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Atraktivní prezentace Vašich výrobků na prodejním pultu může být 
snadná: se Skinnery Weber zaručeně stáhnete kůži a precizně 
odstraníte blánu z hodnotné svaloviny – protože každý gram 
výtěžnosti se počítá. Široké portfolio stahovacích a odblaňovacích 
strojů, jakož i strojů stahujících sádlo, nabízí optimální řešení pro 
každou aplikaci. Náš odborný Skinner-tým Vám rád poradí!

Václav Bláha, DiS.

E-mail: vaclav.blaha@weberweb.com

Mobil CZ: + 420 730 157 896

www.weberweb.com/skinner

Weber Skinnery – 
kompaktní, flexibilní, precizní.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
už to vypadalo, že to máme za 
sebou, a ejhle – je to tu zas. Pro-
gnózy optimistů, že druhá vlna 
nebude, se nenaplnily. Čísla 
s počty nakažených i hůře postiže-
ných stále rostou, a i když jsou to 
v rámci celé populace marginální 
zlomky, znepokojení z nich pro-
žíváme téměř všichni. Ale ono to 
není jen o číslech. 

Interpretace výchovy a naší 
informovanosti vedená svrchu 

dost připomíná volební kampaň a úmorná mediální smršť 
šířená televizními zprávami odpovídá varováním před nálety 
nepřátelských bombardérů na Prahu a na vyjmenovávané 
okresy. A to včetně naléhavého přehnaného patosu v hlasech 
redaktorů. Občan pak chudák, tuplem ten, který si hůře dělá 
svůj racionální názor, je stále zděšován a jeho narušená psy-
chika je pak horší nemoc než ten sám vir. Neustále se brebentí 
zejména o ochraně seniorů, ale ti chudáci umírají nejvíc na to, 
že se ze strachu z komunitního nakažení bojí chodit k lékaři 
s akutními potížemi, a hlavně na pravidelné preventivní pro-
hlídky. Čekárny praktických lékařů jsou prázdné. A doktorům 
v ordinacích to většinou vyhovuje, protože jsou vyděšeni pře-
hnanou interpretací nebezpečí stejně jako ti pacienti. Přitom 
je to tak jednoduché. Jak to řekl premiér ve svém závažném 
projevu, tři eR – mytí rukou, roušky, rozestupy. Měl přidat 
ještě jedno eR – rozum. A víc říkat nemusel. Nejsme hloupý 
národ, ale propagandě podlehne každá společnost, když se to 
do ní hustí. Laciný přitvrzovací argument o Goebelsově pro-
pagandě je tady zase namístě. Takže vezměme ten rozum do 
hrsti a chovejme se normálně, nevyplašeně, ale s respektem 
k tomu, že to tady je. Choďme do práce, bavme se, užívejme si 
svoje koníčky a radosti a starosti řešme jako dřív, s přehledem 
a s ochotou se se vším poprat. A zejména ty agresivní mediální 
informace vždy vydělme deseti, a hlavně se snažme uchovat 
v sobě a ve svém okolí veselou a klidnou mysl. Vím, jsou to 
hraběcí rady, ale aspoň trochu mohou rozmělnit to, co se na 
nás informačně ze všech stran hrne. Vyčítat teď něco novi-
nářské obci nemá smysl, vždyť bychom neměli „co“ v těch 

všech plátcích číst a na „co“ se večer při zprávách koukat. Na 
to už jsme si skoro zvykli, že se nejlíp prodává vždycky bulvár. 
O to víc jsem zklamaný, že má na tuto vlnu už léta naskočena 
veřejnoprávní televize. A bohužel v této době, kdy by bylo 
velmi nutné povědomí národa klidnit a vést k pozitivnímu 
myšlení, vlastnímu rozumu a optimismu.      

A další stesk bohužel je o tom, že i přijímaná opat-
ření vlády a celého centra jsou pod stejným mediálním 
tlakem a jejich adekvátnost pak zase ohrožuje naši ekono-
miku a zdravý hospodářský vývoj. Novému ministru zdra-
votnictví se nemůžeme moc divit, je to jeho profese. Já jako 
mlékař původní profesí taky nesnáším lidi, kteří mléko 
a mléčné výrobky považují za jedy. Ale v čele tohoto resortu 
měl podle mne sedět psycholog a schopný organizátor, který 
pustí do světa jen ty názory epidemiologů, které neublíží 
duchu a myslím lidí naší populace. Nakonec se budu i trochu 
rouhat, zejména před těmi hodně opatrnými. Nejlíp se podle 
mne chová mladá generace. Nebojí se a samozřejmě to občas 
někdo chytne. Ale na ně ty „žvásty“ centra a médií příliš nepů-
sobí a jejich psychiku příliš nedusí. I když? Když jim zavřou 
zase všechny školy a budou se místo učení doma nudit a sedět 
u počítače, může to zasáhnout i je. A jestli se mají bát toho, že 
mezi desátou a dvanáctou večerní je virus v hospodě nejne-
bezpečnější, tak to bych rád poznal toho rétorika, který by jim 
to přesvědčivě vysvětlil. V této věci se totiž hodně hypoteticky 
rozpravuje a argumentuje. Ať někdo udělá test hospod a pou-
žije komparaci. Vybrat deset hospod, nabrat vzorky všech 
štamgastů do deseti a pak těch, co tam vydrželi do půlnoci. 
A sledovat to pár dnů a pak vyhodnotit. Jaký by byl výsledek? 
Nejsem vědma, ale vsadím se s kýmkoliv o celostránkový 
inzerát v tomto titulu, že bude rozdíl nulový.        

Prožíváme zvláštní dobu. Venku je krásný podzim, déšť 
posledních zářijových dnů mile prodloužil zeleň krajiny a sed-
láci mohou jen tleskat vláze pro zaseté ozimy. Usedneme zase 
rádi k rozečtené knize v teple domova, a když vypneme tele-
vizi a noviny hodíme do koše s papírem tříděného odpadu, 
můžeme v klidu nelitovat, že už je ten třičtvrtě rok se dvěma 
dvacítkami za sebou pryč.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel
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Mezi priority  
PK ČR patří ochrana 

domácího trhu

Ing. DANA VEČEŘOVÁ,  
prezidentka Potravinářské komory ČR

V úvodu je asi třeba podotknout, že potravinářský průmy-
sl není v porovnání s ostatními odvětvími úplným otlou-

kánkem, ale zároveň se nedá říci, že by byl premiantem. Pro 
tuzemskou ekonomiku bylo a je i nadále charakteristické, že 
hlavním motorem růstu nebyl bohužel agrární sektor, včet-
ně potravinářství, na rozdíl od mnoha jiných evropských 
zemí, ale výroba automobilů, obecné strojírenství a další obo-
ry zpracovatelského průmyslu jako textilní nebo obuvnický. 
Na druhou stranu další růst peněžních příjmů obyvatelstva 
a přetrvávající pozitivní ekonomická očekávání vedly k po-
kračujícímu zájmu o potravinářské produkty a dalšímu růstu 
poptávky po kvalitních potravinách. Na evropské úrovni v ze-
mědělství a potravinářství přetrvávají strukturální problémy 
vyvolávané nejen nevhodně nastavenou dotační politikou 
v jednotlivých členských zemích, ale i rozdíly mezi starými 
a novými členskými zeměmi nebo problémy spojené s nad-
produkcí, kde se kromě dotační politiky projevuje i pokračo-
vání ruského embarga. Pozitivně se vyvíjel a vyvíjí export do 
oblastí mimo EU, včetně Spojených států, Blízkého východu 
nebo Číny, a rovněž trvale roste obchodní výměna s Ruskem, 
jež má pro EU pozitivní bilanci. 

Potravinářská komora ČR se snaží reagovat na vývoj 
v tuzemsku i v zahraničí tím, že promítá adekvátní cíle 
s návrhem realizace potřebných opatření do hlavních priorit 
Komory pro příslušný rok. Hlavní priority jsou zaměřeny na 
ekonomický růst jednotlivých sektorů a posílení konkuren-
ceschopnosti potravinářského oboru jako celku. Realizace 
priorit je postavena na mnoha aktivitách, mezi jinými zamě-
řených na pozitivní rozvoj podnikatelského prostředí, zlep-
šování fungování trhu, zjednodušování legislativy, podporu 
exportu a spotřeby kvalitních domácích produktů. Trvale jsme 
vytyčovali a vytyčujeme požadavky na přiměřenou ochranu 
domácího trhu vůči dozorovým orgánům a relevantním mini-
sterstvům, zejména z pohledu posilování postavení českých 
dodavatelů a omezování dovozů levné a nekvalitní produkce. 

Dodavatelsko-odběratelské vztahy stále v řešení

Vše ale směřuje k otázce, která je sice stále aktuální, ale 
stále neřešená, a tou je potravinová soběstačnost. Myslím, že 
různé aféry se zahraničními potravinami, ať už jde o fipronil 
ve vejcích, nepovolené pesticidy u jablek nebo salmonelu 
u drůbežího a hovězího masa, i největší skeptiky přesvědčily 
o tom, že potravinovou soběstačnost, nebo chcete-li nezá-
vislost na dovozech pokládat za zbytečnou, či v době údajně 
jednotného trhu dokonce nezdravou musíme považovat za 
velmi zavádějící úvahu, která by ve svém důsledku nemu-
sela pro spotřebitele skončit vůbec dobře. A to jak zvýšením 
ceny v případě, že budeme na dovozu určité komodity zcela 
závislí, nebo snížením kvality, či dokonce ohrožením potravi-
nové bezpečnosti. Potřeba vyšší domácí produkce se ukázala 
i v prvním pololetí tohoto roku v rámci koronavirové krize, kdy 
zavřené hranice, ale i problémy s produkcí v ostatních zemích 
postižených koronavirem masivněji znamenaly přechodné 
výpadky některé produkce nebo její výrazné zdražení – zele-
nina z Itálie či Španělska. Řešením soběstačnosti ale určitě 
nejsou povinné kvóty na české potraviny v obchodech, ale spo-
lupráce v dodavatelsko-odběratelských vztazích, dlouhodobé 
smlouvy na odbyt a propagace českých potravin směrem ke 
spotřebitelům. V dnešní době, ačkoliv při nákupu hraje faktor 
ceny stále významnou roli, se lidé již mnohem více zajímají 
o původ potravin a upřednostňují domácí produkci.

Určitě vítáme skutečnost, že v rámci 10. kola Programu 
rozvoje venkova došlo k výrazné podpoře jak prvovýroby u cit-
livých komodit – ovoce, zelenina, chmel, brambory, tak zpra-
covatelského průmyslu.

V rámci návrhu zákona o potravinách pak probíhala 
v druhé polovině loňského roku také aktivní diskuze PK ČR 
ke „dvojí kvalitě“, kde jsme se jako Komora snažili představit 
a vyřešit nejpalčivější problémy členů PK právě ve vztahu 
k tomuto tématu – reformulace, spotřebitelské preference, 
lokální chutě, odlišnost technologií. PK ČR se podařilo pro-
sadit pozměňovací návrh ve vztahu k ustanovení ke dvojí kva-
litě – podstatně odlišné složení nebo vlastnosti. Cílem úpravy 
je umožnit subjektům legalizovat určité dobré rozdíly v muta-
cích dvou různých výrobků (především „reformulace“).

Další tématem, které rezonovalo nejen v ČR, ale i v EU, 
byly nekalé praktiky a významná tržní síla. A to v té souvislosti, že 
Evropská unie představila již před dvěma lety směrnici o neka-
lých obchodních praktikách v rámci potravinového řetězce. 
Skutečnost, že Evropská komise začala brát vážně nerovnost 
v dodavatelsko-odběratelských vztazích, je pro Českou repub-
liku o to důležitější, že český zákon o významné tržní síle jed-
noznačně prokázal pozitivní vliv na chování řetězců. V tomto 
ohledu pokračovala práce na novele zákona o významné tržní 
síle, která by měla odstranit některé nejasnosti i implementovat 
evropskou směrnici. K diskusi je samozřejmě i zapracování 
prodeje za podnákupní ceny mezi nekalé praktiky.

Domácí potraviny musí mít větší podporu

Na českém maloobchodním trhu pokračoval růst spotře-
bitelské poptávky, která byla určující i pro další nárůst HDP. Za 
hlavní pozitivum vývoje je možno považovat zájem spotřebitelů 
o nákup kvalitních a regionálních potravin. Jak už jsem uvedla, 
dochází k dalšímu posilování zájmu spotřebitele o kvalitní české 
potraviny, o potraviny nesoucí logo KLASA, o regionální pro-
dukty sdružené pod logem Regionální potravina nebo produkty 
s označením českého původu a nově i o potraviny vyráběné 
podle Českých cechovních norem. A tady musím připustit, že 
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jde o oblast, kterou začaly podporovat i obchodní řetězce. Je více 
než jasné, že mezi hlavní priority Komory patří trvale také spo-
třebitel, jehož role v procesu zpracování, distribuce a spotřeby 
bude trvale narůstat a jehož zvyklosti a nákupní preference se 
mění. To platí zejména u mladé generace, která si vytyčuje nové 
priority a pro níž jsou důležitější třeba nutriční hodnoty, způsob 
výroby a pohoda zvířat nebo environmentální dopady než pouze 
cena nebo původ zboží. Spotřebiteli stále chybí dostatek objek-
tivních informací pro zodpovědné rozhodování, a proto je tak 
důležité propagovat značky kvality, jako jsou KLASA, Regio-
nální potravina nebo další značky zjednodušující spotřebitel-
skou volbu. Od roku 2011 má Komora registrovanou značku 
„Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“ 
a přesto, že se dnes nejedná o klíčovou aktivitu Komory, má 
novými smlouvami registrováno 8 společností na 250 výrob-
cích. Český výrobek má trvale od veřejnosti pozitivní ohlasy, 
a to jak ze strany médií, tak ze strany obchodníků – přestože 
nemáme aktuální čísla, podle průzkumu agentury STEMM-
MARK se dlouhodobě umísťoval ve známosti mezi spotřebiteli 
na druhém místě, za značkou KLASA. I když původní záměr 
byl zcela nahradit tuto značku systémem Českých cechovních 
norem, zájem výrobců i spotřebitelů pokračoval i po zavedení 
„České potraviny“ ministerstvem zemědělství. To rozhodlo, 
že po skončení přechodného období v září 2019 je možné tuto 
značku používat dále s tím, že držitelé musí splňovat požadavky 
zákona týkající se původu suroviny. 

V současnosti je klíčovou aktivitou Komory v oblasti kvality 
potravin a informování spotřebitele systém Českých cechovních 
norem. Do systému je zapojeno téměř 170 firem s přibližně 
1700 výrobky, i když tato čísla se neustále mění. Novinkou jsou 
normy na výseková masa a další nezpracované produkty, které 
systém ČCN stále více přibližují k vertikálním systémům kvality 

Klub sběratelů kuriozit, 162 01 Praha 6, sekce SE

Anketa o nejlepší sýrovou etiketu 
České republiky 2019

3. místo 
Laktos a. s. PRAHA

1. místo 
AW Loštice

LoŠtICE

2. místo
mlékárna olešnice 
oLEŠNICE

rakouského typu AMA, normy na krmiva a zahájená diskuze 
o certifikaci chovatelů prasat a drůbeže.

Dopad nové SZP bude znatelný

Stále čekáme, jak bude vypadat nová reformovaná SZP, ale 
je jisté, že nic pozitivního do evropského zemědělství nepřinese. 
Její dopady se dají čekat i v potravinářství, zejména pokud 
nebude možné nakoupit suroviny na světovém trhu za konku-
renceschopné ceny. Na druhé straně se nemusí stát vůbec nic 
významného, ale i tak bude v příštím období pokračovat další 
pokles konkurenceschopnosti EU vůči hlavním ekonomickým 
uskupením, umocňovaný novou vlnou zelené revoluce Green 
Deal. Stále pokračují úvahy o vytvoření Společné potravinové 
politiky pod resuscitovanou politikou „Farm to Fork“. Tento 
vývoj se pak bude nepochybně umocňovat pokračujícím ruským 
embargem a růstem jeho agrárního potenciálu, přitvrzující 
ochranářskou politikou USA, brexitem a realizovanou érou 
nových obchodních smluv, které pravděpodobně nebude EU 
ve své současné kondici schopna úspěšně vyjednávat, zejména 
směrem k Číně a jihovýchodní Asii jako takové, a to ve světle oče-
kávané obchodní války kolem odlesňování a palmového oleje.

I v tomto kontextu se opakovaně potvrzuje nutnost 
a oprávněnost našeho úsilí o legislativní nápravu vztahů 
s obchodem, o zprůhlednění obchodních přirážek a podílu jed-
notlivých článků potravinového řetězce na jejich rozdělování, 
o nápravu slevových akcí a posílení role maloobchodu jakožto 
prodejce a propagátora místní produkce, a nikoliv jen impor-
téra levného zboží pochybné kvality a původu. V tomto směru 
Komora aktivně vyjednává nejen se Svazem obchodu a ces-
tovního ruchu, ale i s jednotlivými obchodníky.  
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Dopady pandemie 
CoViD-19 

na vývoj světového 
mlékárenství 

v roce 2020 
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc., 

Český komitét Mezinárodní mlékařské federace

Rozšíření nákazy nového koronaviru z čínského Wu-Cha-
nu postupně do celého světa a vyvolání globální pande-

mie nemoci COVID-19 zasáhlo a ovlivnilo významným způ-
sobem také celosvětový vývoj mlékárenství. V podstatě žádný 
kontinent, žádná země, žádná oblast se koronavirové krizi 
nevyhnula a její působení lze označit téměř všude za vážné 
a agresivní, což zasáhlo sektor mlékárenství od prvovýroby 
přes zpracovatelský průmysl a v konečném důsledku ovliv-
nilo zásadně také obchod a spotřebu. Hodnocení těchto do-
padů se 16. září letošního roku věnoval technický webinář  
Mezinárodní mlékařské federace, který uspořádal Stálý vý-
bor pro mlékárenskou politiku a ekonomiku (SCDPE) a ve 
kterém vystoupili významní mlékárenští ekonomové z jed-
notlivých světových produkčních oblastí mléka. V následu-
jícím článku se pokusím shrnout nejpodstatnější informace 
a závěry z této odborné akce.

Dopady pandemie CoViD-19 na mlékárenství 
z evropské perspektivy

První epicentrum nemoci COVID-19 se již v únoru vytvo-
řilo v severní Itálii, odkud se nemoc začala téměř nekontrolo-
vaně šířit do dalších evropských zemí, které se začaly v rámci 
zaváděných opatření postupně uzavírat a izolovat od okolního 
světa. Trvání tohoto „lockdownu“ se v jednotlivých státech 
pohybovalo od 5 do 8 týdnů. Domácí karantény a omezení 
volného pohybu osob měly vzápětí dopad na snížení prodeje 
mléčných výrobků, což začalo v jarních měsících následně 
ovlivňovat prvovýrobu mléka. Zatímco start letošního roku 
byl z hlediska prvovýroby mléka velmi pozitivní a ovlivněný 
rostoucí spotřebitelskou poptávkou, od dubna však již došlo 
k významnému propadu trvajícímu až do června, kdy byla 
již v plném proudu sezonní nákupní špička. I přes dubnový 
a květnový propad výroby mléka v porovnání s loňskem však 
zaznamenala produkce mléka v EU mírný nárůst ve výši 1,1 %. 
Také v Rusku stoupla výroba mléka v prvním pololetí oproti 
roku 2019 o 2,9 %, a v Bělorusku to bylo dokonce o 5,4 %, 
nicméně na Ukrajině byl již zaznamenán významný pokles ve 
výši -3,7 %. Rozdíly v objemu výroby mléka v Evropě v 1. polo-
letí roku 2020 v porovnání s 1. pololetím roku 2019 je možné 
vysledovat (graf 1).

V některých západoevropských zemích se vyskytly 
pobídky a apely na zemědělce k omezení mléčné produkce. Bylo 
to například ve Spojeném království, kde společnost Müller 
vyzvala svých 250 farmářů ve Skotsku k dočasnému snížení 
dodávek o 3 %, v Rakousku zase vyhlásila sýrařská společnost 
Voralberg Milch plán na snížení březnových dodávek na pou-
hých 80 % objemu dosaženého v předchozím měsíci a koru-
tanská mlékárna Kärtnermilch se snažila snížit svůj nákup 
mléka o 10 %, přičemž v dubnu zaplatila pouze 15 eurocentů 
za kg dodaného množství mléka nad 90 % denního průměru 
od ledna do března 2020. Nejzajímavější opatření uskutečnili 
ve Francii, kdy po jeho schválení Evropskou komisí zřídila 
Francouzská rada pro mléko mimořádný fond solidarity ve výši 
10 milionů eur, aby odškodnila zemědělce za jejich úsilí 
omezit v dubnu produkci mléka.

Naproti tomu jiné organizace a podniky proti podobným 
opatřením na snížení mléčné produkce zase protestovaly. 
Proti opatřením na snížení výroby mléka se veřejně vymezil 
např. Německý zemědělský svaz nebo italští zpracovatelé. 
V České republice podobné výzvy souhlasně odmítli jak 
zástupci zemědělské prvovýroby, tak zpracovatelé mléka, a to 
i přes skutečnost vyšších dodávek oproti předchozímu roku.

Objem mléka vyřazeného z důvodů COVID-19 
z dodávek ke zpracování byl tedy poměrně omezený. Přesto 
např. britská RABDF (Královská asociace britských prvový-
robců mléka) uvedla koncem dubna, že z důvodů koronaviro-
vých opatření muselo být v období od šestého do dvacátého 
dubna zlikvidováno více než 1 milion litrů mléka.

Jakkoliv tedy nedošlo k významnějšímu propadu 
evropské výroby mléka, byl ale dopad COVID-19 zcela mar-
kantní ve vývoji farmářských nákupních cen. Následující 
tabulka dokumentuje snížení cen syrového kravského mléka 
v porovnání s rokem 2019:

Země Německo Nizozemí Francie Spojené 
království Rusko Česká

republika
Duben -2 % -4 % -1 % -3 % +6 % -3,5 %

Květen -5 % -7 % -2 % -4 % +7 % -6 %

Červen -6 % -10 % -3 % -4 % +4 % -5 %
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Ve zpracování mléka došlo v Evropské unii v době koro-
navirové krize ke změně struktury výrobkového portfolia, 
které vedlo k navýšení objemu konečných výrobků pro malo-
obchod, a naopak k ponížení objemu surovin a polotovarů 
pro další průmyslové zpracování a gastronomii. Celkově však 
bylo až na výjimky (např. kondenzované mléko) zazname-
náno zvýšení mlékárenské výroby (viz tabulka):

Výroba v tis. tunách 1–6/
2019

1–6/
2020

2020 
vs. 2019

2019
vs. 2018

2018
vs. 2017

2017
vs. 2016

Konzumní mléko 14 792 15 229 +3,0 % -3,3 % -2,5 % -0,6 %

Smetany 1 142 1 136 -0,5 % +3,5 % -1,4 % +0,9 %

Čerstvé mléčné výrobky 4 608 4 681 +1,6 % +0,2 % +0,1 % +0,3 %

Máslo 1 180 1 197 +1,4 % +2,7 % +0,2 % -0,4 %

Sýry 4 801 4 883 +1,7 % +0,3 % +0,2 % +1,3 %

SPM 371 388 +4,7 % +1,3 % -4,9 % +3,8 %

SOM 897 895 -0,1 % +0,8 % -1,4 % -1,5 %

Kondenzované mléko 502 461 -8,2 % +4,0 % -3,8 % +2,6 %

V některých zemích došlo ale k výpadku výroby někte-
rých výrobků: v Itálii to bylo například snížení výroby kon-
zumního mléka až o 25 % a dále také k zastavení nebo omezení 
výroby vybraných farmářských sýrů a sýrových specialit 
(např. sýrů s chráněným označením původu a sýrů z kozího 
a ovčího mléka). K poklesu výroby artisanálních sýrů došlo 
také ve Spojeném království, ve Francii a ve Španělsku.

V Irsku oznámila mlékárenská společnost Lakeland 
Dairies, že ve svém výrobním závodě Co Cavan vyrábějícího 
zejména mražené smetanové krémy a máslo, musela z důvodů 
pandemie propustit na 140 zaměstnanců. 

Jak již bylo zmíněno, největší dopad na mlékárenskou 
ekonomiku se projevil ve významném propadu obchodu. Izo-
lace zemí omezila zahraniční obchod, uzavření restaurací 
a veřejného stravování a kolaps cestovního ruchu z důvodu 
karanténních opatření a zamezení volného pohybu osob 
způsobil téměř osmdesátiprocentní propad prodeje v seg-
mentu food-service a gastronomie. Na celkovém propadu 

Graf 1  Vývoj výroby mléka v evropských zemích v 1. pololetí 2020

mlékárenského odbytu nemělo vliv ani náhlé zvýšení malo-
obchodního prodeje, který nejprve souvisel s panickým 
nákupním chováním spotřebitelů, kteří se předzásobovali 
pro případ údajného nedostatku potravin, a v pozdější fázi 
z důvodu, že se vlastně jednalo o jediný možný prodejní a dis-
tribuční kanál.

Z následujících grafů 2–5 je patrný propad maloobchod-
ního prodeje v segmentu mléka v EU-27, ve Spojeném krá-
lovství a ve Švýcarsku, naopak vývoj v Norsku se od ostatních 
evropských zemí významně odlišoval, což ale souviselo až 
s pozdějším uzavřením gastronomie v této zemi. 
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Graf 2–5  Vývoj maloobchodního obratu v segmentu potravin a nápojů

Graf 6  Změna struktury trhu s mléčnými výrobky ve Francii v souvislosti s COVID-19

Struktura trhu s mlékem a mléčnými výrobky se v první polovině roku 2020 výrazně změnila, což dokumentuje příklad 
z Francie: 
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Sušené odstředěné mléko ↓

Země 1–6/2019 1–6/2020 %

EU 28 514,7 432,6 -16 %

Bělorusko 58,7 55,1 -6 %

Ukrajina 11,7 8,8 -25 %

Švýcarsko 7,3 6,2 -16 %

Turecko 24,6 3,3 -87 %

Rusko 0,5 1,2 +123 %

Norsko 2,5 0,5 -80 %

Island 0,1 0,2 +178 %

Srbsko 0,2 0,1 -75 %

Makedonie 0,1 0,0 -66 %

Celkem 620,4 507,9 -18 %

Sušené plnotučné mléko ↑

Země 1–6/2019 1–6/2020 %

EU 28 144,2 166,3 +15 %

Bělorusko 11,5 11,5 0 %

Ukrajina 6,4 2,2 -66 %

Rusko 0,2 0,3 +32 %

Turecko 0,4 0,3 -37 %

Švýcarsko 0,0 0,0 0 %

Srbsko 0,1 0,0 -99 %

Norsko 0,0 0,0 -100 %

Island 0,0 0,0 –

Makedonie 0,0 0,0 –

Celkem 162,8 180,6 +11 %

Máslo (040510) ↑

Země 1–6/2019 1–6/2020 %

EU 28 75,6 127,5 +69 %

Bělorusko 35,5 33,2 -6 %

Ukrajina 10,2 5,1 -50 %

Rusko 0,8 1,4 +69 %

Švýcarsko 0,2 0,3 +68 %

Turecko 0,3 0,2 -13 %

Island 0,1 0,1 +28 %

Norsko 0,0 0,0 +157 %

Srbsko 0,0 0,0 +62 %

Makedonie 0,0 0,0 -30 %

Celkem 122,7 167,9 +37 %

Máselný olej (040590) ↑

Země 1–6/2019 1–6/2020 %

EU 28 11,8 16,9 +44 %

Bělorusko 0,0 0,3 –

Ukrajina 0,3 0,3 -9 %

Rusko 0,1 0,0 -38 %

Švýcarsko 0,1 0,0 -57 %

Turecko 0,0 0,0 -22 %

Island 0,1 0,0 -98 %

Norsko 0,0 0,0 –

Srbsko 0,0 0,0 –

Makedonie 0,0 0,0 –

Celkem 12,3 17,6 % +43 %

Ke zvýšení maloobchodního prodeje mléčných výrobků 
v době karanténních opatření a nouzových stavů došlo ve 
všech zemích. Na příkladu německého trhu uvádím změ-
něné objemy prodeje jednotlivých skupin mléčných výrobků 
v měsících leden až červenec (viz tabulka):

Měsíce/Skupina I. II. III. IV. V. VI. VII. I–VII.

Konzumní mléko -3,4 % +0,4 % +21,8 % +4,5 % +5,4 % +2,7 % +0,4 % +4,1 %

Jogurty -1,8 % -2,0 % +8,6 % +10,9 % +8,3 % +0,7 % +0,5 % +3,6 %

Smetana +3,0 % +4,1 % +19,6 % +13,6 % +20,7 % +9,8 % +12,3 % +11,8 %

Máslo +1,2 % +0,4 % +19,8 % +6,7 % +17,5 % +4,9 % +7,7 % +8,1 %

Sýry +1,1 % +1,4 % +13,3 % +11,7 % +14,2 % +5,7 % +7,5 % +7,7 %

Významný dopad měla pandemie COVID-19 na vývoj 
zahraničního obchodu. Opět je možné uvést, že počátek 
letošního roku se export mléčných výrobků z evropských 
zemí začal velmi pozitivně rozvíjet, což však trvalo pouze do 
poloviny března, kdy z důvodů izolace jednotlivých zemí, ale 
také kvůli problémům v mezikontinentální logistice došlo 

k významnému omezení vývozu. Mezinárodní lodní přeprava 
se zdražila, problémy byly s návratností kontejnerů zejména 
z oblasti Asie, a to vše vedlo k významnému propadu a nevy-
krývání sjednaných kontraktů. Teprve s uvolňováním omezu-
jících opatření v druhé polovině května a v červnu se pozvolna 

začal export vracet do svého normálu. Naštěstí poptávka ze 
zemí třetího světa zůstala zachována, takže propady prvního 
pololetí se projevily pouze u sušeného odstředěného mléka, 
zatímco u jiných obchodovatelných komodit evropský vývoz 
celkem rostl. Samozřejmě rozdíly mezi jednotlivými zeměmi 
jsou poměrně významné, což dokladuje následující přehled: 
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Sýry ↑

Země 1–6/2019 1–6/2020 %

EU 28 423,6 462,6 +9 %

Bělorusko 115,5 127,1 +10 %

Švýcarsko 32,8 33,6 +2 %

Turecko 25,3 25,9 +2 %

Rusko 12,3 13,2 +7 %

Srbsko 7,4 7,4 +1 %

Norsko 5,8 4,1 -29 %

Ukrajina 3,3 2,5 -23 %

Island 0,9 0,9 +5 %

Makedonie 0,2 0,2 +22 %

Celkem 626,9 167,9 +8 %

Sušená syrovátka ↑

Země 1–6/2019 1–6/2020 %

EU 28 283,0 328,1 +16 %

Bělorusko 44,3 61,5 +39 %

Turecko 29,0 27,2 -6 %

Švýcarsko 21,5 25,0 +16 %

Ukrajina 14,3 12,5 -13 %

Rusko 0,5 3,3 +509 %

Norsko 0,6 1,0 +80 %

Srbsko 0,1 0,1 +23 %

Makedonie 0,1 0,1 -31 %

Island 0,0 0,0 –

Celkem 393,4 458,8 +17 %

Dopady pandemie CoViD-19 
na mlékárenství v indii

Indie je zemí s největší produkcí mléka na světě (22 % 
světové výroby), kterého se zde v letech 2018 a 2019 vyro-
bilo přibližně 188 miliard ročně. Na kravské mléko z toho při-
padá 48 %, na bůvolí 49 % a 3 % objemu je mléko koz a ovcí. 
Je potřeba také zmínit, že zdejší výroba mléka představuje 
významnou sociální záležitost, protože poskytuje živobytí 
více než 63 milionům domácností na venkově představujícím 
sektor prvovýroby mléka. Pouze asi třetina vyráběného mléka 
je předmětem družstevně organizovaných dodávek urče-
ných k průmyslovému zpracování, zbývající dvě třetiny slouží 
k zásobování rodin farmářů a k prodeji mléka ze dvora.

Dopad koronaviru na zdejší mlékárenství byl v této lid-
naté zemi naprosto nebývalý. Izolace země a karanténní opat-
ření trvala od 24. 3. do 8. 7., teprve potom země přistoupila 
k postupnému uvolňování opatření, a to ve čtyřech fázích, 
kdy ta poslední probíhala ještě v září. Ekonomika byla zcela 
zdecimována, pokles hrubého domácího produktu předsta-
voval v červnu -24 %. Významně se snížily příjmy pracovníků 
zejména v neformálním sektoru a významně také narostla 
nezaměstnanost. To rovněž vedlo k masivní reverzní mig-
raci pracovníků. Dalším problémem byl zvyšující nedostatek 
surovin a polotovarů pro zpracování.

Dopady na nákup mléka byly značné. Dodávky mléka od 
soukromých subjektů a z neorganizovaného sektoru mléčné 
prvovýroby se v podstatě zcela zastavily. Pouze v případě 
družstevních farem vlastněných zpracovateli (organizovaný 
sektor) pokračoval nákup mléka a do července se zvýšil při-
bližně o 10 %, přičemž ani nedošlo ke snížení nákupních cen 
placených zemědělcům. Nejdůležitějšími úkoly bylo zvládání 
logistiky mléčných dodávek, a to zejména zajištění bezpeč-
nosti a hygieny na úrovni mléčných farem, minimalizace rizik 
šíření COVID-19 na sběrných místech, zajištění bezpečnosti 
a hygieny při přepravě mléka z mléčnic až do mlékáren a také 
zvládání manipulace přebytkového mléka. Mlékárny čelily 
zejména výzvám nepřerušení provozu a zajištění dostateč-
ných zásob obalů a dalších výrobních přísad a surovin. Mar-
keting se snažil o udržení nabídky mléka pro spotřebitele 
a velkým problémem bylo také zajištění ochrany zdraví všech 
pracovníků v mlékárnách a obchodě.

Obdobně jako v Evropě došlo v březnu v prvních 
3–4 dnech po vyhlášení karanténních opatření k panickým 
nákupům spotřebitelů při jejich snaze o vytvoření zásob. 
V případě čerstvého tekutého mléka nicméně došlo v měsíci 
dubnu k propadu obchodu, a to o -12,3 %, a v následují-
cích měsících až do července byl tento propad asi šestipro-
centní. To bylo způsobeno zejména omezením prodejní doby 
obchodů, uzavřením hotelů a gastronomie, přesunem pra-
covníků z neformálního sektoru z měst na venkov a později 
také snížení nákupní síly spotřebitelů.

U dalších mléčných výrobků byl dopad koronaviru na 
jejich prodej rozdílný. Poptávka po ghí, másle a sýru panýr na 
grilování významně vzrostla, naopak poklesl prodej dalších 
sýrů a smetany kvůli uzavření segmentu HoReCa, stejně tak 
poklesl prodej zmrzliny, který je v letních měsících obvykle 
velmi vysoký, a to až o polovinu kvůli omezení pohybu lidí, 
a tedy nemožnosti si tyto výrobky zakoupit. Propad ze stej-
ného důvodu byl také u ochucených mlék a dalších mléčných 
výrobků prodávaných v samoobslužných regálech. Výjimkou 
ale byly výrobky trvanlivé, tedy např. UHT mléko, sušené 
mléko pro děti, sušené výrobky na bělení kávy apod., k čemuž 
významně přispěla jejich dlouhá trvanlivost.

