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Vážené naše čtenářky, 
vážení naši čtenáři,

ten letošní podzim se klimaticky 
vyvedl. Počasí je mírné, mrazivé dny 
nepřišly a jak už platí řadu let, ani 
na svatého Martina nespadla ani 
vločka. Oteplování funguje. Inverze 
přinesla na české hory pozdní babí 
léto s blankytnou oblohou a vlíd-
nými dny. Ne už ale do nížin. Tam 
nízké mraky zahalily naše příbytky 
a celou krajinu a tento stav dost 
ještě podtrhl mizernou náladu nás 
občanů ze sledování podivně vyso-

kých čísel výskytu toho prevítu, co nás teď nejvíc trápí. Do naší 
nálady se promítá spousta vlivů a počasí a stav společnosti se 
do nich musí počítat. A bilance plusů a minusů je nyní v hodně 
nevyváženém stavu, bohužel většinou v neprospěch pozitiv. 
V půlce listopadu začaly počty nakažených klesat, vysvitlo slu-
níčko a pak přišla zpráva, že v Americe nebudou muset pře-
počítávat všechny hlasy. Takže zase trochu optimismu pro 
lepší dýchání. I když téměř každý pohled na události ve světě 
je spíš děs. Náhorní Karabach zase exodus, tentokrát Arménů 
z Ázerbájdžánu, a spousta mrtvých na obou stranách. Komu 
stranit, to sám člověk neví. Jen samé utrpení. A také rozdě-
lená Amerika, která není v tom dnešním globalizovaném světě 
zas tak daleko, jen potvrzuje, že svět v příštích dnech a letech 
nemusí být rájem na Zemi. A aby toho nebylo dost, vojenští 
stratégové prognózují třetí světovou válku.

Vojáci to mají ale v době míru těžké. Povyšování jde 
podle tabulek pomalu, konkurentů přirozeným přírodním 
úbytkem zas tolik nemizí, a tak je nejrychlejší variantou 
vojenské kariéry vždycky válka. I ty nejgeniálnější humanis-
tické slogany „válka je vůl“ a „nestřílejte, jsou tady lidi“ tomu 
nemohou zabránit. I já chtěl být voják, už od dětství. Měl jsem 
pro to dobrý důvod. Vyrostl jsem v Čechovce, tedy v ulici vedle 
havlíčkobrodských kasáren. Už v deseti jsem se přihlásil na 
Žižkovu školu, což bylo jakési vojenské gymnázium nesoucí 
hrdě jméno toho lapky, vraha, vojevůdce, ale i hrdiny čes-
kého národa. Maršálská hůl z toho nebyla, údajně mě nevzali 

proto, že to tajně zařídila moje matka s důstojníky vojenské 
správy, kteří chodili do mléčné jídelny v Brodě na náměstí 
vždycky ráno snídat chleba namazaný rozhudou. Maminka 
tam dělala vedoucí. Podruhé jsem se k vojákům dostal bez 
námahy. Nesložil jsem včas zkoušky z matiky na VŠCHT 
v Praze a hup, už jsem byl v Českých Budějovicích jak Švejk. 
Jen v jiných kasárnách. Že se jmenovaly zase po tom lapkovi 
a bořiteli Evropy Žižkovi, je skoro zákonité. U kuchařů, kde 
jsem měl strávit celé dva roky prezenční služby, jsem byl asi 
hodinu. Hledali zkrachovalé vysokoškoláky s hudebním slu-
chem na výchovu radistů. Zazpíval jsem „Já do lesa nepojedu“ 
a šup. Byl ze mne rázem budoucí chytač vysokých temp mor-
seovky a vzdušný hlídač vpádu letectva NATO do východní 
výspy carského bloku. I když v té době už vojenská technika 
hodně pokročila a studená válka neustále vyhrožovala nej-
modernějšími nukleárními zbraněmi, pořád byla v té době 
morseovka, řečeno stylově zeleně, v laufu děla. Do moderního 
vojenského arzenálu konce dvacátého století patřila stejně 
jako v obou světových válkách. I když její vynález spadá do 
období před válkou Severu proti Jihu (1861–65). Ale vraťme 
se k mé vojenské kariéře. Co velitel družstva jsem měl plá-
novanou hodnost četaře, s možností vykonat důstojnické 
zkoušky v závěru vojny. A kdo je složil na dobrou, byl z něj 
rotný, a kdo na výbornou, pak podporučík. Já šel do civilu 
jako desátník. Zkoušky nebyly v důsledku jakési reorganizace 
vyhlášeny, moje četa byla pro příští vojenský rok změněna na 
dálnopisnou, a tak nezbyla tabulka ani na tři pecky četaře. 
Náš vrchní velitel z českobudějovické divize major Vojtíšek se 
mi pak při docela dojemném loučení s vojnou omlouval: „Ten 
četař mě mrzí, ale ty se v civilu uplatníš i bez toho.“ Takže 
i tuto maršálskou hůl jsem prokaučoval. Důvod byl v obou 
případech shodný. Žili jsme si v míru. Takže pozor! Nemusí 
to tak být vždycky, i když optimismus nám velí vědět, že to tak 
nebude a ani nesmí být. Ale pozor na zelené mozky!

Prožíváme dobu plnou nepohody, tak nezbývá než si 
radosti ordinovat. Začal jsem zase číst. Mohu doporučit. 
Úžasná úleva být náhle v jiných světech. Těším se ale na to, až 
to zas nebude potřeba.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

�

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM ZA JEJICH PŘÍZEŇ. 

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A POHODOVÝ NOVÝ ROK 2021

přeje vydavatelství AGRAL s. r. o.
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Význam sektoru 
zemědělství 

a potravinářství 
je pro společnost 

klíčový, 
nejen v době 

pandemie
Ing. JINDŘICH FIALKA,

náměstek pro řízení sekce zemědělství 
a potravinářství Ministerstva zemědělství ČR, 

člen Ústředního krizového štábu

Rok 2020 bude pro nás pro všechny primárně spojen s do-
pady pandemie COVID-19 na celou společnost. Spo-

lečnost se však i v této složité době mohla spolehnout na 
všechny lidi, kteří nejen v pomyslné první linii dokázali svým 
každodenním úsilím pomáhat ostatním. Proto chci v úvodu 
všem těmto lidem poděkovat. Z hlediska zemědělství a po-
travinářské výroby bylo nezbytné primárně zajistit konti-
nuální produkci potravin pro naše spotřebitele, což se přes 
dílčí obtíže a značné ztráty v celém sektoru podařilo a daří 
zajišťovat i nadále. Zemědělci a potravináři tak znovu do-
kázali, že bez jejich každodenní práce nemůže společnost 
přežít. Nejde přitom „jen“ o samotnou udržitelnou produk-
ci dostatečného množství bezpečných a kvalitních potra-
vin, ale o mnohem širší poslání, spočívající v zadržování 
vody v krajině, komplexní péči o krajinu, včetně udržování 
úrodnosti půdy a biodiverzity pro budoucí generace. Země-
dělci a potravináři to přes všechny objektivní překážky dnes 
a denně zvládají a zaslouží si naše uznání. Velmi bych si pro-

to přál, aby i celkové vnímání sektoru ze strany společnosti 
bylo férovější.

Ministerstvo zemědělství, včetně všech svých podří-
zených organizací, se od počátečních chvil šíření jarní vlny 
pandemie COVID-19 snažilo využít veškerých dostupných 
mechanismů, které pro zvládnutí krizových situací exis-
tují. Díky praktickým zkušenostem se zvládnutím krizových 
situací na území České republiky, ať už se jedná o vymýcení 
afrického moru prasat, eliminaci ohnisek ptačí chřipky, či 
řešení bezpočtu potravinových kauz, se podařilo realizovat 
opatření, která zafungovala i v tomto případě. Nebylo tak 
potřeba vymýšlet něco „na zelené louce“ za pochodu, ale 
striktně dodržovat stanovené postupy, doplněné s ohledem 
na vývoj protiepidemických opatření. Klíčovým prvkem sys-
tému byla a do budoucna zůstane maximální komunikace, 
proto Ministerstvo hned v prvních hodinách šíření pandemie 
na našem území zprovoznilo nepřetržitou telefonní linku, 
která od jara vyřídila tisíce dotazů našich občanů a přispěla 
k řešení jejich konkrétní životní situace. Ukázalo se, že resort 
zemědělství bez problémů zvládá elektronickou komunikaci 
a fungování na dálku a že pojem digitalizace státní správy 
není nějaký abstraktní pojem. V letošním roce proběhla 
v tomto ohledu významná pozitivní změna pro žadatele, 
kdy naprostá většina žádostí o poskytnutí národních dotací 
je Státním zemědělským a intervenčním fondem přijímána 
elektronicky v podobě jednotné žádosti. V době nouzového 
stavu bylo nezbytné zajistit i výrobu dostatečného množství 
dezinfekčních prostředků, k čemuž náš resort přispěl opera-
tivním vydáním nezbytných povolení. Stejně tak se v první fázi 
šíření pandemie podařilo zajistit dostatečné množství ochran-
ných prostředků pro zemědělce a potravináře, zejména díky 
pomoci Potravinářské komory ČR a Agrární komory ČR. Pro 
jarní a letní agrotechnické práce, ale i pro zajištění směnného 
provozu při výrobě potravin se podařilo zajistit dostatečné 
množství sezonních zaměstnanců ze zahraničí. Zafungovala 
i operativní výzva ministra zemědělství společně s rektory 
zemědělských vysokých škol vůči studentům. Jednotná pod-
pora celého sektoru přispěla na vládní úrovni v rámci nouzo-
vého stavu k přijetí výjimek pro výrobu potravin, zachování 
prodeje potravin, ale třeba i květin, osiv, sadby, či zachování 
nezbytných služeb a výkonu povolání, jako například posky-
tování veterinární péče. Prakticky všechny tyto výjimky 
zůstaly v platnosti i v rámci podzimního zvýšeného šíření 
pandemie v ČR. Současně vláda velmi rychle sektor podpo-
řila i fi nančně. Na základě operativní analýzy dopadů pan-
demie na celý sektor, provedené Ministerstvem ve spolupráci 
s Ústavem zemědělských informací, vláda rozhodla o navý-
šení alokací pro programy v rámci PGRLF, programu roz-
voje venkova či řešení situace s kůrovcem, celkově v částce 
5,5 mld. Kč. Díky tomu mohlo úspěšně proběhnout pláno-
vané 10. kolo z PRV, a došlo tak k další podpoře produkce 
a zpracování citlivých komodit v jednotlivých regionech. 
V návaznosti na uzavření, resp. omezení restaurací a provozů 
stravovacích služeb v září letošního roku Ministerstvo země-
dělství s podporou Ministerstva fi nancí připravilo nový dotační 
program „Agricovid potravinářství“ s výdajovým rámcem ve 
výši 3 mld. Kč. Pravidla dotačního programu jsou na evropské 
úrovni jednotně nastavena prostřednictvím „Dočasného 
rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství 
při stávajícím šíření nákazy COVID-19“, který stanoví možné 
příjemce podpory a maximální výši podpory. Dotační pro-
gram je určen pro výrobce potravin podle zákona č. 110/1997 
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, jejichž činností je 
výroba a uvádění na trh potravin určených pro provozovatele 
stravovací služby a pro zemědělské podnikatele podle zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jejichž činností je uvádění na 
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trh vlastní produkce zemědělské výroby a potravin určených 
pro provozovatele stravovací služby. Nárok na dotaci vzniká, 
pokud celkové příjmy klesly mezi začátkem března a koncem 
listopadu letošního roku nejméně o 25 % v meziročním srov-
nání. Podpora může dosáhnout až 75 % celkového poklesu 
příjmů ve srovnání s rokem 2019, maximálně dotace může 
být až 800 tisíc eur (cca 21,6 milionu korun) pro potravináře 
a 100 tisíc eur (cca 2,7 milionu korun) pro zemědělce. Příjem 
žádostí je od 1. prosince 2020 do 15. ledna 2021. 

V rámci rozpočtové kapitoly resortu současně došlo 
i k posílení výdajů pro řešení potřeb sektoru z hlediska posílení 
potravinové soběstačnosti. Vládou schválená částka ve výši 
3,8 miliardy Kč byla pro rok 2020 navýšena z resortních vnitř-
ních úspor MZe o dalších 600 milionů Kč. Celková výše národ-
ních zemědělských dotací se tak dostala na úroveň loňského 
roku. Posíleny byly programy 8. Nákazový fond o 200 mil. Kč 
na celkovou alokaci 963,1 mil. Kč, 13. Podpora zpracování 
zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti 
potravinářského průmyslu o 200 mil. Kč na celkovou alokaci 
700 mil. Kč, 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů 
zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ o 100 mil. 
Kč na celkovou alokaci 500 mil. Kč, 20. Zlepšení životních 
podmínek v chovu hospodářských zvířat o 100 mil. Kč na cel-
kovou alokaci 1 152 mil. Kč. Stejnou alokaci předpokládáme 
i pro rok 2021, kdy vláda aktuálně schválila stejnou částku na 
národní podpory ve výši 3,8 mld. Prioritou i nadále zůstává 
podpora živočišné výroby, pro kterou je alokováno více než 
2,5 miliardy korun. Klíčová je podpora do sektoru potravinář-
ství, pro který je určena alokace ve výši 578 mil. Kč, do odvětví 
rostlinné výroby, kde je alokováno 501,4 mil. Kč. Na ostatní 
aktivity je určeno 193,2 mil. Kč. Do návrhu rozpočtu dotač-
ních programů v zemědělství pro rok 2021 je nově zařazen 
také Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, 
a to tak, aby mohl být v případě potřeby ihned spuštěn. Mini-
sterstvo již zveřejnilo znění Zásad pro poskytování národních 
dotací pro rok 2021, s cílem usnadnit žadatelům plánování 
jednotlivých investic. V tomto roce došlo k notifikaci pra-
videl certifi kace produktů v režimu jakosti Q CZ u produ-
centů drůbeže a zpracovatelů drůbežích produktů. Cílem této 
certifi kace je potvrzení shody sledovaných parametrů urče-
ných produktů s parametry již nastavenými, které odpovídají 
režimu jakosti Q CZ, s následným vydáním certifi kátů těchto 
produktů. Sledované parametry svědčí o vyšší úrovni pohody 
zvířat a hospodaření zajišťující bezpečnost potravin, garance 
zlepšuje tržní příležitosti pro vybrané zemědělské produkty 
a tyto certifi kované zemědělské produkty mají spotřebitelům 
poskytovat záruky kvality.

Počátkem roku 2020 byl rovněž spuštěn avizovaný 
nový dotační program 3.k. na podporu mechanické likvi-
dace plevelné řepy namísto chemické likvidace. Pro první 
polovinu roku 2021 počítáme s rozšířením národních dotací 
v dotačním programu 3.i. o uznané osivo luskovin a dále se 
spuštěním administrace nového dotačního programu 19.c. 
podpora jakosti Q CZ pro pěstitele a zpracovatele konzum-
ních brambor, což jsou další kroky směrem k podpoře tradič-
ních citlivých komodit.

Jako velké pozitivum vnímám udržení rozměru pro-
dukce a relativně stabilních cen, s výjimkou produkce vep-
řového masa a cukru. Letošní sklizeň obilovin byla celkově 
průměrná. Pozitivní je měnící se myšlení spotřebitelů, kteří 
začínají klást důraz na čerstvost, kvalitu i původ zboží, nic-
méně rozhodujícím nákupním faktorem zůstává cena. Napří-
klad u mléka vzrostl meziročně nákup suroviny ke zpracování 
o 4,9 %, nicméně v průběhu jarních měsíců bylo nezbytné 
operativně řešit situaci na evropském trhu s tzv. spotovým 
mlékem, která vyústila v dramatický pokles ceny zejména 

sušeného odstředěného mléka. Ministerstvo zemědělství 
proto iniciovalo nákup sušeného mléka do Správy státních 
hmotných rezerv, posílilo fi nanční prostředky na podporu cit-
livých komodit, včetně mléka. Dále jsme na evropské úrovni 
iniciovali podporu soukromého skladování, zejména suše-
ného mléka a másla. V roce 2020 se daří úspěšně administ-
rovat náhrady podle veterinárního zákona (rozpočet pro rok 
2020 představuje 60 mil. Kč). Jedná se především o náhrady 
chovatelům drůbeže – salmonela, ptačí chřipka, a chova-
telům skotu – IBR, dále náhrady za mimořádná veterinární 
opatření v chovech ryb a včel. Na území České republiky bylo 
dokončeno ozdravování od choroby infekční bovinní rhino-
tracheitidy skotu a Česká republika byla ofi ciálně prohlášena 
ze strany Evropské komise za zemi IBR prostou.

