběhu zhruba tří generací se počet 
obyvatel Země zdvojnásobil na stávajících 7,5 miliardy a do 
roku 2050 se předpokládá nárůst k  10 miliardám. Zajiš-
tění dostatku vody a potravy se stává již nyní zásadním pro-
blémem, který má dalekosáhlé dopady sociální, ekonomické, 
politické.

Cereálie jsou jedním z hlavních zdrojů lidské obživy. 
Díky „zelené revoluci“ ve druhé polovině minulého století 
se podařilo mohutným způsobem zvýšit produkci zeměděl-
ských plodin včetně obilovin díky novým agrotechnickým 
postupům. Nicméně agrobiologové a botanici stále častěji 
upozorňují na to, že zelená revoluce svůj potenciál již vyčer-
pala. Pravděpodobně budeme muset přijmout fakt, že bez 
genového inženýrství – dnes u mnohých tak obávaných geno-
vých manipulací – se v budoucnu neobejdeme.

Pro nás technology z  výše popsané globální situace 
vyplývá následující: připravujme se na příchod nových typů 
obilovin, pseudoobilovin, připravujme se na rozšíření spektra 
zpracovávaných plodin. Ale hlavně, a to je naše prvotní odpo-
vědnost, hledejme cesty k  maximálně efektivnímu využití 
všech složek našich surovin pro lidskou výživu a výživu hos-
podářských zvířat a pracujme na technologických postupech, 
kterými se bude zvyšovat bezpečnost potravin a krmiv.

V cereální technologii rozlišujeme dvě návazné etapy 
zpracování obilovin pro lidskou výživu, které obecně ozna-
čujeme jako primární a  sekundární zpracování. V  našem 
kulturně historickém okruhu představuje nejvýznamnější 
proud v  primárních postupech mlýnské zpracování a  za 
hlavní typ sekundárního zpracování považujeme pekárenské 
zpracování primárních produktů (mouk), tj. výrobu chleba 
a pečiva.

Rozšíření sortimentu zpracovávaných plodin bude zna-
menat, že uvedená hlavní (tradiční) linie, tj. mlýnsko-peká-
renské zpracování, se bude významně rozšiřovat o  další 
postupy. Povede k  tomu několik důvodů. Zaprvé nutnost 
maximálně efektivního využití výživového potenciálu obi-
lovin a dalších plodin, kterou mlýnsko-pekárenské zpraco-
vání není vždy schopno dosáhnout. Zadruhé nevhodnost 
některých nově zpracovávaných plodin pro standardní 
postupy i  z  hlediska fyzikálního či fyzikálně chemického. 
A zatřetí také z ekonomických důvodů, standardní mlýnsko-
-pekárenský proces je energeticky i investičně náročný. Tím 
nechceme říci, že tradiční postupy zaniknou. Doba chlebová 
nekončí a v dohledné době ani neskončí. Jen se vedle těchto 
postupů nebo v částečném průniku s nimi objeví (již objevují) 
nové postupy a je možné, že časem se tradiční chléb a pečivo 
stanou spíše dražšími a luxusnějšími potravinami.

Pokusme se nyní shrnout a zobecnit, jak bylo řečeno 
v úvodu, trendy zejména v první etapě technologického pro-
cesu – v  primárním zpracování obilovin, pseudoobilovin 
a případných dalších plodin.

Přestože o hlavních i minoritních složkách dnes zpraco-
vávaných obilovin a pseudoobilovin již víme díky moderním 
analytickým technikám skutečně velmi mnoho, intenzivní 
výzkum nás čeká v oblasti stanovení jejich skutečných fyzio-
logických účinků v lidském organismu a v oblasti jejich reálné 
využitelnosti či dostupnosti.

Pro nás technology to pak znamená na základě poz-
natků základního výzkumu hledat postupy, jak bioaktivní 
látky chránit před dopadem technologického zpracování, jak 
eliminovat ty, jejichž biologická aktivita se ukáže jako nepří-
znivá, a jak, u těch příznivých, přinášejících nutriční benefi ty, 
zvyšovat jejich biologickou dostupnost.

Cereálie sehrály svou historickou roli v období neoli-
tické zemědělské revoluce proto, že obsahují vysoký podíl 
škrobu, tedy jedné ze základních energetických živin, a že 
se dají relativně snadno pěstovat a bezpečně, i dlouhodobě, 
uskladnit. Obiloviny se tak staly jedním z nejvýznamnějších 
energetických zdrojů v lidské výživě a tuto roli hrály po tisíce 
let. A pro velkou část populace byly (a také v mnoha oblastech 
dnešního světa zůstávají) po většinu roku prakticky jediným 
energetickým zdrojem.

Až do počátku 20. století a mnohde ještě i v jeho prů-
běhu platilo, že většina obyvatel Evropy byla nucena poměrně 
intenzivně fyzicky pracovat. Ve druhé polovině 20. století se 
však začala situace radikálně měnit a v dnešní době již většina 
z nás fyzicky pracovat prakticky nemusí. Podobně i způsob 
našeho pohybu se z dříve zcela převažující chůze změnil na 
přepravu dopravními prostředky. Nedostatek pohybu se týká 
jak dospělé populace, tak i dětí. Energetická bilance meta-
bolismu většiny z nás je zcela jiná, než tomu bylo po mnoho 
tisíciletí našeho vývoje a než odpovídá geneticky určenému 
nastavení našeho metabolismu. Výhoda obilovin jako boha-
tého a dostupného zdroje energie se v této souvislosti ocitá ve 
zcela jiném světle.

Metabolismus přetížený příjmem energetických živin, 
zejména sacharidů a lipidů, dříve či později selhává. Proje-
vuje se to v první fázi nadváhou, poté obezitou, zvýšenou 
hladinou glukózy a  lipoproteinů v krvi, často v kombinaci 
s hypertenzí. Dostavují se projevy výše zmíněných chorob. 
Vedle energetické hodnoty se tak u  cereálních produktů 
dostává do centra pozornosti také glykemický index. Veli-
čina, která je určena mírou nárůstu glykemie (hladiny glu-
kózy v krvi) po požití dané potraviny. Její hodnota pro čistou 
glukózu, ke které se vztahují ostatní potraviny, je 100. Běžné 
pšeničné pečivo dosahuje hodnoty 70, což se již považuje za 
vysokou hodnotu glykemického indexu.
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Standardní pšeničné mouky jsou tvořeny téměř výlučně 
škrobem a zásobními proteiny. Moderní pšeničný mlýn pra-
cující ve standardním režimu je tak ve své podstatě vysoce 
efektivní rafi nérií, která produkuje tyto mouky s maximální 
dosažitelnou výtěžností a ve vysoké kvalitě a obalové a podoba-
lové vrstvy separuje a vylučuje jako vedlejší produkt (otruby). 
Otruby tak obsahují (zejména u pšenice) prakticky veškeré 
složky vlákniny obilného zrna. U žita, ječmene nebo ovsa se 
přinejmenším část celkového obsahu vlákniny ve formě arabi-
noxylanů či beta-glukanů vyskytuje i v endospermu. Pšeničné 
arabinoxylany se naopak v endospermu, a tudíž v moukách 
vyskytují pouze v nepatrných koncentracích, a odcházejí tedy 
po separaci v otrubách. Podobně je tomu i s dalšími látkami, 
které jsou součástí vlákniny (např. některé oligosacharidy) 
nebo které ji doprovázejí (polyfenoly).

To, že obilná vláknina, a zejména ty její složky, které 
zde uvádíme, přinášejí nutriční a zdravotní benefi ty, víme již 
dlouhou dobu, byť jejich skutečná biologická aktivita a jejich 
vliv na střevní mikrobiom se stále (a  intenzivně) zkoumá. 
Víme samozřejmě také, že obiloviny nejsou ani zdaleka 
jediným zdrojem vlákniny a že například pro děti, zejména 
v nízkém věku, není obilná vláknina vhodná. Fyziologickou 
potřebu vlákniny lze jistě zcela uspokojit dostatečnou kon-
zumací zeleniny, ovoce nebo luštěnin. Nicméně v souvislosti 
s obsahem škrobu a glykemickým indexem se pozitiva obilné 
vlákniny, a zvláště arabinoxylanů a beta-glukanů, dostávají 
do nové perspektivy.

V  celozrnných výrobcích je obsah škrobu (a  tudíž 
energie) vždy relativně nižší, což zcela jednoduše, aritme-
ticky, souvisí s jeho obsahem v endospermu a absencí v oba-
lových a většině podobalových vrstev. Díky tomu, ale zřejmě 
i díky biologické aktivitě některých složek vlákniny (právě 
například zmíněných arabinoxylanů a beta-glukanů) u celo-
zrnných výrobků významně klesá také glykemický index. 
Jestliže u běžného pečiva dosahuje výše uvedené hodnoty 
70, u běžného konzumního chleba minimálně 65, u celozrn-
ných pekárenských výrobků jeho hodnota klesá i pod 50, což 
již tyto produkty řadí mezi produkty s nízkým glykemickým 
indexem.

Tato fakta vedou ke zdánlivě jednoduchému závěru 
– problém obilovin v  lidské výživě v  moderní technolo-
gicky vyspělé společnosti trpící nadbytkem příjmu potravin 
s vysokým obsahem energie i glykemickým indexem mohou 

vyřešit celozrnné cereální produkty. Teoreticky mohou, to 
je jednoznačné, a lze to spočítat. Ale prakticky narážíme na 
několik zásadních problémů. Zaprvé jejich senzorické vlast-
nosti se často výrazně liší od běžného pečiva či chleba a pro 
velmi významnou část populace nejsou přitažlivé. Zadruhé 
pro děti, zejména v nízkém věku, nejsou vhodné. Ale hlavním 
problémem, který u celozrnných výrobků vyvstává, je kon-
fi gurace čistírenských linek ve standardních mlýnech, které 
se výrobou celozrnných mouk (jako vedlejšího produktu 
vedle standardního sortimentu) často zabývají. Stávající čis-
tírenské linky i po zařazení optických třídičů, které výrazně 
zvýšily jejich účinnost, nemusejí být pro výrobu celozrnných 
mouk dostatečně účinné.

Ze zdravotního hlediska nejzávažnější kontaminace, 
kontaminace mykotoxiny, pokud se vyskytuje, vyskytuje 
se převážně v obalových vrstvách zrna. Nadlimitní nálezy 
mykotoxinů (i reziduí pesticidů) jsou, pokud se standardním 
způsobem provádí vstupní kontrola i příprava zrna k mletí, 
u  běžných mouk sestavených z  částic endospermu spíše 
vzácné. V  případě celozrnných mouk se však potenciálně 
může jednat o podstatně větší problém.

Zatímco dosud diskutované aspekty týkající se proble-
matiky obilovin ve výživě se týkají celé populace, její nezane-
dbatelnou část (0,5–1 %) tvoří lidé trpící celiakií. Závažnou 
autoimunitní chorobou, jejímž spouštěčem je frakce pro-
laminů (dnes v přeneseném slova smyslu označovaná jako 
lepek), která se vyskytuje u obou středoevropských chlebo-
vých obilovin, pšenice i žita, dále také u ječmene a v menší 
míře i  u  ovsa. Celiaci, pokud si chtějí zachovat zdraví, 
musejí se těmto obilovinám a jejich produktům (s výjimkou 
některých speciálních produktů z  ovsa) důsledně vy-
hýbat.

Podíl populace, která pochybuje o vhodnosti lepku ve 
stravě, případně jej zcela odmítá, je ale podstatně širší. Bez 
ohledu na to, že lepek podle všech dosavadních podlože-
ných údajů lidem, kteří netrpí celiakií ani některými vzác-
nějšími projevy jeho nesnášenlivosti, objektivně nikterak 
nevadí a jeho vyloučení ze stravy jim nepřináší žádný proká-
zaný zdravotní benefi t, je třeba tento fakt přijmout. Z tohoto 
důvodu se stále větší pozornosti těší bezlepkové potraviny 
(včetně cereálních produktů) vyráběné s použitím obilovin, 
které lepek neobsahují, ale také ze širokého spektra jiných 
plodin – pseudoobilovin, luštěnin apod.
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Když shrneme vše, co jsme dosud uvedli a vztáhneme 
k  technologii primárního zpracování obilovin, můžeme 
snadno zformulovat několik tezí, které se s vysokou prav-
děpodobností týkají velmi blízké budoucnosti a které jsou 
výzvami již nyní:
1.  Význam obilovin se z pozice dostupného a snadno využitel-

ného zdroje energeticky bohatých potravin díky radikální 
změně životního stylu technologicky vyspělých civilizací 
přesouvá do pozice nikoli nutně zcela základní potravi-
nářské suroviny, v  níž nacházíme zdroje nutričně zají-
mavých a biologicky aktivních látek (významných složek 
vlákniny a některých doprovodných látek).

2.  Přes dosavadní výsledky cereální vědy, chemie a analytiky 
u mnohých těchto látek neznáme zcela přesně jejich sku-
tečnou fyziologickou aktivitu a jejich biologickou dostup-
nost našemu organismu (bioavailability). Nicméně víme, 
že jejich přítomnost v cereálních produktech a) snižuje 
jejich energetickou hodnotu, b) snižuje jejich jinak vysoký 
glykemický index.

3.  Obě naše chlebové obiloviny – pšenice i žito – podobně jako 
ječmen a oves – obsahují frakci prolaminů v dietologickém 
slova smyslu označovanou jako lepek, která prokazatelně 
vyvolává projevy celiakie, kterou trpí v ČR 0,5–1 % popu-
lace a která podstatně širší částí obyvatel, byť bez exaktně 
prokazatelného důvodu, přestává být akceptována.

4.  Jak v souvislosti s bodem 3 či dalšími (ať racionálními či 
iracionálními) výživovými trendy, tak v souvislosti s roz-
vojem globálního obchodu potravinářskými surovinami 
stoupá v  Evropě dostupnost i  poptávka po tradičních 
i zcela netradičních dosud minoritních cereálních suro-
vinách (pohanka, proso, čirok, amarant, quinoa), stoupá 
zájem o produkty z luštěnin (opět jak regionálně tradič-
ních, tak importovaných).

Výše shrnuté teze týkající se výživových potřeb a poža-
davků populace technologicky vyspělých civilizací se násle-
dujícím způsobem dotýkají postupů primárního zpracování 
obilovin, pseudoobilovin, luštěnin a podobným způsobem 
užívaných plodin:
1.  Standardní mlýnské zpracování chlebových obilovin, 

a zejména pšenice, přestože bude jistě i nadále dominovat, 
svým principiálním zaměřením přestává odpovídat novým 
výživovým požadavkům pro populaci vyspělých civilizací, 
respektive je s nimi často v protikladu.

2.  Dlouhá staletí vývoje standardní mlýnské technologie cílící 
k maximálně efektivnímu vytěžení endospermu a separaci 
obalových a podobalových vrstev zrna, která zejména u pše-
nice v současné době dosahuje limitu svých fyzikálních 
možností, vyústila do konfi gurace mlýnských jednotek, 
která je velmi složitá a relativně energeticky náročná.

3.  Standardní mlýnské zpracování zrna je vypracováno pro 
zpracování pšenice, žita (ve střední a východní Evropě), 
kukuřice, rýže, sóji a  několika dalších významných 
komodit, přičemž takto konfi gurované mlýny prakticky 
neumožňují zpracování jiné suroviny. Konfi gurace vysoce 
efektivních mlýnů je dnes velmi specializovaná, což před-
stavuje jistý problém při vzrůstajících nárocích na pestrost 
zpracovávaného sortimentu.

4.  Technologické postupy primárního zpracování obilovin, 
a zejména postupy přípravy zrna k mletí (či jiného typu 
primárního zpracování), v případě dekontaminace (čiš-
tění, třídění a povrchová úprava) nerefl ektují zcela doko-
nale zvýšená rizika kontaminace u celozrnných produktů, 
v případě hydrotermické přípravy zrna jsou zaměřeny pře-
devším na fyzikální (mlýnské) vlastnosti anatomických 
částí obilky a nevyužívají dostatečně potenciálu zvýšení 

dostupnosti, či dokonce zvýšení koncentrace bioaktivních 
složek.

Všechny tyto teze, které jsme se zde pokusili co nejpře-
hledněji shrnout, představují výzvy pro výzkum, vývoj a další 
technologický rozvoj.

Nový pohled na cereální technologii, ono „nové para-
digma“, spočívá spíše v posunu v našem uvažování a chápání 
potenciálu, který cereálie a další suroviny, kterými se dnes 
zabýváme, skrývají z hlediska možnosti přinést významné 
výživové benefi ty, v  chápání toho, že tradiční, standardní 
a osvědčené postupy je možno modifi kovat a rozšiřovat jejich 
záběr a doplňovat je postupy zcela novými a netradičními. 
Nebo naopak postupy velmi starými, často zapomenutými, 
ke kterým však můžeme přistoupit s  dnešními znalostmi 
z oblasti fyziky, chemie a biologie, a využít tak jejich zatím 
často netušené možnosti.

Domníváme se, že je třeba se zabývat v tomto ohledu 
v technologii primárního zpracování obilovin, pseudoobi-
lovin, luštěnin a dalších zrnin následujícími aspekty:
1.  Zvýšení účinnosti vstupní kontroly při jakémkoli pri-

márním zpracování a  dalšímu zdokonalení dekontami-
načních postupů. Zejména infekce plísněmi a následující 
kontaminace mykotoxiny, o jejichž zhoubných dopadech 
na lidské zdraví víme stále více, by nás měly vést k inten-
zivní práci jak na metodách detekce použitelné v průmys-
lových podmínkách, tak na metodách účinnějšího snížení 
nebezpečí průniku mykotoxinů zejména do celozrnných 
produktů.

2.  Hydrotermická úprava (příprava) zrna, která se dnes ve 
standardních mlýnských postupech omezuje na nakrá-
pění a odležení zrna zaměřené na co nejvhodnější modifi -
kaci soudržnosti a mechanických vlastností obilky, skrývá 
značný potenciál z hlediska úpravy zmíněné biologické 
dostupnosti bioaktivních látek. Práce s řízenou sorpcí vody 
do zrna v různé intenzitě a rychlosti při různých tepelných 
podmínkách může být jak součástí přípravy zrna k mletí či 
jiné formě dezintegrace, tak může být samotnou úpravou 
zrna k přímé konzumaci či jinému sekundárnímu zpraco-
vání. To není jistě zdaleka nic nového – kondicionování, 
máčení a někdy i naklíčení, vaření zrna (zápara) apod., 
vše se používalo a používá. Zásadním úkolem ale je docílit 
cíleným řízením hydrotermických procesů, vedle zlepšení 
mechanických a senzorických vlastností, zlepšení nutriční 
hodnoty navýšením dostupnosti a případně i koncentrace 
bioaktivních látek.

3.  Samotný dezintegrační postup skýtá mnoho možností 
směrem ke zvýšení nutričního přínosu obilovin. I  zcela 
standardní mlecí postupy umožňují účinnou regu-
lací zatížení mlecích strojů (v  tomto případě válcových 
stolic) a modifi kací jejich parametrů regulovat zejména 
stupeň mechanického a tepelného poškození škrobových 
zrn, které má dopad do hodnoty glykemického indexu. 
Obrovské možnosti však skýtají různé dezintegrační tech-
niky při výrobě celozrnných produktů. Granulace částic 
obalových vrstev má zásadní vliv jak na senzorické a tech-
nologické vlastnosti (např. vaznost), tak na skloňovanou 
dostupnost složek vlákniny a doprovodných látek. V kom-
binaci s více či méně šetrnou dezintegrací endospermu 
představují tyto techniky obrovský potenciál. A není vždy 
nutné (či žádoucí) mířit k celozrnným moukám v pravém 
slova smyslu. Pokud dezintegraci předchází řízená povr-
chová úprava (peeling) různé intenzity, lze docílit velmi 
zajímavého složení produktu s vysokým obsahem bioaktiv-
ních frakcí vlákniny, a se sníženým obsahem celulózy a lig-
ninu, které zásadní nutriční význam nemají. A současně se 
takovým postupem významně sníží riziko kontaminace.
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4.  Zejména technickou výzvou pak je vedle vysoce efektiv-
ních specializovaných mlýnských jednotek vyvinout takové 
konfi gurace dezintegračních a separačních strojů, které 
povedou k sestavám mlýnských linek s vysokou variabi-
litou, a  tudíž možností zpracování širšího sortimentu 
surovin na jedné a téže lince bez nutnosti zásadních tech-
nických zásahů. Současně by se mělo jednat o linky s pokud 
možno vyšší energetickou účinností, tj. nižší spotřebou 
energie nutné pro zpracování měrné jednotky suroviny.

Dotkněme se vedle výše uvedených principů primárního 
zpracování ještě jednoho tradičního a v současné době bouřlivě 
se rozvíjejícího postupu zpracování obilovin, který se nachází 
na pomezí primárních a sekundárních postupů a jehož význam 
v současné době zejména s ohledem na efektivní využití nutrič-
ního potenciálu obilovin i dalších plodin vzrůstá a dotýká se 
i senzorických aspektů. Tím postupem je fermentace, která 
může navazovat s výhodou na hydrotermickou přípravu.

Její principy a současný vývoj v oblasti cereální techno-
logie jsme popsali v našem předchozím příspěvku. Shrňme si 
zde tedy pouze hlavní teze.

Základními fermentačními (kvasnými) procesy, které se 
v cereální technologii uplatňují, jsou etanolové a mléčné kva-
šení. Zatímco první z nich se využívá především díky tvorbě 
oxidu uhličitého (kvasného plynu) sloužícího k nakypření 
těsta, mléčné kvašení jak homo-, tak heterofermentativního 
typu má zásadní vliv na senzorické vlastnosti výrobku. Ale 
jak se ukázalo, také na výživové vlastnosti, a to jak tvorbou 
některých nutričně významných a biologicky aktivních látek, 
tak také zvýšením biologické dostupnosti a využitelnosti látek 
přítomných v zrnech a primárních produktech. Mléčné kva-
šení je základem výroby kvasů.

V  současné době existuje mnoho technologických 
postupů výroby vitálních (živých) kvasů, které využívají 
moderní poznatky mikrobiologie, biochemie a nauk o výživě, 
které představují skutečně propracované biotechnologické 
procesy. Vyvíjejí se postupy modifi kace a optimalizace fer-
mentačních procesů s ohledem na kvantitativní i kvalitativní 
skladbu produktů, zejména na obsah a zvýšení dostupnosti 
biologicky aktivních a  nutričně přínosných látek. Kvasy 
také díky své stabilizační schopnosti snižují nebo eliminují 
potřebu přídavků některých přídatných látek sloužících 
k prodloužení čerstvosti a trvanlivosti chleba a pečiva. Jako 
substrát slouží primární produkty žita i pšenice.

Vedle tradičních kvasů se naše pozornost stále více 
zaměřuje také na méně tradiční obiloviny, ale také na pseu-
doobiloviny i luštěniny. Jako příklad mohou sloužit pohanka, 
čirok nebo rýže. Jedná se o  bezlepkové plodiny, což jim 
dodává význam nejen pro zvláštní výživu osob trpících celi-
akií či jinou formou intolerance lepku, ale jejich atraktivitu 
zvyšuje i zájem širší části populace o bezlepkovou stravu. 
Nové suroviny mají také často i poměrně významně odlišné 
chemické složení v porovnání s tradičními chlebovými obilo-
vinami, a proto fermentační postupy mohou vést i k dalším 
zajímavým dopadům do výsledných produktů, a  to jak 
nutričním, tak i senzorickým.

Důraz na fermentační procesy se netýká zdaleka 
pouze kvasů, ale v  tradičním pekárenském zpracování se 
stále více uplatňují postupy prodlouženého zrání a kynutí 
těst za různých teplotních režimů, které vedou k  pozoru-
hodným výsledkům jak senzorickým, tak nutričním a také 
významně ovlivňují údržnost pekárenských výrobků. O tom 
ale v některém z příštích příspěvků.

�
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Jíst zdravě
a přitom lahodně. 

YOURBODY je 
pravidelná dávka 

energie a chuti

Zdravý životní styl začíná u správné výživy. Zdravá a vyvá-
žená snídaně, proteinový nápoj na zlepšení sportovního 

výkonu, energetický nápoj při pocitu únavy či nejrůznější pu-
dinkové dezerty s širokým výběrem příchutí, které jsou rychlé 
a jednoduché na přípravu. 

Nevíte, kde začít? Máme tip! 

Společnost IDC-FOOD, s. r. o., český výrobce koře-
nicích směsí značky SPECIO a  produktů zdravé výživy
YOURBODY, je tu pro Vás již více než 20 let. Produkty YOUR-
BODY mohou být Vaším společníkem na cestách, při sportu 
i při každodenních činnostech. „Je to moje pravidelná dávka 
energie a chuti, pro tělo je to ideální výživa, se kterou jde spor-
tovní výkon maximálně nahoru. Navíc si udržíte štíhlou linii. 
Velký plus na závěr: Všechny produkty jsou rychle připravené 
a dobře chutnají,“ přibližuje nám značku YOURBODY mar-
ketingová manažerka Markéta Matoušová.

S YOURBODY můžete nastartovat své tělo již od sní-
daně. V produktové řadě „Buďte Fit“ naleznete celou řadu 

Markéta Matoušová
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snídaňových směsí, určených buď k přímé konzumaci, nebo 
do jogurtu, tvarohu či ovesné kaše. Složení je různorodé. 
Vybrat si můžete mrazem sušené ovoce v různých verzích, 
s obsahem goji, s mandlemi, chia semínky, kokosem nebo 
ořechy.

Nejoblíbenější řadou jsou nízkosacharidové dezerty – 
Creamy, vhodné i pro diabetiky a celiaky. „Výhodou našich 
dezertů je, že neobsahují cukry ani škroby, a  vy tak můžete 
mlsat s čistým svědomím. Připravují se bez vaření a najdete je 

v osmi příchutích: vanilka, jahoda, čokoláda, kokos, pistácie, 
lesní plody, karamel, banán. Novinkou je Proteinový Cream,“ 
popisuje Markéta Matoušová. 

V nabídce YOURBODY jsou rovněž ochucené kuskusy 
– ve slané i sladké variantě. „Novinkou je Kuskus s kuřecím 
masem a  zeleninou. Jedná se o  plnohodnotné jídlo, které si 
uděláte úplně kdekoli, v práci, ve škole, na cestách, na dovo-
lené. Je to opravdu rychlé a snadné,“ říká Markéta Matoušová. 
V nabídce slaných kuskusů je řada chuťových variant – s kari, 
s medvědím česnekem, se špenátem, sušenými rajčaty, s hou-
bami a další. Ve sladké variantě ochucených kuskusů je to pří-
chuť: Lyofi lizované ovoce a kokos, Kuskus s jablky a skořicí či 
novinka Kuskus s višněmi a čokoládou.