Podnikatelé měli v průběhu krize zájem řešit nějakým 
způsobem výpadky v maloobchodním prodeji mléčných 
výrobků. S využitím on-line aplikací se rozšířila distribuce 
zboží s donáškou až „na práh domů“, což se týkalo zejména 
rychloobrátkového tradičního zboží, jako jsou dahi, ghí, 
panýr a podmáslí, a tento způsob tak kompenzoval ztráty 
z neuskutečněného prodeje zmrzlin, ochuceného mléka 
a smetan. I toto významně přispívalo k budování důvěry spo-
třebitelů. Teprve až s postupným otevíráním země od měsíce 
července se začal prodej mléčných výrobků vracet do obvyk-
lého normálu.

Koronavirová krize v Indii přinesla s sebou významné 
výzvy a poučení pro další vývoj mlékárenství, které se uká-
zalo, jak je významným a silným hráčem v místním rozvoji. 
Zcela klíčová byla a musí zůstat odolnost dodavatelského 
řetězce. Posun v chování spotřebitelů však vyžaduje nový 
pohled na stávající marketingové strategie. Krize také ovliv-
nila další nutnou expanzi organizovaného mlékárenského 
sektoru. Zajímavým zjištěním bylo uvádění zcela nových 
výrobků na trh s přísadami, které zvyšují přirozenou imu-
nitu spotřebitelů, například se jednalo o kurkumu, bazalku, 
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zázvor, hřebíček, pepř, ašvagandu apod. Zcela klíčové pro 
budoucnost musí také být širší využití IT technologií, digitali-
zace a poskytování služeb. Indové v této době rovněž výrazně 
ocenili zavedené vládní programy na poskytování mléka pro 
spotřebitele (zejména pro dětskou populaci), které jsou zde 
zavedeny v rámci tzv. záchranné sítě.

Složitá koronavirová situace 
v Jižní Americe

Dopady COVID-19 byly v jednotlivých jihoameric-
kých zemích velmi nerovnoměrné, což odrážejí velmi odlišné 
vládní reakce: v Brazílii nebyla krize státem téměř koordino-
vána a docházelo k napětí mezi federálními a regionálními 
autoritami, v Argentině naopak probíhala poměrně agresivní 
národní blokace a karanténní opatření se zde významně zpo-
litizovala, v Chile byla opatření proti COVID-19 zodpovědně 
řízena, i když zde vlastně nebyla vyhlášena žádná karanténní 
povinnost.

Stejně tak jako v jiných oblastech světa ovlivnil 
COVID-19 do značné míry tržní dynamiku trhu jihoame-
rického mlékárenství. I tady došlo k posunu spotřebitelské 
poptávky od stravovacích služeb směrem k posílení pro-
deje v maloobchodu a je potřeba zmínit, že tato krize také 
významně znehodnotila místní měny vůči americkému 
dolaru.

Zemědělská a potravinářská výroba přerušena nebyla, 
pouze na malé výjimky zapříčiněné zejména omezeními 
v dopravě. Poměrně dobré počasí podpořilo produkci mléka 
v jižním cípu Jižní Ameriky, což přineslo prospěch zdejším 
regionálním vývozcům. Naopak suché a teplé počasí v Brazílii 
ve druhém čtvrtletí roku produkci mléka omezilo. Ceny mléka 
v místních měnách zůstaly poměrně pevné, ale devalvace měn 
různé intenzity zhoršila ceny mléka vyjádřené v amerických 
dolarech. Toto měnové oslabení také způsobilo problémy 
v nákupu dovážených surovin a materiálu, které významně 
podražily.

Zpracovatelé byli nuceni se rychle přizpůsobovat 
měnícím se preferencím zákazníků, přičemž většina z nich 
těmto výzvám úspěšně čelila. Jakmile došlo k omezení pohybu 
osob a omezením otevíracích dob obchodů, změnili zpracova-
telé zcela významně sortimentní portfolio. „Vítězem“ se i zde 
stalo konzumní mléko, a to především v UHT balení. Snížení 
prodeje výrobků a surovin pro segment gastronomie ovlivnilo 
zejména spotřebu sýrů. Největší propad prodeje se projevil 
u farmářských sýrů, u kterých se prakticky v důsledku vyhlá-
šených uzávěr a opatření zcela zbortil trh. V několika zemích 
omezily vlády růst cen na úrovni maloobchodu, což negativně 
ovlivnilo výsledné marže zpracovatelů. Oslabení měn zvýšilo 
konkurenceschopnost mezi dovozci a ovlivnilo také rostoucí 
poptávku zpracovatelů po syrovém mléce.

Očekává se, že i v druhé polovině roku budou zpracova-
telé upřednostňovat produkci výrobků určených pro maloob-
chodní prodej a z komodit pak zejména sušené mléko.

Je pozoruhodné, že se udržela poměrně silná spotře-
bitelská poptávka, nicméně krize otevřela zcela nové výzvy. 
Bez ohledu na to, zda zůstali lidé dobrovolně nebo povinně 
doma, se jejich preference přesunuly z oblasti služeb v gast-
ronomii směrem k maloobchodním produktům, a to i v těch 
oblastech, kde byla karanténní opatření jen mírná nebo pouze 
dobrovolná. Snížila se ale také frekvence nákupů a spotřebi-
telé se při nich zaměřili zejména na trvanlivé výrobky, jako 
jsou sušená a UHT mléka. K panickým nákupům po propuk-
nutí epidemie v Jižní Americe na rozdíl od jiných kontinentů 
v podstatě nedošlo. Zdejší dodavatelský řetězec je totiž zvyklý 

na občasné výkyvy, což u spotřebitelů vyvolává potřebu prů-
běžné tvorby nezbytných domácích zásob. V podstatě lze kon-
statovat, že se v zemích Jižní Ameriky spotřebitelská poptávka 
po mléčných výrobcích i přes celkový nepříznivý ekonomický 
obraz spíše zvýšila. Nákupy pravděpodobně podporovaly 
i podpůrné programy vlád zavedené v některých zemích, tyto 
se však ale nyní spíše snižují. Bez doplňkových podpůrných 
programů bude ovšem nejistý další ekonomický výhled, což 
může ovlivnit spotřebitelskou poptávku v následujících měsí-
cích.

Měnová dynamika v době pandemie způsobená osla-
bením místních měn vůči dolaru měla také zásadní dopad 
na konkurenceschopnost zahraničního obchodu. Exportní 
země jako Argentina a Uruguay by měly využít příležitosti, 
kdy slabá měna stimuluje jejich export, samozřejmě pokud 
si obchodníci najdou kupce. Dovozní země (Brazílie, Chile, 
Kolumbie) jsou zase konfrontovány s tím, jak je jejich kupní 
síla omezována oslabením měn. V Brazílii například vyvolal 
snížený dovoz sušeného mléka v kombinaci s problémy 
s počasím všeobecné zvýšení cen mléka a mléčných výrobků. 
Vzhledem k tomu, že v příštích měsících bude k dispozici 
spíše nadbytek mléka, a tedy bude vyšší výroba sušených 
mlék, nechá se v Jižní Americe očekávat zvýšený zájem o jeho 
export.

Trh s mlékem v USA 
a zdejší pandemická ekonomika

Již v lednu bylo v USA zjištěno proniknutí viru SARS-
-CoV-2 z Číny na západní pobřeží Spojených států a jako 
důsledek zakázáno cestování z Číny, v únoru pak byl zachycen 
první případ COVID-19 na východě Spojených států, kdy se 
do New Yorku dostal virus z Evropy a kdy bylo také v Kali-
fornii evidováno první úmrtí z onemocnění COVID. V této 
době byl rovněž vydán zákaz cestování z Evropy. V březnu 
zavedlo 42 amerických států pravidla „safer at home“, která 
uzavřela mezi 19. 3. až 6. 4. obyvatele v jejich domovech 
a současně bylo přistoupeno k uzavření škol. Přesto zasáhla 
počátkem dubna USA velmi silně první vlna pandemie a tato 
zem se záhy stala jejím světovým epicentrem. V letních měsí-
cích se nákaza rozšířila do jižních států USA. Teprve v srpnu 
došlo ke znovuotevření škol, nicméně infekce se i nadále šíří 
a společnost přešla spíše na online režim svého fungování. 
COVID-19 a ekonomická recese se od září také staly pri-
márním diskuzním tématem před podzimní prezidentskou 
volbou.

Americký odborník na mlékárenskou ekonomii prof. 
A. Novakovic z Cornell University uvádí tři fáze tzv. „pande-
mické ekonomiky“:
1)  Období příchodu pandemie – zborcení poptávky ve 

food-service, panické nákupy v maloobchodech, zajištění 
výživy dětí v době pandemie, péče o pracovní sílu (bez-
pečnost a zaměstnanost), školy a výživa dětí. V tomto 
období je potřeba dlouze nepřemýšlet, ale především 
jednat! 

2)  Období reaktivace – změny způsobené v poptávce se 
zmírňují, ale zcela nemizí; rostou problémy s pracovní 
silou a panuje zmatek ohledně toho, jak zvládat zdra-
votní hrozby. V tomto období prý „šílenství“ ustupuje, je 
více času na přemýšlení, ale je obtížné vědět, jak správně 
konat.

3)  Post pandemické období – otázkou je, kdy toto období 
začíná. Je to až tehdy, kdy bude úspěšně distribuována 
vakcína? Tu ale v USA čtvrtina obyvatelstva již předem 
odmítá. Třetina osob ji naopak chce využít hned, 
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Pandemické období

–  v prvořadém zájmu musí být ochrana pracovních sil, 
–  je třeba přijmout strategii typu krizového řízení pro 

komunikaci s pracovníky a zákazníky,
–  koordinační schůzky managementu by měly 

probíhat 2–3 x v týdnu,
–  plánovací období by mělo být 1–2 týdny,
–  nejlepší je používat kombinaci odborných poznatků 

se statistickými, popř. počítačovými algoritmy.

Post-pandemické období

–  preventivní vs. intervenční strategie pro ochranu 
pracovních sil,

–  udržovat intenzivnější a smysluplnější konverzace 
se zaměstnanci,

–  zvýšit automatizaci,
–  preventivní inventarizace,
–  diverzifikovat produktový a spotřebitelský mix,
–  diverzifikovat výrobní operace, zvýšit počet provozů 

a výrobních linek,
–  využívat více nástroje krizového managementu,
–  zvýšit informace o trhu a jeho sledování.



jak jen to bude možné. Ostatní lidé nevědí a zůstávají 
spíše v očekávání, jak budou první vakcinace úspěšné 
(zda to bude obdobné jako např. u vakcín na spal-
ničky nebo chřipku). Toto období ale může nastat až 
koncem roku 2021. Co ale máme a můžeme dělat do této 
doby?

Následující tabulka ilustruje výsledky ekonomiky v USA 
za 1. pololetí roku 2020:

Ekonomika USA (2020) 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí

HDP +2,1 % -8,6 %

Výdaje na osobní spotřebu
– zboží celkem
– potraviny a nápoje

+3,1 %
+10,0 %

-3,4 %
+11,0 %

Služby
– food service a ubytování -5,4 % -38,5 %

Export -3,7 % -24,5 %

Dovoz -6,8 % -24,5 %

Obchodní bilance -12,5 % -14,2 %

V případě produkce mléka nedošlo v USA k význam-
nému narušení z pohledu problémů s pracovní silou ani 
dalším faktorům spojeným s výrobou, zato ale tato oblast čelí 
turbulentním cenám a komerčním trhům.

Měsíc Výroba mléka Farmářská cena
v   /cwt

Leden 1,8 %   19,60

Únor 1,8 %   18,90

Březen 2,5 %   18,00

Duben 1,3 %   14,40

Květen -0,7 %   13,60

Červen 0,3 %   18,10

Červenec n. a.   20,50

Zbytek roku obnovení růstu 
na 1,5–2,0 %

dramatický 
pokles od října

Cena mléka v USA se začala zotavovat již ve druhé polo-
vině roku 2019 a pro rok 2020 se očekávalo, že cenový vývoj 
bude výrazně nadprůměrný. To umožnilo vytvořit prostředí 
pro finanční zotavení farem a obnovení růstu mléčné pro-
dukce. Rok 2020 začal příznivě v těchto intencích, nicméně 
koncem března zemi zasáhla pandemie COVID-19. V dubnu 
a květnu byl propad ceny zcela zásadní a pro ty farmáře, kteří 
dodávali do nesmluvních mlékárenských závodů, to zname-
nalo úplnou ztrátu trhu.

Značným problémem byla zejména zhoršená dostup-
nost pracovních sil způsobená jednak výpadkem zahranič-
ních pracovníků a přistěhovalců z důvodů oboustranných 
uzavření hranic, a jednak ztížená administrativa spojená 
s vedením nových bezpečnostních protokolů o pracovnících 
a také vyšší nemocnost v některých oblastech.

Nicméně výroba mléka nebyla v zásadě významněji 
narušena a např. cenový dumping představoval v dubnu 
daleko menší problém, než se v počátku očekávalo. Státní 
podpůrný program CFAP poskytl cenné příjmy z dotací, a to 
zejména proto, že zemědělci nebyli pojištěni krytím „Dairy 
Margin of Dairy Revenue Protection“.

Zrušení veřejných akcí a omezení pohybu veřejnosti od 
března do května a následně také značná neochota k návratu 
ze soukromí domovů zpět do restaurací a hotelů, stejně tak 
i přerušení cestování, vedlo k dramatickým změnám v tom, 
kde dnes jíme a co a kde nakupujeme. 

–  Konzumní mléko: primárně se konzumuje doma, ale 
důležité je i ve školních a jiných institucích. Kategorie ale 
klesá od roku 2010. Letos v březnu tržby z prodeje prudce 
vzrostly o 7,5 %, nyní se mírně snižují, ale v letošním roce 
opět vyrostou díky státním podporám.

–  Sýry: 50–60 % se jich prodává v gastronomii, např. Mozza-
rella (na pizzy), tavený sýr (na hamburgery a sendviče) 
a další, jako jsou Feta, modré sýry, švýcarské a italské 
sýry, byly více zasaženy uzavřením gastronomie, než 
tomu bylo v případě cheddaru. Pizzerie a stánky s rychlým 
občerstvením na tom ale byly o něco lépe než restaurace 
s obsluhou. Také v tomto segmentu se objevily potravinové 
sbírky. Přebytky mléka z jara byly zapracovávány právě do 
zásob sýrů.

–  Máslo: také v této komoditě se prodá 45–55 % v sektoru 
gastronomie. V době krize se prodej ale nesnížil, protože 
se velké množství začalo spotřebovávat a zpracovávat 
na vaření v domácnostech. Spotřeba se rapidně zvýšila 
zejména v březnu a pak opět v průběhu léta. Také v tomto 
případě se jarní přebytek mléka proměnil v máslo, které 
skončilo ve skladech.

–  Sušené mléko: zvýšený export kompenzoval ztráty na 
domácím trhu. Zboží bylo sice „v pohybu“, bránilo se zby-
tečnému skladování, ale je potřeba poznamenat, že prodej 
nebyl příliš ziskový.

Rozdíly ve strategii řízení:

S

S
S

S

S

S
S

S
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Když jde o jídlo,
myslíme na vše.
I na široký výběr.

V Čechách 
jsou nejoblíbenější

Proto jich u nás najdete hned 
několik druhů.

červená rajčata. 
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Náš rozhovor 
– na 16 otázek 

odpovídá:

LUCIE PRŮŠOVÁ,
marketingová ředitelka BILLA, spol. s r. o.

Maloobchodní řetězec Billa odstartoval koncem prázd-
nin novou strategickou komunikaci se sloganem 

„Když jde o jídlo, myslíme na vše“. Od ní se budou v ná-
sledujících letech odvíjet i výkonnostní kampaně. Známou 
tvář pro podporu nové komunikace ale značka neplánu-
je. „Naši novou strategickou kampaň nebudeme spojovat 
s žádnou známou osobností, nechceme odvádět pozornost 
od hlavního claimu,“ říká Lucie Průšová, marketingová 
ředitelka společnosti Billa.

1. Vaše nová kampaň vychází z průzkumů o vztahu lidí 
k jídlu, překvapilo vás nějaké zjištění?

Překvapilo nás už jen to, jak často lidé o jídle pře-
mýšlí. Každý myslí na jídlo, ať už vědomě či nevědomě, až 
226x denně, lidé myslí na to, co budou jíst, a co ne, kdy, kde 
a s kým. Opřeli jsme se o zjištěná fakta a na nich komunikaci 
postavili. Překvapilo nás například, že průměrný Čech sní až  
25 kg jablek ročně nebo že lidé preferují spíše vepřové řízky, 
my čekali, že jsou to kuřecí.

2. Budete tato zjištění vedle image kampaně využívat i v pro-
duktových reklamách?

Nejedná se o krátkodobou image kampaň, ale o strate-
gickou komunikaci na několik let, takže z ní produktové kam-
paně budou vycházet. Napříč celým rokem budeme v rámci 
jednotlivých sezon komunikovat jednotlivá témata, pokud 
tedy nebudeme muset naše plány dramaticky měnit, tak jak 
jsme museli v březnu tohoto roku. Víme, že většina lidí na 
začátku roku začíná zdravě, často řeší diety. Billa vydává 
katalog Zdraví se spoustou zdravých výrobků, připravujeme 
promoční aktivity se zdravou tematikou a zdraví se také objeví 
v naší komunikaci. 

3. Narážíte na pandemii koronaviru, museli jste kvůli ní 
start kampaně posunovat?

Nová kampaň vznikala pomalu a pečlivě. Věděli jsme, 
co chceme našim zákazníkům říci. Pandemie však ovlivnila 
velmi mnoho věcí. Plán byl spustit kampaň na jaře, ale raději 
jsme ji odsunuli a soustředili se na externí a interní krizovou 
komunikaci „Jsme tu pro vás“. Zaváděli jsme nejrůznější 
opatření na základě rychle se měnících nařízení vlády, velmi 
rychle jsme se spojili například s nemocnicemi a darovali jim 
ovoce a zeleninu pro zdravotnický personál. Využili jsme také 
naší platformy Gusto Academy a postavili kampaň, která 
pomáhala rodičům doma rychle, efektivně a zdravě připravit 
oběd či večeři. Jakmile se uvolnila opatření, pustili jsme se do 
exekuce strategické komunikace.

4. Jste připraveni na riziko, že by se krize mohla opakovat?
Nás ten uplynulý půlrok všechny hodně naučil. Najednou 

jsme museli pracovat v jiných podmínkách a velmi často 
jiným tempem, nejen zaměstnanci na prodejnách, ale i na 
centrále. Nebylo výjimkou zavírat počítače v půlnoci úplně 
vyčerpaní, ale s přesvědčením, že jsme udělali maximum pro 
to, aby naši zákazníci, ale také zaměstnanci věděli, že máme 
v Bille vše pod kontrolou. A i nyní děláme vše pro to, abychom 
byli připraveni.

 
5. Interní a krizová komunikace nabraly na důležitosti – 
jakým způsobem jste je upravili?

Nikdo z nás do té doby nezažil situaci, kdy se opatření 
měnila i z hodiny na hodinu. Pečlivě připravený plán se musel 
obratem měnit, ale určitě jsme nebyli jediní, jen je na nás, jako 
na maloobchodní řetězec, trochu více vidět.

Komunikace směrem k našim zaměstnancům nabrala 
na ještě větší intenzitě, ale naštěstí máme dobré interní 
nástroje, ať už je to newsletter nebo náš zaměstnanecký 
časopis či interní Radio Max. Jedině prostřednictvím rádia 
mohou dostávat naši zaměstnanci na všech našich filiál- 
kách denně čerstvé informace. Máme pro ně v rádiu 
ranní show, kde jsou pravidelně informováni o novin- 
kách.

 
6. Měnili jste během krize i původně objednanou inzerci?

Veškeré mediální plány se upravovaly za běhu, inves-
tice do médií jsme ale nijak dramaticky neupravovali. Co 
bych ale chtěla určitě zdůraznit, bylo rychlé a naprosto 
profesionální přenastavení práce s agenturami od začátku 
pandemie. Nejenže jsme se velmi rychle sladili, jaké je 
naše očekávání, jakým směrem chceme komunikačně jít, 
ale nastavili jsme pravidelné online statusy několikrát 
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týdně, kde jsme prošli aktuální situaci, opatření a dohodli 
další kroky. Za proaktivní přístup děkuji všem našim agen-
turám a samozřejmě všem mým skvělým kolegům z marke- 
tingu. 

 
7. Růst popularity privátních značek zmiňují spotřebitelské 
průzkumy, vám se to tedy potvrzuje?

Ano, rostly a rostou nadále. Na našich privátních znač-
kách intenzivně pracujeme, vylepšujeme jejich kvalitu a port-
folio neustále rozšiřujeme. Cílem je dosáhnout 30% podílu na 
obratu do roku 2025. I díky našim privátním značkám nakou-
píte v Bille kvalitní potraviny, v případě Cleveru současně za 
diskontní ceny.

8. Kvůli pandemii je to těžší i s ochutnávkami. Jak to s nimi 
vidíte do budoucna?

Od začátku roku jsme otevřeli šest prodejen, které vždy 
doprovázely velké akce spojené s ochutnávkami. Už od března 
ale ochutnávky neděláme, upouštíme od věcí, nad nimiž 
bychom neměli stoprocentní kontrolu. Možná se jednou vrátí, 
v nejbližší době to ale v plánu není. 

9. Měnili jste i nastavení mediamixu?
Nijak výrazně ne. U každé strategické kampaně vyu-

žíváme 360˚ komunikaci, tzn. zasahujeme všechny media-  
typy, možná se nyní ještě více soustředíme na digital a sociální 
média. Soustředíme se také na komunikaci našeho Billa 
Bonus Clubu, který přináší spoustu benefitů pro naše věrné 
zákazníky.

 
10. Které sociální sítě jsou pro vás nejdůležitější?

Velmi silně komunikujeme na Facebooku a Instagramu, 
tam máme grid layout ve formátu „nekonečného stolu“. Dále 
se budeme zaměřovat na hlubší analýzu dat našich zákazníků 
a jejich využívání v rámci digitálních kampaní. V pozadí nezů-
stává určitě ani personalizace našeho obsahu pro různé cílové 
skupiny. Pracujeme také na zapojení geotargetingu v rámci 
digitálních platforem, např. Waze. A využíváme hodně influ-
encery.

 
11. Jak máte spolupráci s influencery nastavenou?

V letošním roce se zaměřujeme na rozšiřování naší 
sítě influencerů, kteří pro naše digitální platformy dodávají 

obsah, např. náš blog Gusto Academy. Vybrané influen- 
cery plánujeme využívat i v rámci letních food festivalů 
v příštím roce. Příkladem skvělé spolupráce je například šéf-
kuchař Honza Punčochář. Není to sice influencer v pravém 
slova smyslu, ale víme, že má Billu rád, nakupuje v Bille, 
a tudíž spolupráce se značkou Vocílka byla přirozená. 

12. Novou strategickou komunikaci s nějakou známou osob-
ností spojíte?

Naši novou strategickou kampaň nebudeme spojovat 
s žádnou známou osobností, nechceme odvádět pozornost 
od hlavního claimu. 

13. Měnili jste nastavení spolupráce s agenturami?
Spolupráci s agenturami jsme díky pandemii zefektiv-

nili, zrychlili a vlastně jsme zjistili, že není třeba dlouhých 
meetingů, začali jsme fungovat hodně online, stačí krátký 
skype call a je vyřešeno. 

14. Jeden z dalších trendů, které krize spustila, je posilování 
e-shopů. Zavádějí je i značky, které je dříve nechtěly. Neuva-
žujete v Bille o vlastním e-shopu také?

Trendů dnešní doby, být co nejvíce online, si samozřejmě 
všímáme a jdeme tímto směrem. Příští rok chceme odstar-
tovat aplikaci pro zákazníky, která jim nakupování ještě více 
usnadní. Projektů mířících tímto směrem je více, ale zatím 
není čas prozrazovat detaily. Pracujeme i na rozšíření nové 
aplikace pro Billa Bonus Club. 

15. Jak se věrnostnímu klubu daří?
Ten jsme relaunchovali v polovině července, včetně nové 

aplikace. I s její pomocí se nám daří získávat nové členy. Na 
základě dat, které nám zákazníci dovolí zpracovávat, s nimi 
umíme lépe pracovat. Máme partnerské programy, které 
umožňují celou řadu výhod, a od poloviny července máme 
rovněž zelené klubové cenovky s ještě větší slevou. To vychází 
vstříc trendu, kdy lidé dělají větší nákupy méně často. Fyzická 
kartička už ani není třeba. Do aplikace se načítají body, chodí 
přes ni personalizované notifikace se slevami. Znovu-uve-
dení Billa Bonus Clubu se ukazuje jako velmi dobrý krok, od 
počátku kampaně jsme získali přes 120 tis. nových zákaz-
níků nad rámec více než 1,5 milionu aktivních zákazníků za 
posledních 12 měsíců. V akvizici nových zákazníků plánu-
jeme nadále pokračovat. 

16. Umíte cílit na konkrétní zákazníky?
Momentálně to funguje po skupinách, v plánu je ale 

cílení na jednotlivé zákazníky, chtěli bychom to zavádět 
během několika měsíců.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

 

„Když jde o jídlo, 
myslíme na vše.“
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Titul 
Chléb roku 2020 
míří do pekáren 

BEAS, PENAM,  
UNiTED BAKERiES 

a PEK GRoUP
Navzdory překážkám spojeným s opatřeními proti 

koronavirové epidemii letos již po šestadvacáté  
v Pardubicích vybrali pekařští odborníci vítěze prestižní 
národní soutěže Chléb roku. V pěti soutěžních kategoriích 
dle přísných a propracovaných kritérií posoudili kvalitu 
více než osmi desítek vzorků chleba pekáren z celého 
Česka. Výsledky národní soutěže byly vyhlášeny  
1. října 2020 symbolicky v Břevnovském klášteře v Praze, 
tedy v místě, odkud pochází první zmínka o výrobě 
chleba v Praze již z roku 993. Akce se zúčastnil ministr 
zemědělství Miroslav Toman a prezidentka Potravinářské 
komory Dana Večeřová.

Hodnocení chleba se uskutečnilo za přísných hygienic-
kých opatření 30. září 2020 v prostorách Střední průmyslové 
školy potravinářství a služeb Pardubice, která pekařské mistry 
vychovává již 100 let. O tom, že titul Chléb roku je pro české 
pekaře prestižní záležitostí a pomáhá jim zvýšit zájem o pro-
dukt vysoké kvality u spotřebitelů, svědčí fakt, že do letošního 
ročníku bylo přihlášeno 84 soutěžních vzorků chleba z celého 
Česka. „Soutěžení mezi výrobci přispívá ke kvalitě výsledného 
produktu, proto pekařský cech drží tradici národní soutěže 
o nejlepší chléb roku 
a organizuje ji i v době 
epidemie koronaviru,“ 
uvedl Ing. Jaromír 
Dřízal, výkonný ředitel 
Svazu pekařů a cukrářů 
v ČR, a k letošnímu 
klání doplnil: „Díky 
českým pekařům mají 
naši spotřebitelé na trhu 
široký výběr čerstvého 
chlebového sortimentu 
velmi dobré jakosti, ale 
také pátý nejlevnější 
chléb v EU. Jsem pře-
svědčen, že vyšší kva-
lita chleba se promítne 

v růstu jeho vnímané hodnoty ve společnosti, a tím také odpoví-
dající ceně pro výrobce.“

Soutěžní chleby hodnotilo 20 certifikovaných komi-
sařů – zkušených pekařských odborníků. V propracovaném 
100bodovém schématu hodnocení komisaři posuzovali sen-
zorické parametry chleba: vzhled, tvar a objem chleba, kůrku, 
střídku, vůni, a zejména chuť, jež je při hodnocení nejdůleži-
tější.

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci pro-
běhlo vyhlášení výsledků za účasti zástupců Ministerstva 
zemědělství a Potravinářské komory ČR v Břevnovském 
klášteře v komornějším duchu než v minulých letech. Svaz 
pekařů a cukrářů v ČR spolu s výkonným ředitelem Tesco 
pro ČR, které je již po jedenácté strategickým partnerem 
národní soutěže Chléb roku, v rámci tiskové konference 
také zmínili, jaké dopady měla koronavirová krize na peká-
renský obor a jak tato krize ovlivnila nákupní chování zákaz- 
níků.

„Zákaznické chování se zpočátku epidemie poměrně 
zásadně proměnilo, jakkoliv se v poslední době začalo opět 
navracet ke standardu. Nedostatkovým zbožím se především 
v prvních dnech od zavedení razantních opatření staly balené 
výrobky, především balené chleby, toustové chleby a výrobky 
určené k domácímu dopečení. Na určitou dobu tak poklesl 
zájem o nebalené výrobky. V řádu několika set procent stoupla 
poptávka o nákupy prostřednictvím internetu, a to včetně peká-
renských produktů,“ sdělil za Tesco ČR Patrik Dojčinovič, 
v jehož prodejní síti budou vítězné a oceněné chleby dostupné 
širokému okruhu zákazníků. 

Tento trend potvrdil i Jaromír Dřízal, který v rámci 
Svazu mapuje situaci v celém oboru. „Při nákupu pekařských 
výrobků se projevilo opatrnější zákaznické chování, orientace 
na levnější základní produkty, poklesl zájem o jemné pečivo 
a cukrářské zboží. Četnost nákupů se snížila, ale jejich objem 
vzrostl. Zejména v období Velikonoc se projevil trend pečení 
v domácnostech, který však v průběhu prázdnin prakticky ode-
zněl a spotřebitelé začali opět preferovat výrobky od profesio-
nálních pekařů.“



Vítězové 
národní soutěže 
Chléb roku 2020
 Chléb roku 900–1200 g:
BEAS, a. s. – pekárna Choustníkovo Hradiště

 Chléb roku 500–800 g:
UNITED BAKERIES a. s. – pekárna JZM Praha 

 Chléb bez hranic:
PENAM, a. s. – pekárna Ostrava-Martinov

 Novinka roku:
BEAS, a. s. – pekárna Choustníkovo Hradiště

 Chléb mladých:
PEK GROUP, a. s. – pekárna Brandýs nad Labem

 Jaromír Dřízal
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Jiří Balabán, předseda představenstva Svazu pekařů  
a cukrářů v ČR

Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco Stores ČR

Miroslav Toman, ministr zemědělství ČR

Chléb roku 900–1200 g: 
BEAS, a. s. – pekárna Choustníkovo Hradiště

Chléb bez hranic:  
PENAM, a. s. – pekárna Ostrava-Martinov

Chléb mladých: 
PEK GROUP, a. s. – pekárna Brandýs nad Labem

Chléb roku 500–800 g: 
UNITED BAKERIES a. s. – pekárna JZM Praha

Novinka roku: 
BEAS, a. s. – pekárna Choustníkovo Hradiště
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MILCOM servis a.s.
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR  FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: +420 274 016 140
promo@milcom.cz

www.milcomservis.cz

První inteligentní analyzátor mléka a mléčných výrobků na světě

• Automatická standardizace
• Inteligentní diagnostika
• Pokročilý průtokový systém

MILCOM servis a.s.
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR  FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: +420 274 016 140
promo@milcom.cz

www.milcomservis.cz

První inteligentní analyzátor mléka a mléčných výrobků na světě

• Automatická standardizace
• Inteligentní diagnostika
• Pokročilý průtokový systém
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Změny ve spotřebě 
masa a masných 

výrobků
prof. Ing. JINDŘICH ŠPIČKA, Ph.D.,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Vývoj spotřeby masa a masných výrobků je nutné vnímat 
v kontextu probíhajících společenských změn a trendů, 

které naznačují, že lidská společnost čelí mnoha problémům 
a výzvám. Významné mezinárodní autority, jakými jsou na-
příklad OSN (Organizace spojených národů) nebo OECD 
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), již řadu 
let sledují a hodnotí globální megatrendy, které mimo jiné 
ovlivňují významně i nákupní chování spotřebitelů. V hledáč-
ku těchto organizací jsou emise skleníkových plynů, uhlíko-
vá stopa, čistota vodních zdrojů, biodiverzita nebo ochrana 
zemědělské půdy. Medializace těchto globálních problémů 
ovlivňuje rozhodování spotřebitelů a jejich nákupní chování. 
Živočišná výroba, produkce masa a masných výrobků jsou 
dlouhodobě, v posledních letech však stále častěji, diskuto-
vány v souvislosti s emisemi skleníkových plynů, zajištěním 
welfare zvířat a civilizačními chorobami. K jakým změnám ve 
spotřebě masa a masných výrobků dochází v Evropě a v ČR? 
Jaké jsou důvody omezování konzumace masa a masných vý-
robků? Existují rozdíly v deklarovaném spotřebním chování 
mezi mladší a starší generací? Jak krize související s pande-
mií ovlivní spotřebu masa a masných výrobků? Co by se mělo 
na českém trhu s masem a masnými výrobky změnit? O tom 
pojednává tento článek, který je jedním výstupů interního vý-
zkumného projektu ÚZEI „MASO IV – mezigenerační po-
hled na atributy kvality při nákupu masa a masných výrobků 
v ČR“ (1294/2020).

Článek vychází částečně z převzatých analýz portálu 
Statista (studie autorky Brigitte van de Pas: Meat Trends in 
Europe – A Statista Dossierplus on Meat Industry Trends and 
the Future of Meat in Europe, 2020), částečně je založen na 
vlastním výzkumu panelu 1 021 respondentů. Dotazování rea-
lizované ve spolupráci ÚZEI s agenturou Skála a Šulc s. r. o. 
probíhalo na vzorku populace ČR v druhé polovině dubna 
2020. Věk respondentů byl omezen na 18–65 let. Respondenti 
byli rozdělení podle data narození do čtyř generací: baby boo-
mers a starší (rok narození do 1964, v souboru 211 respon-
dentů), generace X (rok narození 1965 až 1980, v souboru 
374 respondentů), generace Y (rok narození 1981 až 1995, 
v souboru 316 respondentů), generace Z (rok narození od 

1996, v souboru 120 respondentů). Generace baby boomers 
a starší a generace X jsou dále označovány jako starší gene-
race, zatímco generace Y a Z jako mladší generace. Vzorek 
respondentů reprezentuje populaci v ČR z hlediska pohlaví, 
věku, kraje, velikosti domácnosti a velikosti místa bydliště.  

očekávaný vývoj spotřeby masa  
a masných výrobků ve světě 

Na spotřebu masa a masných výrobků mají vliv blahobyt 
a ekonomická rozvinutost regionu. OECD a FAO (Organi-
zace pro výživu a zemědělství Spojených národů) očekávají 
nárůst průměrné spotřeby masa na obyvatele ve světě z 34,4 kg 
(2019) na 35,1 kg (2028) především vlivem zvyšování 
životní úrovně střední třídy v Asii, Latinské Americe, střední 
a východní Evropě. Nejvyšší a nadprůměrnou spotřebu masa 
na obyvatele vykazují Severní Amerika, Oceánie a Evropa. 
Staré členské země EU označované jako EU-15 mají dlouho-
době relativně stabilní spotřebu, pohybující se kolem 70 kg na 
obyvatele a vzhledem k saturovanosti spotřeby se již nepředpo-
kládá její další růst. Naopak v nových členských zemích, které 
se k EU připojovaly od roku 2004, se očekává nárůst spotřeby 
blíže k průměru EU-15 v důsledku rostoucí životní úrovně 
obyvatelstva. Tempo růstu bude však postupně zpomalovat. 