Ve školách od začátku roku 2020 běží školní projekt 
Ovoce, zelenina a mléko do škol, který vznikl spojením původ-
ních dvou projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. 
Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spo-
třeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vytvořit 
zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii 
dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny, mléka 
a mléčných výrobků. K naplnění tohoto cíle přispěje i fakt, že 
ovoce, zelenina, mléko a neochucené mléčné výrobky dostávají 
děti zdarma. Význam tohoto celospolečenského úsilí se naplno 
ukázal právě v době probíhající pandemie. V době uzavření 
škol, resp. omezení výuky, na školách v dosavadním průběhu 
roku 2020 byl ve spolupráci se Státním zemědělským inter-
venčním fondem operativně zajištěn přesun těchto potravin 
do sítě potravinových bank, aby nedošlo k plýtvání a zároveň 
aby se v této složité době dostalo zvýšené pomoci potřebným. 
Ministerstvo současně i v letošním roce finančně podpo-
řilo činnost potravinových bank a další související aktivity, 
jako např. národní potravinovou sbírku. Potravinové banky 
tak z roku na rok zvyšují množství zachráněných a následně 
distribuovaných potravin v řádu tisíců tun. V související 
legislativní oblasti byla v letošním roce připravena celá 
řada novel právních předpisů. V souvislosti s implementací 
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evropských právních předpisů byl připraven návrh novely 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrob-
cích, ve které bude upravena nová právní úprava úředních 
kontrol. Zároveň předmětná novela zákona nad rámec adap-
tace nařízení (EU) o úředních kontrolách upraví rovněž zákaz 
dvojí kvality potravin, dojde k upřesnění pojmu „česká potra-
vina“ a stanovení podmínek pro dobrovolné označení pro 
výrobce na obalech potravin. V legislativním procesu jsou 
také některé prováděcí vyhlášky pro oblast ovoce a zeleniny, 
cukru, medu, čokolády a cukrovinek. V letošním roce Minis-
terstvo dále připravilo novelu zákona č. 242/2000 Sb., o eko-
logickém zemědělství, kterou v květnu 2020 schválila vláda 
ČR. Zákon čeká nyní v Poslanecké sněmovně na další projed-
návání. V současné době Ministerstvo fi nalizuje přípravu Akč-
ního plánu pro ekologické zemědělství na období 2021–2027. 
V roce 2021 očekáváme dokončení evropských legislativních 
norem, tzv. delegovaných aktů, protože navazují na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 848/2018 o ekologické pro-
dukci a označování biopotravin a společně s ním určí právní 
rámec ekologického zemědělství v Evropské unii v následu-
jících letech. V letošním roce byla úspěšně realizována akce 
Měsíc biopotravin, probíhající v rámci širší kampaně Poznej 
svého farmáře. Její součástí byla i mediální kampaň s cílem 
zvýšení poptávky po biopotravinách. Z aktuálně zveřejněných 
informací vyplývá, že trh s biopotravinami trvale roste. Cel-
kový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu 
dosáhl v roce 2018 přibližně 7,02 miliardy korun. Vývoz biopo-
travin vzrostl na zhruba 2,59 miliardy korun. Oblastí ochrany 
zvířat se celým letošním rokem nese téma legislativního pro-
cesu týkajícího se hlavního zákona v této oblasti a jeho přísluš-
ných vyhlášek. Novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, provádí transpozici směrnice EU o ochraně 
zvířat používaných pro vědecké účely na základě dodatečných 
požadavků Evropské komise. Návrh zákona byl Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu ČR schválen dne 16. září 2020 a ve 
stejném znění byl dne 13. listopadu 2020 schválen i Senátem 
Parlamentu ČR. Zákon nabyde účinnosti od února 2021, usta-
novení týkající se vybraných šelem, lidoopů, zákazu drezúry 
budou potom účinné od 1. 1. 2022 a zákaz klecových chovů 
nosnic bude účinný od 1. 1. 2027.

Prioritou resortu je nadále posilovat ochranu zvířat. 
Novela zákona proto zavádí několik významných změn v této 
oblasti. Defi nuje např. množírny, stanovuje zákaz chovu nebo 
rozmnožování psů nebo koček v množírně a zavádí evidenční 
a informační povinnosti při prodeji a darování štěňat. Novela 
dále stanovuje zakázané činnosti s vybranými druhy šelem 
a lidoopy, zpřísňuje podmínky jejich chovu a zavádí kurzy 
k péči o tato zvířata. Dalším cílem novely zákona bylo zabez-
pečit, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností neměly 
zásadní fi nanční problémy při umisťování týraných zvířat do 
předběžné náhradní péče nebo náhradní péče. Nově bude Mini-
sterstvo hradit účelně vynaložené náklady spojené se zajiš-
těním péče o zvíře na základě žádosti podané obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností za podmínek stanovených 
zákonem, pokud tyto náklady přesáhnou částku 200 000 Kč.
V rámci projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR byla přijata řada pozměňovacích návrhů, např. zavedení 
kompenzačního příspěvku pro chovatele kožešinových zvířat, 
zákaz prodeje nebo předání psa na veřejném prostranství, 
zákaz drezúry u nově narozených cirkusových zvířat nebo také 
zákaz klecového chovu nosnic od roku 2027. V tomto ohledu 
je třeba zmínit, že Ministerstvo bylo od samého začátku proti 
zákazu klecového nosnic na území ČR. EU v roce 2012 přijala 
rozhodnutí o povinnosti pro chovatele nahradit běžné klece 
tzv. obohacenými klecemi. Zatímco EU tyto věci řešila, třetí 
země nikoliv. V současné době se globálně stále produkuje 

90 % vajec v původních neobohacených klecích. Minister-
stvo proto jasně řeklo, že v první řadě je třeba vyřešit jednotný 
zákaz technologie obohacených klecí v EU, ideálně ke stej-
nému datu i ve třetích zemích, a na radě ministrů zeměděl-
ství navrhlo termín do roku 2030. Tento termín koresponduje 
i s cíli agendy EU tzv. Zelené dohody a strategie „Z farmy na 
stůl“. 

Právě v návaznosti na agendu „Green Deal“ a strategie 
„Farm to Fork“ by mělo dojít k nastavení podmínek pro udr-
žitelnou produkci v rámci Evropské unie. Alespoň touto 
optikou vnímá své dokumenty Evropská komise. Bez jediné 
dopadové studie na sektor zemědělství a potravinářství, zato 
s požadavky na razantní snížení používání hnojiv, pesticidů, 
přípravků pro léčení zvířat a dalších a dalších produkčních 
vstupů. Zde je dobré připomenout, že díky Národnímu akční-
mu plánu k bezpečnému používání pesticidů má Česká 
republika již řadu let efektivní souhrn opatření, díky kterým 
dochází k snížení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu 
rostlin na zdraví lidí a životní prostředí. Díky tomuto přístupu 
patří ČR mezi ty země EU, které používají zdaleka nejméně 
přípravků na ochranu rostlin a minerálních hnojiv. Ještě 
v letošním roce bude předložen do legislativního procesu 
návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rost-
linolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh zákona“), 
jehož cílem je další posílení ochrany proti škodlivým orga-
nismům rostlin a zpřísnění nakládání s přípravky na ochranu 
rostlin. Současně Evropská komise požaduje, aby minimálně 
25 % zemědělské půdy v zemích EU bylo v režimu ekologic-
kého zemědělství. K tomu navíc Komise po členských státech 
požaduje, aby 10 % zemědělské půdy nebylo produkčně vyu-
žíváno (tzv. režim půdy do klidu). Současně Komise prosa-
zuje razantní změnu stravovacích návyků populace, výraznou 
redukci produkce červeného masa a nahrazení živočišných 
bílkovin rostlinnými. Strategie dokonce počítá i s omezením 
reklamy na červené maso a s kompletní proměnou stávají-
cího systému označování potravin, resp. zemědělských pro-
duktů. Jak si tyto záměry Evropské komise máme vyložit? Při 
uvedení všech navržených cílů a opatření do praxe zcela jistě 
dojde k poklesu produkce potravin v zemích EU. Zemědělci 
a potravináři budou méně konkurenceschopní, v oblasti živo-
čišné výroby, která je dlouhodobě náchylná na výkyvy cen, 
bude řada zemědělců zvažovat svou budoucnost. Můžeme 
si současně klást otázku, jak se změní nabídka pro spotřebi-
tele, včetně cenové hladiny. Bude schopna Evropská komise 
zaručit, že u všech třetích zemí (včetně Číny, Ruské fede-
race či USA) prosadí dodržování stejných podmínek, jaké 
vyžaduje od zemědělců a potravinářů v zemích EU? Pokud 
nikoliv, tak  vědomě oslabuje pozici celého hospodářského 
odvětví, bez kterého se společnost neobejde. Podle záchytů 
dozorových orgánů v oblasti kontroly potravin je přes 23 % 
potravin původem ze třetích zemí nezpůsobilých k uvedení na 
trh. Řešením je dle mého názoru maximální podpora lokální 
produkce potravin v České republice, podpora přirozených 
krátkých potravinových řetězců, včetně zapojení veřejných 
zadavatelů na úrovni místních samospráv. To automaticky 
přispěje k rozvoji udržitelných potravinových systémů, ke sní-
žení zátěže na životní prostředí a k podpoře lidí na venkově. 
Je zřejmé, že soběstačnost na lokální úrovni rovněž posílí 
i potravinovou bezpečnost obyvatelů České republiky, nejen 
v období současné pandemie.

Na závěr chci popřát všem čtenářům v první řadě pevné 
zdraví a hodně radosti s produkty od našich zemědělců 
a potravinářů. Velice si přeji, aby celá naše společnost co nej-
dříve překonala dopady současné pandemie a aby z ní vyšla 
ještě silnější. Všichni společně to dokážeme.  �
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Současný stav 
světového 

mlékárenství
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Českomoravský svaz mlékárenský

Každý rok na podzim pořádá Mezinárodní mlékařská 
federace (IDF) Světový mlékárenský summit. V letoš-

ním roce se měli mlékařští oborníci z celého světa setkat 
na přelomu září a října v Kapském Městě, nicméně celo-
světová pandemie COVID-19 toto setkání znemožnila. 
U příležitosti summitu zveřejňuje IDF vždy svoji rozsáh-
lou zprávu o světové mlékařské situaci a jejím očekáva-
ném vývoji. Toto se letos uskutečnilo pouze virtuálně, a to 
na on-line konferenčním zoom-meetingu, kterého se kon-
cem října při představení a ofi ciálním zveřejnění bulleti-
nu „The World Dairy Situation 2020“ zúčastnilo více než 
200 účastníků. Obsáhlá zpráva sepsaná na 240 stranách 
s mnoha dalšími přílohami pokrývá analýzu trhu z více 
než 50 zemí světa, které vytvořily pro analyticko-editorský 
tým své „Country reports“. V dalším textu bych se s vámi 
rád podělil o hlavní myšlenky této významné zprávy, která 
je jako taková významným pomocníkem pro mlékárenské 
manažery a plánovače při jejich plánování a formulování 
budoucích strategií.

Světová výroba mléka

V roce 2019 dosáhla produkce mléka všech druhů doj-
ných zvířat 881 milionů tun a byla o 2,2 % vyšší než v před-
chozím roce, přičemž držela krok s průměrným ročním 
tempem započatým již od roku 2010. Hybnou sílou růstu 
byl zejména dynamický trend produkce kravského a buvo-
lího mléka v Indii, který představuje více než 60 % z celko-
vého nárůstu objemu mléka dosaženého v letech 2018 a 2019. 
Stejně jako v minulých několika letech se podílí produkce 
kravského mléka na celosvětové produkci mléka 81 procenty 
(v roce 2019 to bylo 714 milionů tun), ale výrazně vyšší růst 
výroby je zaznamenáván naopak u mléka buvolího a kozího, 
což naznačuje rostoucí zájem právě o tyto druhy mlék.

Následující graf ještě znázorňuje meziroční míru růstu výroby 
mléka v letech 2015 až 2019 a naznačuje předpokládaný růst 
pro rok 2020:

Graf 1  Vývoj světové výroby mléka podle druhů                              

Graf 2    Vývoj světové výroby kravského mléka 
podle oblastí v roce 2019 (714 mld. kg)

Jestliže celosvětová produkce mléka vzrostla mezi-
ročně o 2,2 %, pak výroba kravského mléka byla nižší (nárůst 
1,9 %), stejně tak výroba kozího mléka (+1,9 %), ale také 
výroba ovčího mléka (+0,8 %). Buvolí mléko naopak zrych-
lilo, a to dokonce meziročně o 4,6 %.

Graf 3    Porovnání meziroční míry růstu světové výroby 
mléka v letech 2015–2020
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Jak již bylo výše zmíněno, kravské mléko představuje trvale nejvýznamnější podíl celosvětové produkce mléka. Z následujícího 
obrázku je zřejmé, jaký byl růst jeho výroby v roce 2019 v jednotlivých světových oblastech:

Tabulka č. 1   Dvacet největších producentů kravského 
mléka

Země Výroba 2019 
(v mil. tun)

Index 
2019/2018

EU-28
Německo
Francie
Spojené království
Polsko
Nizozemí

167,6
33,1
24,9
15,7
14,5
14,0

+0,4 %
0,0 %

-0,5 %
+1,6 %
+2,2 %
-0,6 %

USA 99,1 +0,4 %

Indie 96,9 +7,8 %

Brazílie 35,6 +2,3 %

Čína 32,0 +4,1 %

Rusko 31,3 +2,4 %

Nový Zéland 21,9 -1,3 %

Turecko 20,8 +3,7 %

Pákistán 18,0 +3,8 %

Mexiko 12,6 +2,3 %

Uzbekistán 10,7 +2,3 %

Argentina 10,7 -1,7 %

Kanada 10,1 -0,7 %

Ukrajina 9,7 -4,0 %

Austrálie 9,0 -0,2 %

Kolumbie 7,5 +0,6 %

Bělorusko 7,4 +0,7 %

Japonsko 7,3 +0,3 %

Irán 6,9 0,0 %

Kazachstán 5,8 +3,2 %

Obr.:  Výroba kravského mléka v roce 2019 v porovnání s předchozím rokem

Zajímavé je také porovnání průměrné meziroční míry 
růstu produkce kravského mléka (CAGR) mezi lety 2010 
a 2019 v jednotlivých produkčních regionech: Asie +4 %; 
EU-28 +1,3 %; Severní a Střední Amerika +1,4 %; Jižní Ame-
rika +1,1 %; ostatní evropské země (mimo EU) -0,2 %; Afrika 
+1,4 %; Oceánie +1,7 %.

Zpracování mléka

Nejprve je potřeba uvést, že světové dodávky kravského 
mléka ke zpracování rostly pomalejším tempem (+0,7 %), než je 
desetiletý průměr (+1,6 %). Jejich růst byl totiž v hlavních expor-
tujících regionech omezen z různých důvodů: v Oceánii ovliv-
nilo zpomalení růstu dodávek zejména suché a teplé počasí, ve 
Spojených státech to byl pokles stavu dojných krav a v EU se 
na poklesu dodávek podepsaly špatné povětrnostní podmínky 
a také nižší kvalita krmiv. V posledních dvou zmíněných oblas-
tech, tedy v EU a v USA, se ve druhé polovině roku situace mírně 

< 0 %             1 to 3 %

0 to 1 %        > 3 %
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Na dalších obrázcích je znázorněn vývoj výroby hlavních mléčných komodit:

Grafy 4–10  Vývoj světové výroby hlavních mléčných komodit (v mil. tun)

zlepšila, takže nakonec došlo k mírnému meziročnímu nárůstu 
dodávek o 0,7 % v EU a 0,4 % v USA. Celkově bylo v roce 2019 
z celkově vyrobeného objemu 714 milionů tun kravského mléka 
dodáno ke zpracování 448 milionů tun (62,7 %).

V daném roce zpracovatelé upřednostňovali výrobu 
másla a máselného oleje (nárůst +0,3 %) a pak zejména 

výrobu sýrů (nárůst +1,4 %), protože po těchto komo-
ditách panovala poměrně vysoká poptávka. V případě 
sušeného odstředěného mléka zůstala výroba stabilní 
(+0,1 %), protože docházelo k vyprodávání nahromadě-
ných zásob této komodity ve veřejných i soukromých skla-
dech.
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Největší světoví zpracovatelé mléka 
a konsolidace průmyslu

Pořadí TOP 25 největších globálních hráčů světového 
mlékárenství se v roce 2019 částečně změnilo. Došlo přede-
vším k tomu, že z tabulky vypadl největší americký výrobce 
konzumního mléka, společnost Dean Foods, na kterou byl 
v prosinci 2019 vyhlášen bankrot. Jeho „místo“ poté zaplnila 
irská společnost Glanbia plc.

Většina společností se sídlem v Evropě zaznamenala 
v roce 2019 pokles svého obratu (v dolarovém vyjádření), 
což bylo způsobeno oslabením eura, které oproti dolaru ztra-
tilo v tomto roce 5 % ze své hodnoty. Jedinou výjimkou byly 
v tomto případě společnosti Lactalis a Glanbia, které kompen-
zovaly tento monetární pokles neobvyklým vnějším růstem.

I přes oslabení čínského jüanu (CNY) vůči USD (-4 %) 
dokázaly obě významné čínské společnosti Yili a Mengniu opě-
tovně udržet svůj trvalý růst, který je provází již po několik let.

V důsledku významného zvýšení cen mléka v USA 
v loňském roce, ale také díky fúzi se společností St. Albans 
Cooperativ Creamery se obrat největší americké družstevní 
společnosti Dairy Farmers of America (DFA) zvýšil o 17 %. 
Růst byl nižší v případě dalšího amerického družstva Land 
O´Lakes (+3 %).