Pro sportovce nabízí značka YOURBODY řadu ener-
getických nápojů. K  hydrataci organismu během zátěže 
a rychlejšímu spalování tuků slouží energetické nápoje Vital 
Cartinine Plus, které zároveň podporují vytrvalostní výkon. 
Neobsahují cukr a jsou ve čtyřech příchutích. K maximali-
zaci výkonu, vytrvalosti a ke snižování pocitu únavy je vhodný 
energetický nápoj Booster či sacharidový ISO Energit.

„Pokud okolnosti dovolí, potkáme se příští rok na výstavě 
Země živitelka v Českých Budějovicích. Rádi se opět setkáme se 
všemi příznivci našich produktů a představíme je těm, kteří je 
dosud nevyzkoušeli. Každodenní ochutnávka zaručena,“ láká 
Markéta Matoušová.

Sledujte náš web, kde najdete pozvánky na sportovní 
akce, prezentace a různé další aktivity, jichž se s produkty 
YOURBODY budeme nadále účastnit. 

Upoutávky na akce a krátká videa o produktech najdete 
na Youtube: „yourbody.cz“.

Všechny produkty můžete objednat na e-shopu www.
yourbody.cz nebo ve specializovaném obchůdku v Tomkově 
ulici v  Hradci Králové či na náměstí ČSA v  Jaroměři, kde 
najdete i celý sortiment značky SPECIO – koření, marinády, 
obalovací těstíčka a další sortiment. 

IDC-FOOD, s. r. o.
�
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MEATING 2020

19. 10. 2020 Hotel OREA Voroněž, Brno

11. ročník konaný pod záštitou ministra zemědělství 
Miroslava Tomana

Mediální partneři 

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé, 

je mou milou povinností Vás pozvat na 11. ročník 
konference masného průmyslu MEATING 2020, která 
se bude konat 19. 10. 2020 (pondělí) v OREA Hotelu 
Voroněž v Brně. Chceme Vám přinést nejnovější infor-
mace z oboru zpracování masa i aktuální informace 
a reakce na koronavirus v souvislostech. 

Náš MEATING znamená setkání lidí, kteří rozumí 
masu a kteří chtějí rozšířit své obzory nejen v  rámci 

našeho oboru, ale i navázat nové cenné kontakty. Tato 
konference navazuje na úspěšné předchozí ročníky, 
kdy specialisté svými prezentacemi a odbornými před-
náškami zaujali účastníky v oblasti obchodu s potra-
vinami, potravinářským marketingem, technologiemi 
a legislativou. Chceme se také ohlédnout za osvětovou 
a náborovou kampaní „Je to maso“ – projekt na pod-
poru spotřeby masa a  masných výrobků, „Bude to 
maso“ – projekt s náborovou kampaní odborných škol 
a projekt „Masobraní“ – celostátní svátek masa. 

Informace a trendy 
Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který 
začíná v  9.30 hodin. Jeho součástí bude přednáška 
„Potravinářství v EU se zaměřením na obor zpracování 
masa“ (návrhy na omezení produkce a spotřeby masa 
a masných výrobků), budoucí podoba Společné země-
dělské politiky, příspěvky z oblasti legislativy EU a ČR, 
poznatky dozorových orgánů a národní dotace do potra-
vinářství. Navazující odborný program přinese aktuality 
z oblasti makroekonomiky, trendy ve spotřebě masa 
a v panelové diskuzi vystoupí klíčoví hráči na trhu masa 
a  masných výrobků. Jeho součástí budou příspěvky 
z oblasti legislativy, makroekonomiky a panelová dis-
kuze klíčových hráčů na trhu masa a masných výrobků. 

Inspirace 
Odborný program i jeho přestávky poskytnou prostor 
pro inspirativní debaty, s výměnou názorů a zkušeností 
mezi účastníky i řečníky. 

Zábava 
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným 
programem, bohatým občerstvením a příležitostí dobře 
a nerušeně se pobavit společně s kolegy a kamarády. 

Ocenění nejúspěšnějších 
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěš-
nějších profesionálů z našeho oboru a vítězů soutěže 
Řeznicko-uzenářské prodejny roku 2020. 

P R O Č  S E  Z Ú Č A S T N I T  M E A T I N G U  2 0 2 0 ! 

P Ř I J Ď T E  V Č A S ,  A Ť  V Á M  N I C  N E U N I K N E !

Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MEATING 2020 vydaří. 
Přihlášky je možné podávat na webu www.cszm-meating.cz. 

Vážení kolegové, věřím, že nadcházející, již jedenáctý ročník 
konference masného průmyslu MEATING 2020, podpoříte svým aktivním přístupem. 

TĚŠÍM SE NA VÁS! 

Karel Pilčík, předseda představenstva 
Českého svazu zpracovatelů masa

da představenstva
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JATKY
ČESKÝ BROD

a. s.

VEPŘOVÉ A HOVĚZÍ MASO 
Z RABBITU

– kvalita a tradice z českého masa
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RICHARD HRDINA, 
 místopředseda představenstva a ředitel 

největších jatek skupiny RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

RABBIT Trhový Štěpánov a. s. patří k významným produ-
centům vepřového masa, hovězího masa i mléka a v rám-

ci skupiny má fi rma vybudované kapacity na chov 14 tis. 
kusů prasnic, 4 tis. kusů dojných krav a 350 kusů masných 
krav. Veškerá produkce z  jednotlivých chovů je vykrmova-

ná ve vlastních zařízeních a s výjimkou mléka zpracovávaná 
ve vlastních zpracovatelských podnicích a distribuovaná do 
všech obchodních sítí u  nás i  některých prodejních sítí na 
Slovensku. 

Ve vlastní maloobchodní síti se prodává cca 20 % veš-
keré produkce, jedná se přibližně o 105 prodejen. Největším 
pozitivem při koupi masa z  produkce podniků RABBIT 
Trhový Štěpánov a. s., jako jsou podniky Mydlářka a. s., 
VEMA, akciová společnost, Drupork Svitavy, a. s., a zpra-
cované ve společnostech JATKY Český Brod a. s. a SKA-
LIČAN a. s., je, že má svůj rodokmen. Jsme schopni doložit 
kvalitu surovin, z kterých bylo vyrobeno krmivo pro zvířata, 
kde se zvíře narodilo, kde bylo odchováno, kde vykrmeno, 
kde poraženo a kde bylo maso zpracováno, a samozřejmě, 
kdo provádí kontroly na jednotlivých stupních výroby. Tato 
přednost 100% zajišťovaná vlastní výrobkovou vertikálou 
není běžná u většiny českých ani zahraničních producentů 
vepřového, hovězího masa a mléka. Nakupovaná zvířata či 
maso u většiny ostatních výrobců jsou zpracovávány pouze 
s označením země původu, nikoliv s přesnou adresou těch, 
kteří se ve vertikále podílí na kvalitě konečného produktu. 
U nás se jedná jen o maso českého původu, u kterého může 
spotřebitel zjistit všechny fáze jeho výroby a zpracování. 

Výrobní kapacity chovu prasat zajištují tři podniky specia-
lizované na chov a výkrm prasat, jedná se o podniky: 
– Mydlářka a. s., 
– VEMA, akciová společnost, 
– Drupork Svitavy, a. s.

RABBIT Trhový Štěpánov a. s. 
– producent kvalitního českého 

vepřového
a hovězího masa a mléka
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Mydlářka a. s. disponuje následujícími kapacitami pro 
chov prasnic a odchov odstavených selat:

Nová Ves s  kapacitou cca 900 kusů prasnic s  od-
povídajícím odchovem selat, který dosahuje úrovně 31,5 až
32 kusů selat na prasnici za rok. Provoz je kompletně 
zrekonstruovaný a zvířata prostá hospodářsky významných 
nemocí (označovaná anglickou zkratkou SPF). Chová ple-
meno PIC, ztráty odchovu selat se pohybují mezi 1 až 1,5 %, 
krmivo je z vlastních surovin a výroba zajišťována ve vlastní 
výrobně krmných směsí, recepturu krmné směsi sestavuje 
vlastní vyživář na základě doporučení fi rmou PIC. 

Božkovice s kapacitou 1 500 kusů prasnic, v současné 
době byla ukončena kompletní rekonstrukce nejmodernější 
technologie pro chov prasnic a  odchov selat. Dosažené 
výsledky před rekonstrukcí se pohybovaly kolem 32 kusů 
selat na prasnici za rok. Nyní probíhá naskladňování připuš-
těných prasniček plemena PIC. 

Mezno s kapacitou 1 300 kusů prasnic, s průměrným 
počtem odchovaných selat na prasnici 32,5 kusů za rok. 
Provoz je po kompletní rekonstrukci a repopulaci, je též prostý 
hospodářsky významných nemocí (SPF), ztráty odchovu se 
pohybují od 1,5 do 2 %. Krmení je z vlastních zdrojů, z vlastní 
výrobny krmných směsí, výživa je průběžně kontrolována 
vlastním specialistou pro výživu hospodářských zvířat. 

Převýšov s kapacitou 1 300 kusů prasnic je po totální 
rekonstrukci a repopulaci a s počtem odchovaných selat na 
jednu prasnici za rok 33,5 kusů. Provoz je též v režimu SPF, 
ztráty odchovu se pohybují kolem 1 %. Krmení je též zajišťo-
váno z vlastních zdrojů a jako ve všech provozech podniku 
Mydlářka a. s. je důsledně uplatňován systém veterinárně 
hygienické kontroly vstupu do objektu na bázi hygienické 
smyčky. 

Třebonín s  kapacitou 550 kusů prasnic je před 
dokončením rekonstrukce. Současně proběhla repopu-
lace, počet odchovaných selat na jednu prasnici a  rok 
dosahuje 30 kusů. Úplné dokončení rekonstrukce a  plný 
provoz se předpokládá začátkem roku 2021.

Přílepov s kapacitou 1 500 kusů prasnic je odstaven 
a probíhá příprava na rekonstrukci. Jedná se o nový provoz, 
jenž byl pořízen jako nevyužitá kapacita po tom, co bývalý 
majitel ukončil před několika lety chov prasnic, odchov selat 
a výkrm prasat. 

Podnik Mydlářka a. s. veškerá odchovaná selata sama 
vykrmuje ve vlastních a pronajatých provozech. Vlastní pro-
vozy jsou: Jankov, Zdislavice, Strážovice, Soběhrdy, Líšno, 
Převýšov, Soběsuky, Turovec, Přílepov a Třebonín, jejichž 
celková kapacita dosahuje přes 40 tis. výkrmových míst, 
pokud jsou v plném provozu. Zbylá část odchovaných selat 

se vykrmuje v pronajatých kapacitách. Ve výkrmech je dosa-
hováno nadprůměrných přírůstků 0,94 až 0,95 kg na kus 
a den. 

Celý chov i výkrm prasat na Mydlářce a. s. je na velmi 
vysoké úrovni jak z hlediska zoohygienického, tak z pohledu 
dosahovaných výrobních i ekonomických výsledků. Odchovy 
selat na prasnici jsou jen mírně nad průměrem v  České 
republice, ale vynikající zdravotní stav, kde ztráty u odchovu 
a výkrmu se dohromady pohybují kolem 2 %, zajištují dodávky 
vykrmených prasat na jatky, téměř 31 kusů na prasnici za rok. 
Přes v současné době nižší ceny vepřového masa při nákupech 
na jatkách nevytváří fi rma záporný hospodářský výsledek, ale 
hospodaří s mírným kladným hospodářským výsledkem. 

VEMA, akciová společnost, chová ve svých provozech 
cca 2 300 kusů prasnic s odpovídajícím odchovem 33,5 kusů 
selat na prasnici za rok a výkrmem. 

Chov prasnic je soustředěn do provozu Srní, kde jsou 
chovné prasnice a  zapuštěné prasničky. Tento chov byl 
rekonstruován v ceně cca 150 mil. Kč a zásobuje svou pro-
dukcí provoz odchovu selat v Řeztokách, kde se v průběhu 
roku odchovávají selata do živé hmotnosti 25 kg. Celkem 
se jedná o 67 tis. odstavčat, která jsou vykrmena z velké 
části ve vlastních provozech výkrmů v Načešicích a Zalaža-
nech, kde průměrné přírůstky dosahují 0,95 kg na kus a den. 
Část zástavu je pak vykrmována ve smluvních výkrmech 
cizích podniků. Výsledky v odchovu jsou velmi dobré a ple-
meno DanBred, které má vynikající výsledky v porodnosti 
a  ve  zmasilosti, má však vyšší ztráty v  průběhu odchovu 
a výkrmu celkem, které se v tomto podniku pohybují kolem 
5 %. Přesto se prodej prasat na porážku pohybuje kolem 
32 kusů prasat na prasnici a rok. Vyšší ztráty a vyšší nároč-

nost chovu tohoto plemene v současné době vykazuje nepa-
trné ekonomické přínosy. Lze ale předpokládat navýšení 
a stabilizaci cen, a tím i odpovídající ekonomiku a rentabilitu 
chovu. 

Drupork Svitavy, a. s., je třetím významným podnikem, 
který se podstatnou měrou podílí na produkci vepřového 
masa ve skupině RABBIT Trhový Štěpánov a. s. V současné 
době na třech provozech Drupork Svitavy, a. s., probíhají 
rozsáhlé rekonstrukce jak v chovu prasnic, tak v odchovech 
a výkrmech prasat. 

Velmi dobře funguje chov prasnic a odchov selat na 
provozu Makov, kde se chová cca 760 kusů prasnic a odpo-
vídající odchov selat. Odstav selat na prasnici představuje 
cca 33,5 kusů na prasnici za rok. Dalším chovem prasnic je 
Újezd u Černé Hory, kde se v současné době daří chovat cca 
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800 kusů prasnic a probíhá rekonstrukce porodny, odchovu 
selat i výkrmu prasat. Selata se odchovávají částečně v místě 
a část odchovu probíhá na farmě Jiříkov. Firma Drupork 
Svitavy, a. s., nakoupila dva velmi zajímavé provozy pro 
chov prasnic, odchov selat i výkrm v Medlově a Vícově, kde 
dochází k rozsáhlým rekonstrukcím a po dokončení se navýší 
stav základního stáda prasnic přibližně o 1 700 kusů. Nové 
provozy nebudou chovat hybrida DanBred, jako je tomu 
v ostatních provozech Druporku, ale postupně naskladňují 
hybrid PIC, aby bylo možné srovnat výsledky dvou hyb-
ridů v jednom podniku. Vyprodukovaná a odchovaná selata 
z celého podniku jsou vykrmována v provozech Korouhev, 
Staré Město, Bezděčí u Trnávky, Vendolí, Jaroměřice, Újezd 
u Černé Hory, Medlov a Vícov. 

Po dokončení rekonstrukcí uvedených provozů bude 
mít fi rma RABBIT Trhový Štěpánov a. s. cca 14 tis. kusů 
prasnic, od kterých bude vykrmeno a dodáno na vlastní jatky 
v Českém Brodě a České Skalici cca 430 tis. kusů vykrmených 
prasat ve váze přibližně 115 kg na kus. 

 
Chov skotu

Výrobní kapacity chovu skotu jsou směřovány hlavně 
do výroby mléka, kde v pěti podnicích jsou chovány dojnice 
v počtu 4 000 kusů s průměrnou užitkovostí 10 400 litrů mléka 
na dojnici za rok. Tyto dojnice vyprodukují za rok kolem 
40 mil. litrů mléka. V jednotlivých stájích se užitkovost pohy-
buje od 9,5 tis. litrů na dojnici za rok až do 13 tis. litrů na 
dojnici za rok. RABBIT Trhový Štěpánov dále chová stádo 
masného skotu, který se chová v podnicích První zemědělská 

Ratměřice spol. s r. o. a SPZV Ostředek, a. s., v počtu 350 kusů
krav bez tržní produkce. Odchovaný zástavový skot se pak 
v  těchto podnicích vykrmuje až do jatečné váhy 750 až 
850 kg na kus. Výkrm jatečných býčků zabezpečuje také spo-
lečnost AGRO Poříčí spol. s r. o., která telata a zástavový skot 
nakupuje mimo skupinu RABBIT a  provádí výkrm až do 
jatečné hmotnosti. 

Jatečné zpracování

RABBIT Trhový Štěpánov a. s. má k jatečnému zpra-
cování vepřového a  hovězího dobytka dva podniky, které 
zabezpečují nejen porážku, ale i zpracování masa a produkci 
masných výrobků. 

JATKY Český Brod a. s. poráží ročně od 170 do 200 tis.
kusů jatečných prasat a zajištují české výsekové maso z pro-

dukce výrobních podniků RABBIT Trhový Štěpánov a. s. 
Výsekové maso dodávají do obchodního řetězce Globus, 
dodávky představují cca 40 až 45 % své produkce, 20 až 
25 % své produkce prodává ve vlastních obchodech Jatek 
Český Brod a. s. a prodejnách RABBIT Trhový Štěpánov a. s.
Zbylých 30 až 40 % prodává maloobchodním prodejnám 
mimo skupiny a do provozů gastro. 

SKALIČAN a. s. Česká Skalice poráží ročně 100 až 
120 tisíc kusů prasat a  cca 6 tis. kusů hovězího dobytka, 
prasnic, ovcí a produkuje ročně cca 8 700 tun uzenářských 
výrobků. Výrobní kapacity jsou však v současné době vytí-
ženy na 50 až 60 %. 

Po ukončení rekonstrukcí výrobních podniků bude 
ročně k dispozici cca 430 tisíc kusů prasat, ze kterých bude 
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230 tis. kusů porážet SKALIČAN a. s., čímž dojde k 100% 
využití kapacity jatek. 

Soběstačnost

V  České republice je v  současné době soběstačnost 
ve vepřovém mase na úrovni 38 až 39 %, přesto zájem 
maloobchodního prodeje není o všechno domácí maso. I když 
je nákladově levnější a pro naše životní prostředí výrazně pří-
znivější, probíhá obrovský nákup štědře dotovaného vepřo-
vého masa ze Španělska, Belgie, Německa a dalších států. 

Touto nepříliš vhodnou nákupní politikou maloob-
chodu jsme nuceni část produkce v živém stavu vyvážet na 

Slovensko, do Maďarska a v menší míře i do Německa. Máme 
to v Evropě Kocourkov!

Pokud však politika státu bude směřovat ke zvyšování 
soběstačnosti a budeme dávat přednost produktům z krát-
kého výrobního a zpracovatelského řetězce, tedy domácím 
regionálním produktům, může být výroba a zpracování vep-
řového masa velkou příležitostí pro zemědělskou prvovýrobu, 
vždyť téměř 50 % produkce obilovin se vyváží jako surovina 
a dovoz vepřového masa s přidanou hodnotou překračuje 
60 %. Nákup domácí regionální produkce je velkou příle-
žitostí i pro naše občany, kteří tak mají možnost kupovat 
zdravé, kvalitní domácí potraviny, které konkurují zahra-
ničním dovozům. V případě, že tady nebudeme mít vlastní 
produkci vepřového masa, ceny masa a výrobků z něho se 
výrazně zvýší a my budeme jenom statisty. 

Velmi dobré chovatelské výsledky dávají velkou šanci 
tomuto odvětví vrátit se do roku 1993, když jsme byli ve 
výrobě vepřového masa ještě soběstační. Vedle výrobců 
mohou profitovat i  zpracovatelské subjekty, kterých je 
dostatek a  jsou přiměřeně vybaveny, ale jejich současně 
nižší vytížení snižuje jejich profit. Samozřejmě základní 
podmínkou budou podpory v celé EU. Není nutné, aby se 
zvyšovaly, ale musí se sjednotit, tak aby docházelo ke konku-
renci na základě výsledků, nikoliv na základě síly národních 
rozpočtů jednotlivých států Evropské unie. 

Jak toto změnit, tedy zvýšit soběstačnost, nám dávají 
příklad státy, jako je Německo, kde ještě v nedávné době měli 
soběstačnost ve vepřovém mase na úrovni 80 %, ale dnes pro-
dukují přibližně 120 % své potřeby a z pohledu své velikosti 
jsou významným exportérem. Stejně tak Španělsko produkuje 
373 % své potřeby a ještě před 20 lety bylo sotva soběstačné. 

Naše výsledky z pohledu nejen užitkovosti, ale i nákladů 
jsou lepší než ve Spolkové republice Německo a přibližně 
stejné na úrovni Španělska, tak proč bychom neměli kon-
zumovat vlastní vepřové, když dokážeme zajistit špičkové 
podmínky výroby, máme vlastní krmivo, a hlavně vynikající 
zooveterinární i  hygienickou kontrolu výroby, zpracování 
i prodeje.  �
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Organizační struktura fi rmy RABBIT Trhový Štěpánov a. s.
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 Zelená dohoda
pro Evropu 
a Strategie

od zemědělce
ke spotřebiteli 

Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Cíle a principy Zelené dohody pro Evropu (European Green 
Deal) vychází z přesvědčení, že změna klimatu a zhoršo-

vání životního prostředí představují pro Evropu a  celý svět 
existenciální hrozbu. Citáty dvou hlavních představitelů
Evropské Komise (EK) je vystihují:

„Zelená dohoda pro Evropu je naší novou strategií pro 
růst. Pomůže nám snížit emise a současně vytvářet pracovní 
místa,“ Ursula von der Leyenová, předsedkyně EK. 

„Navrhujeme zelenou a inkluzivní transformaci s cílem 
pomoci zlepšit dobré životní podmínky lidí a zajistit zdravou 
planetu pro příští generace,“ Frans Timmermans, výkonný 
místopředseda EK.

Následující text stručně popisuje hlavní body a  prin-
cipy vyhlášené strategie s využitím infografi ky zveřejněné na 
stránkách EK. 

Zelená dohoda pro Evropu je balíček opatření EK, který 
byl představen 11. 12. 2019. Občanům a společnostem v EU 
by měl zajistit přechod na udržitelnější a ekologičtější hos-
podářství. Za cíl si klade do roku 2050 učinit z Evropy první 
klimaticky neutrální kontinent (pod pojmem klimatické neu-
trality se rozumí stav, kdy je dosaženo rovnováhy mezi emi-
semi uhlíku a jeho pohlcováním). Mezi navrhovaná opatření 
patří snížení emisí, investice do špičkového výzkumu a ino-
vací a ochrana přírodního prostředí. Transformace evropské 
ekonomiky má proběhnout tak, aby byla dlouhodobě udrži-
telná, tedy aby byl možný její růst bez současného zvyšování 
využívání přírodních zdrojů. 

Co je Zelená dohoda pro Evropu?
 

Opatření pro řešení klimatu
Tento strategický dokument má EU nasměrovat k tzv. 

udržitelné budoucnosti. EK navrhne evropský zákon o kli-
matu, čímž tento politický závazek získá právní závaznost 
a podnítí investice. Dosažení tohoto cíle bude vyžadovat opat-
ření ve všech odvětvích hospodářství:· Energetika: Dekarbonizace odvětví energetiky – výroba 

a využívání energie způsobuje více než 75 % emisí sklení-
kových plynů v EU.· Budovy: Renovace budov, aby lidé měli nižší účty za 
energie a snížila se spotřeba – 40 % naší spotřeby energie 
připadá na budovy.· Průmysl: Podpora průmyslu ve vývoji inovací, aby se EU 
stala světovým lídrem v zelené ekonomice – evropský prů-
mysl využívá pouze 12 % recyklovaných materiálů.· Mobilita: Zavádění čistších, levnějších a zdravějších forem 
soukromé a veřejné dopravy – na dopravu připadá 25 % 
našich emisí. 

Schéma jednotlivých prvků Zelené dohody

Pomáhat 
společnostem 
stát se světovými 
lídry v oblasti 
čistých produktů 
a technologií

Pomáhat zajistit 
spravedlivou 
a inkluzivní 
transformaci

Do roku 2050 
klimaticky 
neutrální

Snížením 
znečištění 
chránit 
lidský život, 
živočichy 
a rostliny

Zvýšení ambic EU v oblasti 

klimatu pro roky 2030 a 2050

Dodávky čisté, dostupné 

a bezpečné energie

Aktivizace průmyslu pro čisté 

oběhové hospodářství

Stavět a renovovat za účinného 

využívání energie a zdrojů

Financování transformace

EU jako 

globální lídr

Transformace 

ekonomiky EU 

pro udržitelnou 

budoucnost

Zelená 

dohoda 

pro Evropu

Mobilizace výzkumu 

a podpora inovací

Životní prostředí bez toxických 

látek díky ambicioznímu 

cíli nulového znečištění

Ochrana a obnova ekosystému 

a biologické rozmanitosti

Urychlení přechodu k udržitelné 

a inteligentní mobilitě

Nikdo nesmí zůstat opomenut 

(spravedlivý přechod)

„Od zemědělce ke spotřebiteli“: 

spravedlivý a zdravý potravinový 

systém šetrný k životnímu prostředí

evropský 

klimatický 

pakt
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Mechanismus spravedlivého přechodu
Cí lem je vybudovat spravedlivý a inkluzivní systém pro 

všechny. EU poskytne fi nanční podporu a technickou pomoc 
lidem, podnikům a  regionům, které budou přechodem 
k zelené ekonomice nejvíce zasaženy. Mechanismus spraved-
livého přechodu pomůže zmobilizovat v nejvíce postižených 
regionech procesy za nejméně 100 miliard EUR v období let 
2021–2027.

Strategie Farm to Fork 
Jedním z ústředních bodů Zelené dohody je Strategie 

Farm to Fork (F2F). Do češtiny je název dokumentu překládán 
jako „Strategie z farmy na vidličku“ nebo „Strategie od vidlí 
na vidličku“ nebo také jako „Strategie od zemědělce ke spo-
třebiteli“. Ve fi nální verzi byla publikována v Bruselu v květnu 
letošního roku jako sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému a  sociálnímu výboru 
a Výboru regionů. Komplexně se zabývá problémy udržitel-
ných potravinových systémů a uznává neoddělitelnou vazbu 
mezi zdravím lidí, společnosti a planety. Celý dokument má 
přes 20 stran. Následující text je jeho extraktem se záměrem 
uvést hlavní myšlenky a teze.

1. Nutnost opatření

Všichni občané a provozovatelé by měli mít prospěch 
ze spravedlivé transformace, zejména aktuálně v období 
po skončení pandemie COVID-19 a  hospodářského 
útlumu. Přechod k  udržitelnému potravinovému systému 
může přinést environmentální, zdravotní a sociální výhody, 
nabídnout ekonomické zisky a  zajistit, že zotavení z  krize 
nás přivede na udržitelnou cestu. Zásadně důležité je zajistit 
udržitelné živobytí pro primární producenty, jejichž příjmy 
nejsou stále dostačující – např. průměrný zemědělec v EU 
v současné době vydělává přibližně polovinu toho, co prů-
měrný pracovník v hospodářství obecně. Během pandemie 
COVID-19 se ukázalo, jak důležité je mít spolehlivý a odolný 

potravinový systém, který bude fungovat za všech okolností 
a bude schopen zajistit pro občany přístup k dostatečným 
dodávkám cenově dostupných potravin. 