Rozdíly ve vývoji spotřeby existují také mezi jednotli-
vými druhy masa. Zatímco se očekává pokles spotřeby hově-
zího a telecího masa (což souvisí i s mediálně podporovaným 
tlakem na omezování chovů skotu jako nezanedbatelného 
emitenta skleníkových plynů), spotřeba drůbežího masa bude 
na vzestupu (Statista, 2020). Agentura Statista uvádí i prů-
zkum společnosti ING z roku 2017 na vzorku 13 tisíc respon-
dentů, jehož cílem bylo zjistit míru záměrného omezování 
spotřeby masa v Evropě. Záměr omezit spotřebu masa dekla-
rovalo průměrně 27 % respondentů v EU-28, dalších 5 % 
respondentů plánuje zcela vynechat maso z jídelníčku. Více 
než polovina respondentů (57 %) neplánuje změny ve spo-
třebě masa, 4 % respondentů plánuje zvýšit spotřebu masa 
(zbývajících 7 % nebylo rozhodnuto). Výrazně nadprůměrný 
podíl respondentů, kteří plánují omezit spotřebu masa, 
byl v Lucembursku (38 %), Francii (36 %) a Belgii (34 %), 
naopak podprůměrný podíl respondentů byl zjištěn ve Spo-
jeném království (15 %) a v České republice (20 %). I přes 
existenci více než poloviny respondentů, kteří neočekávají 
změny ve spotřebě masa, je nutné vnímat 32 % spotřebitelů 
očekávajících omezení nebo vyloučení masa z jídelníčku jako 
významný fenomén, jenž nepochybně ovlivní strukturu a eko-
nomickou úroveň chovatelů a zpracovatelů. 

Evropská studie (Statista, 2020) uvádí jako nejčastější 
důvod omezení konzumace masa obavy spotřebitelů z nepří-
znivého vliv masa na zdraví (40 %), následuje welfare zvířat 
(17 %) a ekonomický důvod (14 %). Celkem 12 % respon-
dentů uvedlo jako důvod omezení konzumace masa envi-
ronmentální důvody, přestože je právě uhlíková stopa chovu 
zvířat velmi často mediálně diskutovaným tématem. Je tedy 
zřejmé, že pro spotřebitele jsou mnohem důležitější zdravotní 
než environmentální konsekvence konzumace masa. Zdra-
votní důvody uvádějí nejčastěji zástupci starších generací, 
kteří se již se zdravotními problémy vzhledem k věku setká-
vají častěji než mladá generace, zatímco dobrými životními 
podmínkami zvířat a environmentálními souvislostmi konzu-
mace masa a masných výrobků argumentuje zejména mladší 
generace spotřebitelů. 

Obavy o zdraví a dobré životní podmínky zvířat řeší 
spotřebitelé různými způsoby. Část spotřebitelů preferuje 
biovýrobky, část spotřebitelů se stala tzv. flexitariány 
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(vegetariánská strava s občasnou konzumací masa) a část 
spotřebitelů maso a masné výrobky z jídelníčku vynechala 
úplně (vegani, vegetariáni apod.). V Evropě je průměrně 5 % 
flexitariánů, 5 % vegetariánů a 1 % veganů, přičemž nadprů-
měrně se lidé s těmito druhy spotřebního chování vyskytují 
ve věkové skupině do 34 let (výzkum společnosti ComRes, 
9047 respondentů, 30. 4.–8. 5. 2018). Nadprůměrně se tito 
spotřebitelé vyskytují zejména v Nizozemsku, které je rovněž 
typické oblibou masa a masných výrobků v biokvalitě (3,3 % 
maloobchodních tržeb). 

Trh na změny ve spotřebním chování především mladé 
generace reagoval nabídkou substitutů, které jsou prezento-
vány jako náhrada proteinů obsažených v mase a masných 
výrobcích. Podle zprávy společnosti Statista jsou nejčastěji 
v Evropě konzumovány náhrady masa na bázi celozrnných 
obilnin (jedna třetina tržeb za substituty), luštěnin (zejména 
produkty na sójové bázi tvoří jednu třetinu tržeb za substi-
tuty) a mořských řas (jedna pětina tržeb za substituty). I přes 
intenzivní medializaci je trh s hmyzem, mořskými řasami 
a tzv. umělým masem velmi okrajový. Evropským lídrem trhu 
se substituty masa je Spojené království.  

omezování spotřeby masa v České republice

Podle výsledků výzkumu provedeného v dubnu 2020 
je v ČR relativně velmi málo lidí s vyhraněně negativním 
postojem ke konzumaci masa a masných výrobků. Se skupi-
nami vegetariánů, veganů, flexitariánů se identifikovalo jen 
7 % české populace, což je méně než evropský průměr. Vyšší 
podíl těchto skupin je v generacích Y a Z, ale ani zde nepřekra-
čuje 10 %. Důležitou skutečností je, že mezi konzumenty masa 
je 17 % těch, kteří deklarují cílené omezování spotřeby masa, 
což je hodnota blízká již dříve zjištěným 20 % (ING, 2017). Je 
však důležité rozlišovat mezi jednotlivými druhy masa, pro-
tože pro spotřebitele je typické selektivní omezování spotřeby.

Lidí, kteří nejí nějaký druh masa, je v populaci 21 %, mé- 
ně tolerantní jsou spotřebitelé k masným výrobkům (65 %). 
Podobně vysoká procenta (30 %, 77 %) respondentů deklarují 
omezení konzumace masa, event. masných výrobků. 

Z grafu 1 je zřejmý rozdíl mezi mladšími a staršími gene-
racemi. Zatímco mladší generace jsou charakteristické spíše 
vynecháním masa a masných výrobků, „omezování“ se týká 

Zdroj: ÚZEI, Skála a Šulc

Graf 1 Podíl respondentů, kteří nejedí nebo omezují nějaké maso / masné výrobky
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Zdroj: ÚZEI, Skála a Šulc

Graf 2 Změny ve spotřebě v roce 2020 v porovnání s rokem 2019
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TOTAL             Baby boomers a starší (do 1964)              X (1965–1980)               Y (1981–1995)              Z (od 1996)
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Graf 4 Potenciál ke zlepšení na českém trhu s masem a masnými výrobky
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Zdroj: ÚZEI, Skála a Šulc

Graf 3 Důvody omezování konzumace masa v ČR

Zdroj: ÚZEI, Skála a Šulc
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spíše starší generace, pravděpodobně s ohledem na dietetické 
spotřební chování. Hlavními substituty za vynechané maso 
a masné výrobky jsou vejce, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, 
ryby. Ryby a luštěniny (včetně sóji a cizrny) častěji preferuje 
starší generace, zatímco mladší generace preferuje mléko 
a mléčné nápoje.   

Respondenti mimo jiné odpovídali na otázku „Když vez-
mete v úvahu, co se všechno může změnit v r. 2020: Budete 
jíst více, nebo méně masa a masných výrobků ve srovnání 
s rokem 2019?“ Aktuální krize související s koronavirovou 
infekcí vede k tomu, že více lidí plánuje omezit spotřebu 
masa a masných výrobků (20 %), než ji plánuje zvýšit (10 %). 
Zajímavostí je mírná tendence ke zvýšení konzumace u nej-
mladší generace Z, kdy zvýšení konzumace označilo 20 % 
respondentů v porovnání s řádově menším podílem u starších 
generací. Bez ohledu na generace označilo více než 30 % 
respondentů, že bude jíst méně masových konzerv, párků 
a špekáčků, měkkých a trvanlivých salámů, klobás a paštik. 
Z masných výrobků jen šunka nebude výrazně méně 
konzumována. Naopak u masa (s výjimkou vepřového) je plán 
spíše konzumaci zvýšit, zejména u kuřecího a krůtího (graf 2).

Respondenti, kteří plánují snížit spotřebu masa a mas-
ných výrobků, byli dotazováni na důvody poklesu konzumace. 
Pro všechny generace je prioritou zdravější životní styl (od  
61 % u generace Z po 78 % u nejstarší generace), výrazně 
méně důležité jsou ekonomické důvody (v průměru 29 % 
bez výraznějších mezigeneračních rozdílů). Jako hlavní 
přínos konzumace masa vidí lidé v přísunu bílkovin a zdroji 
energie. 

Mladší generace se řídí etikou chovu zvířat a ohledy 
k životnímu prostředí mnohem více než starší generace. 
Tento důvod označilo 40 % respondentů generace Y a 50 % 
generace Z, kteří plánují omezit spotřebu masa a masných 
výrobků, a tento rozdíl je proti starším generacím statisticky 
významný.

Lidí plánujících zvýšení konzumace není mnoho a jejich 
důvody souvisí zejména se zdravotními aspekty. Přede-
vším mladší generace očekávají od vyšší konzumace masa 
více energie, lepší zdravotní kondici a tvorbu svalové hmoty. 
Naproti tomu starší generace uvedla na prvním místě zlepšu-
jící se nabídku na trhu a podporu místních zemědělců a zpra-
covatelů. S tím souvisí i hodnocení nabídky trhu.

TOTAL          Baby boomers a starší (do 1964)         X (1965–1980)          Y (1981–1995)          Z (od 1996)
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Hodnocení nabídky trhu

V rámci části výzkumu věnované hodnocení nabídky 
trhu odpovídali respondenti na otázku „Co je podle vás 
s nabídkou masa a masných výrobků na českém trhu špatně? 
Co by se mělo zlepšit?“ Nejsilnějším tématem pro všechny 
generace je obecně kvalita, se kterou nejsou zákazníci v sou-
časné době spokojeni (graf 4). Na druhém a třetím místě jsou 
soběstačnost a vysoká cena. Mezigenerační rozdíl je opět 
vidět u zacházení se zvířaty, což je téma důležité především 
pro mladší generace. 

Závěr

Příležitostí pro chovatele a zpracovatele v ČR je očeká-
vané zvyšování spotřeby masa, zatímco spotřeba v západo-
evropských zemích dosáhla již hladiny nasycenosti a očekává 
se její pokles. Každopádně evropský trh s masem a masnými 
výrobky projde v nadcházejících letech strukturálními změ-
nami. Pro český trh s masem a masnými výrobky nepředsta-
vují vegetariáni a vegani významné ohrožení. Vážnější riziko 
spočívá v měnícím se chování běžných konzumentů, kteří 
selektivně omezují nebo vynechávají ze spotřeby některé pro-
dukty. 

Spotřebitelé vnímají jako důležité důvody omezení 
konzumace masa zejména zdravotní důvody. Tento argu-
ment je důležitý pro starší generace spotřebitelů, kteří 
řeší zdravotní rizika více než mladší konzumenti. Zachá-
zení se zvířaty je důležité naopak více pro mladší gene-
race, i když tento důvod není z hlediska celkové populace 

na čelných pozicích. Z evropské studie vyplynulo zajímavé 
zjištění, že environmentální důvody v podobě uhlíkové 
stopy a emise skleníkových plynů jsou relativně málo uvá-
děným důvodem poklesu konzumace masa, byť mají 
vliv na očekávané snížení spotřeby hovězího a telecího 
masa. Očekává se naopak zvýšení spotřeby drůbežího  
masa. 

Výzkum v ČR ukázal, že v populaci je relativně málo 
lidí s vyhraněným negativním postojem ke konzumaci masa 
a masných výrobků. Se skupinami vegetariánů a veganů se 
identifikovalo jen více než 2 % populace. Spíše je trendem 
omezovat frekvenci konzumace masa a přecházet k flexitari-
ánství, tj. částečně bezmasému stravování (5 % české popu-
lace). 

Hrozbou pro zpracovatelský průmysl je relativně často 
uváděné omezení spotřeby masných výrobků, zejména 
konzerv, měkkých a trvanlivých salámů, paštik nejmladší 
generací. Nejlépe je naopak přijímané kuřecí maso (91 % 
respondentů jej konzumuje bez omezení), ryby (87 %) 
a šunka (86 %). Čeští spotřebitelé vnímají rezervy trhu 
především v kvalitě. Právě nabídka kvalitního drůbe-
žího masa může být pro české chovatele a zpracovatele do 
budoucna velkou příležitostí. Tuto příležitost je možné využít 
větším důrazem na komunikaci „příběhu masa“ (zejména 
s důrazem na původ masa, podmínky chovu a welfare zvířat) 
a zdravotních benefitů vůči spotřebitelům.   

Článek je jeden z výstupů interního výzkumného pro-
jektu ÚZEI č. 1294/2020 „Mezigenerační pohled na atributy 
kvality při nákupu masa a masných výrobků v ČR“. 
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Tradiční technologie 
a nové styly vín 

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

Katedra gastronomie a hotelnictví,  
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Každý milovník vína ochutná mnoho vín, než objeví to pra-
vé, které bude s chutí popíjet, a výjimečně se může setkat 

také s exkluzivním vínem, na které nikdy nezapomene. Víno 
se vyvíjí mnoho tisíciletí a hrálo vždy významnou úlohu v gas-
tronomii. Staří faraonové uctívali víno pro jeho opojnost. 
Bylo považováno za božský nápoj a kromě běžného pití bylo 
používáno i k rituálním účelům. Jako důkazy nám poslouží 
malby, záznamy na papyrusech a hroby faraonů [6, 8].

Řecké a římské civilizace víno dokonce vzhledem k Dio-
nýsovým orgiím zakázaly. Z období starého Říma se nám 
dochovaly důkazy o rozmanitosti a způsobech konzumace 
tehdejších vín. Starověké zdroje uvádějí, že vína byla vylepšo-
vána směsí medu, bylin a koření pro lepší chuť, ale také byla 
přidávána mořská voda (jako konzervační látka). Přírodně 
sladká vína se produkovala již za císaře Augusta, který sladká 
vína miloval a nutil vinaře ponechat plody dlouho na keřích, 
z nich pak vznikala vína podobná našim bobulovým výběrům 
[8, 4].

Co je víno s původem – vína a terroir

Již staří Římané v prvním století n. l. uměli ocenit vína 
s geografickým označením původu. Staří vinaři věděli, že 
pro vznik vína s původem je důležitý výběr vhodných odrůd 
révy vinné, ale také je nutné vynaložit více práce ve vinici 
a při zpracování hroznů. Vína nesla označení např. falernské, 
caecubské a vzhledem k vysoké kvalitě mohla být delší dobu 
uložená ve sklepích. Vína caecubská (z Latia) a falernská 
(z Kampánie) byla ceněná také pro známé zdravotní účinky 
[4].

Francouzské Bordeaux si prosadilo vybrané vinice s pre-
ferencí terroir v Medocu dokumentem vymezujícím klasifi-
kaci svých vín již v roce 1855. V roce 1933 to byla opět Francie, 
která vyhlásila apelační zákon s víny označenými Appellation 
d´Origine Contrôlée (AOC), vymezující vinařské polohy, 
odrůdy, metody (pěstitelské i technologické), maximální 
množství sklizně na hektar, obsah alkoholu. Později byly 

podobné systémy označení vín zavedeny i v Itálii, Německu, 
Španělsku a dalších zemích. Zásadní pro terroir jsou: 
–  vybrané odrůdy, 
–  půdní vlastnosti, 
–  klimatické podmínky, 
–  pěstitelské dovednosti a vinařské znalosti [1, 8].

Pojem terroir označuje stanoviště pro pěstování a fak-
tory působící na révu vinnou. Nejdůležitější složky terroir 
tvoří geologické podloží a z něho vyplývající předpoklady, 
typografické prvky a klima. Vína s geografickým označením 
mají vymezené standardy: 
•  pro obec či územní část obce tak, aby je mohli produkovat 

vlastníci vinic a vinaři z místních hroznů;
•  jasně vymezená pravidla pro způsob zpracování hroznů 

a povolené výrobní postupy s ohledem na místní a legisla-
tivně stanovené principy;

•  vyprodukovaná vína jsou každoročně podrobena anonym-
nímu hodnocení v komisi všech zúčastněných vinařských 
odborníků doprovázena diskusí o jejich přednostech a pří-
padných ročníkových či technologických nedostatcích;

•  výsledkem je jasně vymezený vzor pro další postup se stano-
vením žádoucí kvality vína. 

Dobré terroir neznamená to, že hrozny dozrají do kva-
lity pozdního sběru (který je zaměřen na množství cukru), ale 
jedná se o další vlastnosti, které vystihují konečnou kvalitu 
vína – terroir začíná vždy ve vinici a končí při marketingové 
strategii prodeje vín [1].

Vína s původem jsou již po staletí produkována v rámci 
stanovených standardů pro vybrané vinařské polohy a pro-
dukci vín. V tradičních vinařských regionech využívají vinaři 
dodnes vybrané vinice, podle kterých jsou vína označená 
názvem spojeným s místem stejně, jako to dělali jejich před-
kové. Sledovat kvalitu vinic a podle vybraných míst označovat 
vína uměli i naši předkové v dobách před napadením vinic 
révokazem, který byl zavlečen do Evropy přibližně v roce 1860. 

V polovině dvacátého století začaly být obnovovány 
vinice a nahrazeny za odrůdově čisté výsadby révy vinné 
s využitím vhodných podnoží. Přestalo se používat ozna-
čení hustopečské, valtické, bzenecké, sedlecké, pavlovické, 
bořetické, zaječské, mělnické, strážnické, mikulovské, zno- 
jemské aj. Vína byla označená názvem odrůdy bez vyznačení 
původu hroznů (obce a vinice). Hrozny pocházející z mnoha 
obcí a poloh byly společně zpracovány ve velkých vinařských 
provozech. Neurčitý původ suroviny pro výrobu pocházející 
také ze Slovenska, příp. Maďarska, dával odrůdovému vínu 
anonymní a nejasný odrůdový charakter, což vedlo ke vzniku 
mnoha kupážovaných (směsných – známkových) vín [4].

Květoslava Šustová Pavla Burešová

Zralé červené ročníkové víno přelité (dekantované) z lahve do 
karafy připravené ke konzumaci  Foto: Burešová, Šustová, 2020
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Dokument z roku 1855 zavádějící klasifikaci vín AOC pro 
Medoc – muzeum v Bordeaux  Foto: Burešová, 2015

Mezi kupážovanými víny jsou značné rozdíly. Kupážo-
vaná vína obchodního charakteru jsou obvykle směšována 
z vín mnoha rozdílných míst bez příslušnosti k určitému 
původu. Taková vína jsou obvykle označená obchodním 
názvem. Za hodnotově uznávanější jsou kupážovaná vína 
z dohledatelné obce nebo malého zeměpisného území s vhod-
nými přírodními podmínkami. Uvedená vína se pak označují 
autenticky s místem a polohou [4, 1]. 

Vína s geografickým označením mají vymezené stan-
dardy pro obec či územní část obce tak, aby je mohli produ-
kovat vlastníci vinic a vinaři z místních hroznů. Uvedený 
přístup zvyšuje důvěru v hodnotu směsných vín, jejichž kva-
lita je současně výsledkem konkurence vinařů v dané obci 
či vymezeném území. Dalším požadavkem jsou pravidla 
pro způsob zpracování hroznů a povolené výrobní postupy 
s ohledem na místní a legislativně stanovené principy. 
Výsledkem je jasně vymezený vzor pro další postup se stano-
vením žádoucí kvality vína [1].

Klasifikace vín – germánská a románská

V evropských vinařských regionech se využívají dvě roz-
dílné metody pro klasifikace vín – germánská a románská. 
Pro germánský systém značení vín je prioritou odrůda a pří-
padně stupeň vyzrálosti hroznů – zejména jejich cukernatost. 
Románský systém preferuje ve značení vín původ a terroir. 
Uplatňování vybraných terroir se využívá od roku 2009 také 
u nás s označením VOC – Víno originální certifikace [1]. 

Románský systém upřednostňuje původ hroznů z určité 
vinice, viniční trati, vinařské obce a malého územního celku, 
který reprezentuje finální kvalitu vína jako odraz terroir. 
Odrůda zde není prioritní a v mnoha případech jde o kupáž 
(směs, cuvée) několika odrůd. Klasifikace vín s původem je 
známa v tradičních vinařských regionech Francie, Itálie, Špa-
nělska, Rakouska aj. 

Naše, německá a rakouská legislativa využívá převážně 
germánské označování vín podle odrůdy a rozděluje je podle 
cukernatosti moštu do kategorií, které nesou nejen označení 
odrůdy, ale i oblasti, vinařské obce, případně viniční polohy. Pro 
konzumenty se může jevit uvedené značení vín nepřehledné. 

Vinařský zákon z roku 2004 zavedl pojem Víno ori-
ginální certifikace (VOC nebo V.O.C.), který umožňuje 
vinařům vyrábět nejen dosud známá odrůdová vína, ale dává 

možnost sdružením vinařů v jednotlivých obcích či podoblas-
tech vyrábět vína standardní kvality z vybraných odrůd zamě-
řených na původ z určité obce. Tzv. románský způsob označení 
vín zohledňuje hlavně charakteristické znaky dané oblasti, 
terroir. Určené místo původu dává vínům jedinečný a nezamě-
nitelný charakter. Vína označená VOC musí splňovat striktně 
daná a kontrolovaná kvalitativní i kvantitativní kritéria [10].

Germánský způsob značení vín, který doposud v ČR pře-
važuje, vychází z jakostního zatřídění vín (zemská, jakostní, 
jakostní s přívlastkem), založeném na rozlišení kvality vín dle 
cukernatosti hroznů. 

Oba systémy označování vín nyní na trhu fungují nezá-
visle vedle sebe. Podobné apelační systémy existují i v jiných 
státech EU, kde již mají dlouholetou tradici, např. ve Špa-
nělsku – DO (Denominazión de Origen) / DOP (Denomi-
nación de Origen Protegida), ve Francii – AOC (Appellation 
d‘Origine Contrôlée) / AOP (Appellation d’Origine Pro-
tégée), v Itálii – DOC (Denominazione di Origine Controllata)  
/ DOP (Denominazione d’Origine Protetta) a DOCG (Deno-
minazione di Origine Controllata e Garantita – špičková vína 
nejvyšší kvality) či v Rakousku – DAC (Districtus Austriae 
Controllatus) [1].

Vína certifikovaná  
podle původu vymezených apelací VoC

V roce 2009 bylo nařízením komise EU označení „stolní 
víno“ zrušeno, existuje pouze „víno“ a víno CHZO (Chráněné 
zeměpisné označení) a CHOP (Chráněné označení původu). 
Výrazy CHOP, CHZO se týkají následujících druhů vinařských 
výrobků: víno, likérové víno, šumivé víno, jakostní šumivé 
víno, jakostní aromatické šumivé víno, perlivé víno, perlivé 
víno dosycené oxidem uhličitým, částečně zkvašený hroznový 
mošt, víno ze zaschlých hroznů a víno z přezrálých hroznů [1].

Víno kontrolovaného původu s označením VOC se v ČR 
využívá od roku 2009 a je podmíněno přesným stanovením 
lokality, menšího území, než je oblast. Výrobu těchto vín 
zahájil jako první spolek znojemských vinařů s úředním povo-
lením označovat vína certifikací VOC ZNOJMO, z. s. Později 
byly začleněny s ochrannou známkou V.O.C. MIKULOV, z. s. 
(2011), VOC MODRÉ HORY, z. s. (2011), VOC PÁLAVA, 
z. s. (2012), CECH BLATNICKÝCH VINAŘŮ, z. s. (2013), 
VOC BLATNICE, Zapsaný spolek VOC VALTICE, z. s.  
(2015), VOC MĚLNÍK, z. s. (2015) apelace VOC HUSTO-
PEČSKO a VOC SLOVÁCKO (2016), VOC KRAVÍ HORA 
(2017) a VOC BZENEC (2017), VOC MUTĚNICE (2018), 
VOC VINICE VELKÉ PAVLOVICE (2018) [15].

Jednotlivé spolky se liší ve svých pravidlech např. 
výběrem polohy vinic a odrůd, pěstitelskými omezeními (inte-
grovaná produkce aj.), vyzrálostí hroznů, technologií výroby, 
způsobem fermentace, určením vlastností finální kvality, 
určením kategorie a značení vín logem. 

V ČR je označování VOC podmíněno zákonnými pra-
vidly dle Vinařského zákona z roku 2004. Víno originální cer-
tifikace musí být vyrobeno na stejném nebo menším území, 
než je vinařská oblast. Vinařský producent musí být členem 
sdružení, které je oprávněné přiznávat označení vína origi-
nální certifikace. Víno splňuje podmínky stanovené v rozhod-
nutí o povolení přiznávat označení vína originální certifikace, 
stanovené tímto zákonem pro jednotlivé druhy vín [6].

Vína originální certifikace jsou omezena mnoha pod-
mínkami, které si stanovili vinaři při podání žádosti o přidě-
lení certifikace. Podmínky jsou klíčové pro udržení vysoké 
kvality VOC vín a jsou závazné pro vinaře, kteří jsou členy 
spolku. Počet odrůd, způsob pěstování, postup při sklizni, 
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výnosy na hektar a také výrobní technologie se v jednotlivých 
VOC mohou lišit. Zájem o VOC vína stále roste. To může být 
do budoucna pro vinaře výzva pro vznik nových VOC, odrá-
žejících autentičnost malých územních celků s vybraným  
terroir.

Tradiční technologie a nové styly vín

Trh s víny se vyvíjí a vinaři mají snahu vymezit se jedi-
nečností a nekonvenční nabídkou. Vybraní vinaři přicházejí 
na trh s novinkou, kterou jsou vína vyrobená v nádobách 
kvevri, které svým tvarem připomínají velké baculaté amfory. 
Kvevri metoda je velmi stará a název je odvozen od stejno-
jmenné nádoby, která je vyrobena z pálené hlíny [3]. U nás je 
tato metoda výroby vína poněkud neobvyklá, ale často ji vyu-
žívali vinaři jižních svahů Kavkazu, kteří zjistili, že je nutné 
víno při fermentaci udržovat v chladu, a proto uchovávali víno 
v nádobách zakopaných do země, kde pouze uzávěr v podobě 
dubové zátky vyčníval na povrch [8].

V České republice se uvedený způsob vinifikace začal 
používat teprve v nedávné minulosti a již jsou v oběhu první 
vína, která vznikají prastarou metodou vinifikace. I zde je 
možno využít jak starých, tak novějších postupů při přípravě 
vína. Stejně jako při tradiční vinifikaci je klíčovým pravidlem 
kvalitní surovina a primární zpracování. Pro fermentaci vína 
v kvevri využívají vinaři několik způsobů, od kvašení čistého 
moštu až po kvašení celých hroznů (s rozdílným množstvím 
slupek, peciček nebo třapin). Délka cyklu ponechání vína 
v kvevri se liší individuálně. Někteří vinaři vína nefiltrují a jsou 
lahvována kalná přímou cestou z kvevri. Cílem je vytvořit jedi-
nečné, typické víno s tradiční naturální až divokou chutí. Jiný 
přístup vede k vytvoření vína čistého, jemného s decentní 
chutí, které vznikne dlouhým procesem školení vína [5].

Vína speciální – ochucená 

Mezi diametrálně rozdílné styly vín patří ochucená vína, 
která produkuje Jiří Maděrič z Moravského Žižkova na Břec-
lavsku. Cowein je název uvedený na etiketě lahve, na které pís-
meno „w“ nahrazuje dvě přeškrtnutá „f“ slova coffein. Víno 
je vytvořeno spojením vinného moštu s kávovým extraktem, 
nápoj obsahuje 12 % alkoholu; 45g/l cukru; 5,0 g/l kyselin [7]. 

Petr Marcinčák z Mikulova vyrábí levandulové víno, 
ale technologie je podobná výrobě slámových vín. Usušené 
květy levandule jsou využívány podobně jako sláma, na něž 
se kladou hrozny ihned po sklizni, pomalu na nich vysychají. 
Producent představuje levandulové víno, které je světle fia-
lové barvy s výrazným aroma levandule, příjemným a uklid-
ňujícím dojmem. Chuť je ovocná, kořenitá po bylince s plnou 
dochutí levandulového medu [2].

V současnosti můžeme v obchodní síti objevit Chilli 
víno s chilli papričkou (z Moravy) a mnoho dalších specia- 
lit. Podobných produktů, které se mohou klasickému přírod-
nímu vínu vzdalovat, vzniká stále víc. Příkladem je nápoj, 
který vzniká v Kalifornii. Zdejší vinaři ve vinařství Rebel Coast 
započali s výrobou vína bez alkoholu, ale s marihuanou [10].

organická vína, biovína, oranžová vína

Organické víno, biovíno, biodynamické víno se liší od 
vín běžných vín několika aspekty, ale zjednodušeně bychom 
je mohli charakterizovat jako vína, která vznikají již při eko-
logickém přístupu pěstování révy vinné bez použití umělých 
hnojiv, insekticidů, herbicidů, konzervačních a chemických 
látek. V ČR jsou 4 % vinic v režimu ekologického zemědělství 
a patří mezi ně Vinselekt Miloše Michlovského s odrůdami 

Víno z dobrého terroir uložené v dubových sudech vhodné k následnému dlouhému zrání v lahvích  Foto: Burešová, Šustová, 2020
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Malverina a Laurot, vinař-
ství Josef Abrle z Pavlova, 
František Mádl, Georgios 
Ilias, Vinný sklep Eben 
Vlastimila Peřiny. Velkou 
plochou ekologických 
vinic disponuje Víno Mar-
cinčák. V oblasti Čechy 
jsou producenty orga-
nických vín Vinné sklepy 
Kutná Hora. Další vinaři 
jsou v období přechodu na 
bioprodukci. Počet certifi-
kovaných biovinařů stále 
přibývá [13].

B i o v í n a  v y r á b í 
vinaři již delší dobu, ale 
od roku 2012 česká legis-
lativa umožňuje certifi-
kovat biovína. Výroba 
takového produktu před-
stavuje celý soubor pra-
videl,  který je nutné 
přísně dodržovat. Patří 
k nim například zákaz používání chemických přípravků 
na hubení hmyzu, ale i plevele a trávy, hnojí se pouze pří-
rodním organickým hnojem, jako je např. kompost [1].  
V omezené míře je používána síra a měď (proti plísním ve 
vinici) a pak především speciální přípravky určené pro bio-
produkci, jako jsou výtažky z rostlin, vodní sklo, v podstatě 
něco jako prášek do pečiva na bázi sody, výtažky z fenyklo-
vého oleje a podobně [8]. 

Poměrně novým produktem je oranžové víno, které bylo 
vyrobeno z odrůdy Pinot gris 2013 a hned získalo ocenění 
„česká biopotravina roku 2014“ v kategorii biovíno. Oranžové 
víno vzniká dlouhodobou macerací bobulí hroznů na slup-
kách (při nízké teplotě okolo tří stupňů asi 48 hodin). Hrozny 
odrůdy Rulandské šedé, ze kterého lze oceněné oranžové 
víno vyrobit, mají narůžovělou barvu slupky. Při maceraci 
se uvolní z dužniny a ze slupek všechny látky a také charak-
teristické zbarvení. Výrobce P. Marcinčák popsal toto víno 
jako plnější, tělnatější tmavší barvy [2]. Zatřídění vína pod-
léhá zákonu, provádí ho Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce a v praxi to znamená, že víno může být, pokud bude 
splňovat požadované parametry, označeno „oranžové“ a pod 
tímto označením může být uvedeno na trh [9]. Podobná vína 
můžeme ochutnat od vinařů z mnoha zemí – Rakouska, 
Německa, Francie, Itálie aj. 

Autentická vína 

Podobná předchozí skupině biovín jsou autentická vína, 
která produkují vybraní vinaři na Moravě. Autentická vína 
vznikají přírodními postupy, které se využívaly před stovkami 
let – od pěstování révy vinné až po naplnění hotového vína 
do lahve. 

Skupinu tzv. „autentistů“ tvoří vinaři Bogdan Trojak, 
Richard Stávek, Ota Ševčík, Zdeněk Vykoukal, Petr Kočařík, 
Jaroslav Osička a vinařství Koráb. Autentisté se prezentují 
víny, která ve svém charakteru odrážejí původ – terroir včetně 
specifik vybraných odrůd. Autentické víno je skutečně pří-
rodní produkt, který se neliší jen svým původem, pěstováním 
révy vinné, ale také výrobními technologiemi. Vína jsou fer-
mentována s využitím vlastních (nešlechtěných) kvasinek, 
bez enzymů a jiných prostředků. Při pěstování révy jsou 

využívány pouze přírodní prostředky v podobě hnoje, malých 
živočichů aj. Většina prací spojených s vinifikací je prováděna 
fyzicky bez použití techniky, včetně šlapání hroznů. Kvasinky 
jsou využívány pouze původní odrůdové a většina vín se nefil-
truje. Vína nejsou nikterak „vylepšována“ [14].

Závěr

Styl vína je obtížné definovat. Obecně lze konstatovat, že 
styl vína je kombinace vzhledu a barvy, vůně, chuti, bezcuker-
ného extraktu, obsahu alkoholu a mnoha dalších faktorů. Ty 
jsou ovlivněny nejen odrůdou révy vinné, pěstitelským umem 
vinohradníka, zeměpisnými, půdními a klimatickými podmín-
kami, ale i výrobní technologií enologa. Na světě existují tisíce 
odrůd révy vinné rostoucí ve značně odlišných půdách a mik-
roklimatech. Každá z odrůd má svůj osobitý charakter lišící se 
velikostí bobule, slupkou, hustotou, tvarem hroznu, barvou, 
vůní a chutí, což se projeví v konečném nápoji – ve víně. Jed-
notlivé odrůdy a jejich kupáže (z franc. Coupage – scelování, 
smíchání, spojení několika odrůd nebo vín – jinak také Cuveé) 
umožňují dosáhnout široké škály rozdílných druhů vín. 
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potravinářských provozů

   Hygienické odvodnění       

Odvodnění a jeho v role v nárocích na 
hygienu.

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

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

ACO Stavební prvky spol. s r.o. · Pávov 141 · 58601 Jihlava · aco@aco.cz · www.aco.cz

ACO. tvoříme budoucnost 
odvodnění

NEW potrav zpravodaj 255 372.indd   1 3.9.2019   9:39:52
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Příležitost 
se může naskytnout 

každý den!

PETR MACH, 
backaldrin s.r.o.

Pokud mohu dnes hodnotit, na letošním jaru bylo pozi-
tivní, že se naše životy poněkud zpomalily. Samozřej-

mě bylo důležité, jestli jsme ten ušetřený čas strávili u neko-
nečného sledování grafů nakažených, nekonečných seriálů, 
nebo v přírodě či při jiné bohulibé činnosti. Já jsem kromě 
jiné činnosti v práci a kolem bydlení třeba mnohem víc četl. 
Baví mě také historie a je zajímavé se přesvědčit, že tu mno-
hé, co prožíváme dnes díky médiím defacto online, už bylo. 
Jak říká klasik, je normální, že se pořád něco děje, jinak by 
nebyly dějiny! To, že se pořád něco děje, také znamená, že 
se stále něco kolem nás vyvíjí a mění, aniž bychom si toho 
kolikrát stihli všimnout, děje se tak kontinuálně. Mnohokrát 
se i ty příležitosti z toho pramenící mihnou, aniž by je někdo 
využil.

Vzpomínám si třeba na jednoho z mladých pekařů, který 
mi vyprávěl historku z počátku devadesátých let, jak se coby 
mladý perspektivní pracovník obchodu dožadoval na poradě, 
aby jejich vlastní firma vyráběla cukrářské výrobky a dorty 
na pondělí, v čemž viděl obchodní příležitost. Reakce kolegy 
rutinéra byla zhruba taková: „A na co? Vždyť jsou cukrárny 
v pondělí od jaktěživa zavřený!“ Naštěstí je tato doba již za 
námi.