Významného nárůstu tržeb dosáhl také indický gigant 
Amul (+15 %) a kanadská společnost Saputo (+9 %). V pří-
padě kanadské společnosti podpořily její růst nedávné 

Výroba másla

Výroba 
v 1. pol. 2020 

(v tis. t)

Index 
2020/2019

(1. pol.)

EU-28 1 790,3 +2 %

USA 737,9 +7 %

Kanada 93,6 +4 %

Bělorusko 84,4 +6 %

Ukrajina 63,3 +3 %

Turecko 59,8 +8 %

Japonsko 55,1 +22 %

Švýcarsko 35,8 -6 %

Argentina 19,4 +36 %

Výroba sýrů

Výroba 
v 1. pol. 2020 

(v tis. t)

Index 
2020/2019

(1. pol.)

EU-28 2 404,6 +2 %

USA 1 483,3 +1 %

Argentina 100,3 -7 %

Turecko 202,8 +8 %

Kanada 119,6 -2 %

Švýcarsko 52,8 +5 %

Bělorusko 64,1 +9 %

Japonsko 40,5 +3 %

Ukrajina 19,3 +9 %

Výroba SPM
Výroba 

v 1. pol. 2020 
(v tis. t)

Index 
2020/2019 

(1. pol.)

Čína 501,2 -7 %

EU-28 360,9 +6 %

Argentina 86,1 +25 %

USA 31,8 -22 %

Turecko 19,6 +3 %

Švýcarsko 7,9 -8 %

Japonsko 5,9 +2 %

Výroba SOM
Výroba 

v 1. pol. 2020
 (v tis. t)

Index 
2020/2019

 (1. pol.)

EU-28 878,6 0 %

USA 581,4 +3 %

Japonsko 77,1 +15 %

Kanada 47,6 -10 %

Turecko 39,8 -3 %

Argentina 17,4 0 %

Švýcarsko 12,7 -22 %

Tabulky č. 2–5 Vývoj výroby hlavních mléčných komodit v některých zemích v roce 2020 (údaje za 1. pololetí) 

akvizice: v roce 2019 zakoupila společnost britskou Dairy 
Crest a dvě sýrařské pobočky patřící dříve společnosti Aus-
tralian Lion Dairy and Drinks.
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Následující tabulka uvádí přehled 25 největších mlékáren-
ských společností světa:

Tabulka č. 6   TOP 25 největších světových mlékárenských 
společností (podle obratu v miliardách USD) (A)

Společnost Země 2017 2018 2019
Index 
2019/
2018

1. Lactalis Francie 20,7 21,8 22,4 +3 %

2. DFA USA 14,7 13,6 15,9 +17 %

3. Danone (B), (C) Francie 14,6 15,4 14,8 -4 %

4. Fonterra (D) Nový 
Zéland

13,7 14,5 13,5 -7 %

5. Nestlé (B) Švýcarsko 13,7 13,5 13,4 -1 %

6. Yili Čína 10,1 12,0 13,1 +9 %

7.
Friesland
Campina

Nizozemí 13,7 13,6 13,4 -7 %

8. Arla Foods Dánsko 11,7 12,3 11,8 -4 %

9. Mengniu Čína 8,9 10,4 11,4 +10 %

10. Saputo Kanada 9,0 10,3 11,2 +9 %

11. DMK Německo 6,5 6,6 6,5 -1 %

12. Sodiaal Francie 5,7 6,0 5,7 -4 %

13. Savencia Francie 5,5 5,7 5,6 -2 %

14. Agropur (E) Kanada 4,9 5,2 5,5 +5 %

15. Amul (F) Indie 4,5 4,7 5,5 +15 %

16.
Kraft 
Heinz (G) USA 5,5 5,3 5,3 –

17.
Morinaga 
Milk Industry (F) Japonsko 5,3 5,3 5,3 0 %

18. Müller (e) Německo 5,1 5,1 5,1 –

19. Schreiber (e) USA 5,0 5,0 5,0 –

20.
Megmilk Snow 
Brand (F), (H) Japonsko 4,6 4,7 4,8 +2 %

21. Meiji Dairies Japonsko 4,6 4,6 4,6 0 %

22. Glanbia Plc (I) Irsko 2,7 3,7 4,3 +14 %

23.
Land 
O´Lakes

USA 3,9 3,9 4,0 +3 %

24. Lala Mexiko 3,4 3,9 3,9 0 %

25. Bel Francie 3,8 3,9 3,8 -3 %

Vysvětlivky:
(A)  Kerry, Unilever, PepsiCo a Mondelez nejsou zahrnuty 

(nejsou k dispozici data)
(B) bez dětské výživy
(C) včetně rostlinných náhražek (od roku 2017)
(D) hospodářský rok končí v červenci
(E) hospodářský rok končí v říjnu
(F) hospodářský rok končí v březnu
(G) odhad pro rok 2019
(H) včetně dezertů a nápojů
  (I) standard IFRS 15 uplatňován od r. 2018
 (e) odhad

Spotřeba mléka a mléčných výrobků

Světová spotřeba mléka a mléčných výrobků na jednoho 
obyvatele (vyjádřená v hodnotě mléčného ekvivalentu), pod-
porovaná změnami ve spotřebitelských návycích, rostoucími 
příjmy obyvatel zejména v rozvojových zemích a samozřejmě 
růstem světové populace (meziročně nárůst o 92 milionů 
lidí), dosáhla v roce 2019 průměrné hodnoty 114,7 kg, což 
představuje nárůst o 1,2 %.

Z uvedeného průměrného množství připadá 15 % na 
čerstvé mléčné výrobky, po 15 % na sýry a máslo, 3 % spotřeby 
tvoří sušené plnotučné mléko a 3 % sušené odstředěné mléko, 
zbývající mléčné výrobky pak 1 %. Sečteme-li tyto hodnoty, 
dostaneme se na 52 %, což tedy znamená, že zbývajících 48 % 
světové spotřeby je vykázáno jako neformální spotřeba, tedy 
objem mléka, který slouží jako obživa přímo u drobných far-
mářů, kde bylo mléko vyprodukováno. Tato neformální spo-
třeba se pak odehrává zejména v rozvojovém světě.

Zatímco Asie zůstává se 47 % nejvýznamnějším svě-
tadílem z pohledu celkové světové spotřeby mléka a mléč-
ných výrobků, je zdejší průměrná roční spotřeba na jednoho 
obyvatele nesrovnatelně nižší (okolo 75 kg) v porovnání se 
spotřebou na obyvatele dosahovanou v Evropě a v Severní 
Americe (okolo 275 kg). Nejnižší průměrná spotřeba na oby-
vatele však připadá na africký kontinent, a to pouhých 42 kg 
v hodnotě mléčného ekvivalentu na jednoho obyvatele a rok.

Velmi zajímavý je pohled na vývojové trendy spotřeby 
jednotlivých skupin mléčných výrobků v rozvinutých zemích 
v porovnání se zeměmi rozvojovými, tedy tzv. třetími zeměmi, 
jak je patrné z následující tabulky. Dynamický růst v rozvo-
jovém světě je zcela zřejmý.

Výrobková 
skupina

Celý 
svět

Rozvinuté  
země

Rozvojové   
země

Mléčné výrobky celkem +1,7 % +0,8 % +2,5 %

Čerstvé mléčné výrobky +2,0 % +0,3 % +2,8 %

Máslo +1,8 % +0,5 % +2,4 %

Sýry +1,3 % +1,2 % +1,7 %

SOM +1,5 % -0,1 % +2,5 %

SPM +1,0 % +1,2 % +1,0 %

Zdroj: CNIEL

Graf 11  Vývoj světové spotřeby mléka

Tabulka č. 7    Průměrná očekávaná roční míra růstu 
v období 2017–2029 (CAGR)
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Podívejme se také ještě na míru soběstačnosti v jednotlivých 
světových oblastech a na její porovnání mezi lety 2010 a 2019, 
jak nám přibližuje následující tabulka:

Tabulka č. 8    Míra soběstačnosti v jednotlivých světových 
oblastech

Světadíl
Míra soběstačnosti
2010 2019

Asie 93 % 90 %

Evropa
       z toho: EU
                    ostatní země

105 %
107 %
100 %

111 %
114 %
101 %

Severní Amerika 102 % 109 %

Jižní Amerika 102 % 102 %

Afrika 88 % 85 %

Střední Amerika 82 % 76 %

Oceánie 311 % 329 %

Světový obchod s mlékem

Obchodování s mléčnými komoditami i spotřebitel-
skými mléčnými výrobky bylo v roce 2019 ovlivňováno 
poněkud omezenými dodávkami mléka v hlavních exportu-
jících zemích, nicméně světový obchod s mléčnými výrobky 
přesto mírně vzrostl, a sice o více než 1 %, na objem přibližně 
82,1 milionu tun vyjádřeno hodnotou mléčného ekviva-
lentu. Tento objem tak představuje více než 9 % celosvětové 
produkce mléka. Významněji se zvýšil obchod se sýry, a to 
o 2,8 %, což bylo způsobeno zejména nárůstem jejich vývozu 
ze zemí EU a z Běloruska. 

Ještě více vzrostl export másla a máselného oleje, a to 
o 3,9 %, což ovlivnil zejména dynamický nárůst poptávky po 

másle z Číny. Už méně příznivé však bylo obchodování se 
sušeným odstředěným mlékem, kde se jeho obchod propadl 
o -0,8 %. V tomto případě došlo sice k příznivému nárůstu 
vývozu z Evropské unie a Nového Zélandu, nicméně propad 
exportu SOM z USA a Austrálie byl podstatně vyšší.

Evropská unie zůstává největším světovým vývozcem 
s 29% podílem na světovém obchodu a se svým vedoucím 
postavením v obchodování se sušeným odstředěným 
mlékem a se sýry. Po EU pak následuje Nový Zéland, který 
má 25 % celkového světového objemu obchodu s mlékem. 
Nový Zéland je zase světovým lídrem v obchodování 
se sušeným plnotučným mlékem, máslem a máselným 
olejem.

Exportní podíly klíčových exportérů na globálním 
obchodování s mlékem přibližuje následující graf: 

Graf 12   Vývoj světového obchodu s mléčnými 
komoditami

Graf 13  Podíl hlavních exportérů na světovém obchodě s mlékem v letech 2015–2019 (v hodnotě ME)
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Cenový vývoj

V roce 2019 došlo k opětovnému vybilancování cen mléč-
ného tuku a mléčných bílkovin, a to díky mírnému zotavení 
cen proteinových výrobků (např. SOM) a dalším poklesem 
ceny másla. Poptávka po másle však v roce 2019 zpomalila, 
což vyvolalo určitý tlak na jeho cenu, která ale přesto zůstává 
nad svým dlouhodobým průměrem. V případě cen SOM 
napomohla likvidace nahromaděných (intervenčních) zásob 
k oživení celkového trhu. Na konci roku 2019 se ceny SOM 
stabilizovaly na své historické cenové hladině.

Ceny syrového mléka v Evropské unii poklesly v roce 
2019 v porovnání s předchozím rokem v průměru o -0,5 %. 
V eurovém vyjádření představovala roční průměrná cena                   
34,06 €/100 kg a dosáhla tak stejné úrovně jako v roce 2010. 

Na rozdíl od vývoje v EU se ceny mléka v USA naopak 
zvýšily o 14,4 % na 18,63 USD/cwt (třída III) a stejně tak na 
Novém Zélandu o 12,6 % na 7,15 NZD/kg mléčné sušiny. 

Další přehled o cenách syrového mléka v jednotlivých 
částech světa (jednotně v dolarovém vyjádření) je uveden 
v tabulce.

Země/oblast 2019 (USD/100 kg) Index 2019/2018

Argentina 29,68 +16,9 %

Brazílie 37,81 -2,6 %

Čína 52,83 -4,2 %

EU-28
Francie
Německo
Nizozemí
Polsko

38,64
38,14
37,73
42,29
34,21

-4,1 %
-1,7 %
-7,1 %
-4,2 %
-5,5 %

Indie 44,48 +5,6 %

Nový Zéland 34,67 -11,8 %

Rusko 38,42 +5,4 %

USA 41,01 +14,1 %

Závěr – výhled pro příští období

Očekávaný výhled pro rok 2020 byl zpočátku velice opti-
mistický, očekávala se především dynamická poptávka při 
mírně omezené nabídce, což je pro vývoj vždy pozitivní. Takto 
se také odehrával vývoj v prvním čtvrtletí letošního roku. 
Krize COVID-19, která od poloviny března zasáhla postupně 
celý svět, a následně přijímaná vládní opatření a uplatňo-
vané restrikce k řízení a zamezení pandemie ve všech zemích 
světa však zcela ochromily celosvětový mlékárenský sektor 
zejména v době jarního lockdownu. Nakonec se ukázalo, že 
dopady koronavirové pandemie byly menší, než se původně 
očekávalo, zejména pokud se týká obchodování a spotřeby, 
nicméně nejistota způsobená nastalou situací měla nakonec 
zásadní vliv na ceny mléčných komodit, které ve 2. čtvrtletí 
drasticky poklesly, než se ve druhé polovině roku začaly opět 
pozvolna zotavovat.

Pro příštích deset let zůstává výhled pro mléčné výrobky 
přesto pozitivní, poháněný rostoucí poptávkou zejména 
v rozvojových zemích. OECD a FAO očekávají další expanzi 
obchodu s mlékem a mléčnými výrobky, i když v případě suše-
ných mlék přeci jenom s o něco pomalejším tempem růstu než 
v minulosti.  �

Graf 14  Cenový vývoj hlavních mlékárenských komodit

Tabulka č. 9   Ceny syrového mléka v jednotlivých částech 
světa
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Smetanito  
oceněno  
Českou chuťovkou  

2019

Smetanito

Smetanito se šunkou

20
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Náš rozhovor
– na 10 otázek

odpovídá:
JAROSLAW SZCZYPKA, 

jednatel a generální ředitel
společnosti BILLA, spol. s r. o.

1. Vloni při našem rozhovoru jsme mluvili o plánu expanze, 
jejímž cílem je, že Billa bude do roku 2025 provozovat na 
našem trhu 300 prodejen. Prožíváme ne zrovna typický rok, 
utrpěl tím nějak tento plán? Kolik prodejen nyní provozujete 
a o kolik se vaše síť letos rozšíří?

Současná doba není vůbec lehká. Pandemie koronaviru 
zasáhla prakticky celý svět, nevyjímaje Českou republiku. 
Veškeré obchodní aktivity byly na jaře zrušeny, anebo 
minimálně na nějakou dobu pozastaveny. Proto jsem velmi 
rád, že společnost BILLA mohla v expanzi i přes velmi složité 

období pokračovat. Jen za poslední půlrok BILLA otevřela 
7 nových prodejen, každou s prodejní plochou kolem 1000 m2 
a se zhruba 80 parkovacími místy. Nově tak zákazníci mohou 
nakoupit v moderním supermarketu v Poděbradech, jihočes-
kých Dačicích, Rajhradu na jihu Moravy, Slavkově u Brna, 
na samém konci republiky v Jablunkově, Nepomuku nebo 
v Uherském Hradišti. V současnosti společnost BILLA pro-
vozuje na 239 prodejen a do konce roku ještě plánuje expan-
dovat i do dalších měst a obcí. 

2.  A jak se vyvíjel prodej v letošním roce? Sortimentní nabídka 
ve vašich prodejnách má stále skvělou úroveň, zaznamenali 
jste výrazné změny v chování zákazníků a také v sortimentních 
požadavcích?  

I přes nelehké počáteční období, krácení dodávek od 
našich dodavatelů, nedostatek zboží ze zahraničí, zejména 
pak z Itálie, se nám podařilo zajistit dostatek potravin pro naše 
zákazníky. Sortiment ze zahraničí u nás naštěstí netvoří vysoké 
procento, aby nebylo možné naše zákazníky uspokojit. Spo-
lečnost BILLA je dlouhodobým podporovatelem tuzemských 
dodavatelů a výrobců, proto jsme zkrácené dodávky ze zahra-
ničí nahradili tuzemským zbožím, zejména pak sortiment 
ovoce a zeleniny. Díky situaci na jaře se nám dokonce poda-
řilo získat nové tuzemské dodavatele. Zákazníci zůstali spo-
lečnosti BILLA věrní. Frekvence jejich nákupů se sice mírně 
snížila, nicméně jejich nákupní košík vzrostl. Došlo tak vlivem 
pandemických opatření, která nabádala zákazníky k větší opa-
trnosti a ochraně jejich zdraví. Zákazníci se naučili nakupovat 
i pro své blízké, což je v současné době velmi rozumné.

 
3. Uměli na tyto změny reagovat výrobci? A jaký je nynější 
stav v nabídce sortimentu na vašich prodejnách? Kopíruje již 
situaci předchozích let, nebo se chová i nyní spotřebitel jinak? 

Podle mého názoru bude trvat ještě několik dalších 
měsíců, možná i let, než se situace vrátí do stavu před pan-
demií, pokud k tomu vůbec dojde. Na tento nový stav musíme 
reagovat všichni a to platí pro naše výrobce i zákazníky. 
Poslední měsíce nicméně ukázaly, že jsme schopni reagovat 
rychle a situacím se přizpůsobovat. 