„F2F“ představuje příležitost pro zlepšení životního 
stylu, zdraví a životního prostředí. Pokud se vytvoří příznivé 
potravinové prostředí, napomůže to zdraví a kvalitě života 
spotřebitelů a  sníží náklady na zdravotní péči. Evropské 
potraviny by se měly stát celosvětovým standardem udrži-
telnosti. Cílem je odměnit ty zemědělce, rybáře a další provo-
zovatele v potravinovém řetězci, kteří již přešli na udržitelné 
postupy, umožnit tuto transformaci i  ostatním a  vytvořit 
další příležitosti pro jejich fi rmy. Tento přechod se neusku-
teční bez změny způsobu stravování. V EU si 33 milionů 
lidí každý druhý den nemůže dovolit kvalitní jídlo a pro část 
obyvatelstva v mnoha členských státech má zásadní význam 
potravinová pomoc. Problém nedostatku potravin a  rizika 
cenové dostupnosti se v době hospodářského poklesu zhor-
šují, a proto je nutné přijmout opatření zaměřená na změnu 

Realizace přechodu pomocí informovaných rozhodnutí a zvyšování efektivity

Vytvoření prostředí propagujícího zdravou výživu, které spotřebitele motivuje k volbě zdravých, 
udržitelných potravin. V roce 2017 bylo podle odhadů více než 950 000 úmrtí v EU spojeno s nezdravým 
stravováním (tedy celá jedna pětina). Zdravý jídelníček založený na rostlinné stravě snižuje riziko život 
ohrožujících nemocí a omezuje environmentální dopad na náš potravinový systém.

Označení potravin umožní spotřebitelům zvolit zdravé, udržitelné stravovací návyky. EK předloží návrh 
povinného vyznačování nutričních údajů na přední straně balení potravin a rovněž vytvoří rámec pro 
označování udržitelných potravin, který bude upravovat výživové, klimatické, environmentální a sociální 
aspekty potravinářských výrobků.

Zintenzivnění boje proti plýtvání potravinami. EK chce do roku 2030 snížit objem potravinového odpadu na 
obyvatele o polovinu, a to na maloobchodní i spotřebitelské úrovni. Proto navrhuje přijmout v celé EU právně 
závazné cíle v oblasti plývání potravinami, a to do roku 2023.

Výzkum a inovace. 10 miliard eur z programu Horizont Evropa na výzkum a inovace týkající se potravin, 
biohospodářství, přírodních zdrojů, zemědělství, rybolovu, akvakultury a životního prostředí. Předávání 
znalostí je naprosto zásadní. Poradenské služby pro zemědělství a Informační síť pro udržitelnost zemědělských 
podniků tak budou hrát při přechodu zemědělců na ekologický způsob produkce významnou roli.

Podpora přechodu na celosvětové úrovni. Stanou-li se evropské potraviny synonymem pro udržitelnost, 
mohou evropští zemědělci získat konkurenční výhodu a nové obchodní příležitosti. EU bude spolupracovat 
s třetími zeměmi a mezinárodními partnery s cílem podnítit globální přechod směrem k udržitelným 
potravinovým systémům. Rámec pro označování udržitelných potravin usnadní spotřebitelům výběr.

„Koronavirová krize ukázala, 
jak zranitelní všichni jsme 
a  jak důležité je obnovit rov-
nováhu mezi lidskou činností 
a přírodou. Strategie pro bio-
diverzitu a ‚Strategie od země-
dělce ke spotřebiteli‘, které 
jsou ústředním bodem ‚Zele-
né dohody pro Evropu‘, pouka-
zují na novou a lepší rovnováhu

mezi přírodou, potravinovými systémy a biologickou roz-
manitostí v  zájmu ochrany zdraví a  dobrých životních 
podmínek našich občanů při současném zvýšení konkuren-
ceschopnosti a odolnosti EU. Tyto strategie jsou zásadním 
prvkem velké změny, do které se právě pouštíme.“ Frans 
Timmermans, výkonný místopředseda EK.

„
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spotřebních návyků a  omezení plýtvání potravinami. Při-
bližně 20 % vyprodukovaných potravin se vyplýtvá. Zároveň 
vzrůstá obezita, více než polovina dospělé populace nyní trpí 
nadváhou. To přispívá k vysokému výskytu onemocnění sou-
visejících se stravováním (včetně různých druhů rakoviny) 
a nárůstu souvisejících nákladů na zdravotní péči. Evropská 
strava není v souladu s doporučeními ohledně stravování na 
úrovni jednotlivých států a „potravinové prostředí“ nezaru-
čuje, že zdravá varianta je vždy ta nejdostupnější.

2. Budování potravinového řetězce

· Zajištění potravinového řetězce (produkce, doprava, dis-
tribuce, uvádění na trh a spotřeba potravin) s neutrálním 
nebo pozitivním dopadem na životní prostředí. Zachování 
a obnova zdrojů ze země, sladkých vod i z moře, zmírnění 
změny klimatu a přizpůsobení se jejich dopadům. Ochrana 
pevniny, půdy, vody, ovzduší, zdraví rostlin a zvířat, dobré 
životní podmínky zvířat a zvrácení úbytku biologické roz-
manitosti. · Zajištění potravinového zabezpečení, výživy a veřejného 
zdraví – pro každého přístup k dostatku výživných a udr-
žitelných potravin, které splňují přísné normy v  oblasti 
bezpečnosti a kvality a zároveň odpovídají výživovým poža-
davkům a potravinovým preferencím. · Zachování dostupnosti potravin a  současně vygenero-
vání spravedlivější ekonomické návratnosti v dodavatel-
ském řetězci, aby nejudržitelnější potraviny byly nakonec 
i cenově nejdostupnější. Podpora konkurenceschopnosti 
dodavatelského odvětví EU, propagace spravedlivého 
obchodu a nové obchodní příležitosti při zajištění integrity 
jednotného trhu spolu s bezpečností a ochranou zdraví při 
práci. 

3.  Podpora udržitelné spotřeby
a zdravé stravy

Průměrný příjem energie, červeného masa, cukrů, 
soli a tuků v EU nadále překračuje doporučené hodnoty, 
zatímco spotřeba celozrnných obilovin, ovoce a  zele-
niny, luštěnin a  ořechů je nedostatečná. Nejdůležitější 
bude do roku 2030 zvrátit nárůst nadváhy a  obezity 
v celé EU. Odhaduje se, že v roce 2017 bylo v EU více než 
950 000 úmrtí (tj. každé páté) způsobeno nezdravým stra-
vováním, zejména s důsledkem kardiovaskulárních chorob 
a  rakoviny. Poskytnutím jasných informací, které spotře-
bitelům usnadní volbu zdravé a udržitelné stravy, se zlepší 
jejich zdraví a kvalita života a sníží se náklady na zdravotní 
péči. K  lepšímu informovanému rozhodování spotřebitelů 
navrhne EK zavést harmonizované povinné vyznačování 
nutričních údajů na přední straně balení a  zváží, zda 
navrhne rozšířit povinné označení původu nebo proveni-
ence. Rovněž posoudí možnosti harmonizace dobrovolných 
environmentálních tvrzení a vytvoření rámce pro označo-
vání, které bude v souladu s jinými relevantními iniciativami 
zahrnujícími výživové, klimatické, environmentální a soci-
ální aspekty potravinářských výrobků. EK také určí nejlepší 
způsob pro stanovení minimálních povinných kritérií pro 
veřejné zakázky na udržitelné potraviny, tzn. pro školy, 
nemocnice a veřejné instituce. Transformaci by měly rovněž 
napomáhat daňové pobídky, návrh EK týkající se sazeb 
DPH by mohl členským státům umožnit cílenější využívání 
sazeb, například v zájmu podpory ekologicky pěstovaného 
ovoce a zeleniny. 

4.  Omezení potravinových ztrát a plýtvání 
potravinami

Zásadní význam pro dosažení potravinové udržitelnosti 
má řešení ztrát a plýtvání. Získávání a přerozdělování pře-
bytků potravin, které by jinak byly vyplýtvány, má významný 
sociální rozměr. EK je do roku 2030 odhodlána snížit až 
na polovinu objem potravinového odpadu na obyvatele na 
úrovni maloobchodníků a spotřebitelů. Nová metodika pro 
měření potravinového odpadu navrhne právně závazné cíle 
pro omezení plýtvání potravinami v celé EU. I špatné chápání 

Přechod ke zdravějšímu a udržitelnějšímu potravinovému

systému EU je základem Evropské zelené dohody

Za jistit Evropanům zdravé, 

cenově dostupné

a udržitelné potraviny

Řešení změny klimatu 

Ochrana životního prostředí 

a zachování biologické 

rozmanitosti

Přiměřená ekonomická 

návratnost v potravinovém 

řetězci

Rozšíření 

ekologického zemědělství
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NA 
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a zneužívání vyznačování data spotřeby a data minimální 
trvanlivosti vede k plýtvání potravinami, EK proto zreviduje 
pravidla EU. 

5. Boj proti potravinovým podvodům

Udržitelnost potravinových systémů ohrožují i podvody 
v potravinářství. Klamou spotřebitele a brání jim činit infor-
movaná rozhodnutí, ohrožují bezpečnost potravin, poctivé 
obchodní jednání, odolnost trhů s potravinami a v konečném 
důsledku i jednotný trh. V tomto ohledu má zásadní význam 
politika nulové tolerance s  účinnými odrazujícími pro-
středky. EK zintenzivní svůj boj proti podvodům, aby bylo 
dosaženo rovných podmínek pro provozovatele podniků 
a posílily se pravomoci kontrolních a donucovacích orgánů. 
Navrhne přísnější odrazující opatření a lepší kontroly dovozu 
a  zváží možnost posílení koordinačních a  vyšetřovacích 
kapacit Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

6. Výzkum, inovace, technologie a investice

V rámci programu Horizont 2020 připravuje EK v roce 
2020 dodatečnou výzvu k předkládání návrhů pro priority 
„Zelené dohody“. V programu Horizont Evropa navrhuje 
EK vynaložit 10 miliard eur na výzkum a inovace v oblasti 
potravin, bioekonomiky, přírodních zdrojů, zemědělství, 
rybolovu, akvakultury a životního prostředí, jakož i na využí-
vání digitálních technologií a řešení inspirovaná přírodou pro 
zemědělskopotravinářské odvětví. Zásadní oblast výzkumu 
se bude týkat mikrobiomu, potravin z oceánů, městských sys-
témů zajišťování potravin, zvýšení dostupnosti a množství 
zdrojů alternativních bílkovin, jako jsou rostlinné, mikrobi-
ální, mořské a hmyzí bílkoviny a náhražky masa. V oblasti 
zdraví půdy a potravin vypracuje řešení pro obnovu zdraví 
a funkcí půdy a posílí agroekologické přístupy v prvovýrobě 
s cílem omezit používání pesticidů, hnojiv a antimikrobiálních 
látek. Přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému inter-
netu umožní rovněž začlenit do všech politik precizní země-
dělství a využívání umělé inteligence. Konečným důsledkem 
bude snížení nákladů pro zemědělce, zlepšení hospodaření 
s půdou a kvality vody, omezení používání hnojiv, pesticidů 
a emisí skleníkových plynů, zlepšení biologické rozmanitosti 
a vytvoření zdravějšího životního prostředí pro zemědělce 
a občany. EU posílí fond InvestE, tj. investice do zemědělsko-
-potravinářského odvětví tím, že sníží riziko investic, které 

realizují evropské podniky, a usnadní přístup k fi nancování 
pro malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapi-
talizací. 

7. Poradenské služby, sdílení dat
a znalostí, dovednosti

Objektivní a přizpůsobené poradenské služby potře-
bují zejména prvovýrobci. EK proto bude propagovat účinné 
zemědělské znalostní a inovační systémy (AKIS). Unijní pro-
gramy Copernicus a Evropská námořní síť pro pozorování 
a sběr dat (EMODnet) omezí riziko pro investice a usnadní 
zavádění udržitelných postupů v odvětví rybolovu a akvakul-
tury. Komise zajistí přizpůsobená řešení na pomoc malým 
a  středním podnikům zabývajícím se zpracováním 
potravin a malým provozovatelům maloobchodů a stra-
vovacích služeb, aby rozvinuli nové dovednosti a obchodní 
modely a zároveň se vyhnuli dodatečné administrativní zátěži 
a nákladům. Síť Enterprise Europe Network bude posky-
tovat poradenské služby v  oblasti udržitelnosti pro malé 
a  střední podniky a  bude podporovat šíření osvědčených 
postupů. Komise rovněž aktualizuje svou agendu doved-
ností, aby zajistila, že potravinový řetězec bude mít k dispo-
zici dostatek pracovních sil.

8. Podpora globální transformace

EU bude usilovat o  budování zelených aliancí pro 
udržitelné potravinové systémy se všemi svými partnery. 
Obchodní politika EU by měla přispět k posílení spolupráce 
se třetími zeměmi a k získání ambiciózních závazků od tře-
tích zemí v  zásadních oblastech, jako jsou dobré životní 
podmínky zvířat, používání pesticidů a boj proti antimikro-
biální rezistenci. EU zaměří svou mezinárodní spolupráci na 
výzkum a inovace v oblasti potravin, se zvláštním důrazem 
na přizpůsobování se změně klimatu a její zmírňování; agro-
ekologii; udržitelné řízení krajiny a správu půdy; zachování 
a  udržitelné využívání biologické rozmanitosti; inkluzivní 
a spravedlivé hodnotové řetězce; výživu a zdravé stravování; 
prevenci potravinových krizí a reakce na ně, zejména v nesta-
bilních situacích; odolnost a připravenost na rizika; integro-
vanou ochranu rostlin a normy v oblasti zdraví rostlin a zvířat 
a dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti potravin, 
antimikrobiální rezistence, jakož i udržitelnost svých koordi-
novaných humanitárních a rozvojových zásahů.  �
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Minerální vody
jsou nezbytnou 
součástí pitných 

režimů

Ing. JANA JEŽKOVÁ, 
předsedkyně Svazu minerálních vod, z. s.

Pravidelnou součástí, nebo spíše základem každodenního 
pitného režimu by měly být balené přírodní vody, které 

poskytují spoustu benefi tů. V České republice je nabídka ba-
lených minerálních, pramenitých i kojeneckých vod naštěstí 
velká a pestrá. Spotřebitelé si tak mohou i dnes, kdy nebyd-
lí v bezprostřední blízkosti zdrojů kvalitní vody, dopřát vodu 
chráněnou přírodou a z přírody pocházející. Vždy mohou mít 
kvalitní vodu po ruce a dodržovat pitný režim. Vybírat mohou 
podle své chuti, věku, činnosti i zdravotních potřeb. Pro vý-
běr té správné balené vody je důležité mít správné informace 
o vodě a číst etikety. 

Balené vody 

Kategorie balených vod zahrnuje přírodní minerální 
vody, pramenité vody, kojenecké vody a balené vody pitné. 
Vody minerální, pramenité a kojenecké musí pocházet z chrá-
něného podzemního zdroje původní čistoty, musí tedy být 
zcela bez chemických úprav a  dezinfekcí, bez jakéhokoliv 
znečištění. Balená pitná voda tvoří výjimku, protože může 
pocházet i z povrchového zdroje a být chemicky upravená. 
Kdo vyhledává opravdu kvalitní přírodní vodu, měl by vždy 
sáhnout po minerálce, pramenité nebo kojenecké vodě.

Zásadním rozdílem mezi balenými minerálními, pra-
menitými a kojeneckými vodami a pitnou vodou z vodovod-
ního systému je úprava pro splnění limitů nežádoucích látek. 
Kohoutková voda se upravuje složitými technologickými 
postupy za použití chemikálií, aby byla poživatelná a zdra-
votně nezávadná, nakonec se většinou dezinfi kuje chlorem, 
který inaktivuje mikrobiální znečištění. Přírodní minerální, 
pramenité a kojenecké vody jsou původní podzemní vody, 
přírodou vytvořené a staletími prověřené, navíc horninami 
filtrované a  chemií netknuté. Jejich složení zůstává stejné 
od hlubinného pramene až ke spotřebiteli, přitom splňují 
mnohem přísnější limity. Kvalitní přírodní voda zkrátka 
z kohoutku nikdy nepoteče. 

Minerální vody 

Výrazný podíl v prodeji balených vod zaujímají mine-
rální vody, které doplňují tělu chybějící minerální látky. Lidský 
organizmus je z principu potřebuje a umí je v této formě při-
jmout lépe než z jiných druhů potravin. Jde například o hořčík, 
vápník, zinek, draslík nebo fl uor. Ze statistických údajů Svazu 
minerálních vod vyplývá, že se prodej balených minerálních 
vod za posledních pět let zvýšil o 10 % a že členové Svazu za 
loňský rok vyprodukovali celkově i s ochucenými a léčivými 
minerálními vodami 901 milionů litrů. Trendem posledních 
let při výběru nápojů je především zdravý životní styl, kdy lidé 
místo alkoholu a limonád častěji vyhledávají minerální vody. 

Přírodní minerální vody mají prokazatelné fyziologické 
účinky na lidský organizmus. Ale pozor, přírodní minerální 
vody mají blahodárné účinky, ne léčebné, a jsou potravinou. 
Mohou být různě mineralizované, tzn. mají různý obsah mine-
rálních látek. Vody s nízkou a střední mineralizací do 1000 mg/l 
jsou vhodné pro všechny kategorie zákazníků, protože se jejich 
spotřeba nemusí omezovat v čase ani v množství a nevadí při 
žádné dietě. Vody bohaté na minerální látky jsou zase výhodné 



44
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

0
i n f o r m a c e

pro spotřebitele v letním období nebo při sportu, kdy je třeba 
s tekutinami rychle doplnit i minerální látky. 

Mýtus o tom, že minerálky nejsou vhodné pro vysoký 
obsah soli, bohužel šíří i neinformovaná zdravotní veřejnost. 
Přitom ty nejvíce mineralizované vody obsahují max. 1,2 g soli 
na litr, což je množství, které se vejde na špičku nože a odpo-
vídá běžnému dosolení polévky. Většina nízce a středně mine-
ralizovaných vod ale obsahuje jen 0,2 g soli na litr a méně.

Ochucené minerálky

Citlivě vnímaným tématem veřejného zdraví je obsah 
přidaného cukru v potravinách a nápojích, tedy i v ochuce-
ných minerálních a pramenitých vodách, které jsou speci-
fi ckým sortimentem českého trhu. Obsah přidaného cukru 
sleduje nejen WHO, EU a členské státy, ale také nevládní, 
průmyslové a výživové organizace. Doporučení odborných 
institucí ke snížení obsahu cukru je formulováno obecně ve 
vztahu ke všem potravinám včetně nápojů s obsahem přida-
ného cukru. Je na každém výrobci či odvětví, jak se u receptur 
vypořádá se snižováním obsahu přidaného cukru.

Členové Svazu v uplynulých letech významným způsobem 
pokročili a  snížili obsah cukru v  ochucených minerálních 
vodách. Od roku 2012 poklesl podíl cukru u nejprodávaněj-
ších minerálních vod o 9,53 % (na 3,8 g/100 ml). Citlivě prove-
dená úprava receptury při zachování senzorického chuťového 
profi lu výrobku a bez použití „umělých“ sladidel je přijímána 
spotřebiteli i při snížení obsahu cukru ve výrobku. Z povahy 
věci však vyplývá, že tento proces má svoje limity. 

Minerálky pod lupou

Přírodní minerální vody jsou fenoménem, který odráží 
mimořádnost geologických, geochemických, hydrogeologic-
kých a klimatických podmínek v kůře zemské. Jejich výskyt 
v České republice, stejně jako i jinde ve světě, není nahodilý. 
Geologické mapa ČR prozrazuje, že na stavbě území se podí-
lejí dva stavební celky, a to Český masiv a karpatská soustava. 
Oba geologické celky se liší jednak dobou vzniku, jednak geo-
logickými podmínkami, kterými byly utvářeny.

Geologický fenomén

Nejběžnějším typem minerálních vod jsou uhličité vody 
– kyselky. Základní podmínkou jejich vzniku je přívod juve-
nilního oxidu uhličitého do geologické struktury. Tektonické 

zlomové porušení skalního fundamentu, které je u  nás 
důsledkem karpatského vrásnění, vytvořilo ideální pod-
mínky pro výstup oxidu uhličitého v česko-slezském vulka-
nickém oblouku. Ten se prostírá od Františkových Lázní přes 
Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Doupovské hory, přes oblast 
Poděbrad, Náchodu, Nízkého Jeseníku a Moravské brány až 
do Luhačovic.

Základní rozdíl mezi kyselkami jednotlivých struktur 
Českého masivu spočívá v zastoupení rozpuštěných látek, 
které vyplývá z  vlastností prostředí vzniku a  hloubek for-
mování přírodních minerálních vod. Teplota vody a obsah 
rozpuštěného oxidu uhličitého totiž ovlivňuje rozpouštěcí 
schopnosti vody, a umožňuje tak vznik jedinečných minerál-
ních vod. Dostatečně spolehlivé první analýzy minerálních 
vod pochází již z počátku 19. století. Studium minerálních 
vod tehdy patřilo k  častým pracím význačných osobností 
lékařství nebo chemie. 

Ochrana pramenů

Systematická ochrana minerálních vod má v českých 
zemích bohatou tradici a  znamená ochranu před vnitř-
ními i  vnějšími zásahy jak vlastních zdrojů, tak pásem 
tvoření a  oběhu minerální vody, včetně ochrany infiltrač-
ního území zdrojů. Jedná se o  ochranu před činnostmi, 
které mohou nepříznivě ovlivnit chemické, fyzikální 
a  mikrobiologické vlastnosti, ale také zásoby a  vydatnost
zdroje. 

Zásadní legislativní ochranou zdrojů minerálních 
vod jsou ochranná pásma stanovená vyhláškou, většinou 
dvoustupňová. Ochranné pásmo I. stupně zahrnuje území 
okolo zdroje a zpravidla v něm jsou zakázány všechny čin-
nosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k ochraně a vyu-
žívání zdroje. Ochranné pásmo II. stupně je stanoveno 
k  ochraně zřídelní struktury zdroje, případně infiltrač-
ního území zřídelní struktury. Ochrana minerálních vod 
spočívá především v  ochraně proti vlivům stavební čin-
nosti, důlní činnosti, nežádoucím zemědělským a  lesním 
zásahům, kontaminaci ropnými produkty a proti nesprávné 
exploataci zdrojů. Dohled nad využíváním a  ochranou 
zdrojů mají balneotechnici, kteří úzce spolupracují s Mini-
sterstvem zdravotnictví – Českým inspektorátem lázní
a zřídel.

Balené přírodní vody využívají jen 0,02 % z celkových 
zásob podzemních vod, navíc z obnovitelných zdrojů, které 
průmysl nepoškozuje, ale naopak chrání podle rozhodnutí 
státních orgánů pro budoucí generace. 

Doupovské hory

Vrt přírodní minerální vody
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Historie stáčení

Minerální vody se již od středověku plnily do hliněných, 
kameninových, skleněných nebo dřevěných džbánků a lahví. 
V  praxi se postupně nejlépe osvědčily glazované nádoby 
z kameniny. Vývozní nádoby byly opatřovány raženou nebo 
tlačenou značkou vody. Uzávěry džbánků a  lahví byly do 
sklonku 18. století vesměs cínové, až v roce 1779 se začaly 
vyrábět těsné uzávěry z korku. Po roce 1800 se minerální voda 
plnila do štíhlejších lahví s ouškem, které se balily do plátna 
a ukládaly do beden se slámou. Většinou byly víceúčelové a jen 
málokdy se používaly ke stáčení vícekrát. 

Džbánky a lahve se plnily vodou buď jednotlivě ručně, 
nebo se v  kovových kleštích ponořovaly pod hladinu vody. 
O největší rozmach plnění minerálních vod se postaral Josef 
August Hecht (1772–1861). Zkonstruoval plnicí stroj, který 
plnil lahve pod hladinou oxidu uhličitého. Rozvíjející se lázeň-
ství přineslo v 18. a 19. století stáčení minerálních pramenů do 
skleněných lahví. Rozvoj se týkal pouze lázeňských měst a jejich 
léčivých pramenů, a byl tedy určitým způsobem lokalizován. 
Postupně však docházelo k rozšiřování nabídky i do dalších 
míst a od roku 1876 se téměř úplně přešlo na stáčení do strojově 
vyráběných skleněných lahví, na které se lepily tištěné etikety. 

Obalové materiály

Pro výrobce balených nápojů, ale hlavně pro spotřebitele 
je velmi výhodným obalovým materiálem PET, je chemicky 
inertní a vykazuje i další výborné funkční charakteristiky jako 
např. malou propustnost pro plyny, průzračnost, pevnost, 

nízkou hmotnost atd. Důsledkem je značné rozšíření tohoto 
obalového materiálu – v současné době se v celosvětovém 
měřítku stáčí více než 70 % balené vody do PETu.

PET (polyethylentereftalát) je polymerní materiál ze 
skupiny polyesterů, který se vyrábí pro potravinářské obaly 
za velmi čistých podmínek bez použití změkčovadel, plasti-
fi kátorů, stabilizátorů nebo maziv. Z tohoto pohledu lze PET 
považovat za velmi ušlechtilý polymer. Dostatečná inertnost 
PETu je zachována i při zvýšené teplotě, což potvrdily mig-
rační testy, které se prováděly mimo jiné na VŠCHT v Praze 
pro potenciální migranty při 50–60 °C. Tyto testy potvrdily 
nepravdivost opakujících se poplašných zpráv o nebezpeč-
nosti konzumace nápojů z PET lahví zahřátých např. v auto-
mobilu zaparkovaném na slunci. Stejně tak je naprosto 
nesmyslná zpráva, že PET obsahuje bisfenol A. Nicméně 
balené vody jsou potravinou, a tak by se s nimi mělo zacházet, 
což mimo jiné znamená respektovat podmínky skladování od 
výrobců.

Materiály, které výrobci používají pro balení přírodních 
vod, tj. PET a sklo, jsou 100% recyklovatelné obalové mate-
riály – všichni výrobci nesou za tyto obaly odpovědnost a platí 
nemalé prostředky za jejich sběr, třídění i recyklaci. 