Mnozí z nás, vedoucích pracovníků, ruku na srdce, často 
řídíme firmy rutinním způsobem, používáme určitý vzorec, 
který se v minulosti osvědčil. Ale platí ten vzorec a postupy 
neustále? Často jsme to zase my, vedoucí pracovníci, kdo si 
to, že by se něco mělo změnit, uvědomí až jako poslední. Aby 
byl manažer takzvaně v obraze, je nejdůležitější komunikace 
a otevřenost názorům druhých. Jak se spolupracovníky, tak 

v obchodních společnostech, zejména se zákazníky. Protože 
zcela nejhorší, co může firmu potkat, je, když nutnost změny 
vnímá první zákazník a pak zákonitě dochází k poklesu obratu 
a zisku a začne se místo příčiny proč hledat viník. 

Nyní bych si dovolil malou exkurzi do historie, konkrétně 
do období vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Jejich 
(spolu)vláda trvala neuvěřitelných 50 let. Spadá do období tzv. 
absolutistického osvícenství. Jaká byla v té době společnost? 
Možná si vzpomenete na něco ze školy. Sedláci odmítali pěs-
tovat brambory, Josef II. vykázal hřbitovy za město, zakázal 
měnit si libovolně jméno. Marie Terezie zavedla čísla popisné, 
aby lépe vybírala daně, a rovněž povinnou školní docházku, 
aby vymýtila negramotnost. To vše byly sakra velké zásahy do 
života všech lidí! A což teprve snížení povinné roboty, a tím 
faktické zrušení nevolnictví! Dnešním jazykem „volný pohyb 
osob“. Tím umožnili mobilitu pracovní síly a rozvoj řemesel. 
Skvělá doba! A přitom se to tady dělalo po staletí  jinak, akorát 
když se neurodila pšenice, tak byl hlad.  

K podpoře své vlády Josef II. samozřejmě potřeboval 
mít také dobré vztahy s církví. Financování církví nebylo v té 
době „systémové“, a tak inicioval vznik náboženského fondu 
(mimochodem vydržel skoro 200 let v téměř nezměněné 
podobě až do 1948; dále fungoval jako náboženská matice). 
Dnešní optikou si můžeme myslet, že vyjednal s předsta-
viteli církve tichou dohodu. Sama katolická církev nebyla 
schopna změny, očistit se od negativních jevů kritizovaných 
třeba už Janem Husem. A tak vládce Josef II. zrušil více než 
700 klášterů; „neboť v nich spatřoval mrtvý lidský kapitál, 
instituce neužitečné, ba škodlivé státu a jejich obyvatelstvu, 
dokonce i církvi.“ Šlo o kláštery, které podle Josefa II. neslou-
žily potřebám lidu, nezabývaly se vzděláváním, nepečovaly 
o nemocné, zabývaly se pouze samy sebou. A teď si před-
stavte toho mrtvého lidského kapitálu na úřadech a v institu-
cích dnes… A nejenom na úřadech. Historici se shodují v tom, 
že kolapsy civilizací (Egypt, Řecko, Řím, Čína) mají společné 
rysy. Říše se stane příliš velkou a těch, co vládnou a přeroz-
dělují, je víc než těch, co něco vytvářejí. Byrokracie, ome-
zení, privilegia vládnoucích a drahý provoz státu (chcete-li 
– vysoké mandatorní výdaje) dusí možnost pozitivní změny. 
Vládnoucí vrstva „uplácí“ své věrné, kteří současný stav 
zakonzervují, protože je toto status quo pro ně výhodné. Spo-
lečnost pak již nemá energii se reformovat, vládnoucí a privi-
legovaní nemají vůli ani chuť ke změně. A to se děje v historii 
lidstva neustále a děje se s malými obměnami i dnes. „Stádo 
se dnes neovládá zbraněmi nebo nádherou obřadů, ale vládou 
nad penězi.“ – Umberto Eco.

Vezměme si školství. Tomu samozřejmě rozumí každý, 
protože každý chodil do školy. Připomeňme si, že na vysokých 
školách v roce 1989 studovalo nějakých 113 tisíc studentů. 
Statistika z roku 2018 uvádí necelých 270 tisíc studentů (bez 
cizinců – na druhou stranu i řada Čechů také studuje v cizině). 
Ano, je pravda, v roce 1989 nemohl studovat každý, kdo chtěl, 
ale že bychom zde měli najednou lusknutím prstů 2,5x více 
chytrých lidí? To se mi nějak nechce věřit. Půjdu však v této 
úvaze ještě dál. V roce 1989 jsme v Česku měli celkově 23 ve- 
řejných škol s 69 fakultami. Podle www.atlaskolstvi.cz je 
dnes vysokých škol, potažmo fakult celkem nějakých 262, 
včetně soukromých. Kde se najednou vzalo tolik chytrých, 
inspirujících vyučujících? Vrátím se k analogii klášterů. 
Nejsou to mnohdy novodobé kláštery, zaměřené samy na 
sebe, bez kterých by se společnost obešla? Není to spíš 
tak, že by se řada vyučujících mimo školství neuplatnila? 
Neustále se řeší opisování diplomových a jiných prací, 
plagiátorství. Osobně vidím mezi plagiátem a citátem 
jediný rozdíl – a sice uvedení zdroje; tudíž, opisují de facto 
všichni. Najít nějaké přelomové práce, podložené zcela 

http://www.atlaskolstvi.cz


30
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
2

0
i n f o r m a c e

novým přístupem a novými závěry, postupy a výsledky, 
tak to je asi veliká vzácnost. Co přináší genderová studie 
o tom, že existuje více než 40, nebo dokonce 70 druhů 
pohlaví? Lpění na často formálním vysokoškolském vzdě-
lání stále většího procenta populace nás jako společnost 
i jako jednotlivce nikam neposouvá, „je to mrhání lidským 
kapitálem“. Třeba bychom místo vysokoškoláků s vystu-
dovanými pseudoobory (záměrně nejmenuji, nechám to na 
vaší fantazii) mohli mít více kvalitních zdravotních sester, 
přemýšlivých lidí v technických profesích a o pečlivých 
řemeslnících ani nemluvím. Jsem si jistý, že pokud by se 
dnes Josef II. pokusil třeba jednu čtvrtinu vysokých škol 
zrušit, volby by s takovým programem nevyhrál. Naštěstí 
v té době tento osvícený absolutista volby nepotřeboval 
a udělal tyto změny aspoň v 18. století. Je mnoho povola-
ných, ale málo vyvolených.

Analogické je to i v dnešních úřadech, ale i větších 
firmách či korporacích. Nazývám to soukromě manažer 
zbytečných záležitostí. Vytváří činnost jen dovnitř firmy 
(úřadu), nic nevytváří (kromě dalšího lejstra), nic nepo-
souvá dopředu, dělá prezentace, chodí na meetingy 
a hlavně neustále nestíhá, čímž zdůrazňuje svoji vlastní 
důležitost, aniž samotné firmě přináší nějakou přidanou 
hodnotu. Pokud už něco vytváří, tak jen umělou agendu, 
která nemá racionální význam. Další schopností je kom-
plikovat zdánlivě jednoduché činnosti. Najděte si na 
internetu skeč Lukáše Pavláska „o zaměstnání“, alespoň 
se tomu zasmějete. Tak uvidíme, zda týdny home office 
dokážou vedoucím pracovníkům odhalit, kdo je pro ten 
jejich systém postradatelný, či dokonce zbytečný. Možná 
však dají pokrytecky přednost vlastnímu pohodlí a nechají 
to běžet, jak to je, vlastně už odpradávna.

Krásné příklady toho, co 
mě zaujalo minulý týden. Jsme 
bohatý stát, a zabýváme se 
hloupostmi. Když si můžeme 
dovolit do lesa dávat cedule, 
že jsou tam stromy, které 
mohou občas padat, anebo 
cedule na nádraží, že tam jezdí 
vlaky. Kdo by to zrovna na 
nádraží čekal… Možná by tu 
ceduli měli s ohledem na udá-
losti letošního léta na želez-
nici mít na palubní desce spíš 
strojvedoucí. Za silného větru 
normální člověk do lesa taky 
nechodí. Toto je alibismus.

Ještě se vrátím k tomu vzdělávání. Faktologie je určitě 
lepší než dojmologie, takže si dovolím jeden graf s fakty.      

Specifické míry zaměstnanosti (15–64 let) podle stupně 
vzdělání a pohlaví (%)

Co z toho grafu lze vyčíst? Takto tomu rozumím třeba 
já. Přestože máme nízkou nezaměstnanost, tak jsme evi-
dentně státem, který neumí zaměstnávat lidi se základním 
vzděláním a nahrazuje je levnými cizinci ze zahraničí. 
Možná ale máme jen příliš sociálních dávek a příliš nízké 
mzdy, když se osobám se základním vzděláním ani nevy-
platí (legálně) pracovat. Chovají se naprosto pragma-
ticky, když jim to „systém“ umožňuje. O ně se pak starají 
„sociálky a úřady práce“ s kvalifikovanými vysokoškoláky 
a vysokoškolačkami. A jsme u té přebujelé byrokracie; aby 
mohl tzv. sociálně potřebný dostat korunu, je potřeba jinde 
sebrat alespoň dvě, aby se ten systém ufinancoval, je to zača-
rovaný kruh. Paralela s citátem Umberta Eca se nabízí sama. 
Abych to uvedl na pravou míru: mám silné sociální cítění 
s nemocnými a starými lidmi, ne však s tím, kdo má zdravé 
ruce a nohy, sociální systém zneužívá a jen se veze, případně 
je líný. Tady moje solidarita končí.

Naopak jsme v porovnání s EU národem pracujících 
a pracovitých středoškoláků a mužů vysokoškoláků. Takže 
na ty sociální jistoty „pro všechny“ je ještě stále komu brát. 
Po pohodlném životě a jistém výdělku ve státním toužily už 
generace našich dědečků a pradědečků a prababiček za první 
republiky nebo za Rakouska-Uherska. Erár pod penzí, to bylo 
terno! Ani dnes to není jinak. Jen je stále více skupin obyvatel, 
od zaměstnanců, rodičů malých i větších dětí až po důchodce, 
ale i řady firem (dotace funguje jako sociální dávka) závislých 
na prostředcích od státu.     

Velkou příležitostí do budoucnosti jsou podle mého 
názoru tyto měsíce zejména pro školství. Vysoké už jsem 
pomluvil, tak ještě ty základní a střední. Je tu šance zbavit 
učivo nepotřebného balastu, který se učí od jaktěživa a který 
drtivá většina lidí nikdy potřebovat nebude. To by bylo skvělé. 
Využije školství tuto šanci? Najdou se osvícení odborníci, 
elity, které mají kuráž a řeknou: „Tato polovina učebnice bio-
logie či dějepisu je pro život nadbytečná?“ Anebo jsou tak exis-
tenčně závislí na zajetém systému školství, že by si tak říkajíc 
vypustili rybník a nejsou toho osvíceného a odvážného kroku 
schopni? Uvidíme. 

Můj dědeček – pekař – byl válečným sirotkem naro-
zeným v roce 1916 za světové války, vyrůstal u tety a strýce 
s dalšími deseti dětmi, chodil do školy 4 roky, jak s nadsázkou 
říkal, jen v zimě, aby se aspoň trochu ohřál. Od svých 11 let se 
učil na pekaře. Dokázal celý život skromně uživit sebe i rodinu 
a bez sociálních dávek. Čtyři roky školy a výchova v duchu 

Zdroj: EUROSTAT
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desatera ho na život připravily tak, že věděl, co je v životě důle-
žité, dokázal přežít i druhou světovou válku a totální nasazení 
na práci v Německu. Ač se celý život živil rukama, později 
i jako horník, nepamatuji si, že by si na něco stěžoval. Nikdy 
nebyl u moře, neměl auto, a přesto dokážu tvrdit, že prožil 
plnohodnotný a šťastný život. Nepochopil by dnes rozmaz-
lené dámy, které se na poloprázdném letišti s rouškou rozči-
lují, jak i letos musí k moři. Nemusí.

Dnešní děti a absolventi škol budou v zaměstnání určitě 
potřebovat tzv. soft skills dovednosti. Umět komunikovat, 
spolupracovat, naučit se samostatnosti, získávat a ověřovat 
informace, používat logické a kritické myšlení. Aby věděli, 
že na nádraží jezdí vlaky a v lese jsou stromy, které mohou 
spadnout. Větný rozbor nechť ovládá absolvent bohemistiky 
na vysoké škole, ale zedníkovi, prodavačce nebo pekaři je 
dle mého názoru naprosto, ale naprosto k ničemu. Škola by 
měla připravovat dnešní prvňáčky na budoucí život a jejich 
uplatnění po skončení vzdělávání. A to u nich nastane před 
rokem 2040… Když tedy dnes otočíme ve školství kormi-
dlem, výsledek bude vidět až za dvacet let. Zkuste se zamy-
slet, jak se změnil svět a kam se posunuly technologie od 
roku 2000 dodnes. A což teprve v roce 2040! Dynamika roz-
voje, zejména technologií, je veliká. Už dnešní prvňáčci mají 
v chytrém mobilu technologie, které jim s velkou jistotou 
z pouhé fotografie určí, jaký strom mají před domem nebo 
jaký ptáček poskakuje v parku před školou. A tyto techno-
logie mnohé děti možná už nyní ovládají lépe než jejich paní 
učitelka, stejně jako technologie k online vyučování. Ušetřené 
hodiny přírodopisu a dějepisu by mohli věnovat procházce 
na zdravém vzduchu a vzájemnému obohacení se, inspiro-
vání, rozvíjení toho, co děti umí, a podporování těchto soft 
znalostí. Místo toho se však zkouší u tabule, co žák neumí. 
A mezitím se ostatní žáci buď nudí, nebo baví zoufalstvím 
zkoušeného. Student třeba dostal u tabule otázku, co jsou 
to strunatci, případně jak se liší pláštěnci a bezlebeční. 
To průměrný sedmák samozřejmě většinou netuší (čest 
výjimkám a šprtům) a kromě těch pár minut u tabule to stejně 
jako 99,99 % jeho vrstevníků nikdy nebude ani potřebovat. 

Lpět na tradicích je jistě správné, nicméně pokrok nelze 
zastavit. V žádné oblasti života. V nemocnici vám dnes kvůli 
operaci menisku už také nikdo nerozřízne koleno vejpůl, 
přestože se to dříve tak dělalo. Pokud bylo ve firmách zvykem 
dělat „malé“ porady jednou týdně a „velké“ jednou za měsíc, 
bylo by dobré se zamyslet, jestli je to vždy efektivní, zda se 
tam často „nemlátí jen prázdná sláma“ a není toto schéma 
díky rozvoji komunikačních technologií již překonané. 
Třeba přesunout části operativy do vzdálené komunikace, ať 
už formou videokonferencí nebo prostého telefonátu. Je až 
neuvěřitelné, jak málo se telefon využívá, a přitom má většina 
firem tzv „paušály“, kdy je jedno, kolik minut lidé provolají. 

Měl jsem kolegu obchodníka, který byl zvyklý jezdit 
stejnou trasu po zákaznících. Vydal jsem se jeden den s ním. 
Z šesti návštěv jsme zastihli nakonec jen dva zákazníky. 
Schůzky nebyly dopředu domluvené, „vždy jezdím tuto trasu“, 
takže místo telefonátu zdarma ve stylu: „Pane Vomáčko, jste 
zítra na firmě, budete mít na mě čas?“ jsme projeli přes 200 km 
a nedomluvili vlastně nic. A obchodník bez prodeje je zby-
tečný obchodník. Skutečně efektivní obchodníci kombinují 
vhodně telefon, e-mail, osobní schůzky. Váží si svého času, 
zejména času svých zákazníků a nechodí na návštěvy, když 
„jede zrovna kolem či tam má odjakživa trasu“. Pro osobní 
schůzku je třeba mít pro zákazníka něco zajímavého, a hlavně 
pro něj přínosného. 

Pokrok nelze zastavit ani v oblasti výroby a pekařské 
technologie. Pracujeme aktuálně na programu mistrovských 
zkoušek pro pekaře. I zde se snažím, aby to nebyl akademický 

popisný exkurz do historie pekařství, ale abychom dokázali 
dobře popsat tento obor dnešní optikou a s odkazem na sou-
časný stav, zejména jak aplikovat teorii v dnešní praxi. Nakonec 
výsledkem má být mistr pekař, který umí skvělý chléb a pečivo, 
a ne akademik. V moudrých knihách a učebnicích je popsána 
spousta dnes již překonaných postupů a technologií. Nechť 
tam zůstanou. Ať se ale klade důraz zejména na to, co je dnes 
používané a tak říkajíc v kurzu. To vše je příležitost dělat věci 
moderně s přihlédnutím k dnešním znalostem a možnostem. 
Hybnou silou rozvoje technologií mražení a chlazení bylo pře-
devším zdražení lidské práce v noci formou tarifů a příplatků, 
nechuť lidí pracovat v noci a složitá ranní logistika čerstvého 
pečiva. Příležitost k rozvoji nové technologie a obchodních 
příležitostí v tomto případě vyvolaly vnější vlivy.

Velice často od pekařů také slyším, že se jim nevyplácí 
některé výrobky vyrábět nebo některé zákazníky zavážet. 
Co je však nutí ty výrobky vyrábět a zavážet po kusech? Ony 
jsou snad zavedené nějaké povinné kvóty či odvody? Co jim 
brání výrobek přestat vyrábět a dodávat anebo zdražit, aby 
byl rentabilní? Stanovit si nějaké minimální množství pro 
objednávku? I toto je příležitost, jak ozdravit vlastní firmu 
a podnikání. Jaký má smysl třeba na rotační peci dělat skoro 
pět hodin osm tisíc rohlíků a ani na tom nakonec nevydělat? 
Průmyslová linka toto množství rohlíků vyrobí ani ne za půl 
hodinu a VŽDY je vyrobí levněji. Bezvýchodná situace? NE! 
Naopak! Je to příležitost dělat jiné rohlíky! Chutí, tvarem, 
složením! Odlišit se, být jedinečný, aby zákazník nechtěl ano-
nymní rohlík nebo chleba, ale MŮJ rohlík nebo MŮJ chleba. 
Protože mu chutná, obsahuje kvalitní a bezpečné suroviny a je 
jedinečný. U kvality se zastavím. To je základ úspěchu. Nelpět 
na nejlevnějších surovinách, nešidit zákazníky. Lidé nejsou 
hloupí, poznají to. 

Co jsem těmi řádky chtěl říct? Příležitostí je všude kolem 
dost, hledejte a naleznete! Anebo je sami vytvářejte! Pokud 
bude školství vychovávat lidi moudré, svobodné, bystré, 
zdravě sebevědomé a otevřené, vzdělané (ne však jen ve  
smyslu mít papír o vzdělání), pak nemám o budoucnost obavu. 
Věřím, že nebudou chtít všichni žít životy závislé na podpoře 
státu. Nebo se také nechají ovládat penězi? Věřím, že ne, že 
budou chtít mít svobodný život ve svých rukou. Pomůžu si 
citátem: „Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě.“ 
Takže se rozhlížejme, přemýšlejme, třeba ta naše příležitost 
jde právě kolem nás. 
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MASO·PROFIT PRAHA       BRNO       OSTRAVA         www.masoprofit.cz

Pro účinnou sterilizaci ozónem 
v prostorách bez přítomnosti osob.

Vhodné pro provozy s trvalým výskytem 
osob jako jsou bourárny, balírny, 
expedice atd.

OZ 75

E1000 ST1

E2000-6 ST1

VODA · VZDUCH · POVRCHY

Investujte 
do kvalitní sterilace 

více než 25 let zkušeností s UV-C sterilizací

VÍCE INFO:

Steriluje vzduch UV-C zářením.  
Ničí viry, bakterie atd. Hodí se 
pro řeznické prodejny.
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Na první pohled nenápadné stavení v pražských Hr-
dlořezech v sobě skrývá tu nejmodernější logistickou 

technologii. Zakladač typu MINILOAD od firmy Jung-
heinrich je teprve čtvrtý svého druhu na světě a v Česku je 
úplně první. Jak vypadala jeho cesta do skladu firmy, kte-
rá se zabývá prodejem zařízení pro potravináře? 

„Nejdříve jsme poptávali systémový vozík. Ten měl jezdit 
uprostřed a měl na něm být jeden člověk. Nakonec jsme se 
rozhodli, že půjdeme cestou ‚goods to man‘ neboli automati-
zovaného skladu,“ říká vedoucí divize komunikace MASO-
-PROFITu Jiří Kužniar. Volba po půlročním jednání nakonec 
padla na inovovaný typ automatického zakladače. „V listo-
padu roku 2018 jsme to podepsali. Byla k tomu třináctiměsíční 
dodací lhůta,“ pokračuje Jiří. „Hlavní výhodou bylo co nej- 
efektivnější využití kapacity našeho skladu. Potom jde samo-
zřejmě o rychlost a co největší snížení podílu lidské práce,“ 
doplňuje.

Přednosti toho typu zakladače spočívají především v jeho 
rychlosti a úspornosti. MINILOAD je poháněný řemeny. Díky 
tomu pracuje tiše a dosahuje rychlosti šesti metrů za sekundu. 
Zaměstnanci dokáží pomocí MINILOADU ze čtyř stanovišť 
obsluhovat sklad, ve kterém se nachází 2,5 tisíce přepravek 
a 10 tisíc druhů zboží z oblasti zpracování masa a gastro-
nomie. Maximální úspornost zajišťuje kondenzátorová jed-
notka Supercaps, která při provozu šetří až 40 % elektrické 
energie. Spolu s ní celý stroj váží přibližně dvě tuny. 

instalace trvala rok 

Celý proces instalování se řídil ročním harmono-
gramem a podíleli se na něm pracovníci pěti národností. 
„Během toho roku jsme se potýkali jen s jedním dvoudenním 
zpožděním,“ říká Jiří. Spolupráce s německým dodavatelem 
tak proběhla nadstandardně hladce. Kritické přitom bylo 
včas dostavět budovu skladu, aby se MINILOAD vůbec dal 
instalovat. Betonáž se dělala dva týdny předem, a světla 
dokonce pouze jediný den před samotnou montáží. „Vždycky 

Řeznické potřeby mají ve skladu 
unikátní logistické řešení 

jsme to stihli na den, ale mám z toho první šedivé vlasy,“ směje 
se Jiří Kužniar. 

„S MINILOADem jsme se učili pracovat přibližně dva 
týdny. Museli jsme se naučit řešit chyby, které zakladač hlásí. 
Nejedná se o poruchy, ale o stav stroje, ve kterém mu musí 
obsluha napovědět, co má dělat dál,“ pokračuje Kužniar. 
Fázi zaučování zaměstnanci zvládli relativně rychle, povět-
šinou toto období trvá až několik měsíců. V současnosti už 
je zakladač, který získal přezdívku „Emil“, plnohodnotnou 
součástí chodu firmy. 

Díky plynulejšímu chodu skladu se zkvalitnil přímý 
prodej nožů, pracovní obuvi a oblečení, koření a dalšího sorti-
mentu na adrese Hrdlořezská 197/6. Změnu k lepšímu zazna-
menal také provoz servisu řeznických zařízení, který je hned 
vedle prodejny. Firma je i díky tomu schopna nabídnout kom-
pletní servis a řešení na míru všem, kteří se zabývají zpraco-
váním masa. 

Petr Brůček,  
MASO-PROFIT s. r. o. 



MASoPRoFiT 

Společnost MASO-PROFIT je jedním z předních čes-
kých dodavatelů technologií pro masný průmysl a gas-
tronomii. Firma se opírá o dlouhou rodinnou tradici 
a o ještě delší historii řeznického a uzenářského řemesla. 
Jejím cílem je být tím nejlepším partnerem pro všechny 
podnikatele, kteří chtějí uspět v oboru zpracování masa 
a gastronomie. Česká společnost je na trhu již od roku  
1991.
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Žitná mouka 
Pernerka

Proč bychom ji měli častěji používat

Žito je všeobecně považováno za zdraví prospěšnou obilo-
vinu, jejíž konzumace je v českých zemích tradičně spja-

ta s výrobou kvasového žitného chleba či perníku. I přes ten-
to fakt má v dnešní době na českém trhu největší zastoupení 
mouka pšeničná, jejíž spotřeba v roce 2018 podle údajů Ag-
rární komory České republiky zhruba 10krát předčila spotře-
bu té žitné. Tento trend je bohužel dlouhodobý a jeho počá-
tek se datuje do 2. poloviny 20. století. V této době lidé ještě 
neznali všechny zdravotní benefity, které konzumace žitných 
produktů přináší. Do popředí se tedy dostaly mlýnské pšenič-
né produkty s lepšími technologickými vlastnostmi.

Není ale třeba věšet hlavu. V dnešní době je už známa 
celá řada pozitivních vlivů konzumace žita na zdraví, které 
jsou opřeny o velké množství vědeckých studií. Tyto studie 
žitnou mouku a látky v ní obsažené s trochou nadsázky „opě-
vují“. Trendy ve zdravé výživě související s konzumací obi-
lovin ve Mlýně Perner přirozeně sledujeme a spolupracujeme 
s celou řadou partnerů, mezi něž patří například i Vysoká 
škola chemicko-technologická. Nebojíme se proto investovat 
nemalé peníze do inovativních technologií, které nám umož-
ňují vyrábět mouky s přidanou výživovou hodnotou a co nej-
lepší pekařskou kvalitou. Díky těmto technologiím můžeme 
našim zákazníkům nabídnout celou řadu produktů se zdraví 
prospěšnými vlastnostmi a mezi nimi, s důrazem na tradiční 
českou výrobu, i celozrnnou žitnou Pernerku. Ta je vhodná pro 
celou řadu aplikací, ať už se jedná o průmyslové vedení žitného 
kvasu či domácí pečení žitných perníčků.

Žitná vláknina a zdraví

Hlavní předností celozrnné žitné mouky, ve srovnání 
s hladkou pšeničnou moukou, je vysoký obsah vlákniny, která 
u celozrnné žitné Pernerky dosahuje hodnot okolo 16 %. 
Za vlákninu jsou považovány nestravitelné části rostlin, které 
prochází tenkým střevem a mohou být dále fermentovány 
v tlustém střevě. Právě nestravitelnost vlákniny je klíčová 
vlastnost, díky které mají žitné produkty nízký glykemický 
index. To znamená, že po jídle nebudete mít brzy hlad a jejich 
konzumace navíc působí preventivně proti cukrovce 2. typu. 
Vláknina taktéž přispívá k udržení normální hladiny choleste-
rolu v krvi. Evropská komise také schválila zdravotní tvrzení, 
které říká, že žitná vláknina v dostatečném množství přispívá 
k normální činnosti střev. Některé složky vlákniny se totiž cho-
vají jako prebiotika, což jsou látky, které slouží jako potrava 
pro střevní mikroflóru. 

Významné bioaktivní složky žita

Kromě vlákniny obsahuje žito taktéž celou řadu dal-
ších biologicky aktivních látek, mezi kterými jsou nejčastěji 
zmiňované fenolické látky, lignany, taniny, alkylresorcinoly 
a fytoestrogeny. Konzumace těchto složek žita je spojována 
s prevencí proti vzniku kardiovaskulárních onemocnění, 
osteoporózy apod. Důležité je říct, že působení těchto látek 
ještě není zcela objasněno, jelikož se jedná o velice složité pro-
cesy, a proto jsou zdravotní benefity těchto složek stále před-
mětem výzkumů.

Celozrnný žitný kvas a zdraví

Výroba kvasového žitného chleba, zejména se třístup-
ňovým vedením, má v Česku dlouholetou tradici. A nejen 
v něm, přípravu kvasu pro výrobu chleba jako takovou znali již 
ve starověku, například v Egyptě nebo Mezopotámii. Tehdy se 
jednalo o pšeničné kvasy, ale ještě nebylo známo, že za proces 
fermentace jsou zodpovědné bakterie mléčného kvašení a kva-
sinky. Lidé se učili, jak kvasit metodou pokus-omyl a jednot-
livé informace si předávali ústně z generace na generaci. Dnes 
se k výrobě kvasu přistupuje zcela odlišně s využitím moder-
ních poznatků. V průmyslu se stále častěji setkáváme s kva-
sovou kulturou udělanou na míru pro danou surovinu, ať už 
se jedná o žitnou či pohankovou mouku. Proč ale výrobky 
s kvasem konzumovat? 
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Přídavek kvasu do těsta prokazatelně snižuje glyke-
mický index konečného pekařského výrobku. Snížení pH vede 
ke zvýšení dostupnosti proteinů a metabolické pochody pří-
tomné mikroflóry zlepšují zdravotní či antioxidační vlastnosti 
biologicky aktivních látek v žitě, mezi které se řadí například 
zmiňované fenolické látky, lignany, taniny, alkylresorcinoly 
a další. A samozřejmě již zmiňovaný fakt, že konzumenti žit-
ných výrobků nebudou mít po jejich konzumaci brzy hlad. 
Pokud tedy pozitivní vlivy kvasu na zdraví člověka zkombi-
nujeme s přidanou výživovou hodnotou celozrnné žitné Per-
nerky, získáváme zcela nový typ pekařských produktů, které 
dobře chutnají a voní a přinášejí konzumentům v dnešní době 
tolik žádané zdravotní benefity.

A co si z toho tedy vzít? Výrobky z celozrnné žitné Pernerky 
obsahují celou řadu zdraví prospěšných složek, mezi kterými 
je zapotřebí zmínit vlákninu a další biologicky aktivní látky, 
jako jsou například lignany a taniny. Ne u všech obsažených 
látek jsou výzkumy dokončeny, ale již teď některé poukazují 
na možné preventivní působení proti některým civilizačním 
onemocněním. Na jedné věci se ale všechny výzkumy shodují 
– pokud chceme plně využít všech pozitivních vlastností žita 
a žitných výrobků, důležitá je PRAVIDELNÁ KONZUMACE. 

Myslíme na budoucnost a další generace

Kromě zdravotních benefitů, které konzumace výrobků 
z celozrnné žitné Pernerky přináší, se zaměřujeme i na další 
trend, který je možné pozorovat v západních zemích, napří-
klad v Německu a Francii. Jedná se o tzv. bioprodukty neboli 
produkty ekologického zemědělství. Ve Mlýně Perner nám 
totiž není lhostejné, jaký dopad má výroba potravin na životní 
prostředí. Proto v naší nabídce zákazníci najdou řadu BIO 
mouk, kromě jiných právě i celozrnnou žitnou mouku Per-
nerku, které jsou vyráběny z kvalitních surovin od českých far-
mářů. Ve spolupráci s VŠCHT Praha pravidelně kontrolujeme, 
zdali farmář dodržuje postupy ekologického zemědělství 
a nepoužívá chemické pesticidy. Věříme, že ekologické země-
dělství a hospodárné využívání přírodních zdrojů je cesta, jak 
zachovat krajinu a úrodnou půdu i budoucím generacím.

Zákazníci žitné celozrnné Pernerky

Celozrnná žitná Pernerka je ideální surovina, pokud 
chce výrobce svým zákazníkům nabídnout zdravý a chuťově 
zajímavý pekařský výrobek s jednoduchou přípravou. Těsto 

z celozrnných Pernerek je totiž díky jemné granulaci obalových 
částic lehce zpracovatelné. Touto cestou se vydal například 
obchodní řetězec Albert, který momentálně nabízí Mlynářský 
chléb. Díky 100% podílu celozrnné žitné mouky může Albert 
na balení výrobku uvádět výživové tvrzení „Zdroj vlákniny“. 

Žitnou Pernerku mohou ale využívat – a také využívají – 
i menší prodejci. Dobrým příkladem je pekařství Jan Mašek, 
který svým zákazníkům nabízí svůj superchléb. Zajímavostí 
je, že v nabídce mnohem déle než zmíněný Albert. Pekař-
ství Jan Mašek na svých webových stránkách uvádí, že tento 
superchléb má glykemický index pouhých 33, což je ve srov-
nání s klasickým toastovým chlebem, jehož index je 70, téměř 
poloviční hodnota.

V případě, že si nejste jistí, zda byste si s celozrnnou 
žitnou či jinou Pernerkou poradili, například jakým způ-
sobem vést kvas nebo jak případně vylepšit recepturu stávají-
cích výrobků, neváhejte se na nás obrátit. Konzultační služby 
přímo v pekárnách našich partnerů jsou opravdu naším 
denním chlebem. 

Kvalita celozrnné žitné Pernerky je také důvodem, proč 
ji do své nabídky zařazuje stále více obchodních řetězců. 
Momentálně je možné Pernerku nakoupit v Kauflandu, Penny, 
Albertu, Globusu a také na známých online platformách, 
jejichž obliba neustále roste – jako například košík.cz nebo 
rohlik.cz. Ve vybraných akcích je možné Pernerku zakoupit 
i v obchodním řetězci Lidl. U celozrnné žitné Pernerky se totiž 
malospotřebitelé doma nemusí bát jednotvárnosti zpraco-
vání, z žitné Pernerky se totiž dá péct mnohem více než jen 
chleba nebo rohlíky. Zajímavou zdravou variantou jsou napří-
klad žitné špenátové palačinky, avšak z celozrnné žitné Per-
nerky si můžete upéct i skvělý medovník. A pro zákazníky, 
kteří rádi mlsají v zimě, máme na webu recept na celozrnné 
žitné perníčky (https://www.pernerka.cz/recepty/zitne-per-
nicky/). Více se o žitné celozrnné Pernerce dozvíte na www.
pernerka.cz/zitna-celozrnna-hladka-mouka/, další zajímavé 
recepty nejen ze žitné Pernerky najdete na našem webu www.
pernerka.cz/recepty. Zajímavé nápady a tipy na použití Per-
nerky najdete i na Facebooku nebo Instagramu.

Pokud se chcete dozvědět o Pernerce více, stačí navštívit 
naše webové stránky. Tam na nás najdete i spojení a můžete si 
domluvit konzultaci o kvasu nebo dalších možnostech spolu-
práce. 

www.pernerka.cz

Ing. Daniel Koval,
Mlýn Perner Svijany, spol. s r. o.
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masa

ŠUNKA
S HRÍBKY

NOVINKA
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Tajemství skvěle 
chutnajících sýrů

Brie, parmezán, mozzarella, čedar, feta a gorgonzola. 
Všechny jmenované sýry jsou velmi oblíbené a každý 

z nich má svou jedinečnou chuť a vůni. Nicméně všechny jsou 
vyrobeny z úplně stejné suroviny – z mléka. Jak jsou tedy sýry 
schopné vytvořit si své jedinečné aroma a proč nám tak chut-
nají? Čtěte dál a dozvíte se více. 

Chuť je klíčová

Co je pro Vás nejdůležitější při výběru sýru, ať už v super-
marketu nebo ve specializovaném obchůdku se sýry – cena, 
nebo chuť, kterou očekáváte, že po ochutnání ucítíte ve Vašich 
ústech? Většina lidí se rozhoduje na základě druhé možnosti. 
Ve skutečnosti 36 % spotřebitelů považuje chuť za klíčový 
faktor při koupi sýru – značka nebo cena jsou až další v pořadí1. 
To dělá z chuťového profilu nejdůležitější vlastnost při výrobě 
sýrů. Stejně jako pro tolik dalších skvělých věcí na světě máme 
i pro sýry dobré bakterie, kterým vděčíme i za jejich delikátní 
chuť, která může vzbuzovat až závislost.