4. Nechci už se vracet do tolik divného prvního pololetí roku, 
věřím, a zejména si přeji, aby k návratu striktních opatření 
nedošlo, ale přesto otázka. Jak zvládla Billa tuto situaci 
a kolik toto úsilí stálo námahy, ale hlavně finančních pro-
středků?

Bohužel musím konstatovat, že ve stejné situaci se 
nacházíme od jara prakticky neustále. Stav nebezpečí je tu 
stále, nyní v ještě větším a daleko závažnějším měřítku. Na 
jaře jsme se potýkali s nedostatkem ochranných prostředků, 
na což jsme nyní připraveni. Čelíme ale mnohem větším 
hrozbám, než tomu bylo na jaře. V našich řadách se stále 
více objevují pozitivně testovaní anebo lidé, kteří přišli do 
blízkého kontaktu, proto musejí zůstat v karanténě. To nám 
samozřejmě činí problémy, a protože jsou na nás spotřebitelé 
závislí ve smyslu dodávek potravin, je naší povinností tuto 
situaci řešit a za každých okolností najít řešení. Samozřejmě 
to stojí nemalé fi nanční prostředky. Je velmi namístě jim za 
jejich úsilí poděkovat, protože odvádějí skvělou a obětavou 
práci pro nás všechny.

5. V polovině roku jste představili novou strategickou 
kampaň. Proč zrovna nyní a co má zákazníkovi sdělit? 
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Jde o dlouhodobou kampaň, kterou chceme zákazníkovi 
vštípit, že kvalita a čerstvost mají být pro každého samozřej-
mostí. BILLA je obchodní řetězec, který potravinám rozumí 
a je dostupný všem, to je tou hlavní zprávou pro všechny. 
Rozumí potřebám svých zákazníků, poskytuje všem 100% 
servis i v této nelehké době. U nás naleznou spotřebitelé vše 
– od čerstvých a kvalitních potravin převážně z České repub-
liky, jako je maso, ovoce a zelenina, mléčné produkty, pečivo, 
přes regionální speciality nebo výrobky našich privátních 
značek až po výrobky pro lidi se speciálními dietami nebo 
intolerancemi. 

 
6. Zmínil jste privátní značky společnosti Billa. Jak si na tom 
v letošním roce stojí? 

Privátní značky BILLA 
si našly své příznivce a jejich 
popularita neustále stoupá. 
Nejen do počtu prodaných 
artiklů, ale i prostoru, kterým 
jim dáváme komunikačně. 
Velký prostor dostala v létě 
jedna z našich nejúspěšněj-
ších značek, značka masa 
a masných produktů z ryze 
českých chovů Vocílka, která 
před nedávnem získala titul 
Nejdůvěryhodnější značka 
2020. Tváří značky Vocílka 
se stal známý šéfkuchař 
a porotce populární kulinářské soutěže MasterChef Česko 
Jan Punčochář, který v naší komunikační kampani garantuje 
zákazníkovi, že maso pod značkou Vocílka pochází ze zvířete, 
které bylo v České republice narozeno, vykrmeno, poraženo 
a následně i zpracováno. Na všech obalech zákazníci rovněž 
naleznou logo Česká potravina a Česká cechovní norma.

7.  Ve výčtu vašich aktivit nemůžeme opomenout ani restart 
vašeho věrnostního klubu. Co vás k tomu vedlo a jaký je 
výsledek této vaší aktivity? 

Náš věrnostní program patří jednoznačně mezi nej-
úspěšnější na českém trhu. Po letech od jeho spuštění bylo 
logické, že bylo třeba jej znovu nastartovat a posunout dále. 
Výraznou změnou pro zákazníky bylo zjednodušení regist-
race, zároveň ale i trvalé zlevnění až 700 produktů pro členy 

klubu, které jsou označeny zelenou cenovkou s logem BILLA 
Bonus Club a speciálním stopperem „Klubová  cena“. Pro-
gram je natolik úspěšný, že jsme se rozhodli od Nového roku 
dokonce navýšit počet takto označených produktů. Naši čle-
nové již nemusejí mít při sobě plastové karty, ale mohou si 
své body za nákup načítat přes mobilní telefon. I správa se 
svým účtem je uživatelsky mnohem příjemnější. 

8. Aktivit, které realizujete pro své zákazníky je opravdu 
spousta. Jak ale pečujete o své zaměstnance? Změnil se váš 
postoj k nim a jak tento postoj změnila pandemie koronaviru?

Naši zaměstnanci jsou a vždy byli pro nás velkou pri-
oritou. Jsou důležitým prvkem při zajišťování zásobování 
potravinami pro všechny obyvatele naší republiky a za to jim 
patří velký dík a obdiv. Některá opatření jsou na veřejnosti 
viditelná více, některá méně, nicméně veškeré kroky, které 
činíme, činíme proto, abychom mohli zvyšovat úroveň jejich 
pracovního prostředí a plnit závazky vůči nim. Momentálně 
připravujeme komunikaci, která tuto úroveň zvýší, protože 
bez našich zaměstnanců bychom nemohli naše prodejny pro-
vozovat.

9. Jak se díváte do budoucna? Plánujete nějaké výrazné 
změny, online prodej například?

Projektů v plánu má společnost BILLA více, nicméně je 
předčasné o nich hovořit. Ze zkušeností z první vlny korona-
virové krize vyplynulo, že i když část zákazníků vyzkoušela 
nákup potravin on-line, většina z nich se vrací k osobnímu 
nákupu v kamenných obchodech, kde si své potraviny mohou 
vybrat sami a podle své preference. Společnost BILLA se tedy 
spíše koncentruje na expanzi svých kamenných prodejen, 
aby byla zákazníkovi blíže a více dostupná. Jen za uplynulých 
5 měsíců otevřela hned 7 nových prodejen napříč Českou 
republikou. Zároveň pokračujeme v rozvoji našich inovativ-
ních projektů do naší sítě. V letošním roce byly instalovány 
elektronické cenovky na dalších 16 prodejnách a v plánu insta-
lace bude pokračovat i v roce 2021. Zároveň pokračujeme 
v instalaci samoobslužných pokladen, které jsou momentálně 
na celkem 30 prodejnách. V roce 2021 jich přibyde dalších 
zhruba 30. V tomto roce jsme navíc spustili instalaci samo-
obslužných bezhotovostních pokladen, které minimalizují 
kontakt s hotovostí, ale i s našimi zaměstnanci. Na nově insta-
lovaných prodejnách tedy budou samoobslužné pokladny 
vždy z poloviny bezhotovostní a poloviny hotovostní.

10. Když zhodnotíte dosavadní působení společnosti Billa na 
našem trhu,  jak jej vidíte? A pohled do budoucna? 

V příštím roce oslaví Billa 30. výročí na českém trhu. 
Od té doby se změnilo opravdu velmi mnoho. Jsme jedničkou 
mezi maloobchodními řetězci, seriózním zaměstnavatelem 
i společností angažující se v oblasti společenské a sociální 
odpovědnosti. Současná doba je velmi rychlá a posouvá nás 
neustále dál. Z mého pohledu tento krok držíme a snažíme 
se být co nejblíže našim zákazníkům, chápat jejich potřeby 
a přání. Plnit jejich očekávání a takříkajíc, jít s dobou. Do 
budoucna bude velmi těžké si zákazníka udržet, nicméně já 
osobně věřím, že BILLA je obchodním řetězcem, který má co 
nabídnout a zákazníci mu zůstanou věrní.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�

BILLA Dačice
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12. ročník soutěže o značku „Dobrý tuzemský potra-
vinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA“ se i přes 

všechny překážky a nástrahy letošního podivného roku 
uskutečnil, byť nakonec bez tradičního slavnostního vy-
vrcholení v Senátu, v něž jsme ještě v létě pevně věřili. Na-
konec jsme ale mohli považovat za přízeň osudu, že to nej-
podstatnější z celé soutěže, a sice hodnocení přihlášených 
výrobků na střední potravinářské škole PODSKALSKÁ, se 
odehrálo doslova těsně předtím, než by je zpřísněná vládní 
opatření v souvislosti s koronavirem znemožnila. Anonym-
ní hodnocení obou porot, jak tou odbornou, tak i dětskou, 
proběhla zcela regulérně za obvyklých podmínek a podle 
dobře odladěných pravidel, mimořádnou profesionalitu 
a obětavost pak jako vždy prokázal tým zaměstnanců i stu-
dentů VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ v čele s ředitelem 

Ing. Milanem Chmelařem, který zajistil perfektní přípravu 
rekordního počtu vzorků – 235 v České chuťovce a 50 v Dět-
ské chuťovce. Množství přihlášených výrobků bylo jedním 
z největších překvapení letošního ročníku soutěže, naštěs-
tí pozitivním. Vzhledem ke stále se měnícím predikcím epi-
demiologické situace se ve společnosti logicky zakořenila 
poměrně velká nejistota ohledně dalšího vývoje, což se pro-
jevilo zpočátku i ve velmi zdrženlivém přihlašování tradič-
ních i nových účastníků soutěže. Mnohem větší část fi rem 
než jindy se rozhodovala až na poslední chvíli před uzávěr-
kou a celkový počet účastníků soutěže se oproti loňsku snížil 
z 62 na 54. O to víc si ale vážíme těch, kteří si ani letošní klání 
nenechali ujít, což je o to cennější třeba u pivovarů, na něž le-
tošní restrikce dopadají opravdu těžce. A nejen na ně – i mno-
zí další potravináři se musí potýkat s omezováním a rušením 

České chuťovce 2020 nedokázal vzít 
patřičnou chuť ani COVID-19

Č E S K Á  C H U Ť O V K A  –  Z N A Č K A ,  K T E R Á  S I  N A  N I C  N E H R A J E

O D B O R N Ý  G A R A N T :                               G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                      Z Á Š T I T A :

Letošní ročník bohužel být v Senátu nemohl – připomínka loňské slavnosti
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všemožných tradičních společenských a kulturních událostí, 
trhů, zavíráním gastronomických provozů apod., kde v mi-
nulosti mohli uplatňovat nezanedbatelnou část své produk-
ce. Proto každý, kdo se k letošní účasti za těchto podmínek 
rozhodl, si zaslouží naše velké uznání a obdiv. Věříme, že to 
spolu s námi ocení i jejich věrní zákazníci, kteří si zakládají 
na kvalitě a zejména skvělé chuti potravin od našich výrobců. 

To, že se nakonec respektovaná hodnotitelská komise, 
kterou naštěstí přímý ani nepřímý vliv pandemie nijak neza-
sáhl, a mohla se tak věnovat hodnocení s plným nasazením 
jako obvykle, musela vypořádat s dalším rekordním počtem 
soutěžních vzorků (235 oproti loňským 226), tak bylo v těchto 
podmínkách skutečně nečekané a svědčí to o tom, že projekt 
ČESKÁ CHUŤOVKA nadále upevňuje mezi nejlepšími čes-
kými potravináři svou kredibilitu a prestiž, což organizátory, 
členy přípravného výboru i všechny podporovatele této jedi-
nečné iniciativy nejen těší, ale hlavně zavazuje i do budoucna. 
Ovšem snad ještě víc nás ohromil zájem o Dětskou chuťovku, 
do níž nominovalo své potraviny rekordních 26 výrobců (loni 
19), a dětská porota si tak musela poradit s rovněž rekordním 
množstvím 50 soutěžních vzorků (oproti loňským 32). To nás 
ovšem mimořádně potěšilo i vzhledem k tomu, že se s tako-
výmto zvýšeným zájmem Dětská chuťovka setkala právě ve 
svém jubilejním 10. ročníku, a zdá se tak, že si stále víc výrobců 
uvědomuje tuto jedinečnou příležitost ověřit si cíleně atrakti-
vitu svých potravin právě u této specifi cké skupiny – dětských 
konzumentů. Dětské chuťové preference jsou totiž často jiné, 
než si dospělí mnohdy mylně představují. Dětská chuťovka je 
navíc nejspíš zcela ojedinělý projekt i ve světovém měřítku, 
a můžeme tedy být více než spokojeni, že se tato iniciativa, 
s níž před 10 lety přišla Dětská tisková agentura s cílem, aby 
se děti mohly v souladu se světovou Úmluvou o právech dítěte 
samy vyjádřit i k tomu, co jim chutná, dostává do stále většího 
povědomí českých výrobců i zákazníků. 

Protože Česká chuťovka se tradičně opírá o již léty 
osvědčené tradice, nechtěli jsme ani letos rušit prestižní Cenu 
novinářů. V době, kdy se odehrávala soutěžní ochutnávka při-
hlášených potravin, jsme sice stále ještě doufali, že se slav-
nostní předávání ocenění naplánované na 20. října povede 
třeba i v nějakém omezeném formátu uskutečnit, bylo již ale 
jasné, že nebude moci proběhnout následné tradiční setkání 
výrobců, novinářů a hostů při ochutnávce potravin oceně-
ných letošními Českými a Dětskými chuťovkami, při níž na 
místě novinářská porota vždy ještě oceňuje tři výrobky svou 
vlastní volbou. Narychlo jsme proto zvolili náhradní řešení 
a ke dvoudenní soutěžní ochutnávce byla přizvána i předsed-
kyně novinářské poroty PhDr. Eva Brixi, vydavatelka a šéfre-
daktorka časopisu Prosperita, aby společně s dalším hlavním 
mediálním partnerem soutěže vydavatelstvím AGRAL 
vybrala z oceněných vzorků tři, které získají navíc i Cenu 

novinářů. Paní Brixi si v předchozích ročnících při slav-
nostním předávání těchto cen vždy posteskla, jak nesmírně 
těžké je vybrat z ohromného množství vynikajících potravin 
pouhé tři, které toto zvláštní ocenění nakonec získají. To ještě 
ovšem netušila, jaký maraton bude muset absolvovat spolu 
se členy odborné poroty letos a že její rozhodování bude ten-
tokrát ještě mnohem složitější. Cenu novinářů po pečlivém 
zvažování a společné poradě s novinářskými kolegy nakonec 
přiřkla Klobáse jalapeňos se sýrem od Uzenin Beta, Rohlíku 
žitnému s posypem z kladenského KOMPEKu a Rychnov-
skému cideru s černým bezem z Podorlické sodovkárny. Není 
bez zajímavosti, že všechny tři tyto vynikající potraviny zís-
kaly nejvyšší známku i od většiny členů hodnotitelské komise 
v anonymním hodnocení. Předsedkyně novinářské poroty 
ve svém závěrečném komentáři ocenila nejen jmenované 
výrobce a jejich nominanty, ale i všechny členy hodnotitelské 
komise, jak profesionálně zvládají ohodnotit v pouhých dvou 
dnech takové množství výrobků, což jí samotné dalo skutečně 
zabrat a byla to pro ni nová a cenná zkušenost, že mohla takto 
nahlédnout do zákulisí soutěže a jeho perfektní organizace 
ze strany školy v Podskalské, kdy všechno klapalo jak přesný 
hodinový stroj. 

Po sečtení a vyhodnocení výsledků hlasování bylo 
nakonec uděleno 185 Českých chuťovek 2020 a 35 Dětských 
chuťovek 2020 těm nejlepším z nejlepších, protože prakticky 
všechny potraviny zaslané do soutěže byly opravdu prvo-
třídní, ovšem soutěž má svá přísná pravidla a o neudělení 
značky často rozhoduje třeba jen jediný chybějící hlas. I ten-
tokrát však předsedkyně poroty prof. Ing. Jana Dostálová, 
CSc., konstatovala na závěr velkou spokojenost s tím, že kva-
lita i chuť nominovaných výrobků si nadále udržují vzrůstající 
trend, což je skvělá zpráva pro české zákazníky. 