Naši členové jsou zodpovědnými výrobci a  starají se 
nejen o ochranu a čistotu unikátních zdrojů přírodní vody, 
ale také o dlouhodobou udržitelnost celého odvětví. Ta zahr-
nuje především zodpovědné nakládání s nápojovými obaly, 
tedy zavedení principů oběhového hospodářství. Věříme, 
že v budoucnosti nastane ideální stav, kdy budou nápojové 
obaly lokálně opakovaně recyklovány zpět do nových nápojo-
vých obalů. Jedním ze způsobů, jak se na tuto cestu vydat, by 
mohlo být zavedení zálohového systému, jenž by také prak-
ticky eliminoval poházené PETky v přírodě. �

www.krahulik.cz

DRŽITELÉ OCENĚNÍ 
ČESKÁ CHUŤOVKA 2019

Jaternice bez lepku / Jelítka bez lepku 
Venkovská tlačenka / Játrový hřbet

wwww

Jelítka
bez lepku
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Smetanito  
oceněno  
Českou chuťovkou  

2019

Smetanito s tvarohem

Smetanito se šunkou
a cibulí
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Dopad lidské 
činnosti na koloběh 

vody v přírodě
KOLAPS KOLOBĚHU VODY

= KOLAPS CIVILIZACE

Ing. JOSEF KUBIŠ,
předseda představenstva

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

Voda je základní podmínkou pro život na Zemi. Na naší 
planetě je jí dostatek, 1400 milionů km2, a  zaujímá

70,8 % povrchu Země, jenom je nerovnoměrně rozdělena. 
V mořích je 97 %, v ledovcích 2 % a na souši (v půdě, v řekách, 
v atmosféře) jen necelé 1 %. Před deseti tisíci lety se stal z člo-
věka lovce a sběrače zemědělec a od té doby začal přetvářet 
krajinu. Vypaloval lesy, odvodňoval půdu a začal ovlivňovat 
koloběh vody v přírodě. Pšenice a ječmen, původem trávy ze 
savany, vyžadovaly vysušit močály. Pokud to ale na velké plo-
še trvalo delší dobu, tak to mělo nedozírné následky na vodní 
režim. V minulosti došlo mnohokrát k zániku civilizací, kte-
ré narušily obývané území tak, že je nedokázalo uživit, a vět-
šinou s kolapsem koloběhu vody došlo ke kolapsu civilizace. 
Příklady máme již u zániku Sumerské říše, ve starém Egyptě, 
u  společností ve Střední Asii a  na Blízkém východě, zániku 
mayské kultury. Kontrast mezi původní krajinou a zkulturně-
nou byl dobře vidět již ve starověku v Evropě na severní hra-
nici Římské říše. V říši byla krajina z valné části odlesněná, 
zabydlená a zemědělsky obdělávaná, zatímco za severní hra-
nicí byly hluboké lesy, močály a hodně pršelo, jak víme z řím-
ských záznamů. I Blízký východ byl v minulosti porostlý duby, 
buky, borovicemi a cedry, než je vykáceli, a již císař Hadrián
ve 2. století vydal zákaz kácení cedrových lesů.

Malý a velký koloběh vody

Voda má velkou tepelnou akumulaci, rozvádí tepelnou 
energii z teplých oblastí do chladnějších a tím pomáhá vyrov-
návat klima na Zemi, např. Golfský proud. Globální koloběh 
vody je poháněn sluneční energií a má dva cykly. Velký vodní 

cyklus, tj. horizontální přenos vody ve formě vodní páry 
z moří na souš, je v podstatně nezávislý na lidské činnosti 
a  ovlivňuje ho hlavně aktivita Slunce. Malý vodní cyklus,
tj. hlavně vertikální koloběh vody nad pevninou, je již lidskou 
činností silně ovlivněn. O tom, kolik vody z deště se zachytí 
v krajině a zapojí se do malého vodního cyklu a kolik ihned 
odteče zpět do moře, dnes z podstatné části rozhodují lidé 
svojí činností v krajině. Již naši předkové to pochopili, když 
začali osidlovat tuto krajinu, a podle toho se k přírodě chovali. 
Při kolonizaci za Přemyslovců se vysušovaly močály a vypalo-
valy lesy. Aby ale zachovali zadržovací schopnost krajiny, tak 
začali budovat rybníky. Každá ves měla většinou na návsi svůj 
rybník, některé jich měli i víc, a oni věděli, že zadržená voda 
v rybníce jim pomůže přečkat případné sucho. Ve středověku 
bylo 3krát více rybníků než dnes a ty zadržely kolem 5 miliard 
m3 vody, zhruba tolik, jako dnes dokážeme zachytit v rybní-
cích a všech přehradách dohromady. Až s nástupem průmy-
slové revoluce po r. 1750, kdy začal strmý nárůst obyvatel, 
se rybníky převáděly na zemědělskou půdu, aby se zajistila 
výživa většího počtu lidí. Na našem území je dešťových srážek 
v podstatě dostatek. Velký cyklus přináší z moře vody zhruba 
stálé množství, jde o to, že neumíme dešťovou vodu v kra-
jině zadržet. Udává se, že z celkových srážek, které za rok 
spadnou, je větší množství, až 65 %, z výparu vody nad pev-
ninou a 35–50 % je přineseno z moře. Voda, která se vypaří 
nad krajinou, znovu spadne v podobě místních srážek a to 
se může několikrát opakovat, než odteče do moře. Proto je 
z malého vodního cyklu větší množství z celkových srážek. 
To je ale za předpokladu, že malý vodní cyklus není narušen. 

Stoupá spotřeba, snižuje se plocha pro vsak 

S rozvojem společnosti neustále stoupá spotřeba vody 
v domácnostech, v průmyslu a stoupá i spotřeba v zeměděl-
ství. Současná spotřeba v domácnosti je skoro 100 l denně na 
osobu, to samé množství spotřebuje průmysl a v zemědělství 
se za posledních sto let zvýšily výnosy 4krát a tím samozřejmě 
stoupl odběr vody na tvorbu biomasy také 4krát. Na tvorbu
1 g biomasy je potřeba 8–9 g vody. Rostliny odeberou za den až
3 litry vody z m2, listnaté stromy i víc. Na druhé straně se stále 
snižuje plocha pro vsak dešťové vody. Za posledních 100 let se 
u nás snížila plocha zemědělské půdy o 1 mil. ha, o 20 %, a ta se 
přeměnila na zastavěné a ostatní plochy. Z celkových ročních 
srážek se v průměru na zemědělské půdě více než 2/3 zachytí 
v krajině a 1/3 odtéká po dešti do moře. U zastavěného melio-
rovaného území je to obráceně, více než 2/3 odtékají ihned 
z krajiny a to představuje každoroční ztrátu 4,5 mld. m3 vody 
bez užitku, která potom v přírodě chybí. To je zhruba 10 %
ročních srážek, které spadnou na naše území. Se stoupající 
spotřebou vody a snižováním ploch pro vsak deště porušu-
jeme v krajině malý cyklus, kdy se do moře vrací více vody, 
než z moře přijde. K tomu přišla v posledních letech vyšší tep-
lota, s vyšší teplotou se zvýšil i výpar a z krajiny se postupně 
ztrácela voda a krajina začala vysychat. Tak tomu bylo během 
několika posledních let a ještě letos na jaře. Problému se cho-
pili ekologičtí alarmisté a politici, hned z toho byla katastrofa 
a pětisetleté sucho. Příroda si někdy ale dokáže pomoci sama. 
Počasí se vrátilo k normálu, přišel deštivý červen, přehrady 
se naplnily a příroda má do 1 metru vody dostatek a někde 
jsou již problémy s jejím nadbytkem. Samozřejmě doplnění 
spodní vody je větší problém a bude to trvat v případě příz-
nivých srážek delší dobu. Dnes je v módě z nedostatku vody 
vinit současné zemědělství. Za socialismu byl v  každém 
okrese zemědělský tajemník KSČ, který zemědělcům naři-
zoval, jak mají hospodařit, a my jsme byli rádi, že to po roce 
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1990 skončilo. Dnes je ale takových chytrých daleko víc, od 
Bruselu počínaje přes ministerstva, různé úřady a ústavy až 
po množství nevládních organizací konče. Ti všichni vědí, jak 
mají zemědělci hospodařit, nařizují, jak obdělávat pole, co 
a jak pěstovat, jak velký má být hon, jak hnojit a ošetřovat 
porosty, ale praktickou dlouholetou zkušenost v zemědělské 
prvovýrobě z nich nemá nikdo. A tak jeden zakazuje zimní 
orbu kvůli erozi, další kritizuje, že se neorá, a proto půda 
nezadržuje vodu. Současné zemědělství má jistě i svůj díl viny 
za současný stav, ale ono je to složitější, podstata je někde 
jinde a problém se musí řešit komplexně.

Navrátit vodu do krajiny

Již za Rakouska-Uherska naši předci pochopili, že 
s urbanizací krajiny se musí řešit voda, a začali stavět pře-
hrady. Zhruba za posledních 100 let se postavilo 130 přehrad 
s celkovou kapacitou 3,5 mld. m3 vody, nejvíce od roku 1948 
do roku 1990, kdy se postavilo 90 přehrad, včetně Vltavské 
kaskády, v průměru každý rok se uváděly dvě do provozu. Od 
roku 1990 jsme novou nepostavili žádnou, jen diskutujeme 
a pořádáme semináře na nejvyšší úrovni, co budeme dělat 
se suchem. Stačí malé množství záporné bilance vody v kra-
jině, kdy více odteče, než z moře přijde, a když to trvá delší 
dobu, tak je z toho problém. Proto musíme vyrovnat bilanci 
v  krajině, abychom zastavili její vysychání. Dobudovat síť 
přehrad a zajistit dostatek povrchové vody pro spotřebu oby-
vatel a průmyslu a přestat čerpat podzemní vodu, kopat stále 
hlubší studny je cesta do pekel. Přehrady v povodí řek dimen-
zovat tak, aby v době sucha mohly zvýšit průtok, a v době 
povodní vodu zase zadržovat. Vzorem je Vltavská kaskáda, 
která pomáhá polovině Čech. Zajistit propojení přehrad 
s pitnou vodou, aby se mohlo zajistit zásobování povrchovou 
vodou v celém státě a přestat čerpat podzemní vodu, kterou 
je potřeba nechat přírodě, aby se vyrovnala bilance vody
v krajině.

Voda z  nádrží povrchových vod neodčerpává vodu 
z malého vodního cyklu, protože byla zadržena v době pře-
bytku, kdy by odtekla do moře, naopak její postupnou spo-
třebou a  vrácením do toků nadhodnocuje průtoky v  době 

sucha. Je potřeba legislativně a  finančně podpořit na 
celém území výstavbu malých vodních děl, rybníků, poldrů 
a  mokřadů k  opětovnému zavodnění krajiny. V  investiční 
výstavbě omezit další zábory zemědělské půdy na minimum, 
zavést povinnost zachycovat dešťovou vodu k užití a ke vsa-
kování. Kde to není možné, podmínit stavební povolení 
výstavbou odpovídajícího vodního díla v jiné lokalitě. Je nutné 
zavést precizní zemědělství, které sníží utuženost půd, a tím 
zajistí lepší vsak a vyšší zásobu půdní vláhy. Dále zvýšit stavy 
živočišné výroby ke zvýšení doplňování humusotvorné orga-
nické hmoty do půdy, čímž by se zvýšila její vodní kapacita 
a také by se zlepšila struktura pěstovaných plodin o jetelo-
viny. S podporou státu obnovit provoz velkoplošných závlah 
na jižní Moravě a v Polabí. Při obnově lesů zachovat rozumné 
procento jehličnanů, které lépe zachycují vodu než listnáče 
a mají i její menší spotřebu při transpiraci. Zdravý jehličnatý 
les lépe zadrží vlhkost ve spodních patrech, protože velkou 
plochou jehličí zadrží sluneční záření v korunách a ve spod-
ních patrech je podstatně nižší teplota i v  letních vedrech. 
Uvádí se, že u zdravého lesa je až 400 tis. jehlic na m2, které při 
oboustranné vrstvě chlorofylu představují na 1 m2 až 4000 m2 
chlorofylové plochy a v případě potřeby si dokáží nasát vodu 
do kořenů ze vzdušné vlhkosti. U nás není problém zvýšené 
teploty. V době Přemyslovců byla teplota vyšší o 2–3 °C a bylo 
to období největšího rozkvětu. Když se vrátí dostatek vody do 
přírody, zvýší se ozelenění krajiny a zlepší se stav lesů, tak se 
sníží i teplota, protože rostlinný pokryv pohltí více sluneční 
energie a využije ji k  transpiraci. Mnohé z  těchto opatření 
poslední vlády realizují, je ale třeba větší fi nanční, ale hlavně 
legislativní pomoc, aby si to za své vzala celá společnost. 

Vliv koloběhu vody na globální klima

Na globální změnu počasí má pravděpodobně větší vliv 
kolaps koloběhu vody než CO2. Vodní pára je nejrozšířenější 
skleníkový plyn, je jí ve vzduchu 1–4 %, až stokrát víc než 
CO2 (0,0383), a tím pádem více ovlivňuje teplotu na Zemi. 
Například klimatologové uvádí, že v povodí Botiče na jiho-
východním okraji Prahy se snížila vlhkost a stoupla teplota 
v létě o 2–3 °C, protože více než 2500 ha zemské půdy bylo 
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odvodněno a přeměnilo se v betonové plochy skladů, obchod-
ních řetězců, dálničního okruhu. Na Zemi dopadá obrovské 
množství energie, za rok je to 180 000 TW, lidstvo spotřebuje za 
celý rok 14 TW. Intenzita dopadu slunečního záření na 1 m2 je
1–3 kW. Zelený porost sice energii pohltí, ale spotřebuje ji na 
transpiraci, a tak působí jako chladicí jednotka. V noci zase 
voda teplo předává do okolí, mraky v noci zabraňují vyzařo-
vání, a tak voda v krajině působí jako stabilizující faktor a tlumí 
prudké výkyvy počasí. V zelené krajině s dostatkem vody jsou 
častější drobnější deště, zatímco v suchých oblastech s velkými 
výkyvy teplot jsou srážky méně časté, ale o to intenzivnější. 
Oteplování Země postupuje s rozšiřováním polopouští, a aby-
chom zastavili její oteplování, tak je třeba vrátit zeleň a vodu do 
krajiny. Proto je důležité věnovat daleko větší pozornost vodní 
stopě v lidské činnosti než uhlíkové stopě, na kterou chceme 
vynakládat v Zelené dohodě v rámci EU obrovské prostředky.

Největší problémy jsou v oblastech, kde již lidé po tisíce 
let narušují koloběh vody, na Středním východě, v Severní 
Africe a ve Střední Asii. Tamější kultury zdevastovaly lesy, nad-
měrným chovem koz a ovcí nenávratně erozí poškodily krajinu. 
Jen za posledních 70 let se zvýšil počet lidí v těchto oblastech 
více než 4krát. Takové zatížení nemůže žádná krajina vydržet. 
Pokrok ve zdravotnictví snížil úmrtnost dětí, dříve z osmi dětí 
šest zemřelo, dnes je to obrácený poměr, ale nikdo tamním 
ženám nevysvětlil, že ale musí mít jen tři děti, a ne osm. Dnes 
se divíme, že se do Evropy valí miliony lidí z této oblasti. V roce 
1973 měl prohlásit v alžírském parlamentě nejvyšší předsta-
vitel země: zaplavíme Evropu mladými bojovníky islámu, pora-
zíme bezvěrce dělohami našich žen. Dnes je jeden z největších 
celosvětových problémů nárůst lidské populace. Před 10 tisíci 
lety, kdy vzniklo zemědělství, bylo na Zemi 10 mil. lidí. Trvalo 
to 10 tisíc let, než byla v roce 1800 první miliarda, dnes je nás 

7,5 miliardy a v roce 2050 nás má být 11 miliard. Většina popu-
lace již žije ve městech, ale s masivní urbanizací dochází ke 
vzniku megaměst, kde žijí desítky milionů lidí. Tyto městské 
aglomerace jdou do stovek kilometrů a přetvářejí celou kra-
jinu. Zelenou přírodu vytlačuje asfalt a beton, voda po dešti se 
rychle odvede z krajiny, která se ve slunečním žáru rozpálí, zvy-
šuje se teplota a krajina se postupně mění v polopoušť. Pokud 
nechceme, aby došlo ke kolapsu naší kultury, tak musíme 
změnit náš styl života. Jestliže v minulosti města vytlačila pří-
rodu a zeleň z krajiny, tak se nyní musíme naučit pustit pří-
rodu a zeleň do měst zpět. Dnes už umíme betonové plochy 
ve městech převést na zelené stěny a střechy. Umíme zachytit 
dešťovou vodu tak, aby se příroda a zeleň mohly do měst vrátit 
zpět. Obyvatelé takového stylu bydlení si již dokáží sami vypěs-
tovat některé potraviny, například zeleninu. Ověřuje se její pěs-
tování v mnohapodlažních hydroponijních kontejnerech, které 
mají minimální nárok na plochu, a přitom zásobí zeleninou 
celé hotelové komplexy přímo na místě spotřeby. 

Dnes s rozvojem vědy a nových technologií má lidstvo 
nebývalé možnosti napravit naše chyby z minulosti, abychom 
zajistili udržitelné prostředí pro všechny formy života, které 
se na Zemi vyvinuly. Když budeme chtít, tak na to máme dost 
sil a prostředků, pokud jen trochu snížíme výdaje na zbrojení. 
Západní společnost ale začíná upadat a v poslední době se 
nám dokonce zbláznila, řeší nepodstatné pseudoproblémy, 
jako je gender, MeeToo, LGBT, BLM, a tak nám nezbývá než 
jen doufat, že se nezblázní i Východ, který, jak se zdá, pře-
bírá štafetu vývoje. Je třeba přestat strašit katastrofi ckými 
scénáři zelených šílenců, začít používat zdravý rozum a řešit 
podstatné problémy ku prospěchu celého lidstva, nejen pro 
úzké skupiny. 

 �

Akci pořádá PRO-BIO LIGA ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem za fi nanční podpory Ministerstva zemědělství, hlavního města Prahy a ABCERT AG.
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Komoditní pekařská 
vyhláška – změny 

pro výrobce, obchod 
i spotřebitele

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 
výkonný ředitel

Svazu pekařů a cukrářů v České republice

Dne 20. ledna 2020 schválilo Ministerstvo zemědělství 
ČR „vyhlášku o požadavcích na mlýnské obilné výrob-

ky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těs-
ta“ č. 18/2020 Sb., která byla následně publikována ve 
Sbírce zákonů. Byl tak zakončen legislativní proces, který 
od vstupního návrhu předloženého Svazem pekařů a cuk-
rářů ČR trval bezmála pět let.

Zřejmě vzhledem k  vypuknutí epidemie koronaviru 
ušla vyhláška větší pozornosti médií. Vzhledem k tomu, že 
výroba mouky, těstovin, pekařských a cukrářských výrobků 
jsou důležité potravinářské sektory, stojí proto za připomenutí 
v Potravinářské Revui, jaké hlavní změny a novinky komoditní 
vyhláška přináší výrobcům, obchodním organizacím a spotře-
bitelům.

Ministerstvo zemědělství
– odůvodnění nové vyhlášky 

Ministerstvo zemědělství ČR, jako předkladatel této 
normy, zrušilo původní vyhlášku č. 333/1997 Sb., která již 
v praxi zastarala a nebyla plně v souladu s přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie a národními předpisy. Nová komo-
ditní vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. února 2020. 

Pro provozovatele potravinářských podniků se stanoví 
období 1 roku (do 1. února 2021) ode dne nabytí účinnosti 
vyhlášky, kdy bude možné potraviny vyrábět, označovat 
a uvádět na trh podle dosavadní právní úpravy. Bude také 
možné doprodat zásoby potravin, které ke dni nabytí účin-
nosti vyhlášky byly vyrobeny nebo uvedeny na trh a nebudou 
zcela odpovídat požadavkům stanoveným novou vyhláš-
kou.

Hlavním důvodem předložení návrhu nové vyhlášky bylo  
přizpůsobení požadavků na pekařské výrobky a cukrářské 
výrobky a těsta novým inovativním poznatkům a technologic-
kému vývoji v potravinářství a přímo použitelným předpisům 
Evropské unie. Původní vyhláška z roku 1997 již zestarala, 
nerefl ektovala nové trendy v oboru, neodpovídala plně rych-
lému vývoji technologie. 

Nezbytnost navrhované právní úpravy vzešla ze zkuše-
ností získaných při praktické aplikaci dosud platné vyhlášky 
č. 333/1997 Sb., kterou se prováděl zákon č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích. 

Důvodem pro vydání nové vyhlášky byla skutečnost, že 
původní komoditní vyhláška byla sice již několikrát novelizo-
vána, ale neodpovídala současným požadavkům provozova-
telů potravinářských podniků ani potřebám výkonu dozoru. 

§ SBÍRKA ZÁKONŮ
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Cílem resortu zemědělství bylo podpořit regionální výrobu, 
tradiční technologii a složení výrobků. Nová vyhláška je pří-
nosem i pro spotřebitele, protože se zavádí některé nové defi -
nice výrobků a konkretizuje jejich označování. Potraviny jsou 
označeny pro spotřebitele takovým způsobem, aby nebyl 
klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané potra-
viny. Aktualizaci obsahu původní vyhlášky ocení z hlediska 
právní jistoty také provozovatelé cca 3500 potravinářských 
podniků, kterých se týká. Nové kategorie výrobků vzešly 
zejména z podnětů provozovatelů potravinářských podniků 
a jejich profesních svazů (sdružení). 

Struktura vyhlášky 

Nová vyhláška je technickým předpisem a její struktura 
se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) – je 
odlišná od původní komoditní vyhlášky a má následující čle-
nění:
§ 1  Předmět úpravy – vymezuje způsob poskytování 

informací o výrobcích, členění na skupiny a podsku-
piny, specifi kuje požadavky na jakost, vymezuje tep-
lotní režimy, způsoby uchovávání a  uvádění na trh, 
stanoví minimální technologické požadavky

§ 2  Vymezení některých pojmů – uvádí defi nice výrobků, 
polotovarů, náplní 

§ 3–6  Mlýnské výrobky a těstoviny – věnuje se mlýnským 
obilným výrobkům a těstovinám 

§ 7  Pekařské výrobky – specifi kuje označování výrobků, 
požadavky na jakost, záporné hmotnostní odchylky
– viz přílohy vyhlášky

§ 9  Cukrářské výrobky a  těsta – obdoba § 7 Pekařské 
výrobky

§ 11  Technický předpis – uvádí předpis Evropského parla-
mentu a Rady (EU), kterým se vyhláška řídí

§ 12  Přechodná ustanovení – potraviny lze vyrábět, ozna-
čovat a  uvádět na trh podle původní vyhlášky do
1. února 2021

§ 13  Zrušovací ustanovení – ruší se vyhláška č. 333/1997 
Sb., vyhláška č. 93/2000 Sb., vyhláška č. 268/2006 Sb. 
a vyhláška č. 182/2012 Sb. 

§ 14  Účinnost – 1. února 2020, vyhlášku podepsal ministr 
zemědělství ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., v. r.

Přílohy: 
Příloha č. 8 / č. 11 – Členění pekařských/cukrářských výrob-
ků na druhy a skupiny
Příloha č. 9 – Požadavky na jakost pekařských výrobků
Příloha č. 10 / č. 12 – Přípustné záporné hmotnostní odchylky 
pekařských /cukrářských výrobků

Komentář k hlavním změnám 

Našemu profesnímu sdružení se podařilo při jednáních 
o nové podobě komoditní vyhlášky se zástupci Ministerstva 
zemědělství a dozorového orgánu SZPI prosadit řadu návrhů, 
které budou prospěšné výrobcům v pekárenském oboru: např. 
defi nice Pekárny, nové defi nice Kvasů, nový způsob Ozna-
čování chleba, zavedení vážení 10 ks pečiva u Přípustných 
záporných hmotnostních odchylek, zavedení některých 
nových skupin výrobků (např. grahamový chléb a pečivo), 
snížení procenta obsahu tuku u pečiva na 8 %, umožnění pou-
žití mikrobiálně stabilních náplní, aktualizace požadavků na 
jakost, nahrazení některých nepřesných výrazů novou termi-
nologií a řada dalších pozitivních změn.

Pekárna v 21. století
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Definice z pohledu spotřebitele

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
–  pekárnou provozovna, ve které proběhly všechny tech-

nologické operace potřebné pro výrobu pekařského 
výrobku od skladování surovin přes přípravu a zpraco-
vání těst po fi nální tepelnou úpravu.

  Komentář autora: pekárnou již nemůže být označeno pro-
dejní místo, které pouze rozpéká pečivo ze zmrazených 
polotovarů.

–  informaci „pekárna“ nebo slova, která mají pro spo-
třebitele stejný význam, lze použít při uvádění na trh 
pekařského výrobku pouze v případě, pokud byl vyroben 
v pekárně.

  Komentář autora: reakce na klamavou reklamu některých 
řetězců na billboardech: „Prodejna s pekárnou“.

–  čerstvým chlebem (běžným/jemným pečivem) neba-
lený výrobek, jehož celý technologický proces výroby od 
přípravy těsta až po upečení a uvedení na trh nebyl pře-
rušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou 
vedoucí k  prodloužení trvanlivosti a  který je zároveň 
nabízen k prodeji nejdéle do 24 hodin po upečení.

  Komentář autora: čerstvým chlebem či pečivem nemůže 
být označen výrobek dopečený z hluboce zmrazeného polo-
tovaru.

–   kvasem nebo kváskem prokvašený polotovar z jednoho 
nebo více mlýnských obilných výrobků, vody a základu 
kvasu, v případě žitného kvasu nebo kvásku prokvašený 
polotovar z žitné mouky, vody a základu kvasu, jehož 
kvasné mikroorganismy se nacházejí v aktivním stavu 
a v množství potřebném k zakyselení těsta; vyzrálý kvas 
nebo žitný kvas je schopen několikerého opakovaného 
množení, kvas se vyrábí bez použití přídatných látek 
nebo enzymů, obsah kyselin v  kvasu vzniká výlučně 
v důsledku kvašení.

  Komentář autora: vedle klasického „kvasu“ byl defi-
nován i  „stabilní kvas“, k  jehož dokyselení lze použít

1/3 množství kyseliny octové či mléčné, přídatné látky se 
získávají výhradně fermentačním procesem. 

–  chléb tradiční kvasový – kypřen a zakyselen výhradně 
žitným kvasem.

  Komentář autora: klasický kvasový chléb s vyšším podílem 
žitné mouky, vyroben bez přídavku droždí. Preferován 
starší generací spotřebitelů.

–   chléb kvasový – zakyselen výhradně kvasem.
  Komentář autora: použito menší množství kvalitního 

kvasu, kvasná mohutnost podpořena přídavkem droždí. 
Chléb je méně kyselý – nejvíce vyráběný druh chleba
v ČR. 

–  chléb kvasového typu – zakyselen stabilním kvasem.
  Komentář autora: výrobní proces je zkrácen, což umož-

ňuje fl exibilitu dodávek do obchodů.
–  u nebaleného pekařského výrobku, který byl v hotovém 

stavu zmrazen a konečnému spotřebiteli je nabízen v roz-
mrazeném stavu, tam, kde je výrobek přímo nabízen 
k prodeji konečnému spotřebiteli, viditelně v blízkosti 
názvu výrobku údaj „rozmrazeno“.