Dobré bakterie ve zracích kulturách

Bakterie hrají při výrobě sýrů rozhodující roli. Když vyrá-
bíte sýr, musíte do mléka přidat tři věci – startovací kulturu, 
syřidlo a zrací kulturu. Jsou to právě dobré bakterie v procesu 
zrání, které jsou za tvorbu chuti zodpovědné. Čerstvě vyro-
bené sýry chutnají jen slaně a jinak jsou v chuti dost nevýrazné. 
Je to proto, že chuť se vytváří až v průběhu zrání sýrů.

Během zrání jsou aktivovány mikroorganismy, které roz-
kládají látky obsažené v sýru a tím formují výslednou chuť.

Rozkladem k lahodné chuti

V podstatě je sýr výsledkem rozkladu mléčných složek 
působením dobrých bakterií. Během zrání sýrů probíhá 
mnoho biochemických reakcí, které jsou pro tvorbu chuti 
nepostradatelné. Zvláště důležité jsou dva procesy: proteo-
lýza (rozklad bílkovin) a lipolýza (rozklad tuků).

Sýr se z velké části skládá z kaseinu (mléčného proteinu) 
a během proteolýzy je tento protein rozkládán až na základní 
stavební jednotky bílkovin – aminokyseliny a krátké peptidy. 
Jednotlivé aminokyseliny jsou nositeli chuti, a jak vstupují 
do reakcí, vznikají složitější aromatické sloučeniny. Nicméně 
z 200 peptidů izolovaných ze sýrů nebyla objevena ani jedna 
aminokyselina nebo peptid se „sýrovou“ chutí, dohromady 
však tvoří výslednou chuť sýru. Dobré bakterie spolu se syři-
dlem zajistí rovnováhu mezi proteolýzou a rozpadem samot-
ných peptidů při rozkladu bílkovin – to vše vede k vynikajícímu 
sýru. Ale proteolýza není jediným procesem, při kterém se for-
muje výsledná chuť sýru.

V průběhu lipolýzy jsou rozkládány tuky – lipidy. Nazý-
váme je také triglyceridy, protože se skládají ze tří dlouhých 
molekul mastných kyselin napojených na molekulu glyce-
rolu. Pomocí lipázy (enzymu) se od glycerolu odštěpí jednot-
livé řetězce mastných kyselin a tím se formuje výsledná chuť. 
Volné mastné kyseliny tvoří chuť a aroma a jejich délka je 
určujícím faktorem konkrétního chuťového profilu. Tím to ale 
nekončí a volné mastné kyseliny vstupují do dalších reakcí za 
vzniku složitých aromatických sloučenin. 

Jednoduše řečeno, tyhle dva procesy jsou zodpovědné 
za výslednou chuť a vůni sýrů. Enzymy a dobré bakterie jsou 
opravdovými superhrdiny při rozkladu složitých sloučenin 
na jednodušší látky, které jsou zodpovědné za tvorbu chuti 
a aroma. Avšak pokud je Vaším cílem například pikantní kozí 
sýr, nemůžete spoléhat na náhodu, že biochemické procesy 
přinesou právě očekávanou chuť. Raději se spolehněte na kul-
tury, které budou vybrány na míru Vašim výrobkům a požado-
vanou chuť jim dodají.

Projektování chuti

Výsledný chuťový profil sýrů závisí kromě jiného 
na konkrétní mikrobiotě zrací kultury, která se přidává 
během výroby. Znamená to tedy, že chuť můžete ovlivnit 
správným výběrem zracích kultur a lipáz. Jejich mikro-
biota ovlivňuje biochemické procesy a následně finální chuť.  
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Zrací kultury umožňují vytvářet širokou škálu jedinečných 
chutí, od smetanové po zemitou, přes ovocnou nebo pikantní 
a brání hořknutí sýru. Na obrázcích můžete vidět přehled 
možných chuťových profilů z portfolia Chr. Hansen.

Příště, až si budete vychutnávat Váš oblíbený sýr, neza-
pomeňte poděkovat milionům dobrých bakterií, z jejichž tvrdé 
práce vzešla jeho lahodná chuť. 

Více na www.chr-hansen.com 
nebo kontaktujte  

czinfo@chr-hansen.com

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.  
1 Mintel  

Vytvořte autentický zrající sýr pomocí 
našich prvotřídních řešení a to i při 
nastavení moderního procesu výroby.

Více na www.chr-hansen.com nebo 
kontaktujte czinfo@chr-hansen.com 

Dokonale 
vyvážená chuť

http://www.chr-hansen.com
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Pfahnl Backmittel spol. s r. o.  ■  Svitavská 1219  ■  570 01 Litomyšl 

www.pfahnl.cz  ■  www.pfahnl-cz.cz  ■  tel.: 461 612 405  ■  e-mail: pfahnl@pfahnl.cz

Chuť a krásně pórovitou 
dlouho měkkou střídu  
garantuje prodloužené  
zrání těsta, přidaný  
sušený kvas  
a jogurtová kultura 

■  DLOUHÉ MÍCHÁNÍ 
■  DLOUHÉ ZRÁNÍ  
■  DLOUHÁ MĚKKOST   

■  DLOUHÉ MÍCHÁNÍ 
■  DLOUHÉ ZRÁNÍ  
■  DLOUHÁ MĚKKOST   

PASTEVECKÝ  
CHLÉB       
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Jak odpovědět na tuto otázku? Pojďme se na to podívat v ně-
kolika krátkých bodech. Nabídka nebaleného pekařského 

zboží se v posledních měsících velmi měnila. Obvykle pro-
dávaný nebalený sortiment zmizel. Nákupy pekařských pro-
duktů jednou týdně, tak jak je známe z letošního jara, jsou 
snad za námi. Stejně jako rohlík zabalený po pěti či deseti 
kusech. Je tedy čas vrátit se k původní nabídce nebaleného  
zboží? 

Balené pekařské produkty 

–  Vnímáme obrovský vývoj směrem k dlouhé měkkosti, 
můžeme nadneseně mluvit o zpomaleném stárnutí pro-
duktu. Je jedno, zda píšeme o baleném chlebu, běžném či 
jemném pečivu. Jedna z největších výhod balených pekař-
ských produktů je tedy jejich delší trvanlivost při zachování 
chuťových, čichových, vzhledových a nutričních vlastnos- 
tí.

–  Balené produkty navozují pocit jistoty a bezpečnosti. 
Zákazník nemá strach nakupovat, což bylo na jaře velmi 
důležité. 

– Vysoká hygiena balených produktů je nám všem jasná.
– Balený produkt je vhodný pro cestování.
–  Výběr dle konkrétní potřeby – krájené chleby, čtvrtky, půlky 

či zabalené jednotlivé krajíčky musí vyhovovat každé veli-
kosti domácnosti. 

–  Složení produktu a nutriční hodnoty máme vždy po ruce, 
jsou na každém obalu – důležité je to hlavně pro ty, kteří mají 
nějaké zdravotní omezení.

–  Na obalech můžeme zdůraznit trendy v nabídce, upozornit 
na nějakou výhodu či vlastnost, použité funkční potraviny, 
vytváříme ozdobný design apod. Prostě děláme produktu 
reklamu. 

Nebalené pekařské produkty 

–  Po přečtení výčtu možností balených produktů a po uvě-
domění si, že čerstvé nebalené pečivo či chleba má přesně 
definovanou ohraničenou trvanlivost, se zdá, že nebalená 
pekařská nabídka je vlastně na ústupu. Určitě to tak není. 

–  Obrovskou úlohu zde hrají smysly. Krásně vystavené neba-
lené pekařské produkty lákají oči k nákupu. Ve filiálkách, ale 
i v marketech to tak krásně voní po čerstvě upečeném pečivu, 
že se prostě zastavit musíte. Nebalený výrobek se vyznačuje 
zvýšenou křupavostí. Není lepšího požitku než si pochutnat 
na křupavé kůrce chleba. 

Pekařské výrobky – balit, či nebalit?
Bageta se semolinou, zvýšená křupavost 

Venkovský chléb 850 g, český dvouletý kmín, zrání 16 hodin 
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Přípravky na prodloužení měkkosti:

 UNISOFT – jemné a běžné pečivo z pšeničné 
mouky
 FRESH MAX ACP – pšenično-žitné a žitno-pše-
ničné chleby 
SOFTTEIG Plus – vláčné pečivové veky

Rustikální chléb

–  Odnášíte si teplý, či dokonce horký právě dopečený produkt.
–  Čerstvě obložené bagety či ciabatty v bageteriích jsou jasným 

příkladem úspěšné nabídky. 
–  Rustikální vzhled produktů, moučené či všelijak moukou 

„pomalované“ povrchy chleba, nařezaná kůrka, laserem 
vyznačené názvy chlebů na kůrce, označení jedlou etiketou 
apod. zvyšují ochotu k nákupu. 

–  Pokud se jako zákazník chováme standardně, nejsou ani 
u nebaleného pečiva žádné hygienické či zdravotní pro-
blémy. Používání kleští, sáčků a rukavic se stalo samozřej-
mostí. Dnes k tomu přidáme zakrytí nosu a úst rouškou. 
Podle evropského úřadu ukazují i zkušenosti z epidemií způ-
sobených jinými koronaviry, jako je SARS nebo MERS, že 
se virus prostřednictvím potravin nepřenáší. Testy na koro-
navirus provedené Státním veterinárním ústavem v Jihlavě 
byly negativní. Laboratoř testovala zejména tukové rohlíky, 
dále chleba, raženky, grahamové rohlíky a rohlíky se sýrem 
(ČTK, 2. 4. 2020). 

Nazpět k naší otázce. Balené, či nebalené pečivo? Roz-
hodnutí je na Vás. Ale křupavý český rohlík prodávaný neba-
lený stejně nic nenahradí. 

Trendy

1. U balených pekařských produktů se omezuje pou-
žití konzervačních látek. Abychom dosáhli stejné trvanlivosti 
jako při použití konzervantů, jsou v praxi používány tyto mož-
nosti: 

a)  krájení a balení probíhá v tzv. čistých místnostech – CLEEN 
ROOM. V místnostech je vytvořen přetlak, který zabraňuje 

vstupu vzduchu z okolí, v kterém by mohly být obsaženy 
spory plísní. 

b)  Zakyselujeme produkty přírodně fermentovanou moukou. 
Zakyselení pak omezuje růst plísní.

c) Balení v ochranné atmosféře. 

2. Nebalené pekařské produkty 
Zvýšenou křupavost baget a chlebů dosahujeme přede-

vším u produktů vyrobených technologií tzv. dlouhého zrání 
těst. Než ochutnáte finální výrobek, tak těsto zraje až 36 hodin. 
K těmto výrazně chutnějším produktům pak patří dobře vype-
čená kůrka. Její velká křupavost a vynikající chuť je nám všem 
jasná. Dobře vypečená kůrka ale dále zpomaluje vysychání 
vláčné až mokré střídy, která zrála dlouhé hodiny. Oceňte 
kvalitu a chuť baget a chlebů vyrobených pomocí technologie 
dlouhého zrání těst. 

www.pfahnl-cz.cz

Ing. Miroslav Lipavský, 
Pfahnl Backmittel, spol. s r. o.  



http://www.pfahnl-cz.cz
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Kamille s. r. o., 
V pláni 11/25, 142 00 Praha 4, CZ

Kontakt: Ing. Pavel Heřmánek
tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104

kamille.sro@gmail.com
www.kamille-livestock.com

Firma Kamille s. r. o. 

zajišťuje vývoz 
a dovoz živých zvířat.

Společnost má dlouholetou tradici v oboru 
a při své obchodní činnosti upřednostňuje spolehlivost  

a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

KonKrétně nabízíme:
– výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu, 

– výkup zástavového skotu k výkrmu.

Máme svoje stálé obchodní partnery 
a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.

S důvěrou se na nás obraťte!

MEDiáLNí PARTNEři:

Pro více informací navštivte webovou stránku konference www.indc.cz

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  blahodár-
nými účinky pro lidské zdraví, analytické 
metody užívané v nutrici a diagnostice

Včasná registrace (30. září 2020) 
– snížený poplatek
Registrace přednášek: 20. října 2020

Registrace posterů: 20. října 2020

20. ročník mezinárodní konference 
výživy a diagnostiky, 

InDC 2020  
se uskuteční v Kongresovém centru Masarykovy koleje, 

Thákurova 1, Praha 6,

ve dnech 29. 11. – 02. 12. 2020
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PPŮMYSLOVÉ
VÁHOVÉ INDIKÁTORY
Německá kvlita do náročného prostředí
Vysoká odolnost a krytí IP-69K

www.novumglobal.eu
+420 267 997 111
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Aby bylo 
spolehnutí!  

Aneb mohu vážit 
vždy a s chutí?

Pokud Vás také zajímá kvalita, spolehlivost, odolnost 
a fortelné zpracování, možná jste slyšeli o váhových in-

dikátorech německého výrobce SysTec. 

My, firma Novum Global, a. s., ano! A proto jsme již 
řadu let dodavatelem vážních indikátorů SysTec na český 
a slovenský trh. Vzhledem k vynikajícím zkušenostem s touto 
značkou jsme se dnes rozhodli tyto produkty představit také 
Vám, čtenářům časopisu Potravinářská Revue.

Německá firma SysTec je poměrně mladá firma, 
která byla založena v roce 1994 týmem bývalých pracovníků 
Mettler-Toledo. Zaměřuje se pouze na vývoj a výrobu průmy-
slových vážních terminálů (indikátorů), ve kterých se stává 
evropským lídrem (a to primárně u volně programovatelných 
indikátorů).

Firma má v současnosti 55 zaměstnanců, ze kterých je  
23 inženýrů zodpovědných za vývoj a tvorbu software.

Výroba, vývoj a logistika jsou certifikovány dle DIN ISO 
9001:2015 Lloyd‘s Registr. Vážní terminály jsou schváleny dle 
evropské směrnice a OIML. 

Roční produkce činí více než 15 000 indikátorů, na 
export jde více než 50 % produkce.

Indikátory jsou kompletně vyráběny v Německu – kva-
lita „made in Germany“. Od počátku je věnována velká 
pozornost kvalitě elektronických součástek a komponentů. 
Výroba je Just-in-Time s krátkou dodací lhůtou.

Průmyslové váhové indikátory používají realtimový-
-multitaskingový operační systém, který je modifikovaný 
přímo pro tyto účely. Indikátory jsou dělené na dvě základní 
skupiny – konfigurovatelné a volně programovatelné. Sku-
pina konfigurovatelných indikátorů má pevně instalovaný 
soubor programů a jdou pouze konfigurovat pro dané pou-
žití (například kontrola limitů, plnění, mostová váha, počí-
tání kusů atd.). Druhá skupina volně programovatelných 
indikátorů nabízí, kromě kvalitního modulárního hard-
waru, možnost naprogramovat uživatelský software přímo 
dle potřeby zákazníka (například statistická kontrola kvality 
HBZ, navažování receptur, mostové váhy, automatické kon-
trolní váhy atd.).

Indikátory jsou schválené jako stanovená měřidla jak 
pro váhy s neautomatickou činností, tak i pro váhy s automa-
tickou činností.

Indikátory mají napájení buď 230 VADC nebo 10– 
30 VDC a jsou dodávány ve dvou typech pouzder pro montáž 
– provedení na stůl/stěnu nebo panelové, např. do dvířek 
rozvaděče.

Všechny typy indikátorů mají kvalitní nerezovou kon-
strukci s vynikajícím krytím proti prachu a vodě IP69k. Uži-
vatel ocení barevný podsvícený TFT displej s velkými čísly pro 
zobrazení hmotnosti.

Nastavení všech indikátorů je snadné, prostřednic-
tvím vzdáleného přístupu a interního webového prohlížeče, 
v místní síti nebo přes internet, chráněného příslušnými bez-
pečnostními mechanismy.

Vyrábí SysTec také indikátory, které jsou schválené do pro-
středí s nebezpečím výbuchu?

Ano. Mimo běžnou řadu indikátorů SysTec též vyrábí 
indikátory, které jsou schválené do prostředí s nebezpečím 
výbuchu 1,21 a 2,22. A společnost Novum Global, a. s., má 
oprávnění výrobce tyto indikátory jejich jménem uvádět na 
trh a instalovat.

Technické specifikace

A nyní následuje část pro milovníky technických popisů. 
Pojďme si představit některé typy:

IT1 – základní vážicí terminál kategorie konfigurovatel-
ných terminálů schválený pro obchodní vážení je navržen pro 
průmyslové použití v drsném prostředí. Pro vážení, plnění 
a kontrolní vážení. Modulární elektronika s množstvím roz-
hraní (analogová, sériová, digitální, Ethernet…) Barevný dis-
plej je velmi dobře čitelný, usnadňuje obsluhu a signalizuje 
porušení limitů změnou barvy. Volitelný interní archiv dat 
(alibi paměť) lze použít pro online připojení k počítačovým 
systémům.

IT3 – vážicí terminál kategorie konfigurovatelných 
terminálů nabízí celou řadu předinstalovaných standard-
ních aplikací, díky kterým je to správná volba nejen pro vážení 
a sběr dat. Dále také pro jedno nebo dvourychlostní plnění 
s kontrolou tárování a optimalizací předstihu, kontrolní 
vážení anebo instalaci v mobilní váze. IT3 poskytuje připo-
jení k jedné nebo dvěma analogovým plošinám s rozlišením 
až 10 000 dílků (schválené pro obchodní vážení). Alterna-
tivně mohou být připojeny také digitální snímače. Volitelný 
interní archiv dat (alibi paměť) má úložnou kapacitu pro 1 
milion vážení a zaručuje dosledovatelnost i pro transakce pro-
vedené v mnohem dřívějším čase. Pro připojení periferních 

 IT1
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 IT3

IT6000E

IT8000E

zařízení lze IT3 nakonfigurovat až se dvěma sériovými roz-
hraními RS232 nebo RS485. Alternativně lze připojit k počí-
tači také přes Ethernet. Tiskárnu na etikety nebo nekonečný 
papír lze připojit přes sériové rozhraní, Ethernet, USB nebo 
Bluetooth. Formáty tisku je možno snadno upravovat a při-
způsobovat konkrétním požadavkům na vážicím terminálu, 
nebo pohodlně pomocí PC programu. Pro jednoduché plnění 
nebo aplikace žádané hodnoty může být IT3 vybaven dvěma 
digitálními vstupy a dvěma digitálními výstupy. Alternativně 
je k dispozici také analogový výstup 4–20 mA nebo 0–10 V. 
Pro připojení k externím PLC nebo SCADA systémům může 
být IT3 vybaven modulem fieldbus. Kromě Profibus DP 
lze instalovat také rozhraní pro Profinet, Ethernet/IP nebo 
Modbus TCP.

IT6000E, IT8000E – volně programovatelné průmys-
lové vážicí terminály pro komplexní aplikace vážení a dáv-
kování, např.:

– navažování receptur,
– rychlé kontrolní váhy,
– systémy rychlého plnění,
– mostové váhy,
– váhy na příjmu/expedici,
– váhy v jatkách.

Kromě vynikající vizualizace pomocí barevného TFT 
displeje, vysokého výpočetního výkonu i rychlosti vážení nabízí 
ITx000E zcela nové příležitosti pro integraci do sítí a systémů 
řízení procesů. K dispozici je webový server, USB, WLAN, 
Ethernet/IP, PROFINET, Profibus DP a řada dalších rozhraní. 
Zcela nový multitaskingový operační systém RTC v reálném 
čase je základem volné programovatelnosti (možnost napro-
gramovat aplikaci dle potřeby zákazníka). Pokročilé funkce, 
jako jsou snadno dostupné databázové funkce, s přímým pří-
stupem k datům v počítačové síti, tvorba formátů etiket na PC 
a použití paměťových karet USB. To jsou pouze příklady nové 
výkonové úrovně.

IT8000Ex – univerzální vážicí terminál pro průmys-
lové použití v zónách s nebezpečím výbuchu 1 a 21

Průmyslový design, modulární koncepce, osvěd-
čené standardní programy a volná programovatelnost činí 
z IT8000Ex ideální vážicí terminál pro plnění, dávkování 
a vážení receptů v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Co říci závěrem?

Naše „srdce techniků“ se mohou radovat nad prove-
dením a zpracováním. Ucelenou modelovou řadou. Odolností 
v náročných provozech. A také profesionálním přístupem 
výrobce. Indikátory SysTec plně naplňují přísloví dědů: „Hod-
notné dílo si samo cestu mezi lid vyhledá.“

Ing. Jiří Hrůza, Pavel Kovařík,
Novum Global, a. s.

 

IT8000Ex
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Když jde o jídlo,
myslíme na vše.
I na původ.

Češi chtějí 

Proto máme kvalitní, výhradně 
české maso Vocílka.



48
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
2

0
m a r k e t i n g

Nový objekt 
Krušnohorských 

uzenin slavnostně 
otevřen

Firma Krušnohorské uzeniny J + J Radoš s. r. o. realizuje vý-
robu masných výrobků a zajišťuje distribuci těchto komo-

dit do maloobchodních i velkoobchodních prodejen, řetězců 
a dalších zpracovatelských potravinářských podniků. 

Firma byla založena v roce 1990 panem Jaroslavem 
Radošem a manželkou paní Zdeňkou Radošovou. Činnost 
firmy byla zaměřena na nákup a prodej výsekových mas 
a masných výrobků, výrobu domácí sekané, uzeného masa 
a polotovarů.

V roce 2000 byla zahájena výroba v nově vybudované 
provozovně, vznikla nová pracovní místa (cca 40 zaměst-
nanců), došlo k rozšíření sortimentu a zvedl se objem výroby.

V roce 2004 proběhla další přístavba masné výroby 
a modernizace provozu pořízením nových technologií, opět 
vznikla nová pracovní místa, kde pracuje 80 zaměstnanců. 
Zvedl se objem výroby (denní produkce 6–7 tun).

Dne 22. září 2020 byl otevřen nový provoz výrobně 
obchodního provozu v Lomu, zahrnující prodejnu, kuchyň, 
výrobu lahůdek, výrobu knedlíků a pekárnu. Počet součas-
ných zaměstnanců včetně nového provozu čítá 135 lidí.

Slavnostní otevření proběhlo za účasti významných 
hostí, představitelů města a partnerských firem. Otevření se 
odehrálo v duchu výročí 30 let od založení firmy. 

Při této příležitosti pan Radoš s manželkou ocenili dlou-
holeté zaměstnance. 

Následoval den otevřených dveří spojen s ochutnávkou 
vlastní výroby.

Vlastní objekt představuje moderní prodejnu a restau-
raci s 20 místy k sezení. Součástí prodejny je moderní kuchyně 
s kapacitou pro vlastní restauraci a rozvozem do vlastních 
sedmi prodejen.

V suterénu objektu se nachází výroba studené kuchyně, 
varna knedlíků a pekárna, předpokládá se distribuce i mimo 
vlastní prodejny.

Produkce stávajícího výrobního závodu představuje násle-
dující sortiment:
  uzená masa
  měkké salámy 
  sekané výrobky
  řada vepřových a kuřecích šunek, včetně patentovaných
  trvanlivé a grilované klobásy
  paštiky polotovary
  ve vařené výrobě tlačenky, kroupová jelita, prejty a velice 

oblíbené jaternice
  výroba výsekového masa

Tato produkce je určena pro vlastní prodejny a pro velko-
obchodní distribuci. Součást realizovaného záměru je objekt 
mrazáku o ploše 100 m2 včetně šokového zmrazení.

Slušivý areál vylepšuje celkový vzhled Teplické ulice v Lomu
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ocenění

České cechovní normy – uděleno 2017
– firma vyrábí podle České cechovní normy

Certifikát „Kraj Přemysla oráče 
– nejlepší potravinářský výrobek“ 
– uděleno 2009
–  Kuřecí šunka Kubíček 

Certifikát ISO 22000 platný do 2021
–  Český výrobek – uděleno 2011
–  oprávnění uděleno pro produkty výroba masa a masných 

výrobků

Klasa – uděleno 2018–2021
–  Šunka Lada – výběrová

Česká chuťovka – uděleno
2015
–  Krušnohorská šunka
–  Šunka Lada – výběrová

2016
– Gothaj 
– Salám Hubert

2017
– Valdštejnská klobása

2018
– Paštika s ořechy hrubozrnná

2019
– Učňovský párek se sýrem
– Krušnohorský páreček
– Zbojnická slanina
– Šunka od kosti – nejvyšší jakosti

V posledních čtyřech letech došlo ke kompletní rekon-
strukci nebo nové výstavbě šesti prodejen.
2016 – rekonstrukce prodejny Osek
2018 – přesunutí prodejny Dubí do nových prostor 
2019 – výstavba nové prodejny Krupka
             –  rekonstrukce prodejny Nový Bor a nová provozovna 

Šluknov 
2020 – nový výrobně prodejní objekt a mrazák Lom

Tyto prodejny představují vysoký standard jak po stránce 
vybavení, tak i kvalitou prodeje výrobků z vlastní produkce. 

Důkazem je ocenění Českým svazem zpracovatelů masa 
Prodejnami roku Ústeckého kraje 2011 v Oseku a 2018 v Dubí.

Dalším záměrem firmy je rozšíření výrobního závodu 
o nové udírny, sušárny, výrobu tepelně neopracovaných 
výrobků a celkovou modernizaci výrobního zařízení.

Jménem vedení firmy a jménem manželů Radošových 
děkuji hostům za milou účast a skvělou atmosféru.

Vlastimil Kazilovský, 
Krušnohorské uzeniny J + J Radoš s. r. o.

Nová prodejna   

Slavnostní přestřižení pásky Symbolický klíč firmy přebírá syn majitele

Součástí slavnosti bylo ocenění zasloužilých pracovníků

https://www.praceunas.cz/zamestnavatel/krusnohorske-uzeniny-j-j-rados-s-r-o/
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Atraktivní prezentace Vašich výrobků na prodejním pultu může být 
snadná: se Skinnery Weber zaručeně stáhnete kůži a precizně 
odstraníte blánu z hodnotné svaloviny – protože každý gram 
výtěžnosti se počítá. Široké portfolio stahovacích a odblaňovacích 
strojů, jakož i strojů stahujících sádlo, nabízí optimální řešení pro 
každou aplikaci. Náš odborný Skinner-tým Vám rád poradí!

Václav Bláha, DiS.

E-mail: vaclav.blaha@weberweb.com

Mobil CZ: + 420 730 157 896

www.weberweb.com/skinner

Weber Skinnery – 
kompaktní, flexibilní, precizní.

2020_09_14_CZ_RZ.indd   1 15.09.2020   09:20:58
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Perfektní výsledky 
se skinnery  

značky Weber
PETR MOTAL,  

jednatel společnosti Weber

Firma Weber CZ s. r. o. byla založena roku 2010, jakožto 
dceřiná společnost mateřské firmy Weber Maschinenbau 

GmbH se sídlem v hessenském Breidenbachu. Účelem zalo-
žení naší firmy bylo být co nejblíže našim zákazníkům z ob-
lasti masozpracovatelského a mlékárenského průmyslu a vý-
roben baget a sendvičů. Hlavními činnostmi naší firmy jsou 
prodej nových i použitých strojů pro plátkování šunek, salá-
mů a sýrů a strojů pro stahování kůží a odblaňování masa. 
Dále naše firma poskytuje odborné poradenství v oblasti pro-
jektového plánování, konceptů a marketingu jak před, tak i po 
koupi našich zařízení. Našim zákazníkům také samozřejmě 
poskytujeme certifikovaný servis všech strojů značky Weber 
a Textor a dodávky originálních náhradních dílů na tyto znač-
ky. V posledních letech firma Weber CZ obchoduje nově s hlu-
bokotažnými balicími stroji značky Weber a Hajek, ke kterým 
nabízíme též záruční a pozáruční servis a také balicí fólie. 

Stahování kůží, sádla a odblaňování 

Zpracovatelé masa těží z nejvyšších hygienických stan-
dardů a širokého portfolia skinnerů.

Od roku 1981 nastavuje společnost Weber Maschi-
nenbau, díky své inovativní síle a know-how, nová měřítka 
v oblasti zpracování potravin – s výkonnými a účinnými řeše-
ními, která se vyznačují přesnými výsledky s vysokou výtěž-
ností produktu a minimálním Give-away. Dnes je poskytovatel 
systému známý zejména díky vynikajícím liniovým řešením 
pro výrobu krájených výrobků. Společnost však má svůj původ 
ve výrobě strojů na stahování kůže a odblaňování suroviny, 
takzvaných skinnerů, které jsou stále nedílnou součástí pro-
duktového portfolia.

Úspěch, který trvá již téměř 40 let, je způsoben hlavně 
skutečností, že se Weber Maschinenbau vždy inspiroval ino-
vacemi, které zákazníkům nabízejí skutečnou přidanou hod-
notu. Je pravda, že stroje na stahování a odblaňování nebyly 
v roce 1981 novým produktem, ale spíše se etablovaly na trhu. 
Byl to však pan Günther Weber, kdo vyrobil první skinner 
z nerezové oceli, a způsobil tak revoluci v hygienickém prů-
myslu. Díky dobře promyšlenému a důsledně implementova-
nému hygienickému designu je čištění všech skinnerů Weber 
hračkou. Firmy na zpracování masa proto těží z jednoduché 
a ergonomické použitelnosti, krátkých dob čištění a nejvyš-
ších hygienických standardů – což v konečném důsledku 
výrazně zvyšuje produktivitu a ziskovost.

Ať už se jedná o řemeslnou výrobu, střední podniky nebo 
masný průmysl – široké portfolio strojů pro stahování, sní-
mání a odblaňování je přesně přizpůsobeno příslušné oblasti 
použití z hlediska výkonu a funkčnosti, a proto vždy nabízí 
správné řešení pro profesionální a bezpečné bourárenské pro-
cesy.

Stahování kůží bez zbytků  
pro maximální výtěžnost produktů

Se šířkou řezu 400 milimetrů zaujme pásová stahovačka 
ASB 600 jako flexibilní a kombinovaný stroj. Umožňuje plně 
automatické i manuální stáhnutí všech částí, jako jsou laloky, 
boky a hřbetní sádlo, jakožto i „deky“ z plece a kýty. Kromě 
přiváděcího pásu je ASB 600 standardně vybaven dvěma 
rychlostmi zpracování; volitelně může práci usnadnit také 
odváděcí pás. Aby bylo zajištěno perfektní vtažení kůže, dis-
ponuje tento skinner technologií stahovacího válce s výškově 
nastavitelnými přítlačnými koly. Výsledkem je nejvyšší výnos 
a hospodárnost. Proces stahování je tak přesně koordinovaný, 

aby mohla být kůže 
odstraněná téměř beze 
zbytků – načisto.

Stahovací stroje 
jako ASB 600 jsou kon-
struovány s ohledem 
na funkčnost, ale také 
s maximální ergo-
nomií. Stroje mají 
integrované uložení 
přepravek a prostřed-
nictvím řiditelných 
koleček jsou dokonale 
mobilní. Díky svým 
k o m p a k t n í m  r o z -
měrům lze ASB 600 ASB 600
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Manipulace s držákem nože nikdy nebyla jednodušší, rychlejší 
a bezpečnější. Na rozdíl od klasických držáků nožů lze díky 
inovativnímu systému tento držák snadno otevřít, a to pomocí 
extrémně stabilní rukojeti z nerezové oceli. Výměnu nože lze 
pohodlně provést během několika sekund bez použití nářadí 
nebo servisního personálu. Díky Weber SmartLock® již není 
nutné demontovat držák nože kvůli výměně čepele nebo pro 
sanitaci: jednoduše se sklopí a uvede do polohy čištění a pauzy. 
Obzvláště snadná manipulace zabraňuje nesprávnému pro-
vozu a náhodnému poškození, které vede nejen k minimálním 
nákladům na údržbu, ale také k maximální bezpečnosti pro 
obsluhu a úklidový personál. 

Díky kompaktní a ergonomické konstrukci AMS 533  
umožňuje stroj nejen obzvláště snadnou manipulaci, ale také jsou 
zkráceny na minimum časy výměny nože a čištění. To vše doko-
nale napomáhá tomu, abyste vytěžili to nejlepší z masa, a záro- 
veň maximalizuje produktivitu masozpracujících společností.

Kompaktní a vysoce efektivní:  
vstup do automatizovaného snímání sádla

Kompaktní a vysoce efektivní, to jsou termíny, které 
nejlépe vystihují poloautomatický pásový snímací stroj 
sádla ASD 460 C. Přesné stanovení požadované síly tuku je 
možné pomocí manuálního panelu. Podle programu nastave-
ného operátorem se během procesu snímání sádla, speciálně 
pomocí tvarovaného držáku nože, odděluje hřbetní sádlo nebo 
sádlo z „deky“ od suroviny. 

Držák nože se pohybuje buď po přímce, nebo po kontuře 
podle dříve definovaného programu. ASD 460 C zvládne až 
700 kusů/částí za hodinu. Lze zpracovávat výrobky do výšky 
300 mm, což umožňuje také zpracování prasnic a kančí suro-
viny. Vrstvy sádla jsou odstraňovány přesně a rovnoměrně, 
díky tomu je zapotřebí jen malé doopracování. Tento stroj se 
vyznačuje snadným používáním údržbou a také jedinečným 
hygienickým designem.

přemístit tam, kde je právě potřeba zpracovat příslušné roz-
bourané kusy masa. 

Ten, kdo se obejde bez funkce ručního stahování, najde 
perfektní řešení pro stahování 
všech plochých částí v průmy-
slových pásových strojích ASB 
460, 560 a 770 – tyto stroje jsou 
standardně vybavené automa-
tickým nastavením řezu Weber 
a poloautomatickým čisticím 
programem. Tato řada ASB dis-
ponuje šířkou nože 460, 560 
nebo 770 milimetrů, v závislosti 
na požadavcích, a ve zpracova-
telském průmyslu se etablovala 
jako spolehlivý stroj i v těch nej-
náročnějších podmínkách.

Atraktivní prezentace produktu  
díky přesné technologii odblaňování

Skinner AMS 533 umož-
ňuje zhodnocení malých i vel-
kých kusů masa nebo opracování 
hovězího, telecího, vepřového, 
krůtího a koňského masa, zvě-
řiny a pštrosů. Díky jemnému 
nastavení čepele jsou šlachy 
a blány, specifické pro daný pro-
dukt, přesně a bezpečně oddě-
leny od cenné svaloviny – protože 
každý gram se počítá. Dalším 
špičkovým vybavením je paten-
tovaný rychloupínací systém 
SmartLock pro držáky nožů. AMS 533 ASD 460 C

ASB 460
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SÜFFA 2021:  
zažijte skinnery Weber naživo

Pokud se chcete přesvědčit o výkonu a kvalitě skin-
nerů značky Weber, máte příležitost tak učinit během vele-
trhu SÜFFA, který se bude konat ve dnech 6.–8. listopadu 
2021 ve Stuttgartu (Německo). V hale 4, na stánku 4C30, 
mohou návštěvníci naživo zažít stroje pro malé zpracovatele, 
střední podniky i masný průmysl. Portfolio Weber Maschi-
nenbau také nabízí optimální řešení pro další zpracování 
finálních produktů, jako jsou tepelně opracované celosva-
lové výrobky. Odborníci na nářezové stroje zde představí 
stroj Weber 305, jako doplněk portfolia Skinnerů. Tento 
kompaktní nářezový stroj dosahuje vynikajících výsledků 
a byl speciálně konstruován pro individuální potřeby – je 

robustní, výkonný a snadno použitelný. Zpracovatelé masa 
tak mohou výhodně získat vše, co potřebují pro maxi-
mální efektivitu a atraktivní pultovou prezentaci z jednoho  
zdroje. 