Až potud tedy probíhala soutěž jako obvykle podle již 
dobře zajetých a dobře fungujících zvyklostí, zbývala ovšem 
ještě ona pověstná třešnička na dortu, a sice slavnostní předání 
ocenění zástupcům všech oceněných fi rem za přítomnosti 
představitelů Senátu, Ministerstva zemědělství a význačných 
partnerů a podporovatelů soutěže, jakož i dalších význam-
ných hostů a novinářů. Organizátoři již byli smířeni s tím, že 
kvůli vládním opatřením tentokrát odpadne důležitá součást 
slavnostního odpoledne, kterou bývá následné neformální 
setkání všech vítězů a dalších účastníků ceremoniálu při 
neformální ochutnávce oceněných potravin, na které se vždy 
utužují i důležité vzájemné kontakty mezi výrobci a navazují 
nové, které se pak následně zúročují v dalších vzájemně pro-
spěšných aktivitách, což České chuťovce od jejích počátků 
přidává další nezanedbatelný a přitažlivý rozměr. Nakonec se 
ale Senát vůči aktivitám zvnějšku uzavřel úplně, takže jsme 
začali připravovat slavnostní shromáždění v Národním země-
dělském muzeu na pražské Letné, které se stalo letos staro-
novým partnerem soutěže a projevilo velkou vstřícnost, aby 
se její vyvrcholení mohlo po mnoha letech odehrávat opět 
v jeho pěkně zrekonstruovaných prostorách. Mezitím však 
muselo i NZM podobné aktivity kvůli zpřísňujícím se opat-
řením ukončit, ovšem ani poté jsme se ještě nevzdali myš-
lenky nalézt jiný důstojný způsob předání ocenění nejlepším 
českým potravinářům při společném setkání. A řešení se sku-
tečně i s ochotnou pomocí Hasičské vzájemné pojišťovny, již 
tradičního partnera soutěže, našlo. Po její přímluvě souhlasilo 
vedení Divadla U Hasičů vstřícně s uspořádáním slavnost-
ního koncertu v jeho divadelním sále v původně napláno-
vaném termínu, na němž by tradičně vystoupil velký příznivec 
a propagátor České chuťovky Felix Slováček se svými hosty 
a kde by se alespoň před příchodem do sálu mohly individuál-
ně předávat diplomy a porcelánové plakety vyrobené naším 
rovněž partnerským Českým porcelánem Dubí zástupcům 



23
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
2

0
a k t u a l i t y

oceněných fi rem, kteří by si poté mohli užít slavnostní oka-
mžiky alespoň při společném poslechu krásné hudby ve virtu-
ózním podání špičkových hudebníků. Bohužel i tuto poslední 
variantu společného setkání znemožnila asi týden před jejím 
plánovaným konáním opětovně zpřísněná vládní opatření, 
která uzavřela všechna divadla i koncertní sály. Pak už tedy 
nezbylo než diplomy a vkusné závěsné porcelánové pla-
kety s emblémy obou soutěží rozeslat všem vítězům poštou, 
kterým chci tímto zároveň poděkovat za jejich vstřícné pocho-
pení. Věřím, že tyto letošní nemilé peripetie byly jen podivnou 
výjimkou v dlouholeté tradici České chuťovky a že příští rok se 
již s něčím podobným nebudeme muset potýkat. 

Tím ovšem letošní anabáze s předáváním ocenění ještě 
neskončila. Stále zde zbývala reálná možnost předat slav-
nostně v užším kruhu alespoň prestižní titul Rytíř české chuti 
dvěma významným osobnostem za jejich osobní přínos dob-
rému jménu českého potravinářství. Společně s vydavatel-
stvím AGRAL bylo vše domluveno tak, aby jako každoročně 
bylo pro obě osobnosti převzetí titulu nečekaným překva-
pením a tento miniceremoniál se měl odehrát v aule střední 
potravinářské školy PODSKALSKÁ i za přítomnosti tradiční 
moderátorky našich setkání paní Marie Retkové, která již 
měla k dispozici i scénář této události. Doslova jeden den 
před domluveným termínem však další vládní opatření ome-
zilo maximální limit účastníků společných setkání na pou-
hých šest osob, takže nakonec jsme titul Rytíř české chuti 
předali s majitelem vydavatelství AGRAL Ing. Františkem 
Kruntorádem, CSc., a za přítomnosti šéfredaktorky titulů 
Potravinářská Revue a Potravinářský zpravodaj Mgr. Věry 
Fillnerové vyznamenanému Ing. Milanu Chmelařovi slav-
nostně v jeho ředitelské kanceláři ve škole PODSKALSKÁ. 
O to srdečnější ale vládla při následujícím společném 

posezení atmosféra a došlo i na zážitky a vzpomínání z dosa-
vadního opravdu pestrými událostmi nabitého života ing. 
Chmelaře, bez něhož by nejen nebyla škola PODSKALSKÁ, 
ale ani Česká, a především Dětská chuťovka tím, čím dnes 
jsou. 

S ing. Kruntorádem jsme pak za pár dnů jeli předat další 
titul Rytíř české chuti přímo do Pivovaru Svijany tamnímu 
vyhlášenému sládkovi Petru Menšíkovi, o jehož mistrovství 
svědčí nejen ohromná obliba svijanského piva napříč repub-
likou, ale i desítky prestižních ocenění,  mezi nimiž nechybí 
ani neuvěřitelných 30 Českých chuťovek posbíraných od 
roku 2012. I tady vládla za přítomnosti ředitele pivovaru 
Ing. Romana Havlíka skutečně srdečná atmosféra, kterou 
nemohly zkazit ani stávající obtíže, které všechny pivovary 
u nás musí s velkým vypětím kvůli koronavirové krizi pře-
konávat. Po letošku se tak pomyslná portrétní galerie Rytířů 
české chuti zakulatila již na deset význačných osobností čes-
kého potravinářství a věřím, že příští rok si oba novopečení 
Rytíři české chuti svou chvilku zasloužené slávy užijí ještě 
jednou i veřejně na slavnostním setkání při udělování nových 
ocenění za rok 2021, které doufejme nebude nijak smolné 
ani přesto, že půjde zrovna o 13. ročník soutěže. Vždyť 
Česká chuťovka zůstává i po letošku značkou, která si na nic 
nehraje!

Soutěž ČESKÁ CHUŤOVKA 2020 je tedy již za námi, ať 
žije ta příští ČESKÁ CHUŤOVKA 2021!

Ing. Josef Sléha, CSc.,
SYMPEX GROUP s. r. o.

 �

Hodnotitelská komise České chuťovky

Hodnotitelská komise Dětské chuťovky
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Ing. Milan Chmelař, ředitel Vyšší od-
borné školy ekonomických studií, 

Střední průmyslové školy potravinář-
ských technologií a Střední odborné 
školy přírodovědné a veterinární v Pra-
ze, se v celém svém pracovním a od-

borném životě věnuje problematice potravinářství. Nejprve 
vystudoval školu, jíž je nyní již od roku 2005 ředitelem, a ná-
sledně pokračoval ve studiu VŠCHT v Praze, obor potravi-
nářská technologie a biochemie. Po ukončení studií na vy-
soké škole pracoval ve Výzkumném ústavu potravinářském 
a následně se začal věnovat odbornému školství v potravinář-
ských oborech. Působil jako odborný učitel, pak jako školní 
inspektor a nyní již 15 let vede velmi úspěšně 
„Podskalskou“. 

Jako ředitel školy se podílí po celou dobu 
svého působení na rozvoji výchovy technického 
dorostu potravinářských odborníků, zejména 
v oborech piva, masa a cereální výroby, ale 
i v dalších oblastech blízkých potravinářskému 
odvětví, včetně veterinární výuky.  

Ing. Milan Chmelař se velmi aktivně podílí na významné, 
a nyní již velmi prestižní soutěži „Dobrý potravinářský 
výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA“. Stál u jejího zrodu a nejenže 
je stálým členem hodnotitelské komise soutěže Česká chu-
ťovka, ale je vedoucím organizátorem části soutěže Dětská 
chuťovka. A co je hlavní, pod jeho vedením je v Podskalské 
organizováno s perfektním přehledem a důslednou přípravou 
hodnocení obou částí soutěže. Sledovat jej při brilantním 
pedagogickém vedení dětí, členů dětské poroty při vlastním 
hodnocení Dětské chuťovky, to je nebývalý zážitek. Je plný 
dojmů nejen z rozzářených očí dětí jím vedených do úlohy 
důležitých porotců, ale hlavně z pohledu na správného 
kantora s tou opravdově zapálenou učitelskou duší. A tím 

Ing. Milan Chmelař je. 
Ing. Milan Chmelař patří neodmyslitelně 

mezi nejvýznamnější osobnosti našeho potra-
vinářského školství, ale jeho aktivita zasahuje 
velmi silně i do celkového dění v našem celém 
potravinářském průmyslu. Titul RYTÍŘ ČESKÉ 
CHUTI 2020 mu právem náleží.

Držitelé titulu Rytíř české chuti 2013–2016

MVDr. František Dolejší st.,
majitel Řeznictví 

a uzenářství
U DOLEJŠÍCH, s. r. o.

Václav Bozděch,
technolog 

PENAM, a. s.

František Janíček,
spolumajitel fi rmy

Janíček & Čupa, výroba 
speciálních uzenin, s. r. o.

František Horák,
PIVOVAR 

SVIJANY, a. s. 

2013 201620152014

Rytíř české chuti 2020 

ING. MILAN CHMELAŘ, ŘEDITEL ŠKOLY „PODSKALSKÁ“ 
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Petr Menšík je jedním ze strůjců svi-
janského úspěchu, kdy pivovar, který byl 
v roce 1998 před uzavřením a jehož roční 
výstav se pohyboval kolem 40 tis. hl, se stal 
jedním z nejúspěšnějších českých pivovarů. 
Během 22 let svůj výstav zmnohonásobil 

a překonal hranici 700 tis. hl. Petr Menšík, coby sládek pivo-
varu, se dá označit za duchovního otce tohoto úspěchu.

Pivovar Svijany za dobu, kdy je jeho sládkem Petr 
Menšík, uvedl na trh téměř dvě desítky piv a všechna si zís-
kala nejen své zákazníky, ale hlavně desítky ocenění. Ať už se 
jedná o nejznámější Svijanský Máz, nebo nejnovější přírůstky 
v portfoliu – Svijanskou Dvacítku či DUX, který se vaří jednou 
ročně na Dny českého piva. Za dobu sládkování 
Petra Menšíka posbíral pivovar celou řadu oce-
nění, nejvýznamnější ale obdržel před pár týdny, 
kdy se prémiový ležák 450 stal nejlepším světlým 
ležákem českého typu na světě v soutěži World 
Beer Awards.

Petr Menšík je v oboru znám svým orto-
doxním přístupem k tradičnímu vaření českého 

piva. Je ochoten využívat moderní technologie, ale jen do té 
míry, kdy není narušena tradiční výroba, zejména s akcentem 
kvašení piva na otevřené spilce a zráním piva v ležáckých tan-
cích. Petr Menšík a jeho přístup k vaření piva je důkazem, že 
tradiční výrobní postup lze zachovat i při výstavu několika 
set tisíc hektolitrů ročně. Zároveň klade důraz i na tradiční 
českou hospodu a obaly, nikdy by nestáčel pivo do plastu. Je 
prvním českým sládkem, který dokázal uvést v praxi stáčení 
nepasterovaného piva do půllitrových plechovek.

Petr Menšík si zakládá na kvalitních surovinách a nepři-
pouští diskuze na toto téma ve smyslu úspory nákladů. 
Podílel se na rozhodnutí, že pivovar využívá vlastní chmel-
nice v Polepských blatech, hlídá si kvalitu sladu zejména 

prostřednictvím spolupráce s nezávislými sla-
dovnami.

Během své kariéry vychoval Petr Menšík 
několik dalších sládků a technologů, kteří si 
z jeho „školy“ odnesli především poctivý přístup 
k tradičnímu vaření českého piva. Titul RYTÍŘ 
ČESKÉ CHUTI 2020 mu právem náleží. 

 �

prof. Ing. Jana Dostálová, 
CSc.,

VŠCHT Praha

Jaroslav Radoš,
majitel Krušnohorské 

uzeniny
J + J Radoš s. r. o.

Ing. Jaroslav 
Nechvátal, MBA,

Café Charlotte

2017

Ladislav Likler, 
sýrařský 

expert

20192018

Rytíř české chuti 2020 

Držitelé titulu Rytíř české chuti 2017–2019

PETR MENŠÍK, SLÁDEK PIVOVARU SVIJANY

2019
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Držitelé ocenění 
Česká chuťovka 2020

Česká chuťovka 2020
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

Bartoňova pekárna s. r. o. Škvarkový chléb s cibulí 500 g

BEAS, a. s. Koláč kombinovaný

Globus ČR, v. o. s.
Bábovka šlehačková – mramorová 740 g
Bábovka tvarohová 740 g
Královský koláč makový se švestkami 120 g, 720 g

JIZERSKÉ PEKÁRNY 
spol. s r. o.

Perník bez lepku 180 g
Vánoční cukroví bez lepku 280 g

KOMPEK, 
kombinát pekařské
a cukrářské výroby, 
spol. s r. o. 

Rohlík císařský
Rohlík žitný s posypem

PENAM, a. s.

BBQ chléb
Proteinový chléb
Vánoční čajová kolekce s máslem
Žitno-pšeničný toust

UNITED BAKERIES a. s. Odkolek vypečený 44

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

ALMAGRANA a. s.
MALETICKÝ PERNÍK 
bezlepkové jemné pečivo 350 g

BEAS, a. s. Citronový řez

Nechvátalová Eva 
– Café Charlotte

Panna Cotta
Tiramisu

Penny Market s. r. o. NAŠE Karamelové 200 g Karlova koruna

POEX Velké Meziříčí, a. s.

Brusnice v hořké čokoládě
Mandle Tiramisu 
Mandle v hořké čokoládě
Mandle v mléčné čokoládě 

M L É Č N É  V Ý R O B K Y

Albert 
Česká republika, s. r. o.

ALBERT BÍLÝ JOGURT BIFIDO 150 g
ALBERT TRADIČNÍ POMAZÁNKOVÉ 
NIVA 150 g 
ALBERT TRADIČNÍ POMAZÁNKOVÉ 
PAŽITKA 150 g
ALBERT TRADIČNÍ POMAZÁNKOVÉ 
S KŘENEM 150 g

BEL Sýry Česko, a. s.
Smetanito
Smetanito se šunkou

Mlékárna Hlinsko, a. s.
Kravík kakaový 250 ml 
Kravík s příchutí vanilka 250 ml
Salko karamel 397 g

Mlékárna Valašské Meziříčí,
spol. s r. o.

Bílý jogurt z Valašska 
Valašská Kyška

Mlékárna Žirovnice 
spol. s r. o.

BALSÝR

Penny Market s. r. o.

Boník 100 g
Smetanový jogurt meruňka, borůvka, višeň, 
vaječný likér 
150 g Boni

WERA NOVA s. r. o.

Puck Ice Cream 
Ruská zmrzlina Čokoládová 1000 ml
Ruská zmrzlina od Mrazíka 220 ml
Ruská zmrzlina Smetanová 220 ml
Ruská zmrzlina Smetanová 5 x 200 ml
Ruská zmrzlina Smetanová 1000 ml
Trubička Smetanová 65 ml

M A S N É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, 
s. r. o.

RETRO KRÁLOVSKÁ SLANINA
RETRO TLAČENKA
RETRO VÍDEŇSKÉ PÁRKY

Globus ČR, v. o. s.
Dušená šunka z kýty Globus
Junior salám Globus 
OSTRAVSKÁ KLOBÁSA GLOBUS

Hudera a syn s. r. o.
Střešovický hrubý métský se zeleným pepřem
Střešovický métský salám
Tlačenka z pečeného masa

Kaufland 
Česká republika v. o. s.

Debrecínský špek
Kladenská pečeně
Klobása se sušenými rajčaty 
Oravská slanina
Uzená slanina
Uzené vepřové ramínko
Uzená vepřová žebírka
Vinná klobása dle receptury z roku 1955

Kostelecké uzeniny a. s.

Hermín 500 g 
Kostelecký salám Rio Ebro 100 g
Kostelecká šunka nejvyšší jakosti 100 g
Poctivé párky s goudou 180 g
Poctivá šunka od kosti 100 g
Řeznická sekaná 700 g 
Zapékací rolka se špenátem a sýrem 650 g

Krahulík 
– MASOZÁVOD 
Krahulčí, a. s.

Dančí kostky
Hovězí líčka
Šunka á la Carpaccio
Kuřecí snack s příchutí nivy
Kuřecí snack s příchutí uheráku
Kuřecí snack s příchutí wasabi 
Trhané vepřové
Princ v pepři
Vepřová líčka

Krušnohorské uzeniny 
J + J Radoš s. r. o.

Krušnohorský páreček
Osecká klobása se sýrem
Šunka Lada

NATURA 
BOHEMICA II s. r. o.

Rillettes s kachním masem na pomerančích

PEJSKAR & spol., 
spol. s r. o.

Parmeo 
Salám 1887

Petr Landa Uzeniny Beta

Bok domácí pečený
Bok uzený bez kosti šál
Klobáska jalapeňos polosuchá
Klobása jalapeňos se sýrem
Slanina anglická lisovaná

RS maso CZ, s. r. o.

Dršťková polévka – redukovaná
Farmářský domácí špek
Játrový sýr 
Krušnohorský salám
Pražská šunka
Rudolfův métský salám
Utopenci 701 g
Vesnická klobása

Řeznictví Tichý s. r. o.
Hájecká roláda 
Šunka nejvyšší jakosti

SKALIČAN a. s.
Klobása dekor paprika
Klobása dekor pepř

Steinhauser, s. r. o.

Bůček z naší udírny
Kotleta z naší udírny
Krkovička z naší udírny
Salám s Chipottle a Chedarem

Uzenářství a lahůdky 
Sláma s. r. o.

Farmářský párek se sýrem
Kotleta v županu
Řezníkova klobása
Špekáčky 
Vepřové párečky

Uzeniny Příbram, a. s.
Farmářské špekáčky
Krkovička z udírny
Maso z udírny

Vodňanská drůbež, a. s.
Kuřecí křídla Brazil pečená 
Kachní roláda Sous-vide

WHALLEY a. s.
Maďarský guláš 400 g
Vepřové maso ve vlastní šťávě Retro 400 g

Zemědělské družstvo 
Bělčice

Bělčický bok
Družstevní salám pikant
Šunková klobása
Tlačenka 
Uzené hovězí maso se zeleným pepřem

O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, 
s. r. o.