  Komentář autora: u výrobků se týká zejména koblih, které 
jsou masově importovány do obchodů ze zahraničí.

–  u nebaleného pekařského výrobku, který byl dokončen 
ze zmrazeného pekařského polotovaru, tam, kde je 
výrobek přímo nabízen k prodeji konečnému spotřebi-
teli, viditelně v blízkosti názvu výrobku údaj „ze zmraze-
ného polotovaru“. 

  Komentář autora: povinnost obchodu, který musí zákaz-
níka v  místě prodeje objektivně informovat o  způsobu 
výroby pekařského či cukrářského produktu. 

–  přípustné záporné hmotnostní odchylky 
  Komentář autora: u menších kusových výrobků (kategorie 

Běžné/Jemné pečivo), u kterých se vysýcháním v průběhu 
skladování mírně snižuje hmotnost, byla stanovena hmot-
nostní tolerance na 1 ks výrobku, tj. nejvýše – 10 %.

Závěrem

Práce na nové komoditní vyhlášce započaly z impulsu 
našeho profesního sdružení již v  roce 2015. Na Svazu byl 
vytvořen tým odborníků z  členských firem, který zpraco-
vával podněty ke změnám pro gestora vyhlášky – Minister-
stvo zemědělství. O tom, že se nejednalo o jednoduchý úkol, 
svědčí skutečnost, že bylo zpracováno celkem 9 pracovních 
verzí a projednávání vyhlášky trvalo několik let (obdobné to 
bylo i u jiných potravinářských oborů). 

Schválená vyhláška se dotýká přibližně 3500 provozo-
vatelů potravinářských podniků v ČR, probíhalo proto velmi 
složité připomínkové řízení v ČR, v řadě sporných bodů se 
komplikovaně hledala většinová shoda či kompromis. Legisla-
tivní proces byl ukončen notifi kací normy v Bruselu, kde bylo 
schválení vyhlášky kvůli věcným připomínkám několika států 
prodlouženo o 3 měsíce.

Zástupci Odboru potravinářské výroby a legislativy Mini-
sterstva zemědělství i dozorového orgánu SZPI přistupovali 
k řešeným oblastem vyhlášky velmi konstruktivně a výrazně 
přispěli ke zpracování kvalitní normy pro naše obory.

 
Cílem Svazu pekařů a  cukrářů ČR bylo, aby nová 

vyhláška byla v souladu s platnou potravinovou legisla-
tivou, rychlým technologickým vývojem v oboru a pomá-
hala výrobcům v  pekárenském a  cukrárenském oboru 
v podnikání. Zpětná vazba od výrobců a minimum nega-
tivních připomínek svědčí o  tom, že se záměr podařilo 
autorům naplnit.  �
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Přijíždíte-li po silnici z  Vodňan do Truskovic, nemůžete 
minout kdysi známou vesnici Chelčice. Tu spolu s věhlas-

nějšími moravskými Slušovicemi a Práče znal možná každý 
člen JZD a někdy i ti, kteří nebyli z oboru. A na jejím okraji 
stojí upravený památníček s postavou, kterou si snad z dě-
jepisu pamatuje každý. A  pokud ne, přečte si malou infor-
mační tabuli s  historickými fakty. Spisovatel, překladatel 
a radikální český teolog, náboženský a sociální myslitel Petr 
Chelčický je považován za jednoho z nejvýznamnějších před-
stavitelů české reformace. A možná i osobnost, která může, 
ale nemusí mít vztah k  těm, kteří ve dva kilometry vzdále-
ných Truskovicích založili pivovar. Zasmušilý výraz, který 
mu vtiskl sochař, si můžeme vysvětlit třeba i tak, že přemýš-

lí, co napíše nebo nedá-li si raději pivo, které ve středověku 
bylo chápáno jako důležitý zdroj potravy a  veskrze zdravý 
nápoj…

Nechme ale spekulací. Po příjezdu do Truskovic hned 
vedle obecního úřadu najdeme areál, který byl kdysi statkem, 
a na něm jsou šipky s informací, kde můžeme minipivovar 
v obci najít. Dá se říct, že zemědělský areál byl a dodnes je 
jakýmsi středobodem obce.

Pivovar Hulvát je klasickým potvrzením postulátu, že 
pivovar, pokud dělá pivo poctivě, nemusí mít dlouhou tradici 
a pověst si může získat velmi rychle. Ale jen za jednoho před-
pokladu. Že jeho pivo bude dobré, bude chutnat a v žádném 
případě o něm neplatí ono známé „sedávej panenko v koutě, 
budeš-li hodná, najdou tě.“ 

Ale vše popořadě. Co je potřeba, aby vznikl úspěšný 
pivovar? Musíte mít nápad, odvahu, vytrvalost, peníze a dob-
rého sládka. Nejraději hned, od začátku. 

Petr Záhorka měl osm let koníčka, byl domovarník. 
Jeho bratr Jan hledal využití neupravené části statku a přišel 
s  nápadem udělat si pivovar. A  tak se dohodli. Začali jej 
budovat v zimě v roce 2017. „Pivovar založil bratr Jan, který 
v něm současně funguje jako správce. Prostory před rekon-
strukcí nevypadaly vábně,“ komentuje velmi složité začátky 
jeho bratr a sládek Petr. Bylo to období, bez velkého přehá-
nění, velmi náročné. Rekonstrukci prováděla stavební fi rma, 
ale vše probíhalo za aktivní účasti celé rodiny.

A s úsměvem, který příliš nerozdává, pokračuje: „Bratr 
hned od začátku konzumoval a já vařil, ale neříkejte mu to.“ 
Reakce Jana? Jen málo znatelný úsměv.

První várka se uvařila 4. září 2018. Ale k otevření pivo-
varu došlo až po uzrání piva v listopadu 2018. „Bylo to proto, 
aby na otevření pivovaru mohlo být naše vlastní pivo,“ vzpo-
míná sládek Petr Záhorka a dodává: „Byla to sláva a velmi 
pěkná událost v obci. Zúčastnilo se jí na pět stovek lidí. Pivo-
varu bylo požehnáno farářem českobratrské církve Petrem 

Památník Petra Chelčického Záhorky v sousedních Chelčicích      Foto: PORT/jv

Pivovar Hulvát si rychle našel 
své místo na pivním trhu

V pivovaru aktuálně vaří 8 druhů a snaží se širokou 
nabídku udržovat celý rok.

Varna je na tisíc litrů, sklep má kapacitu 20 000 litrů,
vaří se dvakrát týdně 4000 litrů. Vaří z místní vody, slad 
mají ze sladovny Družina u Tábora. Chmel mají přímo ze 
Žatce, používají především Žatecký poloraný červeňák, 
dále Sládek a Premiant. Kvasnice používají z Budvaru. 
Pivo dodávají v plastových lahvích nebo v sudech 15, 
25 a 30 l.
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Na snímku z  předválečného období je babička Záhorková 
(první zleva) se spolupracovnicemi
 Foto: archiv rodiny Záhorkových

Sládek Petr Záhorka při kontrole varného procesu
 Foto: PORT/jv

Děda Jan, první sedlák z rodu Záhorků, na statku v Truskavi-
cích, kdy tam bývaly dva až tři páry koní. Snímek je z období 
před rokem 1945 Foto: rodinný archiv rodiny Záhorkových 

Jan Záhorka při rekonstrukčních pracích v roce 2018
 Foto: rodinný archiv rodiny Záhorkových

Brodským.“ Bývalý dlouholetý tajemník Agrární komory 
České republiky a poradce jejího prezidenta, otec obou synů 
Ing. Jan Záhorka k tomu poznamenává: „Víte, přitom v rodině 
žádnou pivovarskou tradici nemáme. Ale synové se v činnos-
tech dobře doplňují. Majitelem je Jan a sládkem, jak už tady 
padlo, je Petr. Někdy přijde na výpomoc vnuk Tonda, který stu-
duje střední školu. A nesmím zapomenout na významnou roli, 
kterou má i náš dobrý známý Marek Bastl. Bez jeho činnosti 
v oblasti obchodu, marketingu a financí si fungování pivovaru 
nedovedu představit.“

A jak to vlastně všechno začalo? Historii rodu nejlépe 
zná otec Jana a Petra, Ing. Jan Záhorka. „Historie je to dost 

O historii statku, kde se pivovar nachází, ví také mnohé. 
Jeho vyprávění a vzpomínky jako by kopírovaly historii vývoje 
Československa po druhé světové válce. Ing. Jan Záhorka 
vysvětluje: „Ani nevíme, kdy vlastně vznikl. Říká se mu také 
U Boubínů. Pravděpodobně to bylo se založením obce v roce 
1274 za Přemysla Otakara II. Statek, kde dnes sedíme, měl 
vedle budov původně 36 ha. Patřil hlubocké větvi Schwarzen-
bergů. A jak oni pozemky získali, se neví. Alespoň my ne. Majetek 
Schwarzenbergům byl po válce vyvlastněn. V roce 1947, při 
druhé pozemkové reformě pozemky, 7,7 ha polností, stroje, 
dobytek a budovy koupil od státu můj otec Jan Záhorka, který 
se narodil v roce 1901. Postupně je splácel. V přídělové listině 
byla uvedena podmínka, že pokud se někdy v budoucnu vytvoří 
kolektivní hospodaření, měl by vstoupit do družstva. Při kolek-
tivizaci, přes jeho poměrně dlouhodobý odpor, do něj nakonec 
vstoupil. Ale možná až v roce 1955.“ A ve vyprávění pokračuje: 
„V družstvu pracoval jako skladník a prošel i dalšími profesemi. 

nejasná, ale velmi zajímavá. Záhorkové v tomto prostoru byli 
dávno. Dokonce Petr Chelčický se zřejmě jmenoval Záhorka. 
Někde jej uvádějí jako Petr Záhorka z Chelčic. To je možná 
vazba na nás. V pramenech, které máme k dispozici, se uvádí, 
že otec Chelčického se jmenoval Adam Záhorka z  hrádku 
ve Březí, kde je dnes informační středisko Jaderné elektrárny 
Temelín. Ví se, že Petr Chelčický vyrůstal v Českém Krumlově 
u Rožmberků. Byl žákem významných tehdejších učitelů. Byla 
tam snad největší knihovna ve střední Evropě. Jeho rodiče 
vybudovali nedaleko mezi Chelčicemi a  Truskovicemi tvrz, 
nazvanou Záhorčí. Dnes je tam středisko zemědělské společ-
nosti, bývalé JZD. “ A pokračuje ve vysvětlování zajímavé his-
torie rodů: „Záhorkové v husitských dobách odešli do německé 
zóny v Prachaticích. To jméno se tam objevovalo dlouho. Poz-
ději víme, že praděd se přiženil do Truskovic do statku číslo 1. 
A to je s jistou nadsázkou už skoro současnost,“ říká s úsmě-
vem.
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Podílel se na výsadbě většiny sadů v okolí, i když dnes už pro-
bíhá obměna stromů za nové. V JZD byla zaměstnána i matka. 
Když si můj syn Jan nechal hospodářství vrátit, byl z toho velmi 
nadšený. Zemřel v roce 1993, to mu bylo devadesát dva. Syn 
dostal budovy, stáje, stodolu. Ale možná si to dovedete před-
stavit, vše bylo na spadnutí. A protože se v archivu na minis-
terstvu zemědělství našlo, že splácení přídělu od vstupu do JZD 
bylo zastaveno a zůstalo nesplaceno 12 000 korun, musel je 
doplatit. Muselo se mnohé opravit, přestavět, aby zde šlo slušně 
existovat.“

A majitel pivovaru Jan Záhorka pokračuje v popisování 
historie statku. „Jeho součástí byly i dvě podružské chalupy, 
které v druhé pozemkové reformě získal jiný přídělce. Ale od 
té doby byly neobydlené a neudržované. Abych vysvětlil, co to 
je podružská chalupa. Ta byla původně určena pro lidi, kteří 
pracovali na statku. Měli vedle ubytovací část i chlívek pro 
prase a maštal pro krávu. Obě jsme před deseti lety koupili 
zpět a přidali ke statku. A začali s opravou.“ Asi před šesti lety 
se přistavěly místnosti pro brigádníky a potom se postavila 
i kotelna a chladírna a na pozemku se vybudoval sklad pro 
stroje. 

Z  druhé chalupy se po rekonstrukci postavila varna 
pivovaru, z maštale pro krávu spilka. A ze stáje pro koně, tam 
byly původně dva až tři páry koní, se udělal ležácký sklep. 
Protože se ukázalo, že stávající ležácký sklep nestačí, byl roz-
šířen o další část stájí, původně určených pro skot.

Není tajemstvím, že se pivovaru daří nedlouho po 
zahájení činnosti. Ptáme se, mají-li nějakou cílovou sku-
pinu. Nemají. Snaží se především cílit na konečného spo-
třebitele získáváním co největšího počtu odběrných míst, 
především hospod a restaurací. „Dodáváme do hospod v okolí 
pivovaru, dále v Českých Budějovicích, v Písku a část jde i do 
Prahy. Třeba do pivotéky U  Černých na Zbraslavi. Zavá-
žíme i hospodu v Kralupech a v Benešově lze koupit naše piva 
v pivotéce a třeba i na Dobříši nebo v Příbrami,“ vypočítává 

Pivovar Hulvát po rekonstrukci. Vzadu část dvora statku, vpředu bude posezení pro návštěvníky Foto: PORT/jv

Tři Záhorkové: synové Petr, Jan a otec Jan před varnou
 Foto: PORT/jv



56
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

0
i n f o r m a c e

Petr Záhorka. A  jeho bratr Jan doplňuje: „A  také zavá-
žíme do velkoobchodu AlcoDrink a  Terno v  Českých Budě-
jovicích. A  nesmím zapomenout na dva docela významné 
prodejní kanály. Máme pronajatou hospodu tady v Truskovi-
cích a nejméně dvakrát týdně prodáváme přímo ze dveří pivova-
ru.“

Do hovoru se vmísil i  jejich otec, když odkrývá další 
marketingově obchodní strategii pivovaru. „Objíždějí pivní 
slavnosti, farmářské trhy a  nezapomínají na obecní akce. 
Třeba slavnosti založení obce nebo akce hasičů. A také zásobují 
rodinné akce, které jsou v obci nebo v okolí, pomocí 15litrových 
soudků.“ Ale to se již na něj synové ohlížejí a jeden z nich se 
smíchem říká: „Dál už nic neprozrazuj, vždyť se jedná o naše 
tajné strategické zbraně.“

K výrazným marketingovým komunikačním aktivitám 
patří facebook. Ten jim velmi dobře slouží a pomohl k tomu, 
že vešli ve známost i mimo bezprostřední okolí. Řeklo by se, 
že dál než pivovarské rčení ´okolo komína´.

Proč se pivovar jmenuje Hulvát? K tomu se s úsměvem 
vyjadřuje Jan Záhorka: „Na počest nejmenovaného vrcholného 
představitele. Ale nechtějte po mně detaily,“ a dodává: „Název 
Hulvát je výrazný a dobře zapamatovatelný.“

K  velmi výrazným symbolům minipivovaru patří 
i  jeho logo. „Návrh připravil náš známý grafi k Jan Hrubý. 
A pozor, neplést s nějakým čapím hnízdem,“ říká smějící se 
Petr Záhorka. „Původně jsme měli ve jménu Hulvát u písmena 
H dvě čárky. Nakonec jsme přidali ještě třetí, aby to evoko-
valo vypitá piva na tácku. Grafi k nakonec udělal kolem jména 
,hulvátskou‘ čáranici, aby prý nápis vynikl,“ dodává s úsmě-
vem.

Ačkoliv je pivovar na trhu necelé dva roky, může se 
pochlubit až překvapivě řadou úspěchů. „Za největší úspěch 
považujeme druhé místo piva Hulvát Černý 13º v Jarní ceně 
sládků v  roce 2019,“ vypočítává některé z  úspěchů Petr 
Záhorka. „Cením si i  prvního místa v  soutěži ‚Regionální 
potravina – kategorie alkoholické a  nealkoholické nápoje‘ 
s naším pivem Hulvát 11º nebo prvního místa piva Hulvát 
12º světlý v soutěži ‚Chutná hezky. Jihočesky‘.“ A jeho otec 
připomíná: „Nezapomeňme na vůbec první úspěch našeho 
piva hned v roce 2018. Jen si vzpomeňte, jak jsme se radovali 
z úspěchu piva Hulvát 11º polotmavý na Slavnosti plodů u nás 
v Truskovicích. A nemělo by zapadnout ocenění ‚Zlatá koruna 
české a moravské pivní koruny 2019‘, která hodnotí celý sor-
timent piv a pivovaru. Ale ocenění a diplomy nejsou v pivo-
vaře skoro k vidění. Škoda. Jistě by jim slušelo prominentnější 
umístění.“

Na dotaz, do jaké míry je postihla krize způsobená 
koronavirem, Petr Záhorka odpovídá, že naštěstí vůbec ne. 
„A to nevyužívám online prodeje. Neměl by v našem podnikání 
smysl,“ říká s vážnou tváří. Má to logiku. „Naše pivo je čerstvé, 
určené k okamžité spotřebě, a pokud bychom využívali online 
byznys, neměli bychom nad kvalitou našeho piva při cestě 
k  zákazníkovi potřebnou kontrolu.“ Oba další Záhorkové, 
otec i syn, jen mlčky souhlasně pokyvují hlavami. „Ale nemy-
slete, akci ‚Zachraň pivo‘ považujeme za velice prospěšnou 
a také jsme se do ní zapojili. Člověk v našem podnikání musí 
podporovat chytré akce,“ komentuje současnou situaci Jan 
Záhorka. „Ale objednávky po telefonu bereme, to samozřejmě 
ano.“

A plány do budoucna? Sládek pivovaru Petr Záhorka 
mluví i dalším Záhorkovým z duše, když přesvědčivě říká: 
„Udržet kvalitu a uspokojit potřeby zákazníků.“

Pro konzumenty piva je pivovar Hulvát symbolickým 
vzkazem. I bez mnohaleté tradice, a dělá-li se pivo poctivě, 
se mohou objevit nová piva, která si rychle své obdivovatele 
najdou. A to je dobře. Pro pivovarníky i pro spotřebitele.

Ing. Josef Vacl, CSc. 
�

Brigádník Antonín Záhorka při odebírání mláta z varny
 Foto: PORT/jv

Sládek Petr Záhorka s dárkovým balením piv před pivovarem
 Foto: PORT/jv
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AUTOMATIZUJTE!
Teď je ten 

správný čas.

www.fanuc.cz
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„Mikroorganismy nejsou viditelné okem, 
ale lze je snadno zjistit pomocí prípravku 

Biofinder. Odhalí je za 30 vterin!”

Výsledek za 30 sekund

Nezanechává skvrny
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HACCP

|
Ing. Iveta Baudyšováwww.qualitysl.cz
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BILLA Bonus club projde letos nejvýznamnější 
změnou od svého spuštění.

Stávající členové klubu a i nově registrující se členové 
získají přístup k celé řadě zajímavých výhod.

Významnou změnou bude zjednodušení celého procesu 
registrace do klubu. Proces výroby karet, který trval až 

7 týdnů, nahradí nový způsob vydávání karet. Zákazníci se 
budou moci nadále registrovat přímo v  prodejně prostřed-
nictvím přihlášek, jejichž součástí budou BILLA karty. Nově  
budeme nabízet také online formu registrace. Zákazník bude 
mít na výběr z registrace v rámci aplikace „BILLA Czech“, 
která bude ke stažení v Apple Store nebo Google Play. Pro ty, 
kteří preferují stolní počítač, bude k dispozici online regist-
race v rámci sekce Bonus club. Samozřejmě  nezapomínáme 
ani na stávající zákazníky, kteří můžou získat přístup do své-
ho online účtu prostřednictvím aplikace nebo v sekci Bonus 
club na webových stránkách www.billa.cz. Celým procesem 
je provede registrační formulář.

Nová mechanika klubu S BILLA kartou mohou zákaz-
níci začít sbírat BILLA body. Při každém nákupu od 50 Kč 
budou tyto body automaticky přičítány a za každých 50 Kč 
hodnoty nákupu lze získat 1  BILLA bod. Díky nim budou mít 
členové možnost získat mnoho zajímavých benefi tů. A na co 
se členové našeho klubu mohou těšit?

Hlavní výhodou členství jsou slevy až na 700 pro-
duktů, které zákazníci naleznou v regálech prodejen společ-
nosti BILLA. Tyto produkty budou nově označeny zelenou 
cenovkou s logem BILLA Bonus club a speciálně označeným 
stopperem Klubová cena. Velmi zajímavým benefitem za 
body na kartě, který stojí také za zmínku, bude narozeninová 
sleva ve výši 10 % na celý nákup. Členové klubu budou moci 
využít i slev na zboží z našich kampaní nebo na sortiment od 
našich partnerů v podobě slevových kuponů v rámci zákaz-
nické sekce v aplikaci či na webu. Body na kartě bude možné 
rovněž využít na slevu při zakoupení zájezdů z nabídky BILLA 
Travel. V neposlední řadě získají členové BBC zákaznický 
časopis Gusto při předložení členské karty zdarma. 

Novou kampaň BILLA Bonus clubu bude provázet 
atraktivní soutěž o 30 elektrokol Cruissis nebo 1000 dár-
kových karet na nákup v BILLE v celkové hodně 500 000 Kč. 
Soutěž odstartovala 15. 7. a končí 15. 9. Její pravidla jsou 
zveřejněna na www.billa.cz, kde naleznete všechny důležité 
informace, jak se do soutěže zapojit. Výhody členství BILLA 
Bonus clubu jsou uvedeny a popsány na protější straně.

Jak se do klubu registrovat?

Členství v BILLA Bonus clubu získáte po vyplnění regis-
tračního formuláře s povinnými údaji v kterékoliv prodejně 
BILLA. Po registraci obdržíte klubovou kartu a ihned můžete 
čerpat výhody, které vám členství nabízí. Pokud si chcete svoje 
členství zjednodušit a mít všechno na jednom místě, stáhněte 
si aplikaci „BILLA Czech“ nebo se registrujte na www.billa.
cz. Stačí se zaregistrovat v registračním formuláři v sekci 
„přihlášení“, potvrdit aktivační e-mail a můžete začít vyu-
žívat všechny výhody naplno.

Více na www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o.  �

BBC_karta_2020_85_6x54_01.indd   1 30.04.20   9:27

BILLA spouští BILLA BONUS CLUB 
s ještě výhodnějšími slevami

Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na bezplatné infolince

800 153 976, Po–Pá 8.00–18.00 hod.

BILLA, spol. s r. o., Modletice 67, 251 01 Rícany u Prahy,

www.billa.cz
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S láskou 
k chuti

www.adr iana.cz
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Těstoviny 
z Europasty

Ing. PAVEL HRDINA, MBA,
předseda Svazu průmyslových mlýnů ČR

Úvod o těstovinách

Těstoviny patří ve spotřebním koši u nás i ve světě k rozší-
řeným potravinám, i když se nemohou jako základní ce-

reální výrobky – chléb a  pečivo – chlubit každodenní kon-
zumací (snad s výjimkou Itálie). Mají však důležitou sytící 
úlohu a mnoho výživových předností. V pyramidě zdravé vý-
živy se řadí mezi základní potraviny, které jsou průmyslově 
vyráběny téměř sto let. Sušené těstoviny patří podle platné 

legislativy k potravinám, které nesmí obsahovat žádné pří-
datné látky, tedy jsou „non E“. Zejména z důvodu lepší sou-
držnosti lze vybrané přídatné látky používat pouze do bez-
lepkových těstovin a těstovin určených pro hypoproteinové 
diety.

V Itálii se traduje, že těstoviny jsou zdravé, přinášejí 
pocit štěstí a zaručují dlouhověkost. Jejich vysoká spotřeba 
v zemích jižní Evropy obecně přispívá k nízkému výskytu 
kardiovaskulárních onemocnění. Klinické studie proká-
zaly, že po těstovinách konzumovaných v rozumné míře se 
netloustne. Nutriční přínos těstovin závisí na recepturním 
složení. Z  výživového hlediska jsou těstoviny zajímavé 
zejména pro nízký obsah tuku, nulový či minimální obsah 
cholesterolu a  nízkou hodnotu glykemického indexu. To 
platí pro těstoviny semolinové – z tvrdé pšenice. Komplexní 
posouzení nutriční hodnoty sušených těstovin lze provést 
na základě přítomných živin, které pochází především z pri-
mární suroviny, tedy pšeničné mouky. V případě vaječných 
těstovin nutno zahrnout také vliv složek vajec. Průměrně je 
v sušených těstovinách obsaženo 72–76 % sacharidů, 12 % 
bílkovin, 12–13 % vody a 0,5–0,7 % tuku.

Těstoviny jsou zajisté ideální volba pro chutnou, 
zdravou a  udržitelnou stravu. Jejich kuchyňská příprava 
vynikajícím způsobem podporuje větší konzumaci zeleniny, 
luštěnin a dalších zdravých potravin, používaných podle růz-
ných receptů a chutí. 

Společnost Europasta SE 

Vznikla v roce 2002 a postupně si vybudovala pozici jed-
noho z největších středoevropských výrobců těstovin. Právě 
tato fi rma přímo navazuje na historii fi rmy Bratři Zátkové, 
která vždy usilovala o průmyslový charakter výroby, inovo-
vala a investovala. Současná přeměna privatizovaného sub-
jektu Bratři Zátkové začala vstupem nových akcionářů do 
společnosti v roce 2000. Dalším krokem byl vstup do průmy-
slové těstárny Adriana v Litovli, potom investice do průmy-
slové pekárny v Českých Budějovicích, kterou jsme posléze 
směnili se společností Penam za těstárnu v Rosicích u Brna. 
Dalším klíčovým akvizičním krokem potom bylo převzetí 
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výrobních aktivit v  oblasti výroby těstovin od společnosti 
Odkolek (Spojené těstárny s. r. o. a Spojené cestovinárně 
s. r. o.). Firma tak fakticky konsolidovala do jedné skupiny 
7 výrobních závodů na území ČR a SR. Na začátku roku 2010 
pak všechny fi rmy fúzovaly do jednoho subjektu, společnosti 
Europasta SE. V  roce 2010 se akcionáři společnosti stali 
významní mezinárodní hráči v oblasti výroby těstovin, fi rmy 
Pastas Gallo ze Španělska a Cerealis z Portugalska. V sou-
časné době má fi rma tři akcionáře se stejně velkým podílem, 
když třetím akcionářem je Ing. Pavel Hrdina, předseda před-
stavenstva společnosti. 