Máte nějaké dotazy, nebo máte zájem o předvedení 
stroje? Náš zkušený Skinner-tým Vám rád poradí!

Václav Bláha, DiS., 
Sales Director Skinners EEU 

Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Mobil: + 420 730 157 896 
E-mail: vaclav.blaha@weberweb.com 

Web: www.weberweb.com

o skupině Weber

Od hmotnostně přesného krájení po precizní vkládání 
a balení salámů, masa a sýrů: Weber Maschinenbau je jedním 
z předních poskytovatelů systémů pro krájení včetně automa-
tizace a balení čerstvých potravin. Hlavním cílem společnosti 
je usnadnit zákazníkům život pomocí vynikajících individuál-
ních řešení a umožnit jim optimální provoz jejich systémů po 
celou dobu životnosti.

Weber Maschinenbau v současné době zaměstnává při-
bližně 1 450 zaměstnanců na 22 místech v 18 zemích, kteří 
každodenně s odhodláním a vášní přispívají k úspěchu sku-
piny Weber. Od svého založení je společnost rodinným pod-
nikem a je řízena Tobiasem Weberem CEO, nejstarším synem 
zakladatele společnosti pana Günthera Webera.
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Dusík nejen 
jako hlavní složka 

vzduchu
Ing. JANA POKORNÁ, 

Messer Technogas s. r. o.

Řekne-li se dusík, každý si jistě vybaví jeho zastoupení ve 
vzduchu, kde tento plyn tvoří 78,1 % objemových, nebo 

také nepostradatelný biogenní prvek, který je součástí všech 
živých organismů. Nejen zde je však jeho funkce více než vý-
znamná…

Dusík je získáván procesem dělení vzduchu a dle poža-
dované čistoty a jeho množství se používají buď kryogenní 
metody, nebo metody dělení na molekulových sítech či mem-
bránách. Takto je možné získat hlavní složky vzduchu, které 
můžeme následně využít ve všech odvětví průmyslu. Pro potra-
vinářský průmysl společnost Messer Technogas poskytuje čisté 
plyny a jejich směsi, které splňují nejvyšší standardy kvality. 

V tomto článku se budeme věnovat významným apli-
kacím dusíku, především v oblasti balení potravin a v oblasti 
kryogenního mražení.

Dusík součástí modifikované  
„ochranné atmosféry“

Modifikovaná neboli ochranná atmosféra, jak takové 
prostředí nazýváme, vytváří podmínky, které oddalují pro-
cesy stárnutí, procesy kažení, zabraňují oxidacím způsobené 
vzdušným kyslíkem a tím prodlužují u potravin čerstvost i kva-
litu.

Samotný dusík je za normálních podmínek plyn bez 
chuti a zápachu, velmi stabilní, a tím právě vhodný pro vytvá-
ření inertní atmosféry balených potravin. Hlavním účinkem 
dusíku je vytěsnění kyslíku z většiny aplikací modifikované 
atmosféry, čímž snižuje oxidace vitaminů, barvy, aroma i tuků 

a zároveň vytváří prostředí nevhodné pro růst celé řady nežá-
doucích mikroorganismů. Samotný dusík můžeme také využít 
pro snížení rizika deformace balení či kolapsu obalu.

Potravinářský dusík, v naší společnosti pod označením 
Gourmet N, je možné použít pro balení bramborových 
lupínků, oříšků či mleté kávy, kde můžeme prodloužit trvanli-
vost o 20–40 týdnů v porovnání s balením bez úpravy složení 
atmosféry. Zároveň jeho účinku můžeme využít také v kombi-
naci s ostatními plyny vhodnými pro balení potravin, jako je 
oxid uhličitý a kyslík. 

Ač jednou z významných vlastností dusíku je vytěsnění 
kyslíku z obalu, jsou přece jen druhy potravin, pro které je 
vhodnou modifikovanou atmosférou kyslík v dvousložkové 
nebo třísložkové směsi plynů. Třísložková směs je použí-
vána například pro balení čerstvého ovoce a zeleniny, kde je 
důležitá kombinace dusíku a oxidu uhličitého s přídavkem  
5–10 % kyslíku. Takto zvolenou směsí lze prodloužit trvan-
livost až o osm dní (v závislosti na druhu), neboť kombinace 
těchto tří plynů udržuje požadované složení atmosféry, které 
se jinak může měnit vlivem dýchání ovoce a zeleniny. Pro pro-
dloužení trvanlivosti mořských plodů v řádu až několika dní je 
rovněž vhodné využít kombinace dusíku, kyslíku a oxidu uhli-
čitého v poměru 30 % : 30 % : 40 %. 

Nejpoužívanější dvousložkovou směsí plynů pro balení 
potravin do modifikované „ochranné atmosféry“ je směs pod 
označením Gourmet N70 tvořená 70 % dusíku a 30 % oxidu 
uhličitého. Tuto směs můžeme použít pro významné prodlou-
žení trvanlivosti u tepelně opracovaných produktů, jako napří-
klad uzené, vařené maso a ryby nebo připravovaná jídla.

Množství plynu či směsi plynů aplikované do okolí 
potraviny je variabilní, v závislosti na velikosti a typu obalu, 
množství a druhu baleného produktu. Obecně lze však říci, 
že se množství plynu pohybuje v rozmezí 50–200 ml na  
100 g výrobku.

Dusík jako chladicí  
médium kryogenního mražení

Dusík má za atmosférického tlaku bod varu -196 °C, 
tudíž ho lze považovat za jeden z nejúčinnějších chladicích 
médií. Při aplikaci kapalného dusíku za účelem kryogenního 
zmrazení potraviny nemá tento plyn žádný vliv na výsledný 
obsah v potravinách.

Mražení je způsob konzervace využívající snížení tep-
loty pod bod mrazu na hodnotu, při které se zpomaluje nebo 
zastavuje průběh fyzikálních, biochemických a mikrobiologic-
kých procesů v těchto potravinách. Zároveň je možné mražení 
kombinovat i s dalšími konzervačními metodami za účelem 
dlouhodobého uchování potravin. 

Dle pravidel správné výrobní a hygienické praxe pro 
zmrazené potraviny se mají při zmrazování potravin volit 
takové metody, při kterých potravina překoná zónu maxi-
mální tvorby krystalů co nejrychleji, v závislosti na druhu 
výrobku, přičemž u většiny výrobků leží tato zóna mezi  
-1 °C a -5°C. 

Rychlost zmrazování má výrazný vliv na způsob tvorby 
krystalů a následně na jakost rozmrazených potravin. Poža-
davkem je chladit co nejrychleji, jednak pro zvýšení údržnosti, 
ale také pro snížení hmotnostních ztrát.

Při rychlém zmrazování, v případě využití velmi nízkých 
teplot chladicího média, vzniká velké množství malých krys-
talů ledu z vody obsažené v buněčných strukturách potravin. 
Tyto krystalky jsou přibližně stejné velikosti a jsou umístěny 
uvnitř i vně buněk, čímž je omezeno překrystalování během 
skladování. Malé krystalky ledu vznikají přímo v místech 
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vazby a neporušují buněčné struktury, proto se při rozmra-
zování takto zmrazených potravin může odtávající voda opět 
vázat zpět. 

Naopak při pomalém zmrazování se vytváří malé množ-
ství velkých krystalů ledu, dochází k tvorbě krystalizačních 
center zejména v mezibuněčném prostoru, část vody prostu-
puje buněčnými stěnami, čímž se zvětšují ledové krystaly, 
které následně tyto buněčné struktury potrhají. Po úplném 
rozmrazení je viditelná změna konzistence, mnohdy i změna 
barvy.

Rychlého zmrazování, za účelem zachování vstupní kva-
lity produktů, docílíme využitím právě již zmíněných vlastností 
kapalného dusíku v procesu kryogenního mražení. V závis-
losti na kontinuálnosti provozu jsou produkty uloženy v kryo-
genní skříni nebo kryogenním tunelu, kde dochází k postřiku 
řízeným množstvím kapalného dusíku. Teplo vycházející z pro-
duktů přemění kapalný dusík v páry. Díky proudění plynu se 
dosahuje maximální tepelné výměny v relativně krátkém čase, 
přičemž povrch produktu se ochlazuje a zmrazuje téměř oka-
mžitě. Vhodný typ kryogenní skříně i vhodná délka pásu kryo-
genního tunelu se volí na základě předpokládaných objemů 
výroby. V závislosti na druhu výrobků (velikost/tvar/hmot-
nost/obsah vody), vstupní teplotě a požadované intenzitě 
výroby lze nastavit množství nástřiku zkapalněného dusíku 
nebo dobu setrvání výrobku v mrazicím zařízení. 

Také metoda „Crust Freezing“ představuje kryogenní 
způsob mražení. Jedná se však o zmrazení jen tenké povr-
chové vrstvy výrobku za účelem zpevnění struktury pro 
zajištění rychlého krájení. Již promražení povrchové vrstvy 
o tloušťce 1–5 mm zajistí zpevnění struktury pro rychlé krájení 
i velmi tenkých plátků bez zbytečných hmotnostních ztrát a se 
zachováním požadovaného vzhledu krájeného výrobku. Tuto 

aplikaci, avšak s využitím suchého ledu z oxidu uhličitého, 
můžeme využít i v cukrářském průmyslu pro zabránění prolí-
nání vrstev a to tak, že zmrazíme, tedy zpevníme povrch jedné 
vrstvy před položením vrstvy další.

Metody kryogenního mražení jsou stále více preferovány 
jednak z důvodu zachování vstupní kvality produktů a jednak 
z důvodu značně kratších dob setrvání produktu v mrazicím 
zařízení.

Naše společnost, Messer Technogas, umožňuje svým 
odborným přístupem poskytnout specificky nejvýhodnější 
řešení včetně zásobování potravinářskými plyny, neboť jsme 
významným dodavatelem široké škály technických plynů 
a aplikací do celé řady průmyslových odvětví.  

Kryogenní mražení, chlazení

Chlazení při mělnění, mísení

Mrazírenské, chladírenské teploty 
při transportu

Modifikovaná atmosféra

Crust freezing — zmrazení povrchu 
před krájením

Odborné dotazy: Ing. Jana Pokorná, jana.pokorna@messergroup.com
                            tel.: +420 602 339 215 
                                    

MESSER TECHNOGAS S.R.O.
                       WWW.MESSER.CZ

                       

TECHNICKÉ PLYNY PRO POTRAVINÁŘTVÍ
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Možnosti 
certifikace nejen 
v potravinářství

Rozhovor s ředitelem České společnosti pro jakost 
Ing. PETREM KOTENEM

Možnosti certifikace v potravinářství a gastro segmen-
tu, o certifikaci v zemědělství GLOBALG.A.P., ale 

především o blížící se konferenci From Farm To Fork,  
která bude mimo jiná věnována také aktuálnímu tématu 
digitalizaci a robotizaci v oblasti zemědělství, potravinář-
ství a obchodu. 

Můžete nám stručně představit vaši společnost?
Česká společnost pro jakost (ČSJ) je nezisková orga-

nizace sdružující fyzické osoby a organizace zabývající se 
různými oblastmi systémů managementu. V letošním roce 
slavíme 30 let od založení společnosti a po celou dobu exis-
tence je naší prvořadou snahou podporovat profesionály v ČR 
odbornými informacemi z oblasti kvality, životního prostředí, 
BOZP a dalších příbuzných oblastí. ČSJ poskytuje svým 
členům a dalším zákazníkům komplexní služby v oblasti sys-
témů managementu a nástrojů managementu kvality. Zabý-
váme se rovněž vzdělávací, certifikační a publikační činností. 

Jak jste v úvodu naznačil, Česká společnost pro jakost nabízí 
certifikace v řadě oborů, mezi které patří také potravinářství 
a gastro segment. O jaké služby se jedná?

Co se týče oblasti potravinářství a gastro, tak zřetelně 
vnímáme, že organizace působící v těchto segmentech kladou 
stále větší důraz na zlepšování kvality a bezpečnosti potravin. 
A v souvislosti s COVID-19 lze jednoznačně vidět jejich zájem 
na minimalizaci příslušných rizik při výrobě, a hlavně distribuci 
potravin. A co potravinářům můžeme nabídnout? Například 
osvětové aktivity – odborné kurzy Základy HACCP a hygie-
nické minimum, Manažer bezpečnosti potravin či Řízení aler-
genů v potravinářském průmyslu. Pro pracovníky – odborníky, 
kteří se chtějí nezávisle certifikovat, jsou pak určeny perso-
nální certifikace typu Technik HACCP, Manažer bezpečnosti 

potravin či Auditor bezpečnosti potravin. Dále je možné cer-
tifikovat potravinářské podniky podle různých standardů, 
jako jsou HACCP, ISO 9001 či ISO 22000. A jak jsem uvedl 
dříve, jedná se o certifikace s ohledem na kvalitu a bezpečnost 
potravin. Tudíž zákazníci takto certifikovaných firem mají větší 
jistotu, že dostanou bezpečný produkt, který splňuje jejich oče-
kávání a je vyroben v souladu s legislativními požadavky. 

S výše uvedeným souvisí i oblast zemědělství… 
Ano, zemědělství a potravinářství jde ruku v ruce, tudíž 

uvedené certifikace a odborné vzdělání nabízíme i pro tuto 
oblast. Specificky pro zemědělský sektor nabízíme certifi-
kaci GLOBALG.A.P. Ta zahrnuje soukromoprávní standardy 
zaměřené na dodržování správné zemědělské praxe. Jedním 
z nich je standard Integrated Farm Assurance (IFA), který je 
zaměřen na oblast zemědělské prvovýroby. Certifikován je 
vždy konkrétní produkt, který je kontrolován od „semínka“ až 
po sklizeň a posklizňové manipulace. Další zpracování pro-
duktu již do této certifikace nepatří. 

Právě tento mezinárodní standard (IFA) pokrývá celou 
oblast zemědělství, tj. rostlinnou a živočišnou výrobu a akva-
kulturu. Certifikovat můžete tedy cokoliv od ovoce a zeleniny až 
po kávu, čaj a ryby. Česká společnost pro jakost v tuto chvíli cer-
tifikuje ovoce a zeleninu, polní plodiny, rostlinný rozmnožovací 
materiál, květiny a okrasné rostliny, prasata i produkci mléka.

V čem může certifikace GlobalG.A.P. zemědělcům pomoci? 
Certifikát GLOBALG.A.P. je v podstatě vstupenkou na 

trh. Pokud chce producent dodávat do obchodních řetězců, 
certifikace je víceméně vždy vyžadována. A i když je zavedení 
požadavků standardu v podniku zpočátku určitou administ-
rativní zátěží, rozhodně se v praxi ukazuje, že pokud přijde do 
podniku na kontrolu dozorový orgán, je na to již producent 
díky certifikaci GLOBALG.A.P. připraven. Zavedení stan-
dardu může také v mnoha případech napomoci zlepšit vnitro- 
podnikový management. 

Pro oblast zemědělství a potravinářství pořádáte pravidelně 
oborovou konferenci. Můžete nám ji představit? 

Naše společnost se dlouhodobě zabývá otázkou kvality 
a bezpečnosti potravin, a to v celém potravinovém řetězci, 
tedy od zemědělské výroby přes zpracování, distribuci, prodej 
až pro veřejné stravování. S touto oblastí máme bohaté zku-
šenosti, proto pořádáme pravidelně tradiční konferenci 
s názvem „From Farm To Fork“, tedy z farmy na vidličku. 
A samozřejmě stejně pojmenovaná strategie bude součástí 
plánované konference, která proběhne 10. listopadu, letos, ze 
zřejmých důvodů, v online formě.

Můžete nám přiblížit, co bude náplní připravované konfe-
rence From Farm to Fork? 

V rámci letošní konference se zaměříme nejen na oblast 
kvality a bezpečnosti potravin, ale pozornost bude věnována 
i tématu digitalizace a robotizace v oblasti zemědělství, potra-
vinářství a obchodu. Předneseny budou například zajímavé 
příspěvky na téma, jak využít umělou inteligenci v kontrole 
kvality zemědělských produktů a možnosti dalších opatření 
vedoucích ke zvyšování produktivity a snižování závislosti na 
monotónní lidské práci. Zazní příspěvky od všech důležitých 
zainteresovaných stran; tudíž kromě producentů a zpracova-
telů i od zástupců státní správy včetně dozorových orgánů. 
Rád bych připomněl, že odborná náplň programu byla sesta-
vována ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, 
který je opakovaně partnerem této konference.

Redakce 
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New York,  
New York

Ing. JAROSLAV VALENTA, 
Katedra chovu hospodářských zvířat,  

FAPPZ, ČZU v Praze

„New York, New York“, zpívá ve své slavné písni Frank 
Sinatra, který by se rád probudil ve městě, které nikdy 

nespí. Město New York patří asi mezi nejznámější metropole 
světa lákající každoročně obrovská množství návštěvníků, 
kteří dychtivě nasávají atmosféru tohoto multikulturního, 
charismatického a opravdu nikdy nespícího velkoměsta. Pro 
mnoho lidí se New York stává vstupní bránou do Spojených 
států díky snadnému leteckému spojení, ale také místem prv-
ního kontaktu s kýženou Amerikou. 

Nějaká fakta úvodem…

Americká metropole New York, nebo jen pod anglickým 
akronymem NYC (New York City), je největším městem stej-
nojmenného státu ležícího na východním pobřeží USA. „Big 
Apple“, tedy „Velké jablko“, jak bývá velmi často toto město 
Američany nazýváno, se rozkládá na ploše větší než 780 km2, 

pokud tedy počítáme jen souš, a tísní se zde více než 8 milionů 
obyvatel. V celé metropolitní oblasti je to však mnohem více 
a NYC se tak stává nejlidnatější oblastí v USA. Celkem 5 měst-
ských částí tvoří New York, jedná se o Manhattan, Brooklyn, 
Bronx, Queens a Staten Island. Různé městské čtvrti těchto 
newyorských částí vykazují etnickou, kulturní a architekto-
nickou rozmanitost, stejně ale tak velmi typickou atmosféru 
a specifickou historii. Zejména na Manhattanu mezi takové 
známé čtvrti patří např. SoHo, Harlem, Chinatown anebo Green- 
wich Village. Všechny části města obklopující voda dává met-
ropoli další charakteristický rozměr. Ze severu přitékající řeka 
Hudson odděluje na západě ostrov Manhattan od státu New 
Jersey, následně přes Horní a Dolní newyorský záliv přechází 
do Atlantského oceánu. Východně odděluje Manhattan od 
Long Islandu řeka East River a na severu řeka Harlem River od 
Bronxu, i když v těchto případech se nejedná o řeky v pravém 
smyslu slova. K Manhattanu, potažmo k celému městu New 
York přísluší několik malých ostrovů, snad nejznámější jsou 
Ellis Island a Liberty Island. Pokud si uvědomíme, že Manha-
ttan a Staten Island jsou ostrovy, stejně tak Brooklyn a Queens 
leží na západní části ostrova Long Island, je většina New Yorku 
v podstatě ostrovním městem. Atlantský oceán zde určuje 
vlhké klima s teplým létem a chladnou zimou. New York spojují 
s okolním světem tři letiště. Jedno z nejrušnějších a velmi vytí-
žených mezinárodních letišť je JFK nebo také jednoduše tzv. 
„Kennedyho“ (John F. Kennedy International Airport) v jižním 
Queensu, dále pak mezinárodní letiště v Newarku (New Jersey) 
a nakonec letiště LaGuardia v severní části Queensu, který 
spojuje New York zejména se zbytkem USA a Kanadou. Po 
celém New Yorku je velmi bohatá síť MHD, nejefektivnějším 
způsobem cestování se však zdá být vedle klasické chůze 
využití metra (subway). Newyorské metro má největší počet 
stanic na světě, více než polovina z nich leží v podzemí. Pro-
středí stanic a jízda tímto metrem může být pro „našince“ 
trochu zajímavá, neboť některé stanice nepůsobí zcela vábně 
a stejně tak počet zajímavých existencí, jež můžete potkat, 
často důvěru nevzbuzují. New York ale takový je, město je 
obrovské, a tak se tu střetávají lidé z různých sociálních vrstev, 
a i když se tu vyskytují lokality, kam se obecně turistům nedo-
poručuje se zatoulat, stále je to z mé osobní zkušenosti město, 
zejména pak jeho část Manhattan, kde jsem se cítil bezpečně, 
pokud vezmu v úvahu i jiná v USA navštívená velkoměsta. 

Z nábřeží Brooklynského parku se nabízí jeden z nejúžasnějších večerních pohledů na panorama mrakodrapů Manhattanu 
a Brooklynský most
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ostrov za 24 dolarů

V dnešní době pro nás poměrně úsměvný moment z his-
torie ostrova Manhattan, kdy 4. května v roce 1626 byl koupen 
od původních obyvatel za obchodovatelné zboží v hodnotě 
24 dolarů, tehdy cca 60 guldenů. Přepočet na tuto konkrétní 
částku je některými zpochybňováno, avšak to nic nemění na 
skutečnosti, že se jednalo o velmi úsměvnou sumu. Literární 
zdroje tvrdí, že prvním objevitelem oblasti dnešního newyor-
ského zálivu byl italský mořeplavec Giovanni da Verrazzano 
(17. dubna 1524). Italský objevitel má jednak svůj památník 
v parku (Battery Park) na spodním cípu Manhattanu, ale 
také je po něm pojmenován visutý most (Verrazano-Narrows 
Bridge) mezi částmi Brooklyn a Staten Island. V roce 1609 
zdejšími vodami a nynější řekou Hudson brouzdal anglický 
mořeplavec Henry Hudson. Nicméně první osadu na jižním 
cípu ostrova Manhattan, zejména za účelem obchodu s kože-
šinami, založili Nizozemci roku 1614 pod názvem Nový 
Amsterdam. Jelikož osadníci stavili svá první obydlí, kde se 
dalo, jsou i dnešní ulice ve spodní části Manhattanu poměrně 
klikaté. Ačkoliv byl ostrov od indiánů koupen, nezabránilo to 
následným šarvátkám, a tak byla vybudována zeď pro ochranu 
kolonie, kde přilehlá ulice dostala své pojmenování příznačně 
jako Wall Street. Kolonie však očekávané zisky nepřinesla, 
a tak ji snadno převzali Britové roku 1664 a přejmenovali 
původní Nový Amsterdam na již současný New York. V kolo-
niální době pod nadvládou Britů začal New York významně 
prosperovat, zejména díky zpracování obilí a stavbě lodí. Po 
konci války za nezávislost (r. 1783) opouštějí Britové New 
York, který se roku 1785 stává hlavním městem USA, kde byl 
ve Federal Hall na Wall Street roku 1789 zvolen prvním pre-
zidentem George Washington. Následné dějiny města až do 
dnešní podoby ovlivnilo mnoho historických událostí. New 
York postupně bohatl na jedné straně, ale zároveň chudnul na 
straně druhé. Bohatí se stěhovali na okraj města, kde vznikala 
infrastruktura a postupem času i honosné domy. Odvrácenou 
stranou však byli chudí lidé, jež bydleli ve slumech, později 
ve starých činžovních domech, kde se jich v jednotlivých 
bytech často v otřesných podmínkách tlačilo velké množství. 
Enormní rozvoj populace a nedostatek životního prostoru 
vedly k výstavbě v podobě stále vyšších budov. Město si prošlo 
mnohými milníky, které utvářely současný charakter tohoto 
velkoměsta, a je potřeba připomenout, že mnohé z takových 
momentů (např. rok 1929 nebo 11. 9. 2001), které se odehrály 
v tomto městě, měly nakonec dopad a vliv v podstatě na celý 
svět. 

Symbol svobody a ostrov naděje nebo smutku

Jedna z věcí, která mě vždy fascinovala a přitahovala 
mou pozornost, byla emigrační a imigrační historie. Už od 
dětství jsem hltal příběhy lidí, kteří utíkali za novými příleži-
tostmi, nebo zkrátka za politickou a osobní svobodou nebo 
čistě z prozaického hlediska jen do bezpečí. Vždy jsem si před-
stavoval, jaké to bylo opustit domov, konzervativní Evropu 
a zkusit využít nový prostor a možnosti v Severní Americe. 
To byly historicky v podstatě i první motivace cest na druhou 
stranu Atlantského oceánu. I když se v průběhu 20. století 
důvody a způsoby imigrační politiky do USA výrazně změnily, 
zejména pak v době komunistického Československa, osudy 
lidí dodnes vzbuzují velký zájem. New York je právě jedním 
z největších symbolů velké migrační vlny v novodobých 
dějinách. Co začalo jen kolonizací několika tisíci obyvateli 
ročně, se především v průběhu 19. století postupně zvrhá- 

valo v nekontrolované přistěhovalectví (zejména v 80. le- 
tech 19. století), které muselo být korigováno. V tuto chvíli 
vstupuje na scénu ostrov, který znamenal naději, v naprosté 
většině případů tomu tak v určitém období i bylo, stejně tak 
mohl přinést smutek a slzy. Uvádí se, že předci asi poloviny 
současných obyvatel Ameriky nejprve prošli branami budovy 
ostrova Ellis Island, který jako hlavní imigrační centrum 
a vstupní brána do USA sloužil v letech 1892–1954. Různé 
zdroje hovoří o přibližně 2 % přistěhovalců z celkových 12 mi- 
lionů, kterým byl vstup do USA zamítnut. V přijímací hale 
vedle administrativních úkonů byli lidé podrobeni i lékař-
skému vyšetření a někteří si tu pobyli poměrně dlouhou dobu. 
Důvody odmítnutí byly různé a v průběhu let se také měnily 
i pod vlivem různých kvót. Lidé s pochybnou minulostí, kri-
minálníci a prostitutky vpouštěni nebyli, nicméně kvóty 
časem rozhodovaly o množství různých etnických skupin, to 
zejména z důvodu udržení určité etnické struktury obyvatel-
stva. Selekce dle etnického určení byla odezvou na přesmyk 
imigrace lidí z původně západní a severní Evropy na imigranty 
z východní a jižní Evropy. Náboženská příslušnost, původ, 
sexuální orientace, ale i např. úroveň gramotnosti, která měla 
filtrovat kvalifikovanou pracovní sílu, to vše a mnohé další 
rozhodovalo o úspěšné imigraci. Problematika průchodu přes 
Ellis Island je velmi zajímavá a pro ty, kteří se do New Yorku 
chystají a migrační historie je zajímá, je muzeum imigrace 
na ostrově Ellis Island vhodným cílem. Na Ellis Island vzpo-
míná např. spisovatel Vincent Cannato, jenž poznamenal, že 
to nebylo skvělé uvítací místo pro přistěhovalce, ale také to 
nebylo místo hrůz. Množství lidí, kteří se vrátili zpět do země 
původu, nebylo totožné s číslem odmítnutých imigračním 
úřadem. Řada lidí se vracela s odmítnutými, neboť to byli 
členové rodiny a nedokázali si představit takový život, jiní se 
s touto skutečností smířili. 

V momentě, kdy se parníky s přistěhovalci objevily 
v newyorském zálivu, se jim naskytl pohled na sochu Svobody 
(Statue of Liberty) dosahující svou pochodní výšky 93 met- 
rů. Tento nejslavnější symbol svobodného světa, stejně tak 
i nejznámější ikona Spojených států amerických, leží na Ost-
rově svobody. Světlo světa spatřila 28. října v roce 1886, kdy ji 
slavnostně odhalil prezident Grover Cleveland. Jednu z nejvý-
znamnějších newyorských turistických atrakcí navrhl sochař 
Frédéric Auguste Bartholdi a ocelovou kostru známý Gus-
tave Eiffel. Samotná socha měří 46 metrů a podstavec pod ní 
pak 47 metrů. Pochodeň pravé ruky sochy zdobí 24karátové 
plátkové zlato a na koruně jsou nápadné paprsky vyzařující 
svobodu přes 7 moří do 7 kontinentů. Socha sama o sobě je 
vytvořena z měděného plechu na pevné ocelové konstrukci. 

Pohled do rušné ulice 5th Ave (Pátá Avenue), která je zejména 
mezi 34. a 59. ulicí domovem velmi drahých módních obchodů
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Z vyhlídkové plošiny 86. patra budovy Empire State Building se pod vámi rozprostírá celý Manhattan. Fotografie ukazuje vlevo 
novou dominantu jižního Manhattanu, budovu One World Trade Center, dále vpravo ostrov Ellis Island a sochu Svobody

Míst, kde si v New Yorku dát tradiční americký hamburger, je 
velké množství. S ohledem na rozumnou cenu a vynikající kva-
litu mohu doporučit přímo na Times Square restauraci Dallas 
BBQ

Na soše můžeme pozorovat levou ruku držící desky, které 
symbolizují Deklaraci nezávislosti z 4. července roku 1776, 
u nohou sochy se nachází rozťatá pouta tyranie. 

Co v New Yorku navštívit?

V současnosti se již setkávám s mnoha lidmi, kteří New 
York navštívili, a musím podotknout, že každý si návštěvu 
města pojal svým způsobem. Samozřejmě existuje určitý spo-
lečný jmenovatel, co se v NYC často navštěvuje. Asi není moc 
návštěvníků, kteří by vynechali Manhattan se svými lákadly, 
jako např. Time Square, Central Park, 9/11 Memorial, některý 
mrakodrap s vyhlídkou (Empire State Building, Top of the Rock 
aj.), nebo nějaký z ostrovů (Liberty nebo Ellis Island) či pro-
cházku přes Brooklynský most. Možností je opravdu spousta 
a záleží na tom, co každý preferuje. Město nabízí obrovské 
množství muzeí, divadel a muzikálů, stejně tak bohaté mož-
nosti sportovního vyžití (např. NBA, NHL, MLB). 

Ulicemi Manhattanu lze procházet pěšky a vnímat atmo-
sféru fascinujícího a typického newyorského ruchu, potkávat 
zajímavé obchody, všímat si, jak jsou jednotlivé čtvrti roz-
manité a rozdílné. Systém ulic na Manhattanu má svou jed-
noduchou logiku, až na určité výjimky potvrzující pravidlo, 
zde nalezneme ulice označené jako Street a jiné jako Avenue. 
Streets jsou ulice, které prochází na Manhattanu vodorovně 
a jsou značeny čísly a rozděleny na západní (West) a východní 
(East). Ulice v jižní části Manhattanu, tedy jižně od Houston 
Street nenesou čísla, ale názvy, zatímco severně od této ulice 
až po Inwood na samotném severním cípu ostrova jsou číslo-
vány od 1st Street až po 220th Street. Naopak velmi dlouhé 
ulice táhnoucí se svisle (od severu k jihu) a číslované směrem 
od východu k západu se označují jako 1st až 12th Avenue. 
Právě zhruba středem Manhattanu probíhá jedna z nejzná-
mějších newyorských ulic 5th Avenue (slavná „Pátá Avenue“), 

která tak rozděluje vodorovné Streets na východní a západní. 
Až na ulice v jižním cípu Manhattanu a ve čtvrti Greenwich 
Village jsou ostatní uspořádány v klasickém souřadnicovém 
mřížkovém systému, a poloha pak lze snadno určit dle rohu 
nějaké Avenue a Street. Tímto způsobem se ve zdánlivě chao- 
tickém Manhattanu plném mrakodrapů a lidí snadno zorien- 
tujete. Jedna z ulic, bulvárů, která se severojižním směrem 
táhne napříč Manhattanem a nectí přímočarý průběh, je známá 
Broadway. Vznikla na místě původní indiánské stezky, a proto 
si jde svým vlastním způsobem, zajímavé však je, že pokud 
po této ulici půjdete, s jistou nadsázkou projdete v podstatě 
všechna podstatná místa na Manhattanu. Cestou po ní budete 
míjet velká množství broadwayských divadel, náměstí Time 
Square (zde bych doporučil navštívit restauraci Dallas BBQ 
s výbornými hamburgery), Madison Square a Union Square. 
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Flatiron Building neboli „Žehlička“ byla dokončena v roce 
1902. Tehdy svou výškou neměla ve světě obdoby, a byla tak 
předzvěstí budoucích mrakodrapů. Budovu nalezneme na 
okraji parku Madison Square v místě, kde šikmo probíhající 
Broadway protíná Pátou Avenue

Při křížení ulice Broadway s 6th Avenue budete mít téměř na 
dosah asi nejznámější newyorskou budovu Empire State Buil-
ding. Kousek dále jižním směrem Broadway u parku Madison 
Square míjí budovu Flatiron Building s trojúhelníkovým 
půdorysem, známou jako „Žehlička“. Pokud nakonec projdete 
až na jih Manhattanu až někam k Wall Street, můžete navštívit 
Národní památník a muzeum 11. září, kde původně stály 
budovy Světového obchodního centra („Dvojčata“), ale také 
dojít až k South Ferry Station, odkud plují pravidelné spoje 
mezi Manhattanem a ostrovem Staten Island. Pokud zrovna 
netoužíte navštívit přímo ostrov se sochou Svobody, ale chcete 
si ji přesto prohlédnout z větší blízkosti, stejně tak Ellis Island, 
a zachytit úžasný pohled na mrakodrapy Manhattanu, je tato 
plavba ideální příležitostí.

Atrakcí a zajímavostí v New Yorku je nespočet, jejich 
představování by obsáhlo velké množství článků. Rád bych 
alespoň upozornil na určité okamžiky mé návštěvy americ-
kého velkoměsta, například jako inspiraci pro ty, kteří tam 
ještě nebyli, nebo pro ty, kteří si tak připomenou svou vlastní 
návštěvu. Pokud se budete procházet New Yorkem, všímejte 
si architektury, která je pro toto město velmi zajímavá. Tak jak 
je město novodobé a od svého počátku multikulturní, tak se to 
i projevilo na budovách, které zde potkáme. Typické jsou staré 
nájemní domy, zejména šestipatrové spíše chudšího obyva-
telstva s postranními požárními schodišti v Lower East Side, 
stavby litinové, které byly levnější než kamenné nebo cihlové, 
uvidíme především ve čtvrti SoHo nebo budovy z hnědého 

pískovce, jež můžeme obdivovat v části Chelsea. Dominantou 
New Yorku jsou samozřejmě mrakodrapy se zajímavou érou 
art deca. Pokud vás zajímá gastroturismus a etnická diverzita, 
Manhattan je tím pravým místem. Nejenže v místních obcho-
dech naleznete snad úplně vše, na co si jen vzpomenete, také 
zde objevíte většinu původem originálních produktů z celého 
světa. V jeden okamžik můžete být v Koreji, stejně tak záhy 
v Itálii. New York je extrémně kosmopolitní a v různých loka-
litách se vyskytují stabilně určité etnické kultury. Příkladem, 
Italové se koncentrují v okolí Mulberry Street (Little Italy), 
hispánskou komunitu naleznete kolem trhu La Marquetta, 
židovské synagogy se nachází v okolí ulic Eldridge a Rivington, 
Indové vytváří východní atmosféru v East 6th Street, korej-
skou enklávu vypátráme nedaleko Herald Square a takto 
bychom mohli velmi dlouho pokračovat. Mohu jen podotk-
nout, že v každé této oblasti se pro danou zemi nachází velké 
množství restaurací s vynikajícími tradičními pokrmy. Pro 
obyvatele New Yorku je však velmi oblíbená korejská a italská 
kuchyně. 