ČESKÁ CHUŤ BÍLÉ ZELÍ 640/360 g

Bouda 1883 
– originál ze Znojma, 
Ing. Zuzana Boudová

Znojemské špendlíky s mučenkou extra džem

Penny Market s. r. o. Mrkvový salát s ananasem 350 g Karlova koruna

VITAMINÁTOR s. r. o.
100% vylisovaná šťáva JABLKO-HRUŠKA 
100% vylisovaná šťáva JABLKO-MALINA

ZD Všestary Všestarská cibule

N E A L K O H O L I C K É  N Á P O J E

FRUJO, a. s.

BIO cola s echinaceou (sirup)
BIO Jahoda – máta (sirup)
Elixír – Rakytník s echinaceou 
(nápojový koncentrát)

Penny Market s. r. o. Minerální voda citron 1,5 l Tanja

Podorlická sodovkárna 
s. r. o. Jablečný mošt se zázvorem
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Dětská chuťovka 2020
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

Bartoňova pekárna s. r. o.
Celozrnný koláček s tvarohem a povidly 
90 g

Beas, a. s. Sváteční koláče

HAVLÍK OPAL spol. s r. o.
Trvanlivé tyčinky se sýrem a solí 
– Medvědí česnek

PENAM, a. s.
Máslový toustový chléb 
Máslové vánoční kytičky
Swing s náplní pudinkovou

UNITED BAKERIES a. s.
Odkolek vypečený 29
4 Buchty s náplní tvarohovou

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

KOMPEK, 
kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, 
spol. s r. o.

Ořechy

Penny Market s. r. o.

Polomáčené sušenky v mléčné polevě 100 g 
Karlova koruna
Polomáčené sušenky v tmavé polevě 100 g 
Karlova koruna

M L É Č N É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, 
s. r. o.

ALBERT pudink čokoládový 210 g 
bez šlehačky
ALBERT pudink vanilkový 210 g 
bez šlehačky

Mlékárna Hlinsko, a. s.
Kravík kakaový 250 ml 
Kravík s příchutí vanilka 250 ml

M A S N É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, 
s. r. o.

Albert Excellent Krůtí prsní filet 100 g 
nejvyšší jakosti

Kostelecké uzeniny a. s. Poctivé vídeňské párky pro děti 180 g

Krušnohorské uzeniny 
J +  J Radoš s. r. o.

Šunka Lada

PEJSKAR & spol., 
spol. s r. o.

Bílá grilovací klobása

SKALIČAN a. s. Kuřecí šunka z prsou výběrová

Uzeniny Příbram, a. s.
Alenčina krůtí šunka s vitamíny
Jakubova kuřecí šunka s vitamíny
Radečkovy párky s vitamíny

Vodňanská drůbež, 
a. s. Kuřecí závitky Sous-vide

Zemědělské družstvo 
Bělčice

Šunka nejvyšší jakosti

O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y

Bouda 1883 
– originál ze Znojma, 
Ing. Zuzana Boudová

Malinový sirup

N E A L K O H O L I C K É  N Á P O J E

Babiččiny sirupy Sirup Malina

Pivovar Chotěboř 
s. r. o. Chotěboř Hroznová limonáda

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

KAND s. r. o.
Brusinky Kand 190 g 
Ketchup Kand Tomato sladký 520 g

Knedlíky Láznička s. r. o.
Domažlické povidlové knedlíčky 
Láznička

Penny Market s. r.o.

Mražený krém smetanový se sušenými malinami 
100 ml Rios 
Mražený krém smetanový v mléčné čokoládě 
s mandlemi 100 ml Rios
Mražený krém smetanový v mléčné čokoládě 
100 ml Rios

Zdeněk Absolon s. r. o. Svíčková omáčka

Cena novinářů 2020
Výrobce Název výrobku

Petr Landa Uzeniny Beta Klobása jalapeňos se sýrem

KOMPEK, 
kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, 
spol. s r. o. 

Rohlík žitný s posypem

Podorlická sodovkárna 
s. r. o.

Rychnovský cider s černým bezem

Držitelé ocenění 
Česká chuťovka 2020

P I V A

Měšťanský pivovar 
v Poličce, a. s.

11% Otakar, světlý ležák
13% František Bittner, světlé silné pivo

Pivovar Chotěboř s. r. o.
Chotěboř Prémium
Chotěboř Polo

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

Svijanská Desítka 10 %
Svijanský Máz 11 %
Svijanský Rytíř 12 %
Svijany „450“ – Prémiový ležák

V Í N A

Albert Česká republika, 
s. r. o.

MORAVIAN COLLECTION 
TRAMÍN ČERVENÝ 0,75 L
MORAVIAN COLLECTION 
RYZLINK RÝNSKÝ 0,75 L
MORAVIAN COLLECTION 
BIO SAUVIGNON MZV 0,75 L

ANNOVINO LEDNICE 
s. r. o.

Kolekce Mladý enolog Jan Koubek 
– HIBERNAL 2019, kabinetní bílé, polosladké
Kolekce Mladý enolog Jan Koubek 
– Rulandské šedé 2019, pozdní sběr, suché
Kolekce Mladý enolog Jan Koubek 
– Ryzlink vlašský 2019, moravské zemské víno bílé, 
suché

Podorlická sodovkárna 
s. r. o.

Rychnovský cider s černým bezem

VÍNO BLATEL, a. s.

Frankovka, výběr z bobulí 2018
Merlot, výběr z hroznů 2018
Rulandské bílé VOC Blatnice 2019
Ryzlink rýnský VOC Blatnice 2019

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, 
s. r. o.

ČESKÁ CHUŤ BRAMBŮRKY PAPRIKA 150 g
ČESKÁ CHUŤ KNEDLÍK LÁZEŇSKÝ 500 g

BAPA s. r. o.
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše 420 g 
Vepřová plec na houbách, rýže 510 g

Globus ČR, v. o. s. Gulášová polévka Globus 800 g

JIZERSKÉ PEKÁRNY 
spol. s r. o.

Žitný sendvič se zeleninovou pomazánkou 210 g

KAND s. r. o.
Ketchup Kand Tomato chilli 520 g 
Ketchup Kand Tomato sladký 520 g
Ketchup Kand Tomato s česnekem 520 g

Kaufland Česká republika 
v. o. s.

K-Jarmark zelňačka

Knedlíky Láznička s. r. o. Domažlické povidlové knedlíčky Láznička

ORIGINÁLNÍ 
BRAMBŮRKY s. r. o.

Kroužky paprikové

Penny Market s. r. o.

Lísková jádra v mléčné čokoládě 80 g Naturalia 
DO KAPSY
Lososová pomazánka 135 g Gran Mare
Mandle pražené loupané solené 60 g Naturalia 
DO KAPSY
Mandle pražené uzené 60 g Naturalia DO KAPSY
Mandle v hořké čokoládě 80 g Naturalia DO KAPSY
NAŠE VRUBY cheddar 120 g Karlova koruna
Popcorn s karamelem 35 g Naturalia DO KAPSY
Proteinová tyčinka meruňka v jogurtu 55 g Crip Crop
Ruské vejce v aspiku 200 g Karlova koruna
Rybářské řezy 170 g Gran Mare
Rybí salát s majonézou 150 g Gran Mare
Salát Coleslaw s bílým zelím 350 g Karlova koruna
Salát Coleslaw s červeným zelím 350 g 
Karlova koruna
Salát rybí s jogurtem 135 g Gran Mare
Směs ořechů 100 g Naturalia DO KAPSY
Šunkové závitky v aspiku 200 g Karlova koruna
Šunkové závitky s pařížským salátem 200 g 
Karlova koruna
Tuňáková pomazánka 135 g Gran Mare
Zavináče 400 g Gran Mare

TIPAFROST, a. s.

GOLDY – čokoládová v mléčné belgické čokoládě 
s mandlemi
GOLDY – kokosovo-rumová v belgické čokoládě 
s kousky kokosu
GOLDY – smetana a karamel v mléčné belgické 
čokoládě s arašídy
GOLDY – smetana s kousky vanilky v hořké belgické 
čokoládě
GOLDY – smetana s višní v hořké belgické čokoládě

Zdeněk Absolon s. r. o. Trhaný vepřík
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Ohlédnutí 
za uplynulou částí 

bramborářské 
sezony 

Ing. JOSEF KRÁLÍČEK, 
předseda, 

Ing. MILOSLAV CHLAN, 
poradce, 

Český bramborářský svaz, z. s.

Pěstování brambor patří neodmyslitelně k našemu ze-
mědělství. I v letošním roce jistě zaujaly naše občany, 

kteří projížděli nebo procházeli českou krajinou, krásné 
porosty kvetoucích brambor. Aktuální sezona byla a je od 
dvou předcházejících odlišná. Porosty brambor, stejně 
jako u většiny ostatních plodin, netrpěly v průběhu vegeta-
ce dlouhotrvajícím suchem. Jarní výsadba proběhla v té-
měř ideálních klimatických a půdních podmínkách a dr-
tivé procento ploch také v agrotechnických lhůtách. Vývoj 
vegetace ukazoval na velmi dobrou produkci, kterou nyní 
statistici potvrzují. Podobně je tomu v hlavních brambo-
rářských zemích EU. Odbyt produkce přináší brambo-
rářům celou řadu starostí. Prodej zásadním způsobem 
ovlivnila pandemie koronaviru.

K probíhající sezoně 

V roce 2020 bylo podle údajů ČSÚ v ČR osázeno celkem 
29 821 ha brambor, z toho plocha raných činila 2503 ha, pozd-
ních konzumních 18 729 ha, pro produkci škrobu 5774 ha
a plocha sadby brambor 2815 ha. Na zemědělský sektor při-
padlo 23 877 ha (srovnatelná plocha byla osázena naposledy 
v roce 2014) a na domácnosti je odhadováno 5944 ha. Pokud 
tato čísla porovnáme s rokem 2019, pak došlo k navýšení 
osázených ploch o 953 ha. Porovnáme-li podíl domácností 
(ploch do 1 ha), pěstujících v drtivé většině konzumní bram-
bory s plochou konzumních brambor v zemědělském sektoru 
(15 288 ha), je významný. Jak potvrzují množitelé brambo-
rové sadby, v letošním roce byla poptávka ze strany drobných 
pěstitelů výrazně vyšší. 

Hlavní produkce konzumních brambor zůstává soustře-
děna do čtyř krajů – Vysočiny, Středočeského, Jihočeského 
a Jihomoravského. 

Z dat ČSÚ aktuálně vyplývá, že letošní úroda bude vyšší. 
Předpokládá se sklizeň v celkové výši 850 tis. tun brambor, 
což je více o 12 % než v roce 2019. Ve skutečnosti se jedná 
o produkci, která jen mírně převyšuje víceletý průměr (viz 
graf na následující straně). 

Díky vyrovnanějšímu počasí v průběhu letošní sezony se 
mohou spotřebitelé těšit i na dobrou kvalitu brambor v našich 
obchodech. Od první dekády června, kdy se ve větším měřítku 
začaly prodávat domácí rané konzumní brambory, naši pěs-
titelé rozhodující měrou zásobují maloobchodní trh. Díky 
programům Ministerstva zemědělství ČR řada bramborářů 
investovala do výstavby, ale zejména rekonstrukcí skladů pro 
brambory. To byl v minulosti, a v určité míře stále přetrvává, 
jeden z největších problémů našeho bramborářství. Spočívá 
v tom, že pěstitelé pozdních konzumních brambor, tedy hlíz 
vhodných pro uskladnění, nedisponují takovou kapacitou 
kvalitních klimatizovaných skladů, jak by si přáli. Prodej 
tohoto zboží je poté realizován obvykle do konce kalendář-
ního roku, max. v prvních měsících roku následujícího. Tomu 
odpovídá i celkově nižší farmářská cena. Naopak v jarních 
měsících, až do května (června) příslušného kalendářního 
roku, je třeba konzumní brambory nakupovat v zahraničí. 
Maloobchod je tak doplněn převážně zahraničním zbožím 
a samozřejmě za vyšší cenu. 

Česká republika není dlouhodobě v produkci sobě-
stačná. Přes vyšší letošní produkci konzumních brambor 
(po delší době stagnace se zvýšila jejich produkční plocha) 
předpokládáme, že na jaře roku 2021 bude nutné na doplnění 
trhu určité množství konzumních brambor opět ze zahra-
ničí dovést. Lze počítat s objemem min. 100 tis. tun. Důle-
žitým faktorem je rovněž měnící se způsob prodeje a chování Josef Králíček Miloslav Chlan
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Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Brambory 
konzumní

67,4 70,0 68,6 68,0 70,1 66,3 69,1 68,5 67,7 66,0

Ukazatel/
Hospodářský rok 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Dovoz 215 482 129 300 160 089 170 820 193 160

Vývoz 23 716 23 336 20 744 15 235 14 866

Průměrná roční spotřeba brambor v ČR na obyvatele (kg)

Dovoz a vývoz pozdních konzumních brambor ve vybraných letech (t)

Pramen: ČSÚ

Pramen: ČSÚ; *odhad ČBS

spotřebitelů. Stále ve větší míře upřednostňují nákup mytých 
nebo jinak upravených brambor v malém balení. Zde hraje 
důležitou roli vnější kvalita prodávaných hlíz. Pokud má 
slupka vady, zboží je obtížněji prodejné. 

Negativní vliv na obchod s bramborami a ekonomiku 
pěstitelů (nejen) u nás mají omezení spojená s pandemií 
koronaviru. Ti si stěžují na omezený odbyt, zejména pokud 
dodávají svoje produkty přímo do veřejného stravování, 
škol, jídelen apod. V hlavních bramborářských zemích EU 
zůstává i v letošní sezoně problémem pěstitelů zejména odbyt 
brambor určených na zpracování (hranolky) jak pro domácí 
trh, tak pro zahraničí. 

Důležitým faktorem navýšení produkčních ploch 
konzumních brambor v roce 2020 byla vyšší farmářská 
cena brambor v minulé sezoně. Byla způsobena sezonním 
nedostatkem brambor v celé Evropě. Je třeba si uvě-
domit, že vyšší farmářská cena brambor při jejich nižším 
výnosu neznamená automaticky pro pěstitele mimořádně 
vysoký zisk. V každém případě je nutné počítat se sku-
tečnou tržbou z osázeného hektaru. Aby mohli pěstitelé 
vyhodnotit kladně skončenou sezonu, je velmi podstatné, 
zda zpeněží celou úrodu brambor za ceny nad pěstitel-
skými náklady. V případě vyšší osázené plochy a zároveň 

vyšší produkce v bramborářsky významných státech EU 
(Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Velká Británie) 
je trh pod tlakem dovozu přebytků brambor za podnákla-
dové ceny. Česká republika bezesporu mezi dovozové země 
patří. Je tomu tak právě i v letošní sezoně. Nabídka výrazně 
převyšuje poptávku a farmářské ceny klesají. Nyní, v polo-
vině listopadu, kolísají pouze na úrovni 2,00–2,50 Kč/
kg, zatímco loni byly ke stejnému datu o cca 100 % vyšší. 
Na druhé straně jsou spokojenější skupinou spotřebitelé, 
kteří mohou při akcích řetězců nakoupit konzumní bram-
bory i za ceny mezi 6–8 Kč/kg. Do konce kalendářního roku 
nepředpokládáme změnu, ta by mohla přijít v jarních měsí-
cích.

Podobná situace je v podstatě v celé EU. Osázená plocha 
dosáhla 1,66 mil. ha, byla nepatrně vyšší oproti roku 2019. 
Nárůst je v posledních letech setrvalým jevem. Vyšší nárůsty 
ploch brambor platí zejména pro skupinu států označované 
EU-5. U nově přistoupivších zemí unie většinou osázené 
plochy brambor stagnují, nebo klesají.

Odhad letošní sklizně v EU se pohybuje na úrovni 
54,8 mil. tun brambor, což je o 3,7 mil. tun více než v před-
chozím, méně úrodném roce. Problémem bude užití pro-
dukce, hlavně brambor na zpracování. 
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Osázená plocha brambor je důležitá pro každou sezonu, 
rozhodující je skutečná produkce brambor. Pěstitelé dnes 
v drtivé většině umějí pěstovat brambory na špičkové úrovni. 
Vždyť zůstali jen ti nejlepší. Používají nové technologie 
a agrotechnické postupy, kterými je dosahováno stejné kvality 
brambor, jak je běžné u našich sousedů. Máme sice většinou 
nižší výnosy z hektaru, způsobené ale i nižším používáním 
průmyslových hnojiv a prostředků na ochranu rostlin. To je 
velké plus pro domácí produkci brambor. I přes nižší výnosy 
mají domácí pěstitelé velmi podobné pěstitelské náklady na 
tunu brambor, jako je tomu u našich sousedů. Důležitější než 
osázená plocha brambor je skutečně dosažený výnos tržních 
hlíz bramboru z hektaru. Pro dobrou úrodu brambor je vždy 
důležitý dostatek vláhy z přirozených srážek a normální tep-
loty bez extrémních výkyvů. A to vše v letošním roce v pod-
statě bylo.

Zpracovatelé brambor budou mít v letošním roce 
dostatek suroviny. Například škrobárny očekávají vyšší 
nákup brambor až o 10 %, což představuje celkem cca 
220 000 tun zpracovaných brambor. Očekává se, že prodej 
výrobků vyrobených z brambor se změní jak do objemu, tak 
do struktury výrobků. Uvedené neznamená, že objem prodeje 
a cena musí být jen nižší. Výhodou zpracovatelů brambor je, 
že polotovary a výrobky z brambor jsou žádanou potravinou 
i v době krize.