Vytvoření takto velkého celku bylo především nutnou 
podmínkou pro realizaci dalších kroků, které umožnily spo-
lečnosti získat kritickou velikost a  konkurovat především 
v mezinárodním kontextu. Zejména od roku 2009 do roku 
2014 společnost realizovala koncentraci výroby, když v Bor-
šově nad Vltavou je provozován pšeničný mlýn a speciální 
výroby a klíčová aktivita výroby těstovin byla přesunuta do 
Litovle. Závod v Litovli, který byl postaven v roce 1993 na 
zelené louce, se ukázal být nejvhodnějším provozem, a  to 
rozvojovým potenciálem i  polohou blízkou jak surovině, 
tak zejména zákazníkům. V roce 2014 zde byla dokončena 
rozsáhlá modernizace. Jejím předmětem bylo rozšíření 
výrobních kapacit, logistického zázemí a v neposlední řadě 
uplatnění automatizace provozu. Postupně zde byly insta-
lovány tři nové výrobní linky na výrobu krátkých a dlouhých 
těstovin s celkovou výrobní kapacitou 10 000 kg/hod. Nová 
linka na špagety s  instalovaným výkonem 4300 kg/hod. 
nahradila tři výrobní linky na špagety, které do té doby běžely 
v Litovli, Boršově a Rosicích s celkovým efektivním výkonem 
2400 kg/hod. Došlo tím k více než zdvojnásobení výrobních 
kapacit. Celková instalovaná a efektivně využitelná výrobní 
kapacita závodu dosahuje dnes přibližně 75 000 tun těstovin 
ročně. S tím souvisí také investice do balicí sekce (balicí auto-
maty, kartonovačky, paletizéry, centrální ovin) a automatic-
kého zakladačového skladu. Výrobní kapacita společnosti je 
dostatečně dimenzovaná, a v posledních pěti letech tak inves-
tice směřovaly zejména do automatizace a udržení produkční 
kapacity. V rámci procesu akvizic společnost získala několik 
produktových značek, které nadále rozvíjí. Zejména jde 
o značku Zátkovy těstoviny a mouka, Adriana pasta, Rosické 
těstoviny a značku Ideál (pro slovenský trh). V posledních 
letech je rozvoj značek prioritou a průběžně se zvyšují inves-
tice do jejich podpory. Díky tomu drží naše značky přibližně 
25 % tržního podílu na českém trhu. Společnost je současně 
významným partnerem mezinárodních obchodních řetězců 
v regionu a obsluhuje celou řadu mezinárodních kontraktů 
privátních značek. 

Výroba a sortiment

Naše firma dnes disponuje roční kapacitou výroby 
těstovin v  úrovni přibližně 75 000 tun a  mlýnské výroby 
60 000 tun. Tuto kapacitu využíváme přibližně na 70 %.

Zatímco u mlýnů se sortiment příliš nemění, u těstovin 
probíhá několik trendů, které mění strukturu výroby společ-
nosti. Tím hlavním trendem je přechod na výrobu těstovin 
z tvrdé pšenice. Klíčovým momentem pro rozvoj výroby těs-
tovin z  tvrdé pšenice byl rozvoj pěstování speciální tvrdé 
pšenice Triticum durum v  sousedních zemích, zejména 
v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku. Dostupnost kvalitní 
lokální suroviny vypěstované poblíž výrobního závodu je 
rozhodujícím faktorem pro náš rozvoj. V  současnosti již 
výroba těstovin z  tvrdé pšenice přesahuje polovinu naší 
výroby a segment těstovin z měkké pšenice stagnuje. Sou-
časně s výrobou ze semoliny (mouky z tvrdé pšenice) se roz-
víjí i další segmenty – celozrnné těstoviny z tvrdé pšenice, 
rychlovarné těstoviny z tvrdé pšenice (doba varu 2 minuty) 
a tricolore (tříbarevné těstoviny z tvrdé pšenice s přídavkem 
rajčat a špenátu). Poslední naší inovací je výroba těstovin na 
bronzových matricích s lepší absorpcí omáček (Adriana Tra-
dizionale). Inovace a budování vlastních značek jsou klíčové 
pro možnost rozvoje společnosti, protože umožňují kompen-
zovat nízkou maržovost velkých objemových kontraktů pri-
vátních značek.      

COVID-19

Stejně jako většinu podniků i  nás v  letošním roce 
významně ovlivnil COVID 19. Na konci února začalo obyva-
telstvo ve velkém objemu budovat zásoby a těstoviny se staly 
jedním z artiklů, které byly na nákupním seznamu. Odhadem 
byl odbyt v měsíci březnu téměř dvojnásobný oproti normálu. 
Situace nebyla samozřejmě pouze lokální, postupně se jed-
nalo o celoevropský fenomén. V okamžiku, kdy byla naše 
společnost na vrcholu poptávky a bylo nutné maximalizovat 
výrobu a  doplňovat sklady, jsme prošli velkou zátěžovou 
zkouškou. Výrobní závod v Litovli se ocitl z hodiny na hodinu 
v tzv. regulované zóně (uzavření oblasti okolo Litovle a Uni-
čova) – část zaměstnanců bydlících uvnitř zóny a část mimo 
ni. Dva týdny jsme opravdu intenzivně bojovali na všech fron-
tách, abychom výrobu udrželi v chodu. Klíčová byla stabili-
zace zaměstnanců v situaci obrovského psychického tlaku 
na obyvatele v  této oblasti. Druhou klíčovou oblastí bylo 
dostat do závodu suroviny a obalový materiál a ze závodu 
hotové výrobky. Přes policejní zátarasy. Výrobu jsme doká-
zali s omezeným počtem zaměstnanců (přibližně o třetinu) 
udržet a navýšit přibližně o 20 % oproti normálu. Navzdory 
tomu, že v průběhu druhého týdne uzávěry se u nás objevily 
tři pozitivní případy COVIDU-19. 

Tato krize ukázala některé slabiny současného modelu 
fungování ekonomik. Orientace na ekonomickou efektivitu 
vede k vyššímu riziku. Pokud by klíčová výrobní kapacita 
našeho typu v období zvýšené poptávky vypadla z trhu, došlo 
by určitě k omezení zásobování trhu. Tím, že problém pan-
demie je globální, nebylo by možné výrobu nahradit importem. 
Celá řada zahraničních dodavatelů totiž v tomto období pre-
ferovala své (nebo jiné velké trhy). Ukázalo se, že mít lokální 
surovinu je klíčové. V  období krize totiž začalo docházet 
k poruchám v dodavatelském řetězci (přes hranice byl ome-
zený pohyb cisteren s moukou apod.). Ukázalo se, že je dobré 
mít místní zaměstnance (ti v takové situaci nikam neodjedou) 
a že je důležité mít rezervy jak ve výrobních kapacitách, tak ve 
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skladech hotových výrobků. Ukázalo se také, že krátkodobý 
výkyv poptávky v takovém rozsahu, jaký nastal v březnu, je 
velmi náročné pokrýt v celém řetězci, počínaje surovinami 
a  konče dopravou zákazníkům a  odbavením spotřebitelů 
v obchodních řetězcích. Otázkou je, jestli poznatky z  této 
krize povedou ke změně chování účastníků trhu. Zatím se 
zdá, že tomu tak nebude. Šok zatím nebyl tak velký, aby tlak 
na bezpečnost celého systému převážil nad tlakem na ekono-
mickou efektivitu. Ošetření rizik pravděpodobně zůstane dál 
na druhé koleji. Možná ale přece jenom nastane větší příklon 
k lokálním partnerům a dodavatelům. 

Co bude dál? 

Po uklidnění koronavirové nákupní horečky se trh 
těstovin vrací k normálu. Je otázkou, jak velký objem těs-
tovin se pouze nakoupil jako předzásobení a jaký byl nárůst 
spotřeby v důsledku většího objemu spotřeby v karanténě. 
Celoevropské průzkumy agentury Nielsen naznačují, že 
po extrémním březnu by měla evropská spotřeba těstovin 
v  tomto roce za celý rok stoupnout o 9 %, což by zname-
nalo v dalších měsících tohoto roku návrat k normálu. Zatím 

se tak situace vyvíjí. Trhem, který je negativně zasažený 
krizí, je HORECA, kde jsou významné výpadky prodejů. 
Ty pak nahrazuje běžný maloobchodní prodej. Po měsí-
cích březnu a dubnu, kdy spotřebitelé nakupovali „všechno, 
co bylo na regálech“, se od května situace dostává do nor-
málu. Spotřebitelé se vracejí ke svým oblíbeným značkám, 
trh opět jede na vlně hlubokých promocí. Otázkou je dopad 
celé krize na výrobní sektor. Tak, jak objemy rostly, došlo 
i k poměrně prudkému růstu cen základní suroviny, semo-
liny. Shodou okolností byl trh s  tvrdou pšenicí již před 
krizí značně napjatý, a to z důvodu předchozí nízké úrody. 
Velké zvýšení poptávky po finálních výrobcích pak dále 
eskalovalo poptávku po surovině. V tomto roce tak někteří 
výrobci (jak mlýny na tvrdou pšenici, tak výrobci těstovin) 
čekali na novou sklizeň jako na smilování. Ceny suroviny 
jsou extrémně vysoké, některé obchodní kontrakty dlou-
hodobé. Ekonomický výsledek tohoto roku je tak poměrně 
nejistý. Přinejmenším však oblast výroby mouky a těstovin 
není zasažena výpadky tržeb, jako je tomu v celé řadě jiných 
oblastí podnikání. Navíc se ukázalo, že produkt je díky 
tomu, že je balený, vhodný do krizí tohoto typu. O budouc-
nost bychom se tedy neměli bát. 

�
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Selská směs s fazolkami
balení: 400g

Uhlířská směs s kroupami
balení: 400g

Vestecká s rýží a žampiony
balení: 400g

Bretaňská
balení: 350g

Brokolice růžička
balení: 350g

Minestrone
balení: 350g

Špenát protlak
balení: 450g

Čínská
balení: 350g

Fazolka zelená – řezaná
balení: 350g

Mrkev s hráškem
balení: 350g

Špenát listový porce
balení: 400g

Francouzská
balení: 350g

Dýně Hokaido
balení: 450g

Polévková
balení: 350g

Gurmánská
balení: 350g

Fazolka zelená – celá
balení: 400g

Svíčková kostka
balení: 350g

Špenát sekaný porce
balení: 400g

Jarní
balení: 350g

Hrášek
balení: 350g

Svíčková pruh
balení: 350g

Špenát listový sekaný – blok
balení: 400g

Jesenická
balení: 350g

Kapusta sypká
balení: 500g

S ananasem
balení: 350g

RYCHLÁ KUCHYNĚ

ZELENINOVÉ SMĚSI

JEDNODRUHOVÁ ZELENINA

ŠPENÁTY
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Smoothie červené
balení: 450g

Smoothie zelené
balení: 450g

Smoothie žluté
balení: 450g

Houbová směs
balení: 300g

Žampiony plátek
balení: 350g

Ananas
balení: 300g

Borůvky
balení: 200g

Jahody
balení: 350g

Lesní směs
balení: 200g

Maliny
balení: 200g

Tropico
balení: 300g

Lázeňská
balení: 350g

Kapusta růžička
balení: 350g

S kukuřicí
balení: 350g

Lečo 
balení: 350g

Kukuřice zrno 
balení: 350g

S máslovou příchutí
balení: 350g

Letní  
balení: 350g

Mrkev baby 
balení: 350g

Se žampiony
balení: 350g

Maďarská
balení: 350g

Tukožrout
balení: 350g

Mexico
balení: 350g

V.I.P.
balení: 350g

Wok Thai 
balení: 350g

OVOCE

SMOOTHIES

HOUBY
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P řední český pěstitel a producent mražené zeleniny, fi rma 
AGRO JESENICE u Prahy a. s., otevřela letos v průběhu 

měsíce května ve Vestci u Prahy v ulici K Jahodárně 40 novou 
podnikovou prodejnu.

Prodejna se specializuje na prodej mražených zelenino-
vých směsí, které jsou připraveny ve spolupráci s odborníky 
na gastronomii. Takže zákazníci najdou výrobky zpracované 
zejména ze zeleniny vypěstované v  České republice. Díky 
tomu můžeme nabídnout kvalitní a zdravou zeleninu pro 
práci v kuchyni.

Zboží máme rozděleno do několika kategorií. Nabízíme 
retailová balení výhradně v balení 350 g. Mezi prodávaným 

zbožím máme jednodruhovou zeleninu, zeleninové směsi, 
několik druhů ovoce a špenátů, houbovou směs a žampiony. 
Dále nabízíme, u zákazníků velmi oblíbené, 3 druhy smoo-
thie a také několik druhů přílohových směsí, které určitě oce-
níte pro rychlou přípravu v kuchyni.

Naše zboží zde nakoupíte za velmi přijatelné ceny.
Otevírací doba je 3x týdně vždy v  PO, ST a PÁ od 

15.00 do 18.00 hod.
Možnost parkování je na přilehlém parkovišti vedle pro-

dejny.
AGRO Jesenice u Prahy a. s.

�

Nová prodejna mrazírenského zboží 
AGRO Jesenice
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Podmínky
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

17. září 2020
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE
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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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Svijany opět zlaté 
na International 

Craft Beer Award 

Svijany – Opět jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili si 
z  letošního virtuálního vyhlášení výsledků jedné z nej-

větších světových pivních degustačních soutěží – Meinin-
ger’s  International Craft Beer Award – odnesla piva ze 
Svijan. V konkurenci více než 900 piv se v porýnském Ne-
ustadt an der Weinstraße prosadil Svijanský Máz 11 % 
(zlato v kategorii český ležák plzeňského typu) a Kvasni-
čák (stříbro v kategorii plzeňského ležáku). Verdikt vychá-
zel z hodnocení jury 45 odborníků z řad pivovarníků, so-
meliérů a senzorických expertů z několika zemí. 

Soutěž International 
Craft Beer Award pořádá 
vydavatelství Meininger 
Verlag, specializující se na 
tituly o víně a o pivu, teprve 
od roku 2014, ale za tu dobu 
se stala významnou svě-

tovou přehlídkou různých pivních stylů. Při hodnocení piva 
využívá speciálně vyvinutou metodologii ochutnávek přihlá-
šených vzorků. Piva tak nesoutěží navzájem, pro individuální 
popis jejich vlastností – vzhledu, vůně, chuti a pitelnosti – se 
využívá stobodová stupnice. Získané ocenění pak doprovází 
senzorický popis v podobě speciálního diagramu, který může 
posloužit k zběžnému popisu piva. 

Pivovar Svijany si zakládá na tradičním výrobním 
postupu tzv. dvourmutového způsobu vaření, kvašení v ote-
vřených kádích a dlouhodobém zrání piva v ležáckých skle-
pích. Všechna jeho klasická, nepasterovaná česká piva 
doprovází dlouhý seznam různých cen. Svijanský Máz stál 
naposledy na stupních vítězů letos v  lednu ve světové pro-
fesionální degustační soutěži World Beer Idol 2020, v níž 
získal nejvyšší ocenění a  titul nejlepšího piva plzeňského 
typu (BEST PILSNER). Svijanská Kněžna 13 % se pra-
videlně umisťuje na stupních vítězů nejrůznějších sou-
těží, naposledy se stala vítězem loňského desátého ročníku 
soutěže CEREVISIA SPECIALIS – Pivní speciál roku 
2019 v  kategorii polotmavých a  tmavých speciálních 
piv. 

Přímo z  Meininger’s  International Craft Beer Award 
si Svijany odvezly řadu cen již v přechozích ročnících sou-
těže. Například v  roce 2015 převzaly zlatou plaketu za 

zastudena dochmelovaný ležák Svijanský Rytíř 12 %, předloni 
za silné světlé pivo Svijanský Kníže 13 % a loni za Svijanskou 
Kněžnu (zlato v kategorii tmavé pivo českého typu) a Svi-
janský Máz 11 % (stříbro v kategorii český ležák plzeňského 
typu).  

 „Vždy jsou pro nás zásadní hlavně reakce běžných spo-
třebitelů a našich fanoušků, ale ocenění od jury 45 předních 
odborníků si samozřejmě také nesmírně považujeme. Všechna 
podobná ocenění nám dokazují, že jsme se vydali správnou 
cestou, když jsme vsadili na skutečně tradiční výrobní postupy 
českého piva,“ řekl k nejnovějšímu ocenění svijanských piv 
sládek Pivovaru Svijany Petr Menšík. 

Svijanský Máz 11 % − svijanská klasika a nejprodáva-
nější svijanské pivo jak v točené, tak lahvové variantě. Pivovar 
jej vyrábí již od roku 1998, kdy rychle zaplnilo mezeru mezi 
slabšími pivy „na žízeň“ a silnějšími dvanáctkami − ležáky.

Kvasničák 13 % − při výrobě neprochází fi ltrací, takže 
je v něm zachován plný obsah kulturních pivovarských kva-
sinek. Jemně zakalené pivo se vyznačuje příjemně hořkou 
chutí a lze jej servírovat přímo ze svátečních dvoulitrových 
skleněných džbánů nebo litrových designových lahví. 

www.pivovarsvijany.cz

PIVOVAR SVIJANY, a. s. �

nský Máz 11 % − s

K ičák 13 % ři ý bbě há í filři ý b
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Zákazníci dnes nakupují intuitivně, aniž by si to sami uvě-
domili. Položme si otázku: kolikrát se každému z nás sta-

ne, že si z obchodu přinese víc věcí, než původně zamýšlel? Je 
to právě proto, že nás v obchodě nějaký produkt zaujal nato-
lik, že jsme si jej koupili intuitivně. 

Produkt na nás působí několika faktory, které ovlivňují 
naše nakupování. Nejčastěji je to právě cena (slevové akce), 
nemalou měrou na nás však působí i atraktivnost produktu. 
A zde je odpověď, jak se bránit slevovému kolotoči. 

Slevy dlouhodobě snižují obchodní marže a obchod-
níci se dostávají do slevové spirály, ze které je těžké vystoupit. 
Bohužel stále slyšíme od obchodníků, že bez slev to nejde. 
Ano, slevový kolotoč je u nás rozjetý a lze si jen těžko před-
stavit, že by se nějaký obchod rozhodl ze dne na den z tohoto 
kolotoče vyskočit a prodávat vše bez slev.

Nicméně cestou z tohoto slevového kolotoče může být 
právě ten poměr slev a atraktivních produktů. Pokud budou 
obchodníci zvyšovat poměr atraktivních produktů a snižovat 
poměr slev, je to směr, který je může ze slevové spirály vyvést.

Atraktivní zboží dokáže v nakupujících vzbudit pocit, 
že tento produkt je výjimečný. A  v  tu chvíli už zákazník 
nesleduje pouze cenu. Jen si představte, že máte před sebou 
na pultu například rajčata, která už tam nějaký ten den leží, 

a  vedle rajčata, ze kterých čerstvost vyloženě křičí. Ruku 
na srdce, co si koupíte? Stará, nevábně vypadající rajčata 
byť ve slevě, nebo čerstvá o něco dražší? Věřím, že většina 
zákazníků sáhne po čerstvém (atraktivnějším) zboží, to je 
totiž okamžik, kdy nesrovnáváme cenu, ale výjimečnost pro-
duktu. Nakupujeme intuitivně, ovlivněni emocemi. Ten samý 
princip funguje i v případě samotného obalu prodávaného
zboží. 

Obal prodává

Dnes najdeme spoustu kvalitních produktů zabale-
ných v běžném typu obalu, který zrovna atraktivně nepůsobí. 
Na něm je ještě nalepena bílá etiketa, a máte štěstí, když je 
nalepena rovně. To vše produktu na atraktivnosti nepřidá. 
A obchodník tak přichází o marži, protože aby takový produkt 
prodal, musí na něj dost často dávat slevu.

Obal prodává, to je dlouho známá pravda, ale někteří 
obchodníci a  výrobci jako by tuto pravdu nebrali vůbec 
v potaz.

Společnost Teraoka (DIGI) pro tento účel vyvinula 
kompaktní ovinovačku RGW 560II, která dokáže i běžný 

j p p p
na pultu například rajčata, která už tam nějaký ten den leží,

p ( ) p y
kompaktní ovinovačku RGW 560II, která dokáže i běžný 

Jak jednoduše zatraktivnit
produkty na prodejně

a nepodléhat slevovému kolotoči?

Porovnání výrobků standardně zabalených a obalených strojem RGW 560II
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produkt pouhým ovinutím zatraktivnit a přesvědčit tak zákaz-
níka o koupi dražšího produktu. 

Společnost DIGI oslovila 100 náhodně procházejících 
zákazníků v několika vybraných obchodních domech. Uká-
zala jim stejný produkt ve stejné krabičce jen s rozdílem, že 
na jedné krabičce byla běžná etiketa a na druhé byla ovinutá 
páska strojem RGW 560II s hezkou grafi kou a informacemi 
o výrobku místo etikety. A zeptala se jich na několik otázek – 
jak se jim tento produkt líbí, co si o každém z nich myslí a za 
jakou cenu by si ten produkt koupili.

Produkt obalený ovinovačkou RGW 560II bylo 
ochotno koupit 88 % dotázaných v  průměru o  45 % 
dráž než byla původní cena v běžném obalu. 95 % dotáza-
ných tento obal označilo za atraktivní a prémiový produkt 
a 90 % dotázaných uvedlo, že by se na základě atraktivního 
obalu rozhodovali o koupi.

Ovinovačka RGW 560II je unikátní řešení pásko-
vacího stroje s  tiskem na OOP pásku, která dodá balení 
moderní a sofi stikovaný vzhled a zároveň umožní zákazní-
kovi jasně vidět produkt, který kupuje. Stroj je primárně určen 
do zázemí obchodů, supermarketů a hypermarketů. Jedno-
duše řečeno, tam, kde chce mít obchodník atraktivní vzhled 
produktu. Pro svou kompaktnost je RGW 560 II vhodný i do 
zázemí menších obchodů.

�  DIGI RGW-560II umí vytisknout všechny potřebné infor-
mace na balicí pásku stejně jako čárové kódy produktu 
a různé obrázky. 

�  Slouží především k ovinutí produktu OPP (orientovaný 
polypropylen) páskou kolem dokola tzv. „full wrap“ 
a jejího potištění. 

�  Vynikajícím pomocníkem může být DIGI RGW 560II při 
akcích, kdy obchody řeší akční balení např. 2 v 1, 3 v 1 
nebo 5 v 1. 

�  Zaujmout může variabilnost volby barevného prove-
dení pásky, a to od průhledné po různé odstíny zabarvení 
pásky.  

�  Výhodou stroje RGW 560II je, že umí spojit dohromady 
„konvenční“ etiketu a „full wrap“ pásku. 

�  Páska plní také funkci bezpečnostního prvku pro zabrá-
nění otevření.

�  Stroj umí páskou obalit libovolné produkty o rozměrech:  
       Š: 50–240 mm x H: větší než 80 mm x V: 10–150 mm 
�  RGW 5600II může používat OPP pásky v  šířkách 

40 nebo 60 mm, s max. délkou návinu 200 m. 

Jednoduchá obsluha nabízí velké využití

Design etiket si po krátkém zaškolení dokáže vytvořit 
sám obchodník. Design je libovolně programovatelný pomocí 
integrovaného softwaru na tvorbu tiskových formátů. Je 
možné naprogramovat více formátů pro různé produkty. 
Formáty jsou linerless, tedy velikost polí se může dynamicky 
měnit dle délky textu.

Novum Global, a. s. 

�

RGW 5600II je nový stroj vyvinutý společností Teraoka (DIGI), 
kterou v ČR a SR zastupuje společnost Novum Global, a. s. 
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Putování za sýry 
MLÉKÁRNA BRATŘÍ PFUNDOVÝCH 

V DRÁŽĎANECH ANEB 
NA NÁVŠTĚVĚ NEJKRÁSNĚJŠÍ 

MLÉKAŘSKÉ PRODEJNY SVĚTA

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Pro mnohé to zní možná nadneseně či vychloubačně, jiní 
z vás si řeknou, že Němci často mají něco „největšího“, 

„nejkrásnějšího“ či „nejsvětovějšího“, nicméně tentokrát 
to skutečně platí, a to bez výjimky. Dnes již sice neexistují-
cí Dresdner Molkerei Gebrüder Pfunds (Drážďanská mlé-
kárna bratří Pfundových), která byla založena v roce 1880, 
byla totiž již v minulosti považována za nejkrásnější mlékár-
nu světa. Dnes po ní zbyla pouze reprezentativní prodejna, 
která byla v roce 1998 dokonce zařazena do Guinessovy kni-
hy rekordů a která zcela oprávněně nese pojmenování jako 
Der schönste Milchladen der Welt (Nejkrásnější mlékařský 
obchod světa). Prodejna není od nás příliš vzdálená a snad-
no se do ní podíváte, když navštívíte nedaleké Drážďany a je-
jich městkou čtvrť Dresden-Neustadt, kde se nachází na 
třídě Bautzner Straße č. 79. Tento obchůdek, nebo lépe ře-
čeno architektonický skvost, se stal vedle slavného Zwingeru 
či obnovené slavné Frauenkirche (Mariánský kostel) jednou 
z nejvyhlášenějších turistických atrakcí města.

Historie mlékárny 
začala důmyslnou strategií 
svého zakladatele Paula 
Gustava Leander Pfunda 
(1849–1923), úspěšného 
sedláka z  vesnice Rein-
holdshain a  budoucího 
drážďanského radního, 
který se se svou ženou Mat-
hilde přistěhoval v roce 1879 
do Drážďan. Paul Pfund 
zpočátku choval pouhých 
šest krav a  šest prasat, ale 
vždy měl především skvělé 
podnikatelské nápady. 
Dlouho se nemohl dívat 

na to, jak se do saské metropole v nehygienických, a hlavně 
nechlazených podmínkách do prodeje dostává mléko z ven-
kova převážené na otevřených vozech, na kterých se z města 
následně vyvážely různé kuchyňské a jiné odpady. Tato skuteč-
nost se stala pro mladého podnikatele velikou výzvou k tomu, 
jak vyřešit hygienu mléčných dodávek a jejich prodeje. Na teh-
dejší ulici Görlitzer Straße proto založil mlékařský „obchod“. 
Přes okna z ulice v něm mohli zákazníci pozorovat, jak jsou 
kravky dojeny, jak se mléko dvakrát cedí přes plachetky a je 
ihned zchlazováno a nabízeno zákazníkům k prodeji. Zájem 
zákazníků o čisté, a především zchlazené mléko z této prodejny 
rychle rostl, takže původní pronajatý prostor přestal stačit, 
a proto se musela tato „konzumní mlékárna“ přestěhovat do 
větších prostor na Bautzner Straße č. 41, kde již započala tri-
umfální historie budoucí skutečné mlékárny. V roce 1880 se 
k mlékařskému podnikání připojil také Paulův bratr Friedrich, 
který do té doby působil jako herec v místním divadle. Od této 
chvíle začala společnost fungovat již jako Dresdner Molkerei 
Gebrüder Pfund. Bratr Friedrich však v roce 1883 předčasně 
zemřel, ve společnosti ho ale záhy nahradili Paulovi synové Kurt 
a Max.