Pohled z Empire State Building na Chryslerovu budovu se své-
ráznými architektonickými prvky ocelové věžičky ve stylu art 
deco chladič. Za mrakodrapy lze na fotografii zpozorovat most 
spojující Manhattan a Queens (Ed Koch Queensboro Bridge)

Nejznámější most východního pobřeží USA

Snad není návštěvníka New Yorku, který by se neprošel 
mezi Manhattanem a Brooklynem po Brooklynském mostě. 
Troufnu si napsat, že Brooklynský most (Brooklyn Bridge) 
v New Yorku stejně jako Golden Gate Bridge v San Franciscu 
jsou asi dva nejznámější mosty Severní Ameriky. V tento 
moment si dovolím asi drobné připodobnění ke Karlovu 
mostu v Praze, který snad také žádný turista nevynechá a má 
k tomu důvod, neboť jako z Karlova mostu se nabízí bezkon-
kurenční pohled na pražské dominanty, stejně tak to platí i pro 
Brooklyn Bridge. Pokud budete přecházet tento most, který 
přemosťuje East River, jednak se vám naskytnou zajímavé 
pohledy na spodní část Manhattanu, stejně ale tak na jeho 
střední část spolu s budovou Empire State Building a Chrysler 
Building a nakonec z nábřeží v Brooklynu dechberoucí pohled 
na panorama mrakodrapů zdobící Manhattan, především pak 
za tmy, kdy jsou všechny impozantně osvícené a rozsvícené. 
Brooklynský most, který byl dokončen v roce 1883, je archi-
tektonickým skvostem, neboť se jednalo kdysi o největší visutý 
most, a hlavně byl zcela první z oceli. 

Projděte se po High Line 

Pokud chcete vnímat ruch newyorských ulic ze zcela 
jiného pohledu, určitě nevynechejte relativně novodobý pro-
jekt s názvem High Line. Jedná se o 2,33 km dlouhý park 
formou greenway (zelený koridor) vybudovaný na bývalém 
kolejišti nadzemky v roce 2009 a následně v dalších letech 
s nově přístupnými dalšími úseky. Ve své délce prochází 
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Poklidné uličky plné stromů a hezkých domků nabízí asi nejhezčí newyorská čtvrť Greenwich Village

Místo bývalého nadzemního kolejiště je dnes více než 2 km 
dlouhý chodník plný zeleně a míst k posezení (High Line), který 
nabízí netradiční pohled do newyorských ulic

západní částí Manhattanu, zejména čtvrtí Chelsea, začíná 
někde u západní 34th Street a končí jižněji u ulice Ganse-
voort Street. Po tomto nadzemním „chodníku“ plném zeleně, 
stromků a laviček se vám budou asi z výšky 8 metrů nabízet 
pohledy do ulic, které zkrátka nelze ignorovat. Tato příjemná 
procházka, a v podstatě dle osobního dojmu v současnosti 
stále málo známá atrakce, vám umožní zažít New York zase 
trochu jinak.

Nejhezčí část New Yorku

Pokud sejdete z High Line na jejím jižním konci a vydáte 
se na jih do ulic mezi Hudson Street a jižní 7th Avenue, ocit-
nete se jakoby ve zcela jiném New Yorku. Tato čtvrť, která 

je v New Yorku mou nejoblíbenější, se jmenuje Greenwich 
Village. Newyorčané této lokalitě říkají „vesnice“, která tu 
kdysi byla a stále můžeme na mapě vidět nepravoúhlé uspo-
řádání ulic, které sledují bývalé hranice statků a vodní toky. 
Dříve se jednalo o výstřední čtvrť bohémů, umělců a spisova-
telů, v současnosti jde o velmi drahou newyorskou lokalitu. 
V Greenwich Village se nachází drobné uličky plné zelených 
stromů, hezké řadové domky a velké množství drobných 
kaváren a restaurací. Procházka těmito ulicemi je určitou 
oázou klidu v porovnání s jinými rušnými částmi New Yorku. 
Pro fanoušky seriálu Přátelé doporučuji jít na roh ulic Grove 
a Bedford, kde se nachází budova s postranním požárním 
schodištěm známá z prostřihů a úvodní znělky tohoto seriálu. 
Podle mého názoru je Greenwich Village asi tou nejklidnější 
a nejhezčí částí New Yorku.

New York je úžasné velkoměsto, které lze do jisté míry 
chápat jako „stát ve státě“ s kosmopolitním a multikulturním 
profilem, na druhou stranu zde lze zažít tu pravou Ameriku 
a obdivovat místa a ikony natolik známé z různých seriálů 
a filmů. Procestoval jsem mnoho zemí a velkoměst, i když 
znám určité lidi, pro které byl New York spíše cestovatelským 
zklamáním, u mě to tak rozhodně nebylo. Z návštěvy New 
Yorku jsem dodnes nadšený a dokážu si představit, že bych 
tam i nějakou dobu dokázal žít, neboť nabízí snad nekonečné 
množství vyžití a inspirace. Navíc jeho přímořská poloha, 
ale i strategické umístění s výborným železničním spojením 
s jinými městy (Washington, Philadelphia, Boston aj.), dává 
New Yorku další možnosti, jak přilákat návštěvníky. Snad 
se brzy situace uklidní a budeme moci zase všichni cestovat, 
a kdo by chtěl nějakou inspiraci, nechť se takovou New York 
stane. 

Všechny fotografie jsou z osobního archivu autora.
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Šumavské ohlédnutí
LADISLAV STEINHAUSER

Hajný strnul v pohybu. Jeho levá noha zůstala trčet nad 
bochníkem mechů, pravá se bořila do rašeliniště. Opíral 

se o pirštok jako masajský bojovník v savaně a očima propi-
choval pokroucené borovičky clonící výhledu ne na více než 
deset metrů. Jeho zdvižený ukazovák se pohupoval v jaké-
si nejistotě a sem tam ukázal dopředu. Nic se před námi ne-
hnulo, jen voda, která se vracela do hluboké šlápoty, potichu 
frflala okolo gumáků. Stáli jsme jako sochy a báli se i zhlu-
boka nadechnout. Plíce protestovaly, ale rozum jim dával 
pokyn, aby ztichly. Srdce neposlouchalo a divoce se rozbu-
šilo, aby nahnalo energii do mozku a svalů, jako by připra-
vovalo tělo k vymrštění v loveckém ataku či obranném ma-
névru. V tom nás příroda precizuje tisíce generací. A my, 
moderní lidé, tomu dnes říkáme stres. Došlápl jsem druhou 
nohou, zavrávoral a ramenem se opřel o suchou větvičku, 
praskla jako výstřel. Hajný přede mnou vydechl nosem, jeho 
ukazovák se zbortil a pak se zhluboka, ale stále ještě potichu 
nadechl. Před námi se něco pohnulo. Tiché čvachtání se krok 
za krokem zrychlovalo a pak přešlo v úprk okořeněný lámá-
ním větví. Stádo laní se dalo na útěk. Jelen, který si ještě za 
tmy frajersky vytruboval, teď naštvaně zabrblal a vyrazil za 
nimi. Lomoz paroží protahovaného štětinatým smrkovým 
porostem na okraji slatě prozrazoval směr, kterým táhli. Haj-

ný pokýval hlavou a rozhodně vykročil. Gumáky vyluzovaly 
ve slati zvuky, na kterých už vůbec nezáleželo. Lov skončil. 
Vniveč vyšla i večerní šoulačka, poslouchání, nadbíhání, hle-
dání a nakonec posedávání okolo slatě, ve které se na suchých 
ostrůvcích vysoká cítila nejbezpečněji. Vytahovat na louku 
začala zvěř až za úplné tmy. Courala se vysokou trávou, laně 
nehlučně, jelen pompézním těžkým krokem vládce doplňo-
vaným sem tam ryknutím na svůj harém a na krejčíky, kteří 
kroužili kolem. Generálská louka se topila v neproniknutelné 
tmě. Vrátili jsme se na cestu, přešli přes most nad Slatinným 
potokem a tlumeným hlasem si povídali. Ztichli jsme pokaž-
dé, když se některý z jelenů v okolí roztroubil, my pak hádali 
jeho věk, postavení a místo, kde právě úřaduje.

„Proč je louka Generálská?“ zeptal jsem se.
Asi ve tmě i pohodil rameny, odpověděl s povzdechem. 

„Hmm,“ sbíral čas, „líbila se některému z lampasáků tady 
z Hůrky,“ odmlčel se. „A kluci řekli – ať je jeho, ať je pokoj, ať 
starému nezacláníme,“ uchechtl se.

„Aha,“ odpověděl jsem, „to sis vymyslel, co?“
„Nemáš ještě trošku toho vašeho moravského peni- 

cilínu?“ zasmál jsem se. 
„Musíš si ale cucnout, neuvidím na štaprdli,“ souhlasně 

mlaskl.
„Kdy ten kopec skončí? Říkals v Hartmanicích,“ 

povzdechla si manželka a opřela se znovu do pedálů. Zastavil 
jsem a ohlédl se do kraje, do údolí padajícího kolem potoka až 
k Novému Městečku, kde se jeho vody vlévají do Otavy a pak 
už se jen pozvolna převalují kolem Dlouhé Vsi do Sušice. 
Kolikrát jsem se tímto pohledem opájel, často zahaleným do 
ranních mlh, když jsme z vojenského prostoru Dobrá Voda 
sjížděli do civilizace pro zásoby.

„Ještě kousek,“ a ukázal jsem na pár domků pod obzorem, 
podle nichž v padesátých letech pojmenovali celé vojenské cvi-
čiště. Vylidněnými vesnicemi, po opuštěných polích a loukách, 
po prázdných silničkách a polních cestách přestaly drkotat 
vozy a začali se prohánět vojáci. Zelené Eldorádo. Vojáci obje-
vili zlatý poklad, prostor, kde mohli řádit s tanky, trénovat pro-
jíždění mokřadů, řek, útočit či bránit vesnice, vyhazovat domy 
a trefovat je děly z protějších kopců, zkoušet cokoli a kdykoli, 
trénovat, ale i hlídat zadrátovanou hranici před těmi, kterým 
se v kleci nelíbilo, vymývat a masírovat mozky – co my a co 
oni, ti zlí, a my hodní, čestní, pracovití… Divná doba, kterou 

Údolí Otavy
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Pěkný výlet je i na hrad Rabí

Údolí Otavy

vyplodila nejen válka, která vyhřezla v nenávist mezi těmi, co 
zde bydleli, co sem chtěli přijít, napakovat se a odejít.

Dobrých Vod je u nás šedesát devět, tato je osadou tři 
kilometry od Hartmanic, přesněji nad Hartmanicemi u Sušice, 
protože ani Hartmanice nejsou u nás samy. Stála zde brána 
do vojenského prostoru, dřevěná bouda s několika pruhy, 
aby ji rozdováděný či roztřepaný voják rozjetý shora nepře-
hlédl a nesmetl. Do války to bylo po staletí poutní místo a lidé 
věřili v magickou sílu zdejší vody, v kostelíku svatého Vintíře 
se o nedělích a poutích pomodlili, venku si povídali, rozhlí-
želi se po okolí, kochali se výhledy do dálky a pokorně se vra-
celi k práci. Vojáci kostelík vyčistili od zbytečností a ustájili 
zde koně. Byl jsem kdysi v jeho ruinách a nevěřil, že by mohl 
zase kdy očistě ducha sloužit. Současný skleněný oltář je odlitý 
ze zeleného, píše se, že z lesního skla a je úžasně podsvícený, 
jednoduché sklápěcí židle evokují k posezení a tichému roz-
jímání. Je to dnes opravdový klenot, právem označovaný za 
evropský unikát. Vycházíme ven, mlčíme a posloucháme 
naše nepatřičně hlučné kroky skřípající ve štěrku. „Toto byla 
hájovna,“ ukazuji bradou, „bydlel tady jeden z hajných, ale 
místo lesa pečoval spíš o sebe. Žil sám a v ratejně si přitápěl 
tím, co zahřívalo nejrychleji, a kluci od závory si za ním sem tam 
odskočili, aby mu při tom pomohli. Dej mi loka! Zdravili s drko-
tajícími zuby už mezi dveřmi.“ 

Jen kilometr odsud stojí nová restaurace a hotýlek – sty-
lový srub, který postavili ze zdejších smrků na malém sedýlku, 
na rovince, a tak mu říkají Rovina, a narovinu říkám, báječné 
místo na dovolenou, ale i k zastavení a dobití energie po zdo-
lání dobrých tři sta výškových metrů. Odsud je to už sice po 
dnešním Šumavském parku relativně jenom zvlněná placka, 
ale kamkoli po svých je dost daleko. Do Železné Rudy, kde 
koupíte všechno k žití, věci zbytné i zcela nepotřebné, je to 
slabá dvacítka, v polovině cesty projedete bývalou posádkou, 
dnes okolo penzionů na Nové Hůrce, kde se dá přespat, najíst 

i koupit pivo. Má to ale háček, přece se nebudeme po Šumavě 
prohánět po silnicích! Přijeli jsme do lesa, motat se po cestách 
i necestách, užívat si asi ne panenské, ale rozhodně divoké 
přírody. Každý tady najde svoji úroveň – špacír po značených 
a vyasfaltovaných stezkách, po můstcích, dřevěných lávkách, 
ale po nitkovitých pěšinách, chodníčcích a lesních plochách, 
kde nějaký ten adrenalin rozhodně vyplavíte. Kam nesmíte, 
tam jsou cedule. I zvěř, především tetřevi, chtějí klid, a proto 
jim byla vyhlášena klidová pásma. Chráněná krajinná oblast 
Šumava má své jádro v národním parku Šumava, který sou-
sedí s národním parkem Bavorský les, a oba mají stejný cíl: 
chránit divočinu, což se píše i na oficiálních stránkách. Když 
jsem jimi listoval, nemohl jsem opomenout drobnou statis-
tiku: 68 tisíc hektarů přírody, 8 ledovcových jezer, 180 kilo-
metrů cyklotras, třicet naučných stezek a řada profesionálně 
organizovaných výprav za divočinou. Komu co libo!

Před hotýlkem na náměstí v Kašperských Horách jsem 
se protahoval a kochal na ranním sluníčku. Městečko se 
vylouplo. Někdejší Reichenstein byl za Jana Lucemburského 
nejvýznamnější lokalitou dolování zlata, Karel IV. zde nechal 
na obranu dolů a hranic dokonce postavit hrad Karlberg – 
Kašperk a budoval Zlatou stezku do Pasova. Město vzkvétalo, 
vypořádalo se s mnoha historickými peripetiemi, nakonec 
i tou poválečnou. Dnes městečko ožívá turisty. Z vedlejší 
policejní stanice, která mi byla jaksi povědomá (točil se zde 
seriál Policie Modrava), vyšel příslušník. Díval se na mě a pak 
se přísně zeptal, co tam dělám. „Nic, koukám.“ „Tak nekou-
kejte a kliďte se odsud.“ Nechápavě jsem se na něj jen podíval. 
„Stojíte na silnici.“ Nabral jsem dech a chtěl odvětit, že jsem 
zde na náměstí auto neslyšel, natož neviděl, ale pak mi do 
oka padlo to policejní. „Sorry,“ raději jsem polkl a popošel 
tři metry.

Sjeli jsme dolů k Otavě a v Rejštejně jsem U Kap-
ličky sebevědomě zamířil na Paště přímo nahoru po čer-
vené. „Skvělý nápad,“ říkal jsem si při plánování u stolu, na 
místě jsem názor měnil, až ho změnil. Letošní léto bylo deš-
tivé, a tak jsme se prvních pár set metrů probíjeli potokem, 
pak to v prudkém stoupání uklouzlo jednomu, druhému, pak 
uklouzlo i nepěkné slovíčko a nakonec jsme se pokorně spus-
tili dolů. Věřte, že nahoru to byl boj, ale dolů to byl mazec 
možná větší než nahoru. A na silnici jsme byly tak zmazaní, že 
jsem se na manželku musel dlouze zadívat, je-li opravdu moje. 
Když jsme na Čeňkové pile popíjeli pivo, budili jsme, čert ví, 
jestli obdiv, lítost nebo úsměv. Sakramentští důchodci, copak 
asi prováděli? Na soutoku řeky Vydry a Křemelné je to vyhlá-
šené místo, odkud se vodáci klouzají po zlatonosné Otavě až 
do Sušice. Poslouchali jsme zásnuby obou řek a uvěřili tvr-
zení, že zde se nechal v roce 1867 inspirovat Bedřich Smetana 
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Vydra

Zhůří

k napsání symfonické básně Vltava. Asi to pravda je, Mou 
vlast začal psát až poté. Přesto nevěříte? Tak navštivte místo, 
u něhož stojí cedule, že tento smrk zasadil sám Mistr. 

Na druhou stranu od Čeňkovy pily vede nahoru naučná 
stezka Povydří, jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších 
míst Šumavy. Po ní vystoupáte údolím řeky Vydry, okolo 
řečiště plného nádherných oblých balvanů až k Antýglu, 
staré sklářské huti, a pak už je na vás, kam se vydat. Poho-
dlně můžete vystoupat na kole i po silnici přes Srní (bývalý 
Rehberg) a dál do Modravy (německých Mader) se dá upa-
lovat okolo Schwarzenberského plavebního kanálu, kte-
rému se tady říká podle obcí Vchynicko-tetovský. Ten „pravý“ 
Schwarzenberský, kterému se tak říká, byl také vybudovaný 
koncem osmnáctého století inženýrem Rosenauerem, ale na 
jižní Šumavě u Plešivce v délce 44 kilometrů a u osady Jelení 
dokonce vede čtyřsetmetrovým tunelem. Byla to tehdy fantas-
tická myšlenka realizovat spojení rozvodí Baltského a Černého 
moře. To pak byla otázka: Kam se dají letos klády lépe prodat? 
Pravda, otázka, která trápí lesníky po kůrovcových kalamitách 
ještě více. Plavební kanál pod Modravou je „pouze“ čtrnácti- 
kilometrový. Je to nádherné dílo, které bylo klíčem k zdejší 
těžbě dřeva, výstavbě dřevorubeckých osad a osídlení Šumavy, 
a dodnes se tak stalo nám všem viditelným Schwarzenberským 
podpisem. Ten je pečlivě uložený v archivech z roku 1799, kdy 
hrabě Josef II. ze Schwarzenbergu koupil prášilské panství 
od Kinských. Byli vždy vynikající lesníci, se dřevem a lovem 
to uměli a s plavebními kanály to bylo jako se silnicemi, bez 
nich se podnikat nedá. Hned stavěli. Dnes už kanál k pla-
vení dřeva neslouží, voda se zde sbírá do potrubí napájejících 
elektrárnu na Čeňkové pile, ale nejvíce je kanál a jeho cesta 
kolem využívána ke kouzelným procházkám. Věříte, že nevím, 
kterou vám doporučit? Každá má svoje. Šumava je nádherná, 
a když ji chytíte v dobrém počasí a navíc s málo turisty, je to  
pohádka.

Seděl jsem na stromu padlém na břehu Slatinného 
potoka, čachtal si ve studené vodě nohy a rozhlížel se kolem. 
Generálská louka už není ani generálkou, ani loukou, zarostla 
v kombinaci mokřadů a v roztroušených ostrůvcích stromy, 
které za čtyřicet let boje o život v promáčené kyselé půdě přesto 
vyskočily do parádní výšky. Všechno se změnilo. Po cestách se 
prohání cyklisté, na křižovatkách je do požadovaných směrů 
rovná značení, chybí zákazy a příkazy, ostnaté dráty, proti-
tankoví ježci a poházené betony, louky nejsou rozryté ocelo-
vými pásy. Kouknul jsem se do lehce nahnědlé, ale průzračné 
vody tekoucí z rašelinišť. „Tamhle jsem se výborně vykoupal,“ 
ukázal jsem do meandru. „Šel jsem se opláchnout po ranní šou-
lačce, uklouzl a víš, kolik je tam vody?“ dnes už jsem se zasmál. 
„Zmizel jsem tam kompletně a zchladil si i hlavu.“
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Fenomén Krymská 
aneb co CoViD vzal

Ing. IVAN JEMELKA

Jak Krymská ulice pronikla na stránky 
amerického prestižního deníku

Před pěti lety v září publikovala Julie O‘Shea v americkém 
deníku The New York Times (NYT) článek s názvem Pět 

míst, kam jít v Praze. V úvodu článku popisuje, jak pražská 
čtvrť, kterou tvoří činžáky „v komunistickém“ stylu (promiň-
me fakt, že jde o stavby z počátku 20. století, O‘Shea měla 
patrně na mysli jejich neudržovaný stav), nerovné chodníky 
a výklady zdobené graffiti, se proměnila v jedno ze zajíma-
vých míst města, které je in. NYT dále líčí, jak během posled-
ního desetiletí se do Krymské nastěhovaly stylové kavárny, 
hospůdky a butiky. „Díky svým populárním pravidelným pou-

ličním festivalům a pulzujícímu nočnímu životu se nyní tato bý-
valá dělnická čtvrť stala kulturním tavícím kotlem se svěží bo-
hémskou atmosférou, přitahující návštěvníky z celého světa,“ 
napsala O‘Shea. Mezi podniky, které čtenářům deníku dopo-
ručovala v Krymské ulici navštívit, zařadila pivnici Bad Flash, 
která dlouhodobě spolupracovala s českými minipivovary na 
výrobě ležáků pod vlastní značkou. Zenit Cafe, původně li-
terární kavárnu spisovatelky Petry Hulové a fotografa Luka-
se Havleny, ze které se později stalo cosi jako diskotéka. Po-
dotkněme, že v té době bylo v Krymské otevřeno skoro deset 
dalších podniků. Každopádně, o Krymské se psalo i v Ameri-
ce. Jak se to stalo, k tomu je třeba objasnit několik pojmů. Za 
prvé, co jsou hipsteři, za druhé, kdo je kavárník Ondřej Kob-
za (již jsme o něm psali v souvislosti s Kavárnou Mlýnská), 
a za třetí, co znamená gentrifikace. Ještě než se k tomu do-
staneme, upřesněme, že Krymská před obdobím svého věhla-
su nebyla jen zanedbaná ulice, ale byla považována vedením 
městské policie v Praze 10 za nebezpečnou oblast postiženou 
kriminalitou spojenou s prodejem drog. V devadesátých le-
tech na rohu Krymské a Černomořské po několik let fungoval 
motorkářský bar Old Jack, ve kterém se občas provozoval ve-
řejný sex, střelba z pistole a jízdy na motocyklu. 

Kde je Krymská ulice

Ještě než objasníme jevy spojené s proměnou Krymské od 
téměř No-Go Zone ve světovou turistickou atrakci, popišme 
stručně, o jaké místo v Praze se jedná. Krymská je úzká ulice 
v Praze 10 – Vršovicích ve svahu pod Vinohrady. Je dlouhá 
360 metrů. Začíná na bezejmenném náměstí na křížení ulic 
Francouzská, Voroněžská a Donská. Ústí do prostranství roz-
šířené Moskevské ulice navazujícího na Vršovické náměstí. 
Původně, od roku 1885, se jmenovala Jana Husa. V roce 1940, 
za protektorátu, byla přejmenována na Oppagasse a po osvo-
bození, v roce 1945, se ulici Husovo jméno opět vrátilo. Od 
roku 1947 nese dnešní název Krymská.
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Pojmy a souvislosti

Nejprve, jak spolu Krymská, hipsteři, kavárník Ondřej 
Kobza a gentrifikace souvisí. Inu, velmi lakonicky řečeno tak, 
že hipsteři jsou subkultura, která se chce „za každou cenu“ 
odlišit, Kobza to věděl, našel to správné místo, aby jim to potě-
šení poskytl, a pak se přidávali další a další, až se z Krymské 
a okolí stalo atraktivní místo pro realitní kanceláře, ceny šly 
nahoru a lokalita se zvolna proměňuje v módní záležitost. To 
je ta gentrifikace. 

Hipster

Ale po pořádku. Nejdřív ti hipsteři. Ideální popis takové 
osoby zní, že jde o singl ve věkovém rozpětí dvaceti až třiceti 
let, která si zakládá na tom, že je nezávislá v myšlení, odívání 
i případné tvorbě. Často přejímá nejnovější trendy v hudbě, 
módě i dalších kulturních aspektech. Jinými slovy hipster 
musí být vždy na opačné straně, než je většina. Všechno, co 
se dosud dělo, je neuspokojivé a trapné. Co zavání mainstre-
amem, je ubohost. Okolí to, a většinou právem, přijímá jako 
hloupou aroganci a povýšený přístup. Hipster si zakládá na 
tom, že poslouchá hudbu, kterou nikdo nezná, a pokud zná, 
je nejvyšší čas obměnit playlist. Hipsterská móda zahrnuje 
brýle i s nedioptrickými skly v těžkých černých obroučkách, 
plnovousy upravené v barbershopu, upnuté kalhoty, barevné 
ponožky, flanelové košile, stará saka, velké čepice a kšandy. 
Ve vlasových sestřizích se často objevuje ofina a vyholené části 
hlavy – podholená patka. Hipsteři milují všechny novinky 
v mobilní komunikaci, jsou na síti a pohybují se na kolech 
extravagantních konstrukcí. Většinou studují humanitní 
vědy. Potřeba se odlišit se projevuje i ve stravování. Základem 
je vegetariánství a bizarní kombinace surovin i chutí, jako jsou 
například sendvič s tofu vajíčkovou pomazánkou a trhaným 
sójovým masem nebo wrap s humusem a uzeným tofu či 
řepný salát s bramborovým sirupem a podobně. Suroviny 
ovšem musí být čerstvé, bio, receptury vlastní a zpracování 
nejlépe vlastníma rukama. Výsledkem je, že jídla jsou málo 
chutná, ale velmi drahá. To se týká i nápojů, jako jsou různé 
zeleninové limonády, kaštanová piva atd. A co je hlavní, hips-
teři se zdržují v kavárnách, na vernisážích, výstavách, koncer-
tech širší veřejnosti neznámých. 

ondřej Kobza

Ondřej Kobza je zajímavý člověk. Rodák z Ústí nad 
Orlicí a nedostudovaný teolog a politolog. Tvrdí o sobě, že 
oživuje veřejný prostor. Byl iniciátorem a provozovatelem 
projektů Piána na ulici, Šachy na ulici, Poesiomat a Ver-
šomat. Díky Dagmar Havlové bydlí na střeše pražského 
paláce Lucerna a díky šikovnosti sobě vlastní obývá hrad 
Pirkštejn. Veřejný muž roku a PR osobnost roku. Má nadání 
vymyslet neokoukané akce, které budí zdání veřejné prospěš-
nosti a tím přitahují pozornost médií. Právě on si v roce 2010 
otevřel v Krymské hipsterskou kavárnu Café V lese, kromě 
toho i Café Neustadt, hospodu Sběrné suroviny, Café Ermitáž 
a kavárnu Bajkazyl na vltavské náplavce. 

„Někdo bude chtít udělat kavárnu ve smyslu: mít v ní nej-
lepší kávu v Praze. V klubové kavárně se dějí akce, pořádají 
diskuze, koncerty, něco se zde tvoří. Ne že by mě ty ostatní kon-
cepty nepřišly zajímavé, ale já nemám ambici, abych měl nej-
lepší kávu. Kavárnu mám jako záminku, abych dal do kupy lidi 
a společně s nimi utvářel nějaké plány, projekty,“ řekl Kobza 
poněkud mlhavě o svých důvodech pro otevření Café V Lese. 
Nicméně redaktorka týdeníku Respekt Lucie Kavanová v čer-
venci 2013 napsala, že za poslední rok v Krymské vzniklo šest 
nových podniků, za kterými sem „neomylně míří velká část 
liberálně naladěné Prahy“, a za raketovým rozvojem v této 
oblasti podle ní stál právě Kobza. Jak to dokázal, o tom svědčí 
alespoň jeden příklad za všechny: V roce 2016 se tehdejší pri-
mátorka Adriana Krnáčová s mladým politikem Dominikem 
Ferim nechala vyfotit, jak čistí fasádu kavárny po nájezdu 
sprejerů na „Hatefree podniky“ (jednalo se o Café V lese). 
Kromě komunikativních schopností měl ovšem Kobza dobrý 
nos na to, co hipsteři hledají, a nabídl jim to. Nebylo to zas 
tak složité. V roce 2010 líčil britský deník The Guardian, jak 
hipsteři opanovali původně chudou východní část Londýna, 
hlavně okolí ulice Old Street i přilehlou oblast Shoreditch, 
a vytvořili tam prostředí, kde vznikají neuvěřitelným tempem 
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malé firmy a pro ně zase otevírají nové a nové kavárny nebo 
třeba cereální bary v duchu zdravého životního stylu. Stačilo 
si všimnout a pochopit.

Gentrifikace

Sociální geografka Michaela Pixová vysvětluje, že 
gentrifikace je proces, kdy do určitého místa přichází nový 
finanční nebo sociální či kulturní kapitál. Například do zane-
dbané čtvrti, jako je původně dělnická část města, se začnou 
stěhovat umělci a tím tuto lokalitu zviditelní, zbaví starého 
stigmatu, stane se zajímavá a tím nabízí investiční příleži-
tosti. Tak to bylo i v Krymské ulici a okolí. Mizerná pověst této 
části Vršovic srazila ceny zdejších nájmů a to se nakonec stalo 
pro Krymskou výhrou. Začali se sem stěhovat ti, co mají nouzi 
o peníze, ale ne o energii a nápady. V roce 2010 už tu bydlela 
spousta studentů a umělců včetně výtvarníka Kryštofa Kin-
tery. Pak se začnou nenápadně zvyšovat ekonomické tlaky, 
které skrytě vytlačují původní obyvatele, tedy ty, kteří čtvrť 
udělali zajímavou.

Urbanista Petr Klápště uvádí jako příklady procesu gen-
trifikace Berlínskou čtvrť Kreuzberg a v Praze Letnou nebo 
právě Krymskou. 

„Jak se to začne proměňovat, tak to začne být lákavé 
tím, co se tam děje, tudíž tržní mechanismy začnou zvedat 
ceny nemovitostí. Nakonec se z těchto čtvrtí stávají normální 
městské části, které ztratí svoje specifika. Takhle městský život 
funguje, pokud se to nechá na tržním prostředí. Pražským 
dynamickým lokalitám to reálně hrozí. V Berlíně se z čtvrtí, 
které dřív bývaly zajímavé, umělecké, dneska umělci stěhují 
pryč, protože na jejich místa přicházejí manažeři, kteří za ně 
zaplatí mnohem víc,“ objasňuje Klápště.

To Krymské a okolí původně hrozilo, i když tamní hip-
sterské podniky před nouzovým stavem vyhlášeným v sou-
vislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 spíše 
vytvářely zatím jen tlak na původní obyvatele této proletářské 
aglomerace. Z lidí, kteří tu bydleli před rokem 2010, málokdo 
atrakce v Krymské navštěvoval. Častěji někteří v průběhu 
noci zavolali policii kvůli rušení nočního klidu nebo napsali 
stížnost proti porušování pravidel občanského soužití. 

Galerie podniků v Krymské ulici,  
která již neexistuje

Od 12. března 2020 od 14 hodin do 17. května byl 
na celém území České republiky vyhlášen nouzový stav 

v souvislosti s pandemií COVID-19. Platil zákaz veřejných 
i soukromých akcí a kromě jiného zákaz vstupu veřejnosti 
do kulturních zařízení. Od 14. března byl zakázán provoz 
restaurací. Takzvaný lockdown Krymskou zcela umrtvil 
a dodnes se z toho nevzpamatovala. S ohledem na nynější 
příchod druhé vlny infekce asi ani nevzpamatuje, Hipsteři 
vzali za své. Gentrifikace zatím nehrozí. Z pestré nabídky 
zábavy, kterou Krymská poskytovala, zbyla v podstatě jen 
Restaurace Plevel a Bad Flash bar, zásobovaný pivem ze 
stejnojmenného pivovaru. Alespoň si tedy nostalgicky při-
pomeňme, co „kdysi“ tvořilo fenomén Krymská. V průběhu 
let se na něm podílela pivnice Sběrné suroviny. Na čepu 
měla poličskou jedenáctku a vycházela z konceptu útulné 
hospůdky, rozšířeného o kulturní dny. Nad vchodem v noci 
svítila váha z lahůdkářských krámů. Často tam hrávali písnič-
kářky. Již zmíněný Bad Flash bar statečně přetrval do součas- 
nosti.

Vegetariánská Restaurace Plevel byla jedna z prvních 
pražských restaurací, která se zaměřila na syrovou stravu: 
servírovali tam například nevařené cuketové špagety či 
„pizzu“ na korpusu z lněného semínka.

Café V lese je podnik fungující pod mottem „Svět je 
v háji, my jsme v lese“. V roce 2010 přinesl do Krymské tra-
dici koncertů, vernisáží a bazarů.

Družina byla kreativní prostor, kde spojili síly Jan Látal, 
Jan Žaloudek a Michaela Klakurková. Jednalo se hlavně 
o film, design a fotografii.

Pro Bar Na cestě byla charakteristická nepravidelná 
otvírací doba a proměnlivý program. Prostor se někdy měnil 
v kadeřnictví, jindy rytmus udával muž za dýdžejským 
pultem.

Strojovnu tvořila malá místnost, pár šicích strojů a zku-
šenosti stačily, aby Martina Novotná založila textilní ateliér. 
Zájemci se zde mohli naučit šít, sami si zkrátit sukni nebo si 
správku nechat udělat.

V Zenit Café kdysi spisovatelka Petra Hůlová připravo-
vala i snídaně. Například omeletu, polévku a pivo.

Baobab představoval galerie a obchod s výběrem dět-
ských knížek a byl jedním z nejčerstvějších přírůstků na 
Krymské.

Opakovaně se v Krymské pořádaly i pouliční slavnosti, 
třeba písničkový Kabaret for Semafor nebo Krymská pánev, 
jak pořadatelé nazvali festival pouličního jídla.

Vyhlášená byla také „Korza krymská“, během nichž 
se konaly i cyklistické závody do vrchu na pouliční nerovné 
dlažbě a obvyklé množství kulturních aktivit se zněkolikaná-
sobilo a soustředilo do jednoho večera.

Poslední kapka

Na stánkách Facebook, na profilu Restaurace Plevel se 
objevila11. září tato informace: Update: již je potvrzeno pět 
případů, berte karanténu vážně.

Na hygienickou stanici se z důvodu přetížení nedá 
dovolat, tak alespoň takto: Přátelé, celá řada lidí po rozloučení 
s Plevelem a Sběrnými surovinami onemocněla. Teď již víme, že 
u jednoho návštěvníka, kterému začalo být špatně od pondělí, 
vyšel pozitivní test na koronavirus. Doporučujeme tedy deseti-
denní karanténu.

Jde zřejmě o sobotu, popřípadě úterý ve Sběrných suro-
vinách. Pokud jste někdo onemocněl a byl v Krymský pouze 
v pátek, dejte prosím vědět.

Takže fenomén Krymská se 11. září 2020 definitivně  
rozplynul.
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Design potravin
Spotřebitelé se očima rozhodují, zda chtějí produkt vyzkoušet, 
a pak se ústy rozhodnou, zda se jim líbí. Z tohoto důvodu je pro 
vzhled výrobku nanejvýš důležitá barva a pro vnímání chuti  
a pocitu v ústech je důležitá chuť.
Náš tým Food & Nutrition je vám k dispozici a pomůže vám  
vyrobit produkty, které osloví všechny smysly.

Ingredience, které hrají důležitou 
roli v designu potravin

 • kakao a čokoláda
 • barviva
 • aromata
 • přírodní extrakty
 • látky zvýrazňující chuť a vůni

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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Mgr. PETR PAVLŮSEK, 
ředitel ISŠ-COP

Volba povolání je jedním z nejdůležitějších kroků v na-
šem životě. Ne každý ovšem v 15 letech přesně ví, čím 

by se chtěl v budoucnu po profesní stránce zabývat. Ide-
ální řešení nabízí ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí, která 
má koncepci individuálního průchodu mezi obory v rámci  
1. ročníku. 

Současným ředitelem je Mgr. Petr Pavlůsek, který 
úspěšně vede jednu z největších škol ve Zlínském kraji od 
roku 2009. 

Jeho motto pochází od člověka, kterého si nesmírně 
váží – Jana Amose Komenského: „Cílem vzdělávání a mod-
rostí je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po 

ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal pří-
tomnost a předvídal budoucnost.“

Hlavním cílem ředitele školy je tvorba otevřené, dyna-
mické školy, která dává prostor žákům k individuálnímu 
odbornému růstu, širokým zkušenostem tuzemského 
i mezinárodního prostředí a rozvíjí jejich životní postoje. 
Stejným způsobem nabízí i kvalitní podmínky svým 
kolegům v jejich vzdělávání a vytváří tým odborníků, kteří 
jsou hrdí na svoji práci a značku ISŠ-COP.

Jsme jednou z mála škol Zlínského kraje, která se může 
pochlubit obory Pekař, Řezník a Cukrář. Tuto nabídku potravi-
nářských oborů doplňuje obor Kuchař-číšník a Gastronomie.

Ve školním roce 2009/10 došlo zavedením školních 
vzdělávacích programů ke změně koncepce výuky. V 1. roč-
níku mají skupiny oborů stejný vzdělávací program, který 
umožňuje žákům definitivně se rozhodnout pro další studijní 
cestu po jeho ukončení. I když žák začíná např. jako kuchař-
-číšník, může po absolvování 1. ročníku dále pokračovat jako 
řezník. U oboru pekař může studovat cukrář a naopak. Může 
si tedy vyzkoušet základní dovednosti v oborech a následně se 
rozhodnout, který obor ho nejvíce oslovil a bude v něm pokra-
čovat od 2. ročníku, aniž by musel vykonat rozdílové zkoušky. 
Tato koncepce se osvědčila jako vhodný nástroj pro poskytnutí 
správné volby budoucího povolání. 

ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí vznikla postupným 
sloučením Středního odborného učiliště elektrotechnického, 
Státní jazykové školy, Středního odborného učiliště chemic-
kého a Středního odborného učiliště potravinářského ve 

integrovaná střední škola  
– Centrum odborné přípravy  

a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Valašské Meziříčí 
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Valašském Meziříčí. V areálu původního chemického učiliště 
tak v roce 1994 vznikl vzdělávací subjekt, jenž umožňuje vzdě-
lání na několika úrovních. 

V současné době navštěvuje školu 450 žáků, kteří studují 
ve tříletých učebních oborech nebo čtyřletých či nástavbových 
maturitních oborech i technického směru. 

Žáci v průběhu studia absolvují povinnou praxi, kdy se 
v týdenních intervalech střídá teoretická výuka s odborným 
výcvikem. Pro výcvik má škola k dispozici vlastní dílny s odpo-
vídajícím vybavením. Produkty, které se v pekařských a cukrář-
ských a řeznických dílnách vyrobí, se také prodávají. Směřují 
do školní jídelny, školní prodejny, ale i k drobným odběratelům 
jako dodávky na nejrůznější oslavy, rauty a další akce.

Škola se také může pochlubit dosaženými úspěchy v celé 
řadě soutěží. Zástupci školy sklízí vavříny např. v celostátních 
soutěžích ve vyřezávání zeleniny a ovoce (Czech Carving Cup) 
a pekařských a cukrářských akcích. ISŠ-COP také každoročně 
pořádá mezinárodní Přehlídku odborných dovedností oboru 
řezník-uzenář, kde své umění předvádějí budoucí řezníci. 
V současné době se jedná o největší a nejprestižnější soutěž 
řezníků z celé republiky. Záštitu nad touto akcí již několik let 
přebírá ministr zemědělství, Český svaz zpracovatelů masa 
a také hejtman Zlínského kraje. 

Nejen díky této soutěži a úspěchům našich absolventů, 
ale i díky vysoce profesnímu vedení a vybavení při odborné 
výuce byl naší škole přidělen certifikát kvality.

Nedílnou součástí našeho života je i účast na Pekařské 
sobotě. Tuto akci pořádá Valašské muzeum v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm. Je to setkání pekařských a cukrářských 
firem z širokého okolí a během dne se bojuje „O nejlepší 

pekárnu Valašského království“. Jednotlivé firmy nabízejí své 
výrobky návštěvníkům a bojují o jejich přízeň. Ta totiž nakonec 
rozhodne o celkovém vítězi. Nám se podařilo v této silné kon-
kurenci již dvakrát získat prvenství a stát na stupních vítězů. 
Své prvenství je podloženo poctivou prací jak učitelů odbor-
ného výcviku, tak žáků a našich sociálních partnerů, kteří se 
snaží pomáhat připravovat budoucí odborníky. Vybraní žáci 
v rámci odborného výcviku navštěvují pracoviště ve firmách, 
kde získávají při provozu praktické zkušenosti pro svůj obor. 

ISŠ-COP je autorizovanou institucí pro ověřování 
a uznávání výsledků neformálního a informálního učení v síti 
škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé, tedy získání 
dílčí či úplné kvalifikace v daných oborech. Dříve jsme reali-
zovali jednotlivé profesní kvalifikace v oboru Pekař, Cukrář 
a Kuchař-číšník. V současné době máme akreditovaný pouze 
program pro Kuchaře-číšníky. Každým rokem se zde potká-
vají již dospělí lidé, kteří si mohou doplnit své vzdělání a získat 
výučním list v daném oboru. 

Součástí ISŠ-COP je i státní jazyková škola, která nabízí 
široké veřejnosti jazykové kurzy pod vedením zkušených čes-
kých lektorů i rodilých mluvčích. Studenti mohou získat osvěd-
čení o úrovni daného jazyka dle mezinárodní klasifikace. 
Cizincům umožňuje absolvovat kurz českého jazyka pro cizince.

ISŠ-COP se může pochlubit opravdu kvalitní přípravou 
budoucích odborníků pro různá odvětví. Cením si spolupráce 
s potenciálními zaměstnavateli, jakož i výsledků, kterých dosa-
hují naši studenti v procesu zapojování se do pracovní sféry.

www.isscopvm.cz
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Cloudové řešení  
pro bezpečný chod vaší firmy.

Díky řešení ERP QAD Cloud získáte:

Jistotu:  
Můžete se spolehnout, že jsou vaše data chráněna  
nejen před zcizením, ale i před případnými útoky.

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

Kontrolu:  
všechna data můžete zálohovat z cloudu  
do vlastního archivu

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

inz_180x128_cloud_osvit.indd   3 28.04.20   11:28

 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny
BIGBOXY  
PEVNÉ

PALETY PLASTOVÉ 

TBA

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné

TBA inz PotravinarRevue 180x84 1-19.qxp_Sestava 1  14.01.19  13:10  Stránka 1

 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny
BIGBOXY  
PEVNÉ

PALETY PLASTOVÉ 

TBA

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné

TBA inz PotravinarRevue 180x84 1-19.qxp_Sestava 1  14.01.19  13:10  Stránka 1

 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny
BIGBOXY  
PEVNÉ

PALETY PLASTOVÉ 

TBA

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné

TBA inz PotravinarRevue 180x84 1-19.qxp_Sestava 1  14.01.19  13:10  Stránka 1

 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny
BIGBOXY  
PEVNÉ

PALETY PLASTOVÉ 

TBA

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné

TBA inz PotravinarRevue 180x84 1-19.qxp_Sestava 1  14.01.19  13:10  Stránka 1

 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny
BIGBOXY  
PEVNÉ

PALETY PLASTOVÉ 

TBA

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné

TBA inz PotravinarRevue 180x84 1-19.qxp_Sestava 1  14.01.19  13:10  Stránka 1

 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny
BIGBOXY  
PEVNÉ

PALETY PLASTOVÉ 

TBA

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné

TBA inz PotravinarRevue 180x84 1-19.qxp_Sestava 1  14.01.19  13:10  Stránka 1



75
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
2

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

U Nataši Rouskové 
to parfém 

s pivem naštěstí 
prohrál… 
Díky tomu 

máme vynikající 
sládkovou

Možná si někdo položí otázku, třeba trochu provokativní. 
Existoval svět před internetem? Jak se vlastně hledaly 

informace? Ti starší se pousmějí. Přece četbou knih, novin, 
časopisů a později i sledováním televize. A především v ency-
klopediích a odborném tisku bylo možné hledat a najít infor-
mace o odbornících. Třeba z pivovarství. A pokud se nepo-
dařilo jméno a pracovní profil najít, jako by neexistoval. To je 
případ Ing. Nataši Rouskové. Jinak velmi kvalitní a zajíma-
vá publikace, kterou vydal VÚPS, a. s., v roce 2004, „PIVO 
– SLAD – CHMEL od A do Z, České, moravské a slovenské 
osobnosti“, její jméno neuvádějí. Pokusme se mezeru dopl-
nit.

Jestli si někdo myslí, že to sudičky mají jednoduché, 
velmi se mýlí. Pokud tedy sudičky jako éterické bytosti existují. 
Typickým příkladem je, co se možná událo po narození Nataši, 
dnešní velmi respektované sládkové Rouskové. 

Je docela možné, že její kolébka z perníku, protože v Par-
dubicích asi jiné nemají, očekávala nově narozené dítě. A u ní 
tradičně tři sudičky. A tak první z nich to měla nadmíru jedno-
duché. Popřála právě narozené dívence především zdraví, ale 
také eleganci, pracovitost, vytrvalost, chytrost a jistě i mnohé 
další vlastnosti. Ale co další dvě? Druhá jí přinesla do vínku 
zálibu ke krásným vůním, parfémům. A ta třetí přišla s velmi 
originálním přáním. 
Přinesla jí zálibu k pivu. 
„Proč zrovna k pivu, to 
nemáš nic cennějšího, 
co bys Nataše nabídla?“ 
zeptala se druhá sudička. 
„A proč ne pivo? Vždyť ne 
nadarmo se mu říká zla-
tavý mok, který je proslulý 
svou vůní, barvou, řízem 
a mnoha chutěmi. A co 
je ještě důležitější,“ pro-
hlásila třetí sudička „je to 
nápoj zdraví prospěšný, 
a především přináší 
mnoha lidem radost“. 
Už se zdál konflikt nad 
kolébkou neřešitelný, 
když ta první řekla: „Víte 
co, panny spanilé? Ať si 
o tom rozhodne. Bude 
mít rozumu dost.“ A jak 
se ukázalo, měla pravdu.

Když se 13. 12. 1960 Nataša Rousková narodila, ještě 
nevěděla, že jako dcera vojáka z povolání bude bydlet na něko-
lika místech. Stěhování k této profesi neodlučně patřilo. Do 
první třídy nastoupila v Plzni, po půl roce se přestěhovali do 
Přerova. Tam chodila na základní školu i vystudovala gymná-
zium. Maminka byla zprvu v domácnosti, později pracovala 
jako vedoucí přerovských kin. V roce 1997 tragicky zemřela. 
„S bratrem jsme zůstali jen s otcem, ale ten pro nás udělal 
maximum a za mnohé jsem mu vděčná. Staral se o nás, jak mohl, 
a chtěl, aby nám nic nechybělo. Moc pěkný vztah měl i se svým 
vnukem, protože určitou dobu jsme bydleli ve společné domác-
nosti,“ komentuje velmi složitou dobu ing. Rousková. 

Mimochodem, jak to bylo s pivovarstvím a pivem u nich 
doma? „V naší rodině se nikdy nikdo nepohyboval v pivovar-
ském oboru. U nás se dokonce ani moc pivo nepilo. Snad jedno 
po obědě, prostě jsme nebyli pivařská rodina,“ komentuje 
pozici piva v rodině s úsměvem Nataša Rousková a dodává: 
„Ze začátku jsem pivo ochutnávala o nedělích, když jsem pro 
‚jedno‘ šla našim k obědu do džbánku, v průjezdu našeho domu, 
ale nikdy mně nijak zvlášť nechutnalo. Ani později, když jsme 
někdy tajně pivko ochutnali během chození na zédéešku, na mně 
neudělalo žádný velký dojem. Pivo jsem objevila až na tancovač-
kách v mládí, když mně bylo kolem osmnácti. A pro mne se pivo 
stalo prostě jedničkou.“ Po maturitě se rozhodla pro studium 
na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Studovala na 
fakultě potravinářské a biochemické technologie, na katedře 
kvasných procesů a bioinženýrství. 

Na roky strávené na VŠCHT vzpomíná ing. Rousková 
velmi ráda. „Když jsem nastoupila do prváku, tak první dva 
roky byly všechny předměty společné, dnešními slovy společný 
základ pro všechny směry na škole. Teprve ve třetím ročníku se 
studium rozdělilo na jednotlivé katedry. Ze začátku jsme bydleli 
na koleji v Neratovicích a tam jsme nejen studovali, ale chodili do 
hospody. A pivo se nosilo na kolej místo ve džbánku v lustrových 
koulích do nichž se vešlo asi 10 piv. Vlastně celá vysokoškolská 
studia byla nějak s pivem spojená.“ A ve vzpomínkách pokra-
čuje: „Na škole ve třetím ročníku existovalo něco jako kolečko, 
kdy měli studenti možnost vždy dva měsíce studovat určitou 
specializaci na každé z profilujících kateder. Původně jsem se 
chtěla věnovat kosmetice a voňavkám na katedře mléka a tuků. 
Říkala jsem si, to by se mně líbilo, a možná i pokračovat ve studiu 
a praxi i venku, v zahraničí. V rámci toho kolečka jsme studo-
vali na katedře masa a konzervárenství, sacharidů a obilovin 
i na katedře mléka a tuků. Ale když jsem se na závěr dostala na 
katedru kvasné chemie a bioinženýrství, jejíž součástí bylo i pivo-
varnictví, tak tam jsem se cítila moc dobře. Byla tam totiž velmi, 

„Nataša už není miminko,“ jak 
první snímek z osobního archivu 
komentuje ing. Rousková

Bedlivé oko sládkové Zubru N. Rouskové pečlivě zkoumá pivní 
vzorek  Foto: archiv pivovaru Zubr 
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Rouskovi při vítání občánků v Přerově 
 Foto: osobní archiv N. Rouskové

A jen tak na kusu papíru ing. Rousková vypočí-
tává: „Máme k dnešnímu dni 120 ocenění ve dvou nej-
prestižnějších degustačních soutěžích – Zlatý pohár 
PIVEX a České pivo. Vždy tam degustují dvoukolově, 
anonymně odborníci, většinou sládci podle přesných 
pravidel, jsou tam i experti z VÚPS, VŠCHT a také 
notář.

Výpočet úspěchů zahrnuje i soutěž Evropská pivní 
hvězda – tam jsme dostali ocenění nejen v kategorii 
ležáků, ale Zubr Premium získal dokonce ocenění Šam-
pion – nejlepší ocenění odborné i laické soutěže – bylo to 
v roce 2005 na veletrhu v Norimberku.

Tři roky po sobě 2017/18/19 jsme uspěli na World 
Beer Award v Londýně, a tam dokonce Zubr Gold získal 
ocenění Celosvětový vítěz a Vítěz v rámci České republiky.

Úspěšní jsme byli i na Beer and Whisky festivale 
ve Stockholmu.

Produkty našeho pivovaru mají i ocenění Klasa 
a navíc jsme držiteli chráněného zeměpisného označení 
České pivo.

Na Zlatém poháru PIVEX jsme získali celkem 
57 ocenění (a to neberu certifikáty kvality), 8x abso-
lutní vítěz celé soutěže, 20x získaly produkty první 
místo a 2x získal pivovar Zlatý superpohár PIVEX, 
ocenění jako pivovar dvacetiletí a jako pivovar čtvrt- 
století.

V Českém pivu jsme celkem získali na 44 ocenění 
a z toho 15x zvítězili.“

N. Rousková při diskusi s pivovarskými legendami: zleva Gab-
riela Basařová, Jan Hlaváček, Jan Voborský a Ivan Chramosil  
  Foto: archiv ČSPS 

velmi profesionální, vysoce odborná a současně i přátelská atmo-
sféra. Nikdy předtím jsem netušila, že lze pivovarnictví studovat 
na tak vysoké úrovni. A ještě jedna věc. Pivo i slad mně taky voní. 
Jen jsem jedny vůně vyměnila za jiné.“ 

A ve vzpomínání pokračuje: „Bylo to jednoznačné rozhod-
nutí, paní profesorka Gabriela Basařová, vedoucí katedry, tam 
vytvořila jakési milieu. Vynikající odbornice a skvělá pedagožka. 
Byla to obdivuhodná osobnost. Přísná a náročná. Z jejích před-
nášek byla znát, řekla bych, funkčnost a praktická použitelnost 
získaných znalostí. A především to, že mnohé pocházelo jak z její 
osobnosti, tak z osobních zkušeností. Tam jsem teprve pochopila, 
o čem je pivovarství, co je a co znamená české pivo a jací lidé i jaké 
osobnosti jej a jeho světovou pověst vybudovali. A kolik to bylo 
generací.“ A pokládá si otázku, na kterou hned odpovídá: „Proč 
bych studovala parfémy v Čechách, když mohu studovat pivo? 
Tam mi to prostě docvaklo. Vazba na něco, co je naše, co se nám 
povedlo, v čem jsme proslulí, a v tom pokračovat.“

A ing. Rousková se otočí ke knihovně, která obsahuje 
řadu publikací, vesměs o pivu a pivovarství: „Mám knížky 
z Rakouska-Uherska, ale i od legendárního Poupěte. Skláním 
se před historií. Velmi pokorně vnímám, co naši předchůdci 
dokázali. Co je třeba znát o pivu, o jeho výrobě. A to by si měli 
uvědomit možná i ti, kteří, ať se na mne nikdo nezlobí, k výrobě 
piva nepřistupují s tolik potřebnou pokorou, úctou a péčí,“ říká 
s vážnou tváří a dodává: „Tradice není prázdný pojem, má svůj 
velký obsah. A hlavně, české pivo s malým nebo velkým č není 
‚hendmejd‘ – to bychom našemu pivu a českému pivovarnictví 

opravdu hodně křivdili. Prostě velmi si vážím těch, kteří dělají 
dobré pivo, ale nesmí to prostě šidit.“ Její diplomovou práci 
„Námelové alkaloidy a vliv alkaloidů na šlechtění vysoko 
produkčních kmenů kvasinek“, kterou měřila v „Penicilínce“ 
v Roztokách u Prahy a kterou obhájila v roce 1985, vedl 
profesor Ing. Jan Páca, DrSc. Ten se mj. specializoval na bio-
technologie v ochraně životního prostředí a speciální kvasné 
výroby. 

Do své první práce nastoupila 1. 9. 1985 do tehdejších 
Severomoravských pivovarů, koncernového podniku Přerov, na 
výrobní oddělení jako referent technickohospodářských norem.

„Generální ředitel Ing. Václav Petras, kterého si velmi 
vážím, řídil tehdejší podnik jako generál. Možná proto, že přišel 
za 2. světové války s generálem Ludvíkem Svobodou z Buzuluku 
do Čech. Ale oboru rozuměl, měl autoritu a byl respektovaný,“ 
hovoří o svých začátcích pod jeho vedením ing. Rousková. 
„Uměl zavelet a věděl, co je třeba udělat,“ vzpomíná na téměř 
legendárního pivovarského manažera. 
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Za rok přešla na funkci podnikového mikrobiologa 
a začala dělat „skutečné“ pivovarství.

Po mateřské dovolené v letech 1988–1990 působila do 
roku 1994 jako podnikový technolog. 

„V té době jsme byli velká firma, patřily do ní pivovary 
Přerov, Litovel, Hanušovice, Ostravar, Radegast, Vsetín, Opava 
a Olomouc. Časem se některé pivovary osamostatnily a nakonec 
jsme zůstali tři, Pivovar ZUBR v Přerově, HOLBA v Hanušovi-
cích a Pivovar Litovel,“ poznamenává k tehdejší situaci Nataša 
Rousková.

V roce 1994 přešla z podnikového ředitelství do přerov-
ského pivovaru Zubr jako podsládek. Po čtyřech letech se stala 
sládkem pivovaru Zubr. V té době, v letech 1995–1996, také 
absolvovala mimořádné studium kurzu „Moderní trendy pivo-
varské technologie a ekonomiky na FTBT v Praze“.

Rok působila v pivovaru v Litovli a v roce 2011 se vrátila 
do Zubru jako dočasná ředitelka a sládek. „Když v roce 2012 
nastoupil do funkce ředitele Tomáš Pluháček, tak jsem byla moc 
ráda. Mohla jsem se vrátit do výroby. Prostě potřebuji být v pro-
vozu, tam to mám ráda, a opravdu s chutí jsem opět dělala, co 
mne nejvíce baví. Totiž funkci sládka v pivovaru Zubr,“ připo-
míná profesní peripetie ing. Rousková.

Nabízí se otázka, kdy měla pocit profesního štěstí nebo 
kdy zažila těžké okamžiky. Které období během její pivovarské 
éry bylo nejsložitější, nejtěžší, a naopak, kdy měla pocit, že se 
jí něco povedlo?

„Je to sinusoida. Když získáte ocenění, je vše perfektní. 
Určitě se radujete z toho, že máte možnost něco vybudovat nebo 
zlepšit, zvláště když děláte investiční akce. Nejčerstvější je vzpo-
mínka na dobu, když jsme před rokem prováděli rekonstrukci 
původní filtrační linky, to byly okamžiky a situace velmi složité 
a náročné profesně i organizačně. Modernizace nese s sebou 
i pocit odpovědnosti. Ale konec konců to mám ráda. Musíte si to 
prostě prožít, protrpět a potom se to najednou vyloupne a život 
je krásnější,“ s nádechem filozofování nedávné období komen-
tuje Nataša Rousková. Velkou školou byla podle jejího názoru 
situace s covidem a pandemická krize. „Nejen, že bylo třeba se 
rychle orientovat a přijímat opatření v procesu výroby, podmín-
kách, které byly nové, a doufám, že neopakovatelné. Ale pro mě 
to byla také zajímavá zkušenost i o lidech a mezilidských vzta-
zích,“ komentuje nedávné období ing. Rousková. „A potvrdilo 
se moje životní krédo, pro někoho možná klišé, ne však pro mne 

‚Co tě nezabije, tě posílí‘. A právě v uvedené krizi se to plně uká-
zalo. Nechci mluvit jen o tom, že se nám prakticky žádné pivo 
nevrátilo a podařilo se nám vše prodat. Byť za velmi složitých 
podmínek. Bylo to náročné období, které provázel neustálý stres, 
nechtěla bych si to zopakovat,“ dodává s velmi vážnou tváří. 

Pivo a pivovarství se zdá jako nerozlučně spjaté s muž-
skou populací. Sládek snad jako profese neměl ani jazykový 
tvar, pokud jej vykonávala žena. Ale pohled do historie při-
náší i jiná poznání, rozdílná fakta. Snad nejlépe to vyjadřuje 
publikace České pivo, kterou napsala profesorka Basařová 
s kolektivem autorů. S vařením piva začali sice u nás břevnovští 
mniši, ale ve středověku žezlo na desítky let převzaly ženy. Co 
na to sládková pivovaru Zubr ing. Rousková: „My jsme kon-
zervativní země, proto ženy dlouho nebyly aktivní v oboru. Ale 
ve světě jsou i opačné trendy a ženy vaří pivo mnohem častěji než 
dříve. U nás to možná časem přijde taky. Nic proti mužům, ale 
historie mluví jasnou řečí. Nezapomeňte, že pivo ve středověku 
bylo součástí výživy lidí a často jediný nápoj používající převa-
řenou vodu. Proto ženy, matky vařily pivo doma a i hodně malé 
děti dostávaly pravidelně sklenku piva jako zdroj energie a vita-
minů.“ Přesto ženy v pivovarské výrobě pracují, často na pozi-
cích manažerek kvality a laborantek.

N. Rousková na dvoře pivovaru s V. Nohelem před cisternou přepravující přerovské „zlato“ po celé republice  Foto: PORT/jv

N. Rousková přebírá ocenění za vítězné pivo v prestižní soutěži 
České pivo roku z rukou F. Krakeše, předsedy ČSPS 
  Foto: archiv ČSPS
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„Moderní technologie v dnešním pivovarnictví jsou nena-
hraditelné, ale první a poslední slovo má vždy člověk,“ říká  
N. Rousková     Foto: PORT/jv

Kolektiv PMS Přerov s řadou ocenění při tradičních Svatováclavských slavnostech českého piva Foto: archiv PMS Přerov 

Pivo je vysoce společenský nápoj jako málokterý jiný 
a pivovarství není práce pro jednoho, pro individualitu. Je to 
týmová práce. Má Nataša Rousková nějakou zajímavou vzpo-
mínku na někoho z pivovarského oboru, kdo ovlivnil její rozho-
dování o pracovní kariéře?

„Velmi si vážím spolupráce s osobnostmi, které již v oboru 
nepracují nebo již nejsou, jako Ing. Ivo Hlaváček, CSc., nebo Ing. 
Miroslav Kahler, CSc., a Ing. Jan Voborský. Vzpomínám si, jak 
mi asi před 20 lety pomáhal s optimalizací filtrace u nás v pivo-
vaře. Sledoval celý proces tak dlouho, až si byl jistý, že je vše per-
fektní, prostě z něj vyzařovala profesionalita. Jenom doufám, 
že tak to bude i u generací, které přicházejí nebo teprve při-
jdou,“ připomíná sládková pivovaru Zubr Nataša Rousková 
jména, která většina pivovarníků zná a mluví o nich s respek- 
tem.

„Vzpomínky mám i na Ing. Jiřího Šrogla, dlouholetého pra-
covníka Plzeňského Prazdroje i VÚPS. Byl nejen profesionál, ale 
i člověk, který dovedl povídat o pivu, ale i o životě a byla radost jej 
poslouchat. A hlavně nesmím zapomenout na již zmíněnou paní 
profesorku Basařovou. Ta je jisto jistě v pivovarském nebi a náš 
obor přišel její ztrátou o významnou osobnost. Vážila jsem si jí už 
na škole. To jí bylo asi padesát a v plné síle. Měla jedny z nejlepších 
přednášek. Bylo jasně vidět, že pracovala i v provoze, věděla, co 
je důležité a co budeme v praxi potřebovat. A ještě něco, byla 
senzační i jako člověk. Zastavily jsme se někdy u ní na návštěvě. 
Byly jsme u ní velmi rády. Říkala: ‚Holky přijeďte a nic nejezte, 
bude oběd.‘ A její kulinářské schopnosti byly výborné. Přijely jsme 
v jednu, odjížděly v šest večer a stále bylo o čem vyprávět, třeba 
o dojmech z pivovarsko-sladařských dní atd.“

A proud jmen, která ing. Rousková ve svém pivovar-
ském životě potkala, jako by neměl konce. Co jméno, to pojem: 
„Nesmím zapomenout jmenovat např. docenta Ing. Jana Šavela, 
CSc., kterého považuji za nejlepšího odborníka na pivovarskou 
mikrobiologii, a Ing. Jiřího Bočka, dlouholetého ředitele Budě-
jovického Budvaru, jako odborníka i vynikajícího manažera.“ 
Stejně jako Ivana Chramosila, dlouholetého sládka pivovaru 
U Fleků, a Petra Hauskrechta, v současné době spolumajitele 
Parního pivovaru v Brně. A defilé významných osobností by 
nebylo kompletní, kdyby nejmenovala svého dlouholetého spo-
lupracovníka Ing. Viléma Nohela z PMS Přerov. „Velmi si Vildy 
vážím. Vždycky dovede pomoci, odhadnout situaci, je nejenom 
odborník na svém místě, ale i dobrý, až bych řekla pivovarský 
diplomat. Když dostanu k prostudování nějaký materiál, který 
on vypracoval, vím, že je perfektní. Jak zpracovaný, tak spočítaný 
a mohu mu stoprocentně věřit. Už nemusím nic dohledávat. To 
je prostě Vilda, mluví a funguje bez balastu, stručně a přesně. 
Vážím si lidí, na které je spoleh. Ale pozor, vidím i řadu mla-
dých, kteří jsou zapálení, a nemám obavu, že by ta naše štafeta 
nepřešla do správných rukou. Není to však u všech. Beru jako 
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Ing. Rousková preferuje tradiční postupy výroby piva ve spilce, 
kde pivo Zubr zraje 

Foto: PORT/jv

Manžel, syn a vnuk Vincent s N. Rouskovou na procházce na 
Pražském hradě 

Foto: osobní archiv N. Rouskové 

svou nebo naši povinnost předat dalším naše znalosti a zku-
šenosti. Až bych řekla, že je to velká pocta pokračovat v pivo-
varském řemesle. Hlavně proto, aby se to, co se nám třeba 
prozatím nezdařilo, pomohlo realizovat těm všem po nás. A teď 
mne napadá ještě jedno jméno. Ing. Jana Hájníková. Pracovaly 
jsme v jedné firmě, ona v pivovaru Ostravar, tehdy byl součástí 
Severomoravských pivovarů. Tenkrát pracovala jako vedoucí 
laboratoře, dnes je technoložka v pivovaru Bernard. Patří také 
k těm, k nimž mám respekt. Vážím si jí nejen jako pivovarského 
odborníka, ale i jako ženské, co v oboru něco dokázala a umí. 
I když jsme dnes každá u jiné firmy, stále se rády vídáme,“ 
dodává s mírným úsměvem.

Pokud má návštěvník Zubru štěstí, může se stát, že jej 
provozem pivovaru provází právě ing. Rousková. Je zřejmá 
hrdost, možná pýcha nad tím, v jaké kondici Zubr dnes je. 
Zdá se, že technologie, o kterých ví až neuvěřitelné množství 
faktů, jsou nejen její doménou, ale možná i láskou a koníčkem 
v každém případě. Jak je ing. Rousková vnímá? „Nezatracuji 
modernizaci technologie. Musím ale říci, že jednoznačně pre-
feruji tradiční české pivo. A jsem ráda, že u nás vyrábíme pivo 
klasickým výrobním postupem. Vím, že je to dražší volba, per-
sonálním obsazením i energeticky, a mohla bych jmenovat od 
surovin po technologii mnohé. Ale to, že vyrábíme pivo dvou- 
rmutovým, dekokčním varním postupem, hlavní kvašení probíhá 
v otevřených kvasných kádích a následuje dlouhé zrání při níz-
kých teplotách v ležáckém sklepě, nic nenahradí. Stejně pečlivě 
vybíráme suroviny a pravidelně provádíme doškolování lidí, to 
vše je nezbytné. Ale díky těmto zásadám se vše v pivu zúročí a na 
chuti je to znát. A o tom to je.“

Určitě je důležité vědět, jaké pivo má podle ing. Rouskové 
budoucnost. A zdali očekává nějaké nové trendy, nebo dokonce 

nějakou revoluci v pití piva u nás. Její až rázná odpověď nepře-
kvapí: „Doufám, že v České republice má budoucnost tradiční 
české pivo, že naši štafetu předáme jiným a věhlas bude pokra-
čovat.“

Pivovarníci tvrdí, že i v době vrcholných technologií 
nakonec kvalita piva závisí na člověku. Je to pravda? Proč tomu 
tak je? Sládková s odpovědí neváhá. „Mám několik zásad nebo 
chcete-li, jsou základní věci, které musí v pivovaře fungovat, aby 
se pivo podařilo. Především dodržovat výrobní a technologický 
postup. Tedy ta naše tradiční česká klasika. A k tomu i to, aby se 
pivo vyrábělo na zařízeních, která jsou v dobré technicko-techno-
logické kondici. To znamená, aby bylo obnovováno a drželo krok 
s pokrokem v technologii. Za druhé, jsou to suroviny, ty jsou velmi 
důležité. Máme velké štěstí, že k výrobě sladu používáme ječmeny 
vypěstované na Hané a ty se zpracovávají ve sladovně v Zábřehu. 
Řekla bych, že mně tam vyrábějí slad na míru. Potom pochopi-
telně chmel. Používáme české odrůdy, zvláště Žatecký poloraný 
červeňák z nedalekého Tršicka, který nám dodávají pěstitelé 
chmele z nejbližšího okolí. A máme i velmi kvalitní vodu z rezer-
voáru pitné jezera Donbas u Tovačova. Svým složením vyhovuje 
všem kritériím, a proto ji jako varní vodu nemusíme nijak upra-
vovat. Za třetí jsou to lidé. Mám na ně většinou štěstí, jsou to 
zapálení pivovarníci. Berou to nejenom jako svoji práci k obživě, 
ale jako koníček. Máme dobrý kolektiv lidí, kteří jsou pyšní na 
to, co vyrábíme. Snaží se vše dělat tak, aby pivo bylo dobré. A za 
čtvrté, úzkostlivá čistota. Na čistotu jsem já pes, o tom se nedis-
kutuje,“ končí obsáhlé představení svých profesních zásad ing. 
Rousková. 

Představení Nataši Rouskové by nebylo úplné, kdyby-
chom opomněli fakt, že její manžel je veterinář. V roce 1996 se 
vzali a v roce 1998 se jim narodil syn Michael, nyní lékař ve Stře-
šovicích. A už přes rok je babičkou, ráda za vnukem Vincentem 
jezdí, jak to jen čas dovolí. Ale přes náročnou, a hlavně zají-
mavou práci má čas na sportování. „Jezdíme na kole, na lyžích, 
mám ráda vysokohorskou turistiku a hodně cestuji. Ráda čtu 
a mám zahrádku, já jsem totiž kytičková,“ říká Nataša Rousková.

A jaké má plány? „Do penze se zatím nechystám, a jak 
to bude dál, to se uvidí. Nebyla to vlastně šťastná náhoda, jaké 
mě to řemeslo potkalo? Do budoucna chci mít více času, abych 
se mohla často setkávat s vnoučkem. Ale vše se musí skloubit. 
A proto je ještě na definitivní rozhodnutí brzo.“

Přejme si, aby se ing. Nataša Rousková na pivu z přerov-
ského pivovaru podílela co nejdéle a rozšiřovala i v budoucnu 
paletu piv, která získávají nejen ocenění, ale především chut-
nají.

Josef Vacl 
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Czech Society for Quality

Interview.
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60
New York, New York

Ing. JAROSLAV VALENTA,
Department of Livestock Production,  

Department of Agrobiology, Food and Natural Sources, 
Czech university of Life Sciences, Prague 

Reportage about New York City that becomes the entrance gate 
to the United States of America for many people, the symbol  

of freedom and island of hope or sadness, what to see in NYC.

65
Memories of Šumava 

LADISLAV STEINHAUSER

Reportage about making trips on bicycle in Bohemia,  
this time in Šumava that offers many beautiful places to see.

68
Phenomenon Krymská and/or what CoViD took

Ing. IVAN JEMELKA

How the Krymská Street appeared on the pages  
of a prestigious American daily, where the street  

is located, terms and related information, hipster, etc.

72
integrated secondary school  

– Centre of Technical Preparation  
and Language School with the right of state 

language examination,  
Valašské Meziříčí

Mgr. PETR PAVLŮSEK,
ISŠ−COP

Presentation of the integrated school  
in Valašské Meziříčí, fields,  

students’ practical work, prizes of students acquired  
in prestigious competitions,  

etc. 

75
Luckily, the perfume with beer  

was not successful at Nataša Rousková  
… thanks to it, we have an excellent brewer 

JOSEF VACL

About the life, childhood,  
but also about the memories  

of the beginnings of her career development, 
meeting with many successful brewers.
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