Nová mlékárna se velice rychle rozvíjela. Od počátků 
s  prvními 150 litry mléka denně od šesti Paulových krav 
zpracovávala mlékárna ve třicátých letech minulého století 
již kolem 60 000 litrů mléka denně. Hlavní provoz v Dres-
den-Neustadt se rozšířil na 14 000 metrů čtverečních, jako 
v jedné z prvních německých mlékáren zde byla také zavedena 
pasterace mléka, a vzhledem k nadprodukci mléka se spo-
lečnost stala také prvním výrobcem kondenzovaného mléka 
v Německu, což jí rovněž zaručilo budoucí odbyt v zahraničí. 

Mlékárna se specializovala 
i na výrobu mléčného mýdla 
a dětské výživy, ale mezi spe-
ciality patřilo také jogurtové 
pivo či syrovátková limo-
náda. S  rozmachem spo-
lečnosti byla zřízena druhá 
výrobní provozovna v  seve-
ročeských Lovosicích a Pfun-
dova mlékárna se záhy stala 
hlavním dodavatelem mléč-
ných výrobků pro saskou 
metropoli. Do Drážďan dodá-
vala mléko, smetanu, máslo, 
sýry, jogurty, kefír, podmáslí, 
sušené mléko, kondenzované 
mléko a mléčné mýdlo.

Z  továrníka Paula Pfunda se mezitím stal královský 
saský obchodní rada, který svoji společnost proměnil ve sku-
tečně nezávislé a zcela soběstačné impérium. Kromě vlastní 



78
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

0
r e p o r t á ž

Tento překrásný obchod 
prošel jistě také pohnutou 
historií. Nejprve „přežil“ 
dokonce i  strašlivé bombar-
dování Drážďan spojenec-
kými britskými a americkými 

vojsky v únoru 1945 a po válce byl zase uveden do provozu, 
nicméně v roce 1972, tedy v době socialistické NDR, došlo 
k jeho znárodnění, a sice asi proto, aby mohl být obchod poz-
ději, konkrétně v roce 1978, zcela zrušen a uzavřen. Naštěstí 
počátkem devadesátých let minulého století v době již opět 
sjednoceného Německa mohla být stará tradice nejkrásněj-
šího mlékařského obchodu světa obnovena, a zahájeno tak 
nové „renesanční“ období této umělecké památky.

A jaká je současnost tohoto obchodu?

Z „nejkrásnějšího mlékařského obchodu světa“ se od 
poloviny devadesátých let stala opravdová turistická atrakce 
v saské metropoli, do které míří stovky návštěvníků z celého 
světa. Obchod i nadále plní zejména svou původní funkci, 
tedy prodávají se zde mléčné výrobky, ale nejen tak leda-
jaké. Najdete zde především sýrové speciality s chráněným 

prvovýroby mléka a jeho zpra-
cování si společnost sama vyrá-
běla také papírové kartony, 
tiskla štítky a etikety, vlastnila 
moderní mikrobiologickou 
a chemickou laboratoř, provo-
zovala kovárnu pro 100 koní 
a  zázemí se stovkou rozvozo-
vých vozidel pro koňská spře-
žení. Vlastnila i  truhlárnu, 
tesařství, zámečnickou a insta-
latérskou dílnu, moderní parní 
prádelnu a krejčovství. Zkrátka 
vše, co toto Pfundovo impé-
rium potřebovalo pro svůj kaž-
dodenní provoz.

Ve vesnici Mickten bylo zřízeno zařízení na chov a výkrm 
prasat, kam z mlékárny směřovaly ke krmení všechny mléká-
renské odpady, zejména pak syrovátka. V městské čtvrti Dres-
den-Neustadt vlastnila společnost také byty pro své zaměst-
nance, a dokonce pan Pfund provozoval vlastní podnikovou 
zdravotní pojišťovnu a školku pro děti zaměstnanců.

V  roce 1891 uvedl Paul Pfund do provozu na adrese 
Bautzner Straße č. 79 kancelářské prostory své mlékárny 
s vlastní reprezentativní podnikovou prodejnou s velice atrak-
tivním vnitřním interiérem v novorenesančním stylu. Stropy, 
stěny a  pulty v  prodejně byly obloženy ručně malovanými 
porcelánovými dlaždicemi a kachlemi s řadou mlékařských 
motivů navrženými pány Villeroyem a  Boschem a  dalšími 
umělci ze slavné stejnojmenné porcelánky v Drážďanech. Na 
majolikových dlaždicích jsou vyobrazena mytická zvířata, 
andělé, různé mlékařské motivy a četné květinové dekorace 
v  novorenesančním stylu. V  prodejně je dnes také replika 
původní historické mléčné kašny, která v mlékárně stála.
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původem, sýry ze syrového mléka, regionální speciality. 
Při každé mé návštěvě prodejny mě překvapí něco nového. 
V devadesátých letech jste tu našli původní sýrové speciality 
z bývalé NDR, které přežily změnu režimu. Byly to napří-
klad plísňový sýr Blue Master ze sýrárny Käserei Seelow nebo 
slavný uzený Bördespeck z Magdeburgu či čerstvé sýrové dor-
tíky obalované v různých kořeních, které se vyráběly v Meklen-
bursku ve fi rmě Goldschmidt. Jejich variantu s mým vlastním 
obchodním jménem Evit jsem tehdy prodával i v Čechách, 
a když jsem s nimi v roce 1997 na veletrhu Salima v Brně 
získal ocenění „Zlatá Salima“, oslavoval jsem tento úspěch 
s majitelkou sýrárny Goldschmidt paní Fröhlich právě v tomto 
překrásném drážďanském obchodu. Bohužel se postupně 
i tyto skvělé „endérácké“ speciality přestaly vyrábět. V sou-
časné době si v prodejně můžete zakoupit i celou řadu afi no-
vaných sýrů s vysokou přidanou hodnotou. Při mé poslední 
návštěvě v červenci letošního roku jsem byl velice potěšen, 
když sortiment prodejny nabízel dokonce i skvělou a evropsky 
chráněnou Zlatou Nivu z jihočeské Madety za „královských“ 
téměř 520 Kč za kilogram. Všechny sýry jsou v pultech vysta-
veny na přírodních slaměných rohožích, které dekorují jejich 
vysokou přidanou hodnotu a umocňují tak přírodní produkt 
a vysokou kvalitu. 

Kromě sýrů jsou ale v nabídce i další kulinářské speciality 
pro každý vkus. Najdete zde džemy a ovocné omáčky k sýrům, 
mléčné pralinky, mléčné likéry, mezi kterými v poslední době 
„boduje“ mléčná grapa, ale také jiné likéry či vína, a to nej-
častěji z nejseverněji položených evropských vinařství v údolí 
Labe právě zde v Sasku. Koupit si můžete i kondenzované 
mléko s původní etiketou Molkerei Pfunds či mléčná mýdla 
vhodná pro tu nejcitlivější pleť. 

A ani toto ještě není vše. V prvním podlaží je situována 
stylová mléčná restaurace, ve které můžete všechny místní 
speciality ochutnat. A  opět to jsou zejména ochutnávky 

sýrů, mléčné koktejly, dezerty a  likéry. Zakladatel mlé-
kárny Paul Pfund by byl nanejvýš spokojen, že jeho mlé-
kárna a  obchod znovu žijí a  přinášejí skutečnou radost 
svým návštěvníkům a  hostům z  celého světa A  německý 
„fajnšmekr“ by k  tomu navíc dodal, že „Pfundova mlé-
kárna je symbolem touhy po naplněném životě v malebném 
Sasku“.

A  jak se do nejkrásnějšího mléčného obchodu světa 
dostanete? Prodejna leží v drážďanském Novém Městě na 
Budyšínské ulici č. 79 (Bautzner Straße), několik metrů 
odsud je poměrně velké parkoviště. Využít můžete také místní 
tramvaj č. 11 a vystoupit na zastávce Pulsnitzer Straße. Ote-
vírací doba pro veřejnost je ve všední dny a v sobotu od 10:00 
do 18:00 hod. a v neděli a o svátcích od 10:00 do 15:00 hod.

Návštěva zde se určitě vyplatí, ale budete-li si chtít něco 
pěkného, a hlavně chutného odnést, vezměte si s sebou raději 
více peněz.

 �
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Restaurace 
Oáza a kult pravdy 

a lásky
Ing. IVAN JEMELKA

„Nádražky“ jako fenomén

Nádražní restaurace byly poslední štace už před 40 lety, 
za doby takzvané normalizace. Omšelé, zanedbané, ne-

příliš čisté, s liknavou obsluhou, velmi skromnou nabídkou 
nejisté kvality, ale za velmi nízké ceny. Této charakteristice 
také odpovídali jejich hosté. Mezi ně patřili zpravidla ti, kte-
ří měli z  nějakého důvodu, například nízký důchod, velmi 
hluboko do kapsy. Levné pivo bylo pro ně důležitější než 
čisté ubrusy, umytá okna nebo vstřícný personál. Na druhou 
stranu atmosféra nádraží, jako místa pouze přechodné 
přítomnosti cestujících, kteří nejsou k  této lokalitě nijak 

vázáni, dávala „nadražkám“ povahu jakéhosi neukotve-
ní v prostoru i v čase. Pro tuto časoprostorovou neurčitost 
vyhledávali nádražní putyky zase ti, kdo nějak nezakotvili 
v životě. Osamělci, podivíni, alkoholici, propuštění z výko-
nu trestu a  podobně. Někteří v  tom všem dohromady na-
cházeli drsnou a  melancholickou poezii odvrácené strany 
lidské existence a občas ji na nádražích vyhledávali. Větši-
nou se jednalo o jedince s tvůrčími ambicemi. To byla další 
kategorie návštěvníků „nádražek“. 

Letmo některé pražské nádražní 
hospody

V Praze býval asi nejpověstnější podnik s názvem Bri-
keta, stojící naproti bývalému nákladovému nádraží v Želiv-
ského ulici. Otevíralo se už o páté ráno, aby vykladači vagonů 
mohli řádně zapít noční šichtu. Více než pivo se tu pily 
kořalky, za zlatých časů se tu prý provozoval i improvizovaný 
striptýz. 

Flip na Masarykově nádraží byl zavřen v polovině roku 
2016. Ačkoliv se jednalo o místo, kde se část lidí štítila dát si 
i colu v lahvi, pro jiné to bylo dekadentní místo, kam se cho-
dilo na pivo nebo smažený sýr na stojáka. K dalším náležela 
Lokálka ve Vysočanech, ještě nedávno jste si tam mohli dát 
pivo a klobásu a zaplatili jste 60 korun.  

V Praze některé takové „hospody u kolejí“ stále fungují 
a typologicky se příliš nezměnily ani co do prostředí, ani co 
se hostů týká. Například Nádražní restaurace Braník nebo 
Restaurace U Hostivařského nádraží. Ta má stále nízké ceny, 
ale od doby, kdy se tam nekouří, její genius loci není už takový 
jako dřív. „Nádražka“ v Dejvicích se po revoluci roku 1989 
stala kultovním symbolem a v současné době je sociokulturním 
fenoménem. Velmi nízké ceny, jedna zahrádka pod kaštany, 
druhá nekuřácká přímo u kolejiště nádraží Praha-Dejvice. 
Setkávají se zde lidé z různých sociálních vrstev, na zdejším 
pódiu se často konají vystoupení různých kapel a spolků.
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Poprask kolem Oázy

Paradoxně, dnes, v době převládající unifi kované řetěz-
cové gastronomie a jejích víceméně uniformovaných návštěv-
níků, dekadentní či punk charakter „nádražek“ z nich činí 
originální fenomén, o kterém si mnozí myslí, že by bylo dobré 
památkově chránit. Jedním z takových je Restaurace Oáza na 
Smíchovském nádraží, která je druhá nejstarší v Praze. Za 
první republiky měla jeho restaurace pět luxusních, hostin-
ských, secesních místností. To se změnilo. Ze vstupní haly, 
po výstupu po schodech do druhého patra, vejdete do výčepu, 
kterému se přezdívá Magorův, což stojí i na tabulce na zdi. Na 
čepu je Staropramen z nedalekého pivovaru. Obědové menu 
bratru za 80 korun. 

Sál má vysoký strop a velké rozestupy mezi stoly, pro-
tože hostů je zjevně málo. Místnosti dominují mohutné 
sloupy s  osvětlením nejasné konstrukce i  stylu. Návštěv-
níkům se nabízí pohled skrze celou prosklenou stěnu míst-
nosti přímo do příchozí části vestibulu nádraží. Záchody jsou 
poměrně čisté. Poprask kolem Oázy se strhnul, když vyšlo 
najevo, že jí letos na konci roku končí smlouva se Správou 
železnic (SŽDC). V březnu totiž pražská radnice schválila 
výběr generálního projektanta moderního dopravního termi-
nálu, který vznikne na Smíchově. Někdo pak roznesl zprávu, 
že zrekonstruovaný prostor Oázy by měl sloužit jako moderní 
food court a připadnout podnikateli, který bude vybrán na 
základě výběrového řízení. Spíše to ale vypadá, že kvůli délce 
stavebního řízení se ještě několik let nebude vůbec nic dít. 
Vítěz veřejné zakázky na projekt rekonstrukce  nádraží má 
čtyři roky na to, aby získal územní rozhodnutí a pravomocné 
stavební povolení, pro které vytvoří dokumentaci. Teprve pak 
bude soutěžit fi rma, která opravu nádraží provede. Nicméně, 
přesto Správa železnic smlouvu s Oázou obnovit nemusí. 
Některý řetězec rychlého občerstvení by za takové místo 
zaplatil více než štědře. Někoho možná napadne, pro želez-
nice „nádražky“ neprovozuje sama. Společnost České dráhy 
(ČD) se o něco takového před lety pokusila. Přišla s vlastním 
konceptem přes fi rmu ČD Restaurace, která měla na starosti 
dvě provozovny a zároveň auditovala ostatní nádražní restau-
race. Projekt se ale příliš nerozběhl a vyústil do sporů mezi 
ČD a majitelem většinového podílu v ČD Restaurace.

Teď přijde ten kult pravdy a lásky

Veřejné rozrušení z toho, že Oáze hrozí konec existence, 
možná ani tak nevyvolává lítost nad zánikem památného gas-
tronomického podniku, ale spíše jakési pietní pohnutí nad 
tím, že to byla domovská hospoda Ivana Martina Jirouse, 

jehož památku národ-
ního hrdiny je třeba 
ctít i  několik kilo-
metrů čtverečních od 
jeho bydliště. Jirous 
nebo také Magor 
bydlel naproti nádraží. 
Byl to básník, publi-
cista a výtvarný kritik 
a  jedna ze známých 
postav undergroundu. 
Měl asi hlavní podíl, 
hlavně z  počátku, na 
povaze hudby rockové 
skupiny The Plastic 
People of the Universe. 
V  době normalizace 
byl za své politické 
názory pětkrát vězněn. 
Stal se držitelem lite-
rární ceny Jaroslava 
Seiferta za celoživotní 
básnické dílo a  ceny 
Toma Stopparda za 
dílo Magorovy labutí 
písně. Jak napsal 
bývalý zpěvák „Plas-
tiků“ Kanaďan Paul 
Wilson, význam této 

skupiny nebyl v  hudební kvalitě (hrát neuměli, hlavně na 
začátku), ale ve vůli pochopit rock i s tím, odkud pochází. Tím 
se zároveň „Plastici“ dostávali do ostrého sporu s ofi ciální kul-
turní doktrínou socialistického státu. Na tom všem měl Jirous 
velkou zásluhu. V roce 1976 SNB zatkla členy skupiny a spolu 
s dalšími představiteli kulturního undergroundu je postavila 
před soud. Z protestů v západní Evropě a v USA proti uvěz-
nění hudebníků pak na konci téhož roku vznikla iniciativa 
Charty 77. Jirous měl vrozený vzdor vůči autoritám, který ho 
vedl k asociálním polohám a do psychiatrické léčebny. Do jaké 
míry z klinických příčin, a do jaké míry toho komunistický 
režim zneužil, aby ho izoloval od společnosti, těžko říci. Nikdy 
se nepřidal k mlčící většině ani neskočil ve vnitřní emigraci. 
Často šel hlavou proti zdi. Za Husákovy éry, v čase nesvobody, 
to mělo větší cenu než skutečná hodnota Magorových veršů či 
jeho kunsthistorických úvah.

Více než tisícistránková kniha Magorova oáza, vydaná 
nakladatelstvím Torst, je nyní nominovaná na Magnesii 
Literu za nakladatelský čin. V hospodě Oáza strávil Jirous 
podstatný kus svého polistopadového života, až se ze zdravot-
ních důvodů propil k asi sedmi nealkoholickým pivům denně, 
aby vůbec přežil. Do Oázy si redaktor Divadelních novin Vla-
dimír Hulec chodil pro jeho sloupky, vycházející pod názvem 
Na Oáze s Magorem a zahrnuté teď kromě mnoha dalších 
textů a rozhovorů s Jirousem do poslední části autorových 
spisů. Sloupky byly spíše neuspořádanými poznámkami, 
často začínající úvahami, jak je těžké pravidelně něco psát. 
A jako takové byly publikovány nejspíš jen proto, že je pode-
pisoval prominentní muž… Napsal publicista Ivan Hartman. 
Bohužel, nenaučili jsme se rozpoznat, v čem spočívá skutečný 
význam lidí, jako byl Ivan Martin Jirous nebo Václav Havel, 
a proto si z nich děláme oběti kultu pravdy a lásky. 

Jistě nebude nezajímavé se dovědět, jak se k tomuto kultu 
postaví veřejnost reprezentovaná především médii i Správa 
železnic, až půjde opravdu o  to, jestli Oázu zachovat, jako 
jakési muzeum Ivana Martina Jirouse, či ji předělat na účelné 
gastronomické zařízení pro lidi, kteří cestují vlakem.  �
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U nás ve Švajcu
LADISLAV STEINHAUSER

„Grüß Gott!“ usmívá se jetý padesátník, možná zacho-
valý šedesátník v  elastických kraťasech a  dresu vy-

hlášené cyklistické stáje, sedící na smrkovém špalku ved-
le svého bicyklu. „Ahoj,“ odpovídám po našem, házím do 
krabičky pád drobných a  čepuji si z  dřevěného domečku 
pivo do kelímku. Jako vždy, zase mi pění, zase mi to nejde. 
S nechtěným šnytem sedám vedle kolegy a zdvíhám svůj vý-
tvor nikoli obdivně, ale pozdravně lehce vzhůru. Odpovídá 
stejně. Koukáme nějakou minutku beze slova prázdnými po-
hledy na dvě věže vranovského kostela vykukující z vesnice 
a  rozhlížejíce se panovačně po okolních lesích. „Where are 
you from?“ prolamuji bariéru typicky turisticky. „Sachsen,“ 
zasyčí a zadrnčí anglicky: „Germany.“ Kývám hlavou, přece 
vím, kde je Sasko! „Ty seš domácí?“ pokračuje po usrknutí 
z kelímku a obdivně na něj zírá. „Dobrý nápad: hospoda, sá-
moška,“ zadrmolil cosi s německým přízvukem a prstem uka-
zoval na nevyslovitelný nápisem samovýčep. Také se mi před 
pár měsíci „covidový domeček“ při zavřených hospodách lí-
bil, hlavně z výchovného hlediska – už patříme do kulturní 
Evropy! Tím kelímkem? Kdepak! Tou důvěrou, že si nejen 
načepuji, ale bez ohledu na chybějící dohled i zaplatím. „Co 
tě sem přivedlo?“

„Babička,“ zaculí se.
Mlčím, počítám, jestli babičku ještě vůbec může mít.
„Pocházím odsud,“ říká a pokračuje: „Narodil jsem se 

ale ve Zwickau.“ Usmál jsem se a utrousil: „Wartburg.“ Kon-
troval kyselým úsměvem. „Taky jsi ho měl?“ zakroutil jsem 
hlavou, on také. „Matka se narodila v Brně a s babičkou sem do 
Wranau,“ ukázal bradou na kostel, „chodily na poutě a výlety.“ 
Naprázdno polknul. „Mährische Schweiz!“ vyslovoval až 
posvátně. „Tak tomu tady říkali.“

Překvapeně jsem vzhlédl, ale mlčím. Pravda, jsem při-
vandrovalec, ale už tady bydlím hrubou půlku života, ale 
název slyším poprvé, navíc od chlapíka, který sice měl být 
Brňákem, ale poválečná vřava ho upekla v dederóna. Takže 
Moravské Švýcarsko. Někdy to tak bývá, že domácí ví o svém 
okolí méně než ti, co přicházejí. Prvotní překvapení ale tálo 
s každou další větou. On věděl jen to, jak se dnešnímu Morav-
skému krasu kdysi říkávalo, jel ho objevovat a  já se mohl 
konečně blýsknout, jak se kam dostat, kde mají dobré pivo, 

Výhled na Boskovice

Dnešní Švýcárna v Josefově
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je nejstarší ve střední Evropě a zásoboval železem celou stře-
dověkou Moravu? Naproti stojí kamenný komplex, bývalý 
zájezdní hostinec Švýcárna, dnes ve správě Hnutí Bronto-
saurus a vznikl zde mnoha fondy, dokonce i dalajlámou pod-
pořený projekt ekologického centra. Už po kilometru se po 
pravé straně vynoří skalní stěna a pod ní jeskyně – Býčí skála, 
saský kolega zde jistě zajásá a vysloví posvátně Stierfelsen, jak 
je to uvedeno na starých pohlednicích. Tady se zastavil na své 
cestě po Moravě v roce 1804 sám císař František I. Vždyť je to 
jedno z nejdéle osídlených míst člověkem, prý už od paleolitu, 
a ten se počítá v milionech let. Jeden, nebo čtyři? Kdo ví? Býčí 
je proto, že zde našli sošku bronzového býčka a historici v čele 
s otcem krasové archeologie MUDr. Jindřichem Wankelem 
(pokračovatelem byl jeho vnuk Karel Absolon) tvrdí, že zde 

probíhaly náboženské rituály. Věřte, že když průvodce k tomu 
dodá, že zde našli těla mladých žen bez hlavy, na stole usekané 
paže, a ukáže vám zhmotněnou představu malíře pradávné 
historie Zdeňka Buriana, přejede vám mráz po zádech. Pak 
mávne rukou kamsi do hloubi skály a dodá, že kdo ví, co tam 
vzadu ještě je? Pravda, už objevili více než třináct kilometrů 
jeskyní a speleologové vylezli až v Rudickém propadání. Tento 
komplex jeskyní je po Amatérské jeskyni druhým nejdelším 
v Česku.

Silnice do Křtin se povaluje mezi strmými stráněmi 
porostlými nádhernými buky, tam kde jsou dnes mlaziny, 
řádil v  roce 2007 orkán Kyrill. Člověk pomohl s  úklidem, 
mladé stromky roztáhly větve za světlem a zářivě zelené mla-
ziny potáhly stráně jako samet. Věříte, že tomu takhle bylo až 
do začátku dvacátého století? Stráně byly vykácené na dřevo, 
které bylo potřebné pro výrobu uhlí a následně železářskou 
výrobu. Dnes je Josefovské údolí chráněnou oblastí. Kochejte 
se, ale jakmile se ozve motorka, uhněte stranou, zvláště 
v  úzkých místech mezi skalami. Kluci se zde jezdí vydo-
vádět a mnohým se rozhodně líbí, jak se zvuk vytuněných 
výfuků odráží od skal. V dlouhé levotočivé, jistě i rychlé vra-
cečce se uklidíme do odbočky vedoucí jakoby do lomu, šipka 

Dobová pohlednice – bývalý zájezdní hostinec Švýcárna

Býček z Býčí jeskyně nyní sídlí ve vídeňském muzeu 
 Foto: Topi Pigula

Už jen schody k Rudickému propadání jsou jak do pekla

jídlo a kde složit hlavu. Dopil jsem svůj šnyt, zvedl se, zaklapl 
espédéčka a on se šel podívat do kostela, kam, když nejsme 
líní, si vyšlápneme na půlnoční. Proč že vám to povídám? 
Protože od té doby jezdím po našem Mährische Schweiz 
s otevřenějšíma očima. Asi tak, jako bych rajzoval po Švý-
carsku.

Adamovská cesta zakousnutá do svahu pod Útěchovem 
v  zatáčkách dolů vyplavuje adrenalin, nahoru beznaděj. 
Konečně ulevuji brzdám a  bořím se mezi paneláky, které 
architekti postavili jako betonovou hradbu po obou stranách 
údolí. O tehdejší tiskařské stroje a čerpací stanice s mecha-
nickými budíky byl hlad po celém socialistickém táboře, 
a tak Adamovské strojírny potřebovaly ruce a hlavy. Archi-
tekti a  paneláři pak z  malebné brány do pošvýcarštěného 
kousku Moravy vytvořili to, co musel překvapeně „obdivovat“ 
nejeden nikoli jen turista. Říkalo se tomu moderní město 
v lůně přírody, dnes nevím. Za vybydlenou fabrikou se údolí 
větví k Blansku nebo ke Křtinám. Nepřipojíme se k Brňákům 
a k  jimi vyhledávanému ploužení okolo meandrů řeky Svi-
tavy, zapomeneme na Stanislava Kostku Neumanna anebo 
Těsnohlídkovu Lišku Bystroušku, Jelení skok či oslí farmu 
a vyrazíme nahoru kolem Křtinského potoka. Po pár kilo-
metrech vás jistě překvapí nádherně renovovaná kamenná 
stavba – Stará huť Františka. Řekli byste, že tehdejší Althamr 



85
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

0
r e p o r t á ž

budeme létat a koukat on-line z dronů. A víte, kde vzaly Křtiny 
svůj název? Křtili zde věrozvěstové Cyril a Metoděj. Tady se 
prohlídkou kostela a exteriérů zámku zdržíme a mohu-li dopo-
ručit, pokuste se sehnat lístky na zdejší koncert lesních rohů, 
Svatohubertskou mši, pořádanou okolo třetího  listopadu, 
kdy má svátek patron myslivců Svatý Hubert. Koncert pořádá 
Školní zemědělský podnik Mendelovy univerzity v Brně, který 
obhospodařuje nejen zdejší Masarykův les, ale i zámek. Peda-
gogické sklony správce se nezapřou, vzdělávání objevíte na 
všech vzorně udržovaných turistických cestách, jen se zastavit 
a číst. Ve Křtinách se dá výborně poobědvat, ale jestli čekáte, 
že prásknu v celostátním časopisu kde, tak se projevím jako 
sobec, přece pak nebudu na svůj oblíbený telecí řízek čekat 
ve frontě. Zakousneme Tatranku a hurá dál, v Jedovnici je 

přece slušných hospod jako máku. Vy tam, kolego, co se pořád 
točíte jako holub a nahlížíte do kostela. Máte správné tušení, 
oltář nesměřuje na východ, ale na západ. Kdyby Santini kostel 
otočil, nebyl by tak dominantní a byl by vlastně čelem k lesům, 
zády k návsi. Slavný architekt si mohl leccos dovolit.

Teď už si to vyšlapujeme po Drahanské vysočině. 
Támhleta zelená louka u Kotvrdovic je sportovní letiště. To 
jen, kdybyste sem přiletěli vlastním letadélkem. Travnatá 
dráha směřuje přímo na západ, mírně dolů a  proti lesu. 
Když fouká západní, nic moc, ale když východní, což je tady 
málokdy, přistává se od lesa úžasně, a navíc zarolujete přímo 
u té dřevěné kadibudky. Správně, přece se musíte před i po 
letu biologicky odbavit. Přemýšlíte, že vám název Kotvrdovice 
něco říká? Doplním SURF. Pension a hospoda s velkým sálem 
je pracovní sídlo známé pěvecké dvojice Eva a Vašek, držitelů 
dvaceti devíti Zlatých a k tomu osmnácti Platinových desek. 
Tož, dozpívat, už jsme v Senetářově. Zíráte na ten moderní 
kostel? Nejste sami. Byl to jeden z mála kostelů postavených 
v ČSSR za komunistického režimu, tehdejší designový top. 
Jak se to podařilo? Slib obyvatel Senetářova, postavit kostel, 
má původ ve svátku svatého Josefa 19. března 1942. Tehdy 
se po oznámení Němců rozšířit sousední vojenský prostor 

Stará huť Františka

Takových krasavců v Krasu uvidíte

Kateřinské poutní místo

ukazuje k jeskyni Výpustek. Minule po betonové rampě právě 
přecházela mladá dvojice, slečna se usmívala a  nadšeně 
švitořila, že byla poprvé v jeskyni, kde by se klidně prome-
nádovala i v jehlových podpatcích. Po prohrané letecké bitvě 
o  Anglii spustili Němci v  roce 1941 projekt Flugmotoren-
werke Ostmark – výrobu leteckých motorů koncernu Junkers. 
V  Brně se pro nový hvězdicový čtyřiadvacetiválec Jumers 
222 vyráběla vstřikovací čerpadla a po zkušenostech s prv-
ními spojeneckými nálety se stroje stěhovaly do podzemí. 
Jeskyně Výpustek byla logicky jednou z nich, už před válkou 
zde československé Ministerstvo národní obrany budovalo 
velký muniční sklad. Jestli zde čekáte krásu visících stalak-
titů, trčících stalagmitů či sloupových stalagnátů, jste také na 
správném místě, ale tady jsou jen povinnou výzdobou kon-
certního sálu se strohým technickým zázemím. Zbystřili jste 
nad koncerty? Jsou v podzemí Moravského krasu velmi popu-
lární a řekl bych, že rozechvělé houslové či kytarové struny 
s jeskyní lahodí lépe než bzučení soustruhů.

Konečně už před námi vykukuje úžasné dílo architekta 
Jana Blažeje Santiniho, kostel Panny Marie, významné 
moravské poutní místo a  jeden z barokních klenotů posta-
vených na půdorysu řeckého kříže. Je zvláštní, jak Santini na 
tehdy ještě pouze boží pohled shora dbal, proslavený je kostel 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Jako by tušil, že my už 
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majitelé se pak na hradě báli, strašil a prý tam stále straší 
černý mužíček. Pošeptám vám pravdu pravdoucí, já jsem 
pod hradem do jeskyně Lidomorna párkrát nakouknul, ale 
mužíčka tam neviděl.

Ve Sloupu se alespoň projedeme kolem kostela Panny 
Marie a hned za rohem dáme v hospodě domácí pivko. Proč 
tam? Protože je vytáčí především pro štamgasty, a navíc je 
hned naproti muzeum piva a  hospody. Klidně si tam pivo 
od sousedů vezměte s sebou. Pak se sejdeme támhle u kos-
tela. Slyším, jak reptáte, že zde máme kostel Panny Marie na 
každém kroku. To jo, vždyť se pohybujeme v prostoru, kde 
se můžeme dotknout zemských hlubin i  nebeských výšin, 
kam směřovaly brněnské mariánské poutní cesty. Vždyť na 
ně vzpomínala i babička našeho dederóna. Vidím, že vy mladí 
natahujete uši, co či kdo je dederón. V NDR se vyráběly nejen 
první plastové kelímky a skleničky, ale i košile, které byly sně-
hobílé, lehce pravé, nežehlivé, držely tvar, pravda – nesály 
pot a škrábaly po těle, a kdo byl moc zvědavý a otáčel hlavou, 
míval na krku kroužek jako od obojku. I soudruzi z NDR dělá-
vali sem tam chyby, jenže tehdy to by úžasný objev, z ropy 
ropovodu Družba vznikl polyamid, nylon, chemlon, krimplen, 
krepsilon i DeDeRon.

Ná s l e d u j í c í  d v a 
kilometry zaflastrované 
silnice do Ostrova jsou 
nejen na bicyklu utrpením 
pro zadek i ruce, zastavte 
v  polovině a  přečtěte si 
text na kříži: „Poutníče, 
zde málo stůj, rány svoje 
rozvažuj…“  Tak, vidíte, 
drncá to tu dvě stě let, 
tak proč ne dál? Ještě půl 
kilometru a  odbočujeme 
na pohodlné koleje vyjež-
děné v  trávě vinoucí se 
mezi poli a lesem. Na sil-
nici odbočíme doprava 

Moderní kostel v Senetářově

Do propasti je mnoho zajímavých pohledů Trochu odvahy a půjde to i na kole

Březina u Vyškova místní věřící obrátili ke světci s pomocí 
jako k poslední instanci. V roce 1944 se museli vystěhovat, 
tanky měly na střelnici delší dostřel než v roce 1936, když se 
s výstavbou střelnic začalo. Jenže to už Němci mleli z posled-
ního, a tak svatý Josef zase tolik práce s návratem senetářov-
ských neměl. S kostelem však měl velký problém komunistický 
režim, a když se konečně v šedesátém osmém rozjařilo, místní 
byli rychlí, začali hned kopat a první bohoslužbu 11. července 
1971 už nezastavila ani normalizace.

Holštejn, reptáte, proč jsem vás táhl do takového 
krpálu? To jen kvůli těm pár šutrům na skále? Proč si nepro-
táhnout před obědem nohy? V restauraci Pod hradem poo-
bědváme a dám ruku do ohně, že jídlo bude jedna báseň, 
a kdo má chuť na něco tekutého, vedle je i slušná vinotéka. 
Ano, v tomto dokonalém zapadákově! A kdo je na čajíčky, 
přes ulici je bylinkářství, možná vám slečna kořenářka při-
praví i odvar na prokrvení lýtek. Cítíte tu vůni z kuchyně? Už 
se nám to chystá a já vám ještě neřekl, proč hrad léta chátrá. 
Jeho majitel pan Vok IV. vypálil tvrz v nedalekých Petrovi-
cích, protože mu Anežka, dcera majitelky, dala košem. Získal 
ji, odvezl na Holštejn, ale hned poté musel do války s husity 
a  pod Vyšehradem už nedostal košem, ale cepem. Noví 
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Prvorepubliková pohlednice Vranova

a po pár stech metrech na brzdy! Slyšíte, vy vpředu? Brzdit! 
Hned za zábradlím je propast Macocha. Nehodláte přece 
dolů skákat, stačí, že pár hlupáků už dolů skočilo. Věříte, 
že se o  tom na můstku nejčastěji klábosí? Paní učitelky či 
vedoucí tábornických oddílů vykuleným děckám vypráví, jak 
zde macecha postrčila nevlastního synka Martina, když sbíral 
jahody, a mládež polyká naprázdno s nevyřčenou otázkou, jak 
to celé dopadlo. Jak? Martina zachránili, zachytil se za keř, ale 
macechu od té doby nikdo neviděl, zůstal po ní nahoře jen v trní 
zachycený šátek. To víte, na dno propasti tehdy ještě neviděli. 
Dolní můstek, ze kterého dnes turisté pozorují jezírko pro-
tékající Punkvy, po níž se vozí návštěvníci jeskyně, posta-
vili rok před koncem devatenáctého století a to ještě lidé ani 
neznali cestu po říčce Punkevními jeskyněmi. Jsem si jistý, že 
vy si příležitost projet se jeskyněmi na lodičce ujít nenecháte.

Počkat, počkat, žádná cesta lanovkou, pojedeme ke 
Skalnímu mlýnu Suchým žlebem. Je to zajímavá a  krásná 
cesta a ani se nesnažte všechny vchody do jeskynních systémů 
a děr v kaňonu počítat, asi se pobavíte už jen směrovkami: 
Ovčí, Srnčí, Kravská, Koňská, Psí, Mastný fl ek, Cikánská, 
Zbojnická, Rytířská anebo i Smrtní. Čert ví, proč své názvy 
dostaly. Ještě před tím ale nakoukneme do Rudic, kde jistě 
nepřehlédnete „Větřák“, tak zdejšímu větrnému mlýnu říkají 
domácí, stavíme se v bývalém zatopeném kaolinovém dole 
a nakoukneme do chřtánu pekla. Věřte, že pohled na Jedov-
nický potok, který s rachotem mizí do země, aby se objevil 
až u  nám známé Býčí skály, není ani tak impozantní, jak 
strašidelný. Co tam dole asi je? A  teď si představte, že vás 
do devadesátimetrové hloubky spustí kamarádi jeskyňáři na 
lanech. Jen abyste jim mokří a zkřehlí řekli, co jste viděli.

Copak nám ještě chybí? Ano, ano, děkuji za připomenutí, 
úplně bych zapomněl na už slíbenou projížďku na loďkách. 

Pět kilometrů se budeme bez šlápnutí klouzat dolů a pak se 
nechte zpracovat turistickým průmyslem – vláček, prohlídka, 
lodičky, lanovka, suvenýry, laskominy, selfíčka a nakonec hurá 
domů, pochlubit se babičce, co jste dneska viděli.

Asi se vám nezdá, že by to šlo za jeden den. Stihnout se 
to dá, ale bez velkých návštěv a zdržování polkne cyklistický 
okruh z Vranova a zpět sto dvacet kilometrů, takže pro lepší 
zažití ho doporučuji nadvakrát. Dobře, dobře, tak s ubyto-
váním a na celý týden. To jsem si pak jistý, že budete Mährische 
Schweiz znát výrazně lépe nežli já.  �Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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Ing. JIŘÍ MLADÝ,
ředitel SŠTGA Chomutov

Střední škola technická, gastronomická a  automobilní se 
sídlem v ulici Pražská 702/10 v Chomutově je příspěvko-

vou organizací, která vznikla v roce 2012 postupným slouče-
ním původních škol OA, SOŠG a  SOU Chomutov, Střední 
škola technická a automobilní Chomutov a Střední odborná 
škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň. Tím, že škola 
vznikla sloučením několika škol, nabízí v současné době širo-
ký výběr studijních oborů, čtyřletých a nástavbových zakon-

čených maturitou, ale především tříletých a  dvouletých za-
končených výučním listem. V současné době na škole studuje 
1210 žáků. 

V roce 2016 bylo otevřeno nové výukové centrum ve Vác-
lavské ulici 4153, které slouží výhradně pro praktickou výuku 
žáků studujících v gastronomických oborech: tříleté obory 
s  výučným listem Řezník-uzenář, Pekař, Cukrář, Kuchař-
-číšník a také Prodavač, dále je to čtyřletý obor s maturitní 
zkouškou Hotelnictví a absolventi oborů s vyučním listem 
mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu Pod-
nikání. Nové výukové centrum bylo vybudováno po rozsáhlé 
rekonstrukci v květnu 2016 a vyžádala si nemalé investice ve 
výši 82 milionů Kč. 

Žáci do výukového centra dochází na praktickou výuku, 
v  sudém a  lichém týdnu se zde prostřídá téměř 200 žáků. 

Střední škola technická,
gastronomická a automobilní Chomutov

Školní gastro „VÁCLAVKA“ – součást výukového centra 
SŠTGA Chomutov
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Součástí výukového centra jsou vybavené šatny, které umož-
ňují žákům komfortní zázemí s  možností se po praktické 
výuce i osprchovat. Každý žák má v šatně dvě skříňky, což mu 
umožňuje ukládat zvlášť civilní oděv a zvlášť oděv pro prak-
tickou výuku. Aby odborná příprava byla co nejvíce propojena 
s realitou, mění se pracoviště žákům po půl roce.

Zde se prodávají výrobky vyrobené žáky při výuce. Jedná se 
o občerstvení, jako jsou uzeniny, zákusky, pečivo, a rovněž hotové 
pokrmy. Zároveň zde v rámci praktické výuky servírují a prodá-
vají pokrmy a občerstvení samotní žáci. Cílem tohoto střediska 
je naučit žáky prezentovat výrobky se zaměřením na přímý 
prodej a komunikace se zákazníky. Bufet je veřejně přístupný 
a veřejnost se zde může přesvědčit o kvalitě praktické výuky. 

Zázemí za prodejnou disponuje moderní mycí linkou, 
která je zde rozdělena na mytí „černého a bílého nádobí“, 
sklad vajec, určený pro oddělené uchování čerstvých vajec. 
Součástí přízemního patra budovy jsou vybavené prostory 
studené a teplé kuchyně. V prostorách studené kuchyně pro-
bíhá výuka v přípravě chlebíčků, salátů, plněných baget, dále 
k různým svátečním příležitostem žáci připravují aranžované 
uzeninové a sýrové mísy, doplněné vykrajovanou zeleninou 
a  ovocem. Především teplá kuchyně zaujme bohatým pří-
strojovým a gastro vybavením, vše navržené a dodané fi rmou 
ENDERS CZ s. r. o. Žáci pod vedením svých učitelů odbor-
ného výcviku připravují teplé pokrmy pro školní a veřejné 
stravování, kde se setkávají s klasickou, ale i mezinárodní 
kuchyní, kterou ocení především zákazníci prodejny. 

Bohatě vybavené jsou také prostory pro praktickou 
výuku řezníků a uzenářů. Na dílnu řezníků přímo navazuje 
sklad pro uchování čerstvého masa. Samotná dílna je navr-
žena tak, aby umožňovala prakticky demonstrovat celou 
řeznicko-uzenářskou výrobu, od bourání masa až po fi nální 

výrobek. Vše je zde udržované v maximální čistotě. I to, jak 
vyčistit například narážku, je součást výuky budoucích řez-
níků. V dílně je prostor pro bourání a krájení masa, jsou zde 
klasické přístroje používané v masné výrobě; kutr, řezačka, 
narážka, injektor, masírka a další nutné vybavení. V oddě-
leném prostoru se nachází udírna a konvektomat pro fi nální 
úpravu masných výrobků a prostor pro balení a uskladnění 
hotových výrobků. Kromě výuky v nových prostorách školy 
jezdí žaci na praxi bourat maso do Globusu a také na porážku 
do Jesenic. Mezi sortiment výrobků, které žáci vyrábí v rámci 
praktické výuky, patří například jitrnice, jelita, tlačenka, hus-
penina, paštika, párky, špekáčky, gothaj, šunka, uzená krko-
vice a pečeně, uzená slanina, žebra, a dále také „lunch meat“, 
škvarky a  sádlo. Hlavním dodavatelem masa jsou JATKY 
Český Brod a. s., koření pro masnou výrobu dodává Vitana 
a samotná fi rma ENDERS CZ s. r. o. 

Kromě dílny kde probíhá zpracování masa, můžeme 
představit dílny určené pro praktickou výuku cukrářů 
a pekařů. Do jeho vybavení patří kvasomat, hnětač, tvarovač, 
stopkynárna, pekárna. O cukrářské a pekařské výrobky je čím 
dál tím větší zájem díky dodržování receptur, přírodním suro-
vinám, bez používání chemických konzervantů, barviv a sla-
didel. Zákazníci mohou s předstihem objednávat různé druhy 
minizákusků, svátečních dortů, koláčů, pečiva dle vlastních 
požadavků. Pro výuku žáků oboru Kuchař-číšník byla vybu-
dována restaurace, určená jen pro výukové účely. Zde se 
žaci učí stolování, servírování pokrmů nebo i čepování piva 
jako v reálném provoze. Součástí restaurace je samozřejmě 
kuchyně, kde si pokrmy musí nejprve sami připravit.

Naše škola se může pochlubit návštěvou významných 
osobností, kterou byl bezpodmínečně prezident České repub-
liky Miloš Zeman nebo premiér Andrej Babiš. Celoročně 

Prostory „teplé kuchyně“ 

Praktická výuka oboru Řezník-uzenář 

Výukové centrum disponuje moderní udírnou MAUTING 1500

Prodejna Václavka
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spolupracujeme se základními a mateřskými školami v rámci 
náborů, propagace a projektů. Žákům z 8. a 9. tříd ZŠ nechá-
váme nahlédnout do teplé, studené kuchyně, cukrárny, 
pekárny, řeznické dílny, kde jim krátce představíme jednot-
livé obory. Poslední stanicí prohlídky je vždy restaurace, kde 
žáky ZŠ čeká slavnostní tabule a čtyřchodové menu. 

Závěr prohlídky dětí z MŠ končí jahodovým nápojem

Také návštěva dětí z MŠ přinese mnoho pozitivního. Nej-
více přirozená komunikace a empatie dětí, mezi kterými je 
velký věkový rozdíl, ale také zpestření všedního dne, propo-
jení úsměvů a pohlazení. 

Žáci gastronomických oborů se zúčastňují odborných 
soutěží, jako je Řeznická sekera, Lázeňský pohárek Karlovy 
Vary, Gastro Labe Děčín. Aktivně se podílejí na různých cate-
ringových akcích, např.: Dětská zimní olympiáda 2016, Smart 
region fórum, Technodays, Byznys day, Ekologický projekt 
GLOBE, projekt LABORA, Krajská Odysea aj.

Důležitou součástí je vzdělávání učitelů odborného 
výcviku, které škola zajišťuje v podobě stáže v jiných gastro-
nomických školách nebo umožňuje různé kurzy a semináře. 

Důležitá je pro školu spolupráce se vzdělávacími insti-
tucemi a členství v profesních organizacích, jako je například 
Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Dlouhodobá 

Představení oboru Kuchař-číšník dětem z MŠ

je spolupráce s  Národním pedagogickým institutem ČR, 
Hospodářskou komorou ČR nebo Hospodářskou komorou 
v Chomutově. Veškeré aktivity přispívají k plnění školního 
vzdělávacího programu v oblasti odborné přípravy. 

SŠTGA Chomutov je autorizovanou organizací pro pro-
fesní kvalifi kace. Kurzy jsou nabízené pro širokou veřejnost. 
Účastník vykoná jednodenní zkoušku na základě již ověře-
ných schopností a dovedností. Po splnění závěrečné zkoušky 
získává účastník osvědčení o absolvování kurzu, které mu 
umožní lépe se uplatnit na trhu práce.

Pokud Vás škola zaujala a chcete nahlédnout pod její 
pokličku, prohlédnout si všechna střediska nebo jen strávit 
příjemný den s prohlídkou a ochutnávkou všech dobrot, které 
připravují žáci poctivou výrobou, přijďte na Den otevřených 
dveří. Termíny budou aktualizovány na www.tgacv.cz.

 Přijďte, jste srdečně zváni!  �

Soutěž Gastro Labe – účast o nejlepší pohádkový dětský dort

Soutěž Lázeňský pohárek KV – 3. místo v kategorii Cukrář
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prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, PhD.,

Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D.,

Katedra gastronomie a hotelnictví, 

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

19
Brambory patří na náš stůl

Ing. JOSEF KRÁLÍČEK, 

Ing. MILOSLAV CHLAN, 

Český bramborářský svaz, z. s.

24
Současné trendy v cereální technologii 2

Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc.,

doc. Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D.,

Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT Praha

29
Jíst zdravě a přitom lahodně. 

YOURBODY je pravidelná dávka energie a chuti
IDC−FOOD, s. r. o.

33
RABBIT Trhový Štěpánov a. s. 

– producent kvalitního českého 
vepřového a hovězího masa a mléka

RICHARD HRDINA,

JATKY Český Brod a. s.

38
 Zelená dohoda pro Evropu 

a Strategie od zemědělce ke spotřebiteli 
Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

43
Minerální vody 

jsou nezbytnou součástí 
pitných režimů

Ing. JANA JEŽKOVÁ, 

Svaz minerálních vod, z. s.

47
Dopad lidské činnosti 

na koloběh vody v přírodě
KOLAPS KOLOBĚHU VODY 

= KOLAPS CIVILIZACE
Ing. JOSEF KUBIŠ,

AGRO Jesenice u Prahy a. s. 

a AK ČR

50
Komoditní pekařská vyhláška 

– změny pro výrobce, 
obchod i spotřebitele

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 

Svaz pekařů a cukrářů 

v České republice

53
Pivovar Hulvát 

si rychle našel své místo 
na pivním trhu

Ing. JOSEF VACL, CSc.

77
Putování za sýry

MLÉKÁRNA BRATŘÍ PFUNDOVÝCH 
V DRÁŽĎANECH

ANEB NA NÁVŠTĚVĚ NEJKRÁSNĚJŠÍ 
MLÉKAŘSKÉ PRODEJNY SVĚTA

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Českomoravský svaz mlékárenský 

80
Restaurace Oáza a kult pravdy a lásky

Ing. IVAN JEMELKA

83
U nás ve Švajcu

LADISLAV STEINHAUSER

89
Střední škola technická, 

gastronomická a automobilní 
Chomutov

Ing. JIŘÍ MLADÝ,

SŠTGA Chomutov



P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

5
/

2
0

2
0

93Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

Contents:Contents:
3

Editorial
Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.,

AGRAL s. r. o.

4
Inspections of CAFIA contribute 

to quality assurance and food safety 
of the food product launched on the market 

Ing. MARTIN KLANICA,

Czech Agriculture and Food Inspection Authority

Protection of consumers and business operators 
against various forms of unfair acting 

on food market is the basic strategic objective.

9
Our interview 

– 11 questions are answered by:
Ing. LADISLAV DENK,

VÁHALA a spol. s r. o.

Interview.

12
Vinegar in gastronomy – 2nd part

prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, PhD.,

Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D.,

Department of Gastronomy and Hotel Management, 

University of Commerce and Hotel Management, Brno

Balsamic vinegar – types, varieties, taste, nutrition 
value, culinary use, etc. Champagne vinegar

 and culinary use. Malt vinegar and information 
for the people suffering from celiac disease. 

Ume vinegar, storage, and inspiration for summer. 

19
Potatoes have their place on our table 

Ing. JOSEF KRÁLÍČEK, 

Ing. MILOSLAV CHLAN, 

Czech Association of Potato Growers 

About the history of potato production 
in the second half of the 20th century, 

development after 1990, our potato 
production has future, etc. 

24
Current trends in the technology 

of cereals 2
Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc.,

doc. Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D.,

Institute of Saccharides and Cereals, 

Institute of Chemical Technology, Prague

About current trends in the technology 
of cereals, processing of cereals, pseudo-

cereals, pulses, and other similar crops.

29
Healthy but tasteful eating. 

YOURBODY is a regular dose of energy 
and taste

IDC−FOOD, s. r. o.

Healthy life style starts with a good diet. 
You do not know where to start? 

We have a tip for you!

33
RABBIT Trhový Štěpánov a. s. 

– producer of quality Czech pork, 
beef, and milk 

RICHARD HRDINA,

JATKY Český Brod a. s.

 RABBIT Trhový Štěpánov a. s. 
belongs to the important producers of pork, 

beef as well as milk 
in our country. 

38
 Green Deal for Europe 

and Farmer 
to Consumer Strategy 

Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Importance of Green Deal for Europe, 
measures to solve climatic issues, mechanism 

of fair transition, Farm to Fork Strategy, etc.

43
Mineral water 

is the necessary part 
of drinking routines 

Ing. JANA JEŽKOVÁ, 

Association of Mineral Waters 

Packed water, mineral water, fl avoured mineral 
water, mineral water in detail, geological 
phenomenon, protection of springs, etc. 

47
Impact of human activities 

on the circulation of water in nature 
COLLAPSE OF WATER CIRCULATION 

= COLLAPSE OF CIVILIZATION 
Ing. JOSEF KUBIŠ,

AGRO Jesenice u Prahy a. s. 

and Agrarian Chamber 

of the Czech Republic

Small and large scale circulation of water, 
increasing consumption, 

decreasing water infi ltration, 
return of water into landscape, 

impact of water circulation on climate, etc. 
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50
Commodity regulation of bakery industries 

– amendments for producers, 
retail as well as for consumers 

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 

Association of Bakers 

ad Confectionery Makers in the Czech Republic 

Rationale for the regulation of the Ministry of Agriculture, 
comments regarding the principle amendments, etc.

53
The brewery Hulvát has quickly found its place

on the beer market 
Ing. JOSEF VACL, CSc.

Interesting facts about Chelčice, foundation 
and memories of the family brewery Hulvát located nearby. 

77
Wandering through the regions of cheese making

DAIRY OF PFUND’S BROTHERS IN DRESDEN 
AND/OR VISITING THE MOST BEAUTIFUL DAIRY SHOPS 

OF THE WORLD 
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Czech−Moravian Association of Dairy Industries 

Another part of the serial Wandering through the regions 
of cheese making, Germany was another stop this time.

80
Restaurant Oáza and the cult 

of truth and love 
Ing. IVAN JEMELKA

“Nádražky” were dingy, neglected, 
not very clean, with a very limited 

offer but for favourably low prices. 

83
At us, in “Švajc” 

(Switzerland)
LADISLAV STEINHAUSER

Reportage about travelling 
in “Švajc”, 

interesting information 
and visits of many places.

89
Secondary School of Technology, 

Gastronomy, 
and Automotive Chomutov 

Ing. JIŘÍ MLADÝ,

SŠTGA Chomutov

About the school foundation, merge, 
cooperation, practical training 

of students, and valued 
appreciation.
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Technologie potravin
Náš specializovaný potravinový tým je tu proto, aby vám pomohl 
najít ingredience pro dosažení té správné textury vašeho 
hotového výrobku. Jsme kreativní a nalézáme inteligentní řešení  
i pro náročnější projekty s více postupy, které je třeba vzít  
v úvahu.
 
Mnoho potravinových systémů má více fází, jako jsou emulze, 
disperze, pěny nebo kombinace výše uvedených. Tvorba 
vícefázového systému a jeho stabilizace je pro technologie 
potravin vážnou výzvou.

Běžně používané ingredience
 emulgátory
 zvlhčující přísady
 přípravky pro kynutí
 fosfáty
 škroby
 proteiny
 zahušťovadla a želírovací látky (hydrokoloidy)

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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