Čeští pěstitelé nabídnou 
od roku 2021 vyšší kvalitu

Kdo se zabývá potravinářskou výrobou a prodejem ví, 
že uplatnit se na trhu s nekvalitním výrobkem není možné. 
Samozřejmě toto platí i o bramborách a výrobcích z nich 
dvojnásob. Konzumní brambory ve slupce jsou potravinou, 
resp. hodnotnou zeleninou, ale také živý organismus. Jako 
s živým organismem je třeba s nimi zacházet od výsadby 
přes sklizeň, skladování, balení nebo zpracování až po malo-
obchodní prodej. Je mimo diskusi, že dnes maloobchodní 
prodejce nekoupí od pěstitele, baličky nebo zpracovatele 

nekvalitní produkci, bez ohledu na velikost obchodu. Na 
druhé straně občas vidíme brambory zelené, naklíčené apod. 
Takové si maloobchodní prodejce určitě nekoupil, a přesto 
tam často jsou. Pravidla pro skladování brambor jsou obecně 
známá, jde o to, jak maloobchod nebo jeho logistický mezi-
sklad tyto podmínky umí dodržet. Nemluvě o podmínkách 
jejich dlouhodobějšího vystavení na pultech maloobchodů. 
Spotřebitel, občan kupující brambory, si toto neuvědomuje 
a většinou z nekvalitních brambor obviňuje pěstitele, produ-
centa brambor.

Režim jakosti Q CZ

Český bramborářský svaz a Ministerstvo zemědělství 
ČR již druhým rokem pracují na novém systému režimu 
jakosti Q CZ (režim) pro konzumní brambory a výrobky 
z nich. V letošním roce by měla být dokončena notifikace 
příslušného dotačního programu u Evropské komise, jehož 
prostřednictvím bude uhrazeno část vícenákladů pěstitelů 
a zpracovatelů na realizaci režimu. Již v příští sezoně na pul-
tech našich maloobchodů budeme moci s velkou jistotou 
nalézt nabídku konzumních brambor a výrobků z nich pod 
značkou Q CZ. 

Tato značka bude spotřebiteli garantovat, že kupuje 
brambory skutečně vypěstované v novém režimu, který se 
významným způsobem liší od konvenčního způsobu pěsto-
vání brambor, např.: 

a) použití certifi kované sadby, 
b)  přednostní použití biologického přípravku na ochranu 

porostů brambor proti mandelince bramborové (sníží se 
potřeba konvenčních přípravků na ochranu proti tomuto 
škodlivému činiteli),

c)  větší využití statkových a organických hnojiv (sníží se 
potřeba užití průmyslových hnojiv),

d)  takový osevní postup, který neumožní nasázet brambory 
na stejný pozemek dříve než za tři roky,

Sázení pokusů v Havlíčkově Borové 
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Podrobnější informace o režimu jakosti můžete najít na 
webových stránkách Českého bramborářského svazu (www.
cbshb.cz), ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR a celý 
systém certifi kace režimu jakosti Q CZ na webových strán-
kách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu země-
dělského (www.ukzuz.cz), který je ve fi nální fázi akreditace 
Českým institutem pro akreditaci, pro certifi kaci brambor 
a výrobků z nich vypěstovaných a vyrobených v režimu jakosti 
Q CZ.

Český bramborářský svaz v dalším kroku navrhuje rea-
lizaci systému Integrované produkce konzumních brambor, 
který by měl být nadstavbou výše popsaného režimu jakosti 
Q CZ. Oba systémy by měly v  budoucnu našim občanům, 
spotřebitelům brambor, vytvořit vysokou garanci kvality 
a potravinářské bezpečnosti u nás vypěstovaných, uprave-
ných a zpracovaných brambor. Uvedené by mělo znamenat 
změnu na trhu s bramborami. Předpokládáme, že naši 
občané stále více sáhnou po domácích bramborách, pro-
tože pro to budou mít dostatek argumentů. Věříme, že i ve 
zbytku bramborářské sezony upřednostní nákup brambor 
domácí produkce a podpoří tím domácí pěstitele. Pokud 
je to možné, nemá logiku dávat přednost potravinám, 
které k nám byly přivezeny v lepším případě přes půl Ev-
ropy. 

Velmi důležitou a pozitivní stránkou připravovaných 
aktivit je akceptace a podpora ze strany Ministerstva země-
dělství ČR stejně jako Agrární komory ČR a Zemědělského 
svazu ČR. Velmi důležitá je i stále se rozvíjející spolupráce 
svazu se Zelinářskou unií Čech a Moravy a Ovocnářskou 
unií ČR.

 �

e)  minimálně o 20 % nižší obsah reziduí z přípravků na 
ochranu rostlin oproti platným předpisům (ověření tohoto 
parametru budou zajišťovat akreditované laboratoře tzv. 
multireziduálním rozborem, který bude zahrnovat široké 
spektrum účinných látek přípravků na ochranu rostlin),

f)  minimálně o 20 % menší obsah kadmia a olova oproti 
platným předpisům (zjišťování reziduí přípravků na 
ochranu rostlin a obsahu kadmia a olova bude v rámci 
režimu systematické, dosud státní inspekční orgány prová-
dějí jen namátkové kontroly),

g)  u smažených a předsmažených výrobků minimálně o 20 % 
menší obsah doporučeného maximálního limitu obsahu 
akrylamidu,

h)  dohledatelnost produktu (pěstování, ošetřování, zpraco-
vání). 

Krušnohorský páreček

Šunka Lada

Osecká klobása 
se sýrem

Naše výrobky získaly ocenění 
Česká chuťovka a Dětská chuťovka 2020

Osecká klobása 
se sýrem
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Vánoční 
gastronomie

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

doc. Ing. MIROSLAV FIŠERA, CSc.,
Katedra gastronomie a hotelnictví, 

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Vánoce, tradice a zvyky v minulosti 

Vánoce se v naší zemi slavily vždy, ale v minulosti je slavili 
naši předkové jinak s ohledem na společenský status. Lišil 

se slavnostní stůl a menu u lidí z bohatých poměrů a u prosté-
ho lidu. Na Štědrý den naši předkové obvykle drželi půst a jíst 
se začalo až s první vycházející hvězdou na obloze. Po celý den 
se však podávalo jídlo zvířatům, ale také neživým věcem se 
nosily dárky v podobě jablka aj. Tuto zvyklost vystihuje verš: 
„Stromy a stromečky, nesu vám od Štědrýho večera drobečky, 
abyste nám taky daly ovoce korečků, jako vám přináším drobeč-
ků“ (Úlehlová-Tilschová, 1997). 

Prvním chodem byly oplatky s medem, které symbo-
lizovaly, že se všichni členové domácnosti dočkají příštího 
Štědrého večera ve zdraví. Tento zvyk se dlouho udržel na Slo-
vácku, kde bylo zvykem péci trdelník. Druhým chodem byla 
polévka, která se lišila podle jednotlivých regionů. Polévka se 
jedla proto, že byla vždy základem výživy. Nejčastěji to byla 
polévka houbová, bramborová, kroupová či jahelná. Pouze 
v okolí rybníků se podávala rybí polévka z jiker. Nejrozšíře-
nějším pokrmem v mnoha krajích byl pokrm nazývaný černý 
kuba nebo houbovec a měl přinést štěstí po celý další rok. 
Dalším významným pokrmem podávaným po polévce byl 

hrách s kroupami nazývaný svatba, který v některých krajích 
ochucovali sušeným ovocem nebo cukrem a perníkem. Ryby 
byly symbolem účasti na lovu a pojídaly se pouze v regionech, 
kde byly rybníky. Jinak hodovali naši předkové poměrně 
skromně. Štědrovečerní hostina byla doplněná také různými 
druhy vánočního pečiva, jako např. tradiční vánočka, jabl-
kový závin, ale také vdolky a perníky. Menu bylo zakončeno 
čerstvým ovocem v podobě hrušek a jablek a také sušenými 
křížalami. Oblíbeným pokrmem byla směs vařeného suše-
ného ovoce (křížaly, hrušky, švestky) s názvem muzika. Po 
další svátky se nevařilo a bylo zvykem dojídat jídla ze Štědrého 
večera (Úlehlová-Tilschová, 1997, Langhammerová, 2004). 

Naši předkové věřili na pověry, proto bylo zvykem 
ochutnat všechny pokrmy, které byly na stole. Tradičními svá-
tečními pokrmy byly již od středověku slané i sladké kaše, med, 
ořechy a sušené ovoce a ovocné omáčky (Feyfrlíková, 2015).

V minulosti byl alkohol na Štědrý den přísně zakázán. 
Každý se těšil na malý dárek v podobě švestkového panáčka 
(sušené švestky napíchané na špejli v podobě panáčka, nablýs-
kané omaštěnou mašlovačkou s bílou papírovou čepičkou), 
ale nikdo ho nesnědl. Součástí tradičních rituálů v minulosti 
stejně jako dnes byla výzdoba vánočního stolu. Pod ubrus se 
kladla semínka a plody všeho, co vyrostlo na polích, ale také se 
používalo seno na výzdobu košíků s ovocem (symbol narození 
Ježíše). Vše zůstávalo na stole po celé svátky, až do Štěpána, 
a poté byla semínka zamíchána do dalšího, co hospodář na 
jaře vyséval. Nohy od stolu se svazovaly řetězem proto, aby 
rodina držela po hromadě. Prostíralo se jedno místo navíc, 
pokud by se zastavil opuštěný pocestný (Úlehlová-Tilschová, 
1997, Štika, 1997).

Vánoce dnes

Dnes zažíváme nepříjemné období spojené s pandemií 
a omezeními spojenými s COVID-19, ale ani to by nemělo 
ovlivnit symboliku a atmosféru svátečních dnů. Stejně jako 
se vyvíjí vše kolem nás, tak se mění tradice, ale také svá-
teční menu a design. Každoročně přicházejí do módy barvy 
představující nové vánoční trendy, které se poté odrazí ve 
výzdobě našich domovů. Vánoce od nepaměti symbolizuje 
jmelí, jehličnany – případně jejich větve, svícny se svíčkami, 
vánoční cukroví, ovoce, ořechy a ozdobený vánoční stromek. 
K Vánocům neodmyslitelně patří svátečně prostřený stůl. 

Prostření a výzdoba slavnostního stolu má svá pravidla. 
Základ při jeho aranžování tvoří slavnostní ubrus, porcelá-
nové, skleněné nebo kovové talíře, příbory, sklenice z ten-
kého, čirého skla, vhodně složené a barevně sladěné ubrousky 
a charakteristické doplňky, které podtrhnou slavnostní atmo-
sféru (obr. 1). Všichni stolovníci ocení malou vizitku, např. 

Miroslav Fišera

Obr. 1 Slavnostně protřený vánoční stůl 

Pavla Burešová Květoslava Šustová
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do trouby. Před podáváním posypeme mladým pórkem, pří-
padně zelenou petrželkou a nahoru vložíme opečený tenký 
plátek slaniny (obr. 3). 

Černý kuba se velmi dobře snoubí se svěžími a ovocnými 
moravskými růžovými víny. 

Filet z kapra s vinnou redukcí 
Suroviny: 4 porce kapra, 3 dl červeného vína, např. Sva-

tovavřinecké, 50 g másla, 2 lžíce medu, 1 šalotka, 4 snítky 
saturejky, mořská sůl

Postup: Na másle zpěníme šalotku, zalijeme vínem, 
provaříme a zredukujeme na polovinu, přidáme 2 lžíce medu 
a krátce povaříme. Filet z kapra nakrájíme na steaky, omy-
jeme, osušíme, osolíme a krátce opečeme na oleji z obou stran. 
Odložíme na papírovou utěrku – necháme vsáknout přeby-
tečný tuk. Opatrně servírujeme na talíř spolu s vinnou redukcí 
(obr. 4). Velmi dobrou volbou k uvedené úpravě kapra, kde 
převládá výrazná chuť ryby s dominantní vinnou redukcí, je 
vyzrálé Svatovavřinecké z Velkopavlovické podoblasti, v kate-
gorii VOC. 

Tvarohová štola
Suroviny: 500 g polohrubá mouka, 1 kypřicí prášek, 

250 g tvarohu, 2 vejce, 150 g cukr krystal, 1 vanilkový cukr, 
špetka soli, 125 g másla (z toho 50 g na potření), strou-
haná citronová kůra (mandle, ořechy, rozinky – podle chuti) 
a trochu rumu na potření

Postup: Postupně suroviny zamícháme, těsto vyválíme 
na plát a pouze přeložíme na poloviny do obdélníkového 
tvaru štoly. Pečeme na pečicím papíru 10 minut při teplotě 

v podobě drobného přáníčka či dárku (může to být zabalený 
bonbon či jiná drobnost). Prostření stolu se odvíjí vždy od 
podávaného menu. Uvedené menu může být rozšířeno např. 
o malý předkrm ze zeleniny, případně kousek sýra v podobě 
dezertu podávaný před sladkým moučníkem a dalšími druhy 
vánočního cukroví (Fišera, 2016).

V současnosti se v menu uplatňují globální trendy, které 
se kombinují s tradičními regionálními recepturami s vyu-
žitím sezonních a místních produktů. Klíčovým prvkem při 
sestavení menu je jednoduchost, čerstvost, autentičnost s pod-
porou jedinečné původní chuti. Pokrmy zastoupené v menu při 
oslavách vánočních svátků jsou doprovázeny různými trendy, 
ale často navazují na místní zvyklosti, které jsou přizpůsobeny 
současným požadavkům a potřebám každé rodiny. Příkladem 
může být netradiční úprava smaženého kapra. 

Vánoční menu 2020

Rybí hrachový krém s krutony z bílého pečiva

Suroviny: Hlava, vnitřnosti a ocas z kapra, 100 g 
hrachu, cibule, kořenová zelenina (mrkev, petržel, celer), 
2 lžíce másla, 2 lžíce mouky, sůl, muškátový květ

Postup: Hrách namočíme přes noc do vody, slijeme 
vodu a uvaříme doměkka. Zvlášť uvaříme s troškou soli 
hlavu, ocas a vnitřnosti. Přidáme předem orestovanou koře-
novou zeleninu s cibulí. Poté uděláme jíšku a po vychlazení 
ji vložíme do vývaru z ryb a zeleniny, zároveň přidáme uva-
řený hrách a vše krátce povaříme. Nakonec polévku roz-
mixujeme a vložíme do ní nakrájené (zvlášť uvařené) jikry 
nebo mlíčí. Podáváme s malými kousky opečeného roh-
líku nebo chleba (obr. 2). Rybí hrachový krém doplní svěží 
víno s pikantní kyselinkou, například z odrůdy Veltlínské 
zelené.

Černý kuba se slaninovým chipsem 
Suroviny: 250 g krup, 50 g sádla, 30 g másla, 50 g suše-

ných hub (měly by být použity modráky nebo křemenáče – 
aby byl pokrm černý), středně velká cibule, kmín, petrželka, 
majoránka, česnek, sůl

Postup: Přebrané a spařené kroupy uvaříme doměkka 
s kouskem másla a se solí. Na sádle orestujeme kmín s cibulí, 
přidáme předem namočené houby a podusíme. Uvařené 
kroupy smícháme s houbami a dochutíme lisovaným čes-
nekem, majoránkou, promastíme zbytkem tuku a dáme 
zapéct buď ve formičkách, nebo v zapékací míse na 15 minut 

Obr. 2 Rybí hrachový krém s krutony

Obr. 3 Černý kuba se slaninovým chipsem

Obr. 4 Filet z kapra s vinnou redukcí 
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Obr. 5 Vánoční štola Obr. 6 Tradiční vánočka z kynutého těsta

195 stupňů a 30 minut při teplotě 140 stupňů. Po upečení 
necháme 20 minut odpočinout a ještě teplou štolu potíráme 
rozpuštěným máslem s rumem a poté posypeme moučkovým 
cukrem (obr. 5). Důležité je připravit ji minimálně tři dny 
předem. Po vychladnutí a zabalení do potravinové fólie štolu 
uložíme do chladu. 

Tuto jednoduchou recepturu si zamiluje každý a ještě 
více, pokud ji ochutná. Je zdravá, jednoduchá na přípravu, 
má vynikající chuť i po několika dnech. Vánoční štola není 
příliš sladká, ale delikátní. Štola má původ v Německu, 
kde ji rádi kombinují se sladkými Ryzlinky v kategorii Aus-
lese (výběr z hroznů) nebo Beerenauslese (výběr z bo-
bulí). 

KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM!
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Ve 12. ročníku soutěže Dobrý tuzemský potravinářský výrobek získaly naše 
výrobky ocenění  „Česká chuťovka“ a „Dětská chuťovka“, a to již po páté v řadě.
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Výsledky 
letošní sklizně 

pšenice s otazníky

PAVEL FILIP,
Svaz průmyslových mlýnů ČR

Pšenice je bezesporu nejvíce pěstovanou obilovinou u nás 
a také v celé Evropě. Ve světovém měřítku ji převyšuje 

pouze kukuřice. Produkce pšenice ve světě stále roste a nej-
více se jí spotřebovává na výrobu potravin, přes 500 milionů 
tun ročně. V České republice zabírá pšenice většinu osevních 
ploch, což je přes 800 tisíc hektarů, představující více než še-
desátiprocentní podíl. Pro výrobu potravin se u nás spotřebu-
je ročně 1,2 milionů tun pšenice. Přibližně stejné množství 
je určeno na výrobu krmiv a necelých 100 tisíc tun na tech-
nické užití. Do krmiv hospodářských zvířat přicházejí kromě 
krmné pšenice také otruby a krmná mouka, které vznikají při 
výrobě potravin. Pšenice tedy zůstává nejvýznamnější obilo-
vinou pro výrobu potravin rostlinného i živočišného půvo-
du. Přesto se nabízí několik otázek. Potřebujeme produkovat 
skutečně takové objemy pšenice? Jak významná jsou zdravot-
ní rizika z lepku? Do jaké míry patří pšenice do nových trendů 
stravování? Také k těmto otázkám se vyjádřím v tomto člán-
ku. Určitě ale výsledky sklizně pšenice ovlivňují ceny potra-
vin a také je pšenice významnou komoditou pro fi nanční trhy, 
čímž může ovlivnit i další sektory ekonomiky.     

Česká republika

Produkce pšenice je u nás v letošním roce čtvrtá nejvyšší 
za posledních 10 let. Sklidilo se jí 5049 tisíc tun, což je o 237 ti-
síc tun více než vloni. Výsledky ovlivnily především vyšší 
výnosy, které dosáhly průměru 6,37 tun z hektaru u ozimé 
pšenice a 4,9 tun z hektaru u pšenice jarní. Meziroční srov-
nání produkce nevyjadřuje objektivní skutečnost, protože 
v předchozích třech letech byly výsledky ovlivněny suchem. 
Je ale vhodné připomenout, že produkce a výnosy pšenice 
za sucha nezaznamenaly výraznější pokles a překračovaly 
průměrné výnosy 5,5 tun z hektaru. To ukazuje na vyspělost 
naší zemědělské výroby i agrotechniky. Zaslouží si to vyslo-
vení uznání našim zemědělcům. V posledních 10 letech byla 

SVAZ PRŮMYSLOVÝCH MLÝNŮ ČR

nejnižší produkce zaznamenána v roce 2018 ve výši 4418 tisíc 
tun s průměrným výnosem 5,39 tun z hektaru. Naopak nej-
vyšší produkce pšenice byla v roce 2016 ve výši 5479 tisíc tun 
při výnosu 6,52 tun z hektaru.

Produkce pšenice je u nás značně přebytková a předpo-
kládá relativně vysoké objemy exportu. Obiloviny obecně se 
staly výhodným exportním artiklem a zachraňují výsledek 
záporné bilance agrárního zahraničního obchodu České 
republiky. Například do srpna letošního roku bilance zahra-
ničního obchodu v obilovinách tvoří plus 7,4 miliardy korun. 
A přestože je potřeba vyslyšet námitky některých odborníků 
a analytiků o nutnosti hledat jiné komodity a dosahovat 
odlišnou strukturu osevních ploch, efekty z obilovin, a pšenice 
obzvláště, jsou významné a zatím velmi výhodné. Nakonec 
výhodná je i kritizovaná řepka, která kromě efektivnosti tržeb 
navíc obohacuje půdu organickou hmotou, má antifytopato-
genní účinky a pozitivně mění strukturu půdy. 

Výsledky letošní produkce pšenice jsou sice velmi pozi-
tivní z hlediska objemu, ale vlivem nepříznivého počasí v prů-
běhu vegetace se projevují problémy s její kvalitou, která je 
nevyrovnaná, liší se nejenom mezi regiony, ale také uvnitř 
regionů. Některé požadované základní kvalitativní ukaza-
tele pšenice, zejména ty pro pekárenské zpracování, není 
možné změnit v technologii výroby. Z mlynářského hlediska 
to je především objemová hmotnost zrna, která se projevuje 
ve výtěžnosti světlé mouky a krupic potřebných pro výrobu 
hrubé a polohrubé mouky. Přímý vliv na kvalitu pekařských 
výrobků má obsah dusíkatých látek a lepku. Výsledky nazna-
čují značný rozptyl hodnot obsahu dusíkatých látek a dobře 
nevychází sedimentační test podle Zelenyho. Vlastnosti lepku 
postrádají dostatek energie pro vývin těsta, ideální nejsou 
i další hodnoty, které jsou závazné pro dodavatele mouky. 
Často se vyskytují porostlá zrna a zrna napadená fuzariózou, 
která byla zjištěna u více než poloviny analyzovaných vzorků 
pšenice. Jejich obsah je ale převážně nízký. Kontaminace 
mykotoxiny je velmi závažným problémem. Deoxynivalenol 
(dále DON) byl zjištěn u 72 procent vzorků, což je výrazně 
více než v minulých letech (2019: 32 procent; 2018: 34 pro-
cent). U 5 vzorků (6 procent z analyzovaných 90) hodnoty 
DON přesáhly povolenou hranici 1250 μg/kg. Na rozdíl od 
minulých let se vyskytuje více i zearalenon (dále ZEA), který 
byl letos zjištěn u 20 procent vzorků pšenice a 3 vzorky (4 pro-
centa) přesáhly povolenou hranici 100 μg/kg. Vyšší kontami-
nace ZEA se týká zejména později sklizené pšenice (po 12. 8. 
2020) pěstované po předplodině kukuřici. Dva vzorky pše-
nice nevyhověly zároveň na DON i na ZEA. Celkem limitům 
pro potravinářské obiloviny nevyhovělo 6 z analyzovaných 
90 (7 procent) vzorků pšenice.

Monitorování kvality obilovin provádí každoročně labo-
ratoř Agrotestu fyto, s. r. o. Z letošní sklizně bylo analyzováno 
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582 vzorků pšenice, z toho bylo 517 vzorků pšenice peká-
renské. Kritériem pro hodnocení výsledků byly požadavky 
ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou. Přihlíží se také 
ke smluvním parametrům, které na trhu převažují.  

Průměrné hodnoty objemové hmotnosti vykázaly 77 kg/
hl. Platné normě vyhovělo pouze 65,6 procent vzorků. Obsah 
dusíkatých látek dosáhl průměru 13 procent a normě vyho-
vělo 90,9 procent vzorků. Sedimentační hodnota měřená 
Zelenyho testem dosáhla průměru 42 ml. Tomuto ukazateli 
vyhovělo 89,9 procent vzorků. Číslo poklesu vykázalo prů-
měrnou hodnotu 300 s, což představuje 88,2 procent vyho-
vujících vzorků. Lepších průměrných výsledků bylo dosaženo 
v Čechách než na Moravě. Při porovnání oblastí českých 
a moravských krajů je v českých krajích o něco lepší objemová 
hmotnost (vyhovělo 68 procent vzorků, průměr 77,3 kg/hl) 
ve srovnání s Moravou (vyhovělo 62 procent, průměr 76,8 kg/
hl). Naopak obsah dusíkatých látek je o něco lepší na Moravě 
(vyhovělo 91 procent, průměr 13,0 procent) než v Čechách 
(86 procent, průměr 12,8 procent), stejně jako kvalita bíl-
kovin (Zelenyho test), na kterou vyhovělo v moravských 
krajích o něco více vzorků (86 procent, průměr 41 ml) než 
v českých krajích (71 procent, průměr 39 ml). Více vzorků se 
sníženým číslem poklesu bylo zjištěno v moravských krajích 

(vyhovělo 84 procent, průměr 284 s) než v českých krajích 
(vyhovělo 92 procent, průměr 310 s).

Výsledky potvrzují velmi širokou variabilitu kvality pše-
nice z letošní sklizně. Rozdíly jsou i na sousedících polích. 
Nejproblematičtějším parametrem letošní sklizně je obje-
mová hmotnost. Zhoršenou kvalitu má lepek. Partie, které 
nevyhovují potravinářské kvalitě, budou automaticky převe-
deny do krmné pšenice. 

Z uvedených výsledků rozhodně není nutné vyvolávat 
paniku, že by v rámci republiky nebylo dostatečné množství 
pšenice v potravinářské kvalitě. Proto bude nezbytná velmi 
pečlivá kontrola kvality a hygienické bezpečnosti. V současné 
době je také nezbytné najít a zajistit kvalitní potravinářskou 
pšenici pro tuzemskou spotřebu, protože zájem o zakoupení 
této pšenice mají především v Německu, kde letošní sklizeň 
vykazuje defi cit. Lze odhadnout, že v potravinářské kvalitě 
máme u nás k dispozici 2 miliony tun. Pro export je tedy k dis-
pozici 600 tisíc tun. Nepočítáme objem koncových skladů, 
protože jde nejvíce o zásoby mlýnů a velkokapacitních skladů 
nezbytné pro výrobu v období dozrávání zrna po sklizni. Ale 
dobře víme, že se vyváží daleko více pšenice než uvedených 
600 tisíc tun. V loňském marketingovém roce se vyvezlo 
celkem 2,2 milionu tun pšenice. Vyvezení kvalitních partií 
z republiky může nastat během několika měsíců. Například 
v dubnu 2017 se vyvezlo 319 tisíc tun pšenice za jeden měsíc. 

V důsledku poptávek a realizovaných skutečných 
obchodů na export začíná tlak na ceny, které jsou již o 300 až 
500 korun za tunu vyšší než v loňském roce. Cenové požadavky 
zemědělských výrobců jsou i vyšší, ale mlýny je nemohou při-
jmout vzhledem k prodejním cenám svých výrobků. Rostou 
také evropské ceny. Ceny potravinářské pšenice na pařížské 
burze Matif od srpna po mírném zakolísání stoupají od 190 do 
210 eur za tunu, což v přepočtu znamená 5000 až 5500 Kč za 
tunu. Přepočet ovlivňuje vývoj kurzu koruny vůči euru. Proto 
se stalo, že v září bylo možné tržit více korun za tunu pšenice 
než nyní, kdy koruna posílila a evropská cena se mírně snížila. 
Prognóza dalšího cenového vývoje sice ukazuje pouze na další 
mírný růst, ale díky ekonomické krizi ve světě hrozí nebezpečí 
i skokového zvýšení cen. Nevíme, co nás čeká v dalších měsí-
cích, a především na začátku roku 2021. 

V českém prostoru bude záležet na tom, jak se podaří 
českým mlynářům nakoupit nebo zabezpečit potřebné 
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množství kvalitní potravinářské pšenice až do sklizně v roce 
2021. Za jaké to bude ceny. Nebo jinak, jak se podaří zvýšit 
ceny mouky a pekařských výrobků. Cena mouky v obcho-
dech sice podle statistiků stoupla od jara až o 16 procent, 
ale mlýny cenu nezvýšily ani o halíř. Podle údajů ČSÚ mají 
obchodníci na mouce marži 67 procent. Rozhodující pro 
výrobce je ale cena mouky pro pekárenský průmysl. A v tomto 
případě pak rozhodují ceny pekařských výrobků, jejichž zvý-
šení je velmi obtížné, protože marže obchodních řetězců 
se v tomto sektoru již snížily a pohybují se okolo 35 pro-
cent.

Docela nás mrzí, že někteří analytici a zemědělci tvrdí, 
že díky úrodě by neměla růst cena potravin. Podle analytiků 
by se neměly znovu zvedat spotřebitelské ceny. „Jestliže se 
podaří sklidit letošní úrodu, nebude důvod k růstu cen země-
dělských produktů. Mírný nadbytek by naopak měl stabili-
zovat ceny základních potravin v obchodech,“ říká hlavní 
ekonom BHS Štěpán Křeček. Analytik Trinity Bank Lukáš 
Kovanda dodal, že úroda vytváří tlak zmírňující inflaci. 
„Doba citelné infl ace a znatelného růstu cen potravin končí.“ 
Mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha ale upozor-
ňuje, že v posledních letech byla úroda kvůli suchu slabší, 
meziroční srovnání tak kvůli tomu vypadá dobře. „Vlhké 
počasí pěstitelům uškodilo. Vlhko se podepsalo i na kvalitě 
sklízených obilovin. I přesto je dostatek obilovin v potravi-
nářské kvalitě,“ dodal. Požadavky zemědělských výrobců na 
vyšší ceny pšenice nelze kritizovat. Logicky prodávají tomu, 
kdo dá víc. Ale na druhé straně již dlouhodobě dosahují nej-
vyšší marže v obilní vertikále. Pokud jde o mlynáře, tak ty již 
nemají žádné rezervy k pokrytí ztrát díky záporné marži. Ke 
zvýšení cen mouky tedy musí dojít. 

 

Svět a Evropská unie

Podle posledních prognóz bylo v roce 2020 ze skliz-
ňové plochy 220,1 mil. hektarů sklizeno 764,9 mil. tun pše-
nice při průměrném výnosu 3,48 t/ha. Celosvětová sklizeň 
pšenice tak meziročně vzroste o zhruba půl procenta. U celo-
světové produkce cereálií se očekává zvýšení produkce 
o 2 procenta na celkových 2762 mil. t.

Předpoklad světové spotřeby pšenice ve výši 749 mil. 
tun je ve srovnání se světovou produkcí odhadovanou ve výši 
764,9 mil. tun nižší. Světová bilance pšenice by proto v tomto 
roce měla být přebytková a světové zásoby pšenice by na 
konci roku měly vzrůst na 284,8 mil. tun, což je opět rekordní 
úroveň. Na světovém dovozu pšenice se letos budou podílet 
především státy severní Afriky, Středního východu, Dálného 
východu a subsaharské Afriky. Nejvyšší vývozy pšenice se 
předpokládají z EU, ale budou nižší než vloni.  

Počty analyzovaných vzorků pšenice sklizně 2020 
získaných z jednotlivých krajů

Pšenice celkem Pšenice pekárenská
Kraj Počet Podíl Počet Podíl

Středočeský 109 18,7 % 96 18,6 %

Jihočeský 46 7,9 % 46 8,9 %

Plzeňský 15 2,6 % 15 2,9 %

Karlovarský 0 0,0 % 0 0,0 %

Ústecký 24 4,1 % 24 4,6 %

Liberecký 0 0,0 % 0 0,0 %

Královéhradecký 31 5,3 % 28 5,4 %

Pardubický 28 4,8 % 24 4,6 %

Vysočina 72 12,4 % 62 12,0 %

Jihomoravský 118 20,3 % 108 20,9 %

Olomoucký 60 10,3 % 48 9,3 %

Zlínský 30 5,2 % 27 5,2 %

Moravskoslezský 49 8,4 % 39 7,5 %

Celkem 582 100 % 517 100 %

Procentický podíl vzorků pšenice, které vyhovují hodnotám jakostních ukazatelů pro pekárenskou pšenici podle
požadavků ČSN 46 1100-2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Objemová hmotnost
nejméně 76,0 kg·hl−1 86 86 75 59 89 76 96 87 99 69 77 95 69 66

N-látky
nejméně 11,5 % 90 71 80 87 74 90 83 68 78 83 89 94 96 91

Zelenyho test
nejméně 30 ml 83 71 91 92 92 97 90 86 87 88 92 90 92 90

Číslo poklesu
nejméně 220 s 89 92 98 73 71 85 97 89 98 97 97 97 96 88

Pramen: Monitoring kvality sklizně pšenice v ČR, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., 
Agrotest, zemědělské zkušebnictví, poradenství a výzkum, s. r. o., Agrotest fyto, s. r. o.

Průměrné hodnoty kvality pšenice sklizené v ČR, sklizeň 
2007–2020

Rok
Objemová 
hmotnost

(kg/hl)
N-látky 

v suš. (%)
Zelenyho 

test
(ml)

Číslo 
poklesu

(s)
2007 78,5 13,1 42 320

2008 78,9 12,6 42 329

2009 77,5 12,5 43 328

2010 76,6 12,9 41 278

2011 78,8 12,2 45 255

2012 77,8 13,7 51 296

2013 80,9 12,7 42 338

2014 78,9 12,1 42 306

2015 82,2 12,5 40 351

2016 77,2 12,7 41 324

2017 78,2 13,7 46 332

2018 80,1 13,5 45 329

2019 77,8 14,0 45 346

2020 77,2 13,0 42 300

Pramen: Monitoring kvality sklizně pšenice v ČR, Zemědělský 
výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., Agrotest, zemědělské 

zkušebnictví, poradenství a výzkum, s. r. o.,   Agrotest fyto, s. r. o.
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V roce 2020 by v EU mělo být sklizeno 272 mil. tun obi-
lovin, z toho 116 mil. tun pšenice. Struktura spotřeby by měla 
být přibližně stejná jako v předchozím roce. Konečné zásoby 
obilovin by měly dosáhnout 49 mil. tun, z toho pšenice 9 mil. 
tun. Pokud do cenového vývoje nezasáhnou jiné vlivy, ceny by 
mohly mít přirozený růst z hlediska nákladů na skladování. 
Vše ale může ovlivnit koronavirová a následně hospodářská 
krize. Zatím ceny stoupají.

Prognózy a tendence 

 Nejenom Česká republika, ale i Evropská unie produkuje 
přebytky pšenice pro export. I přesto, že v uplynulém mar-
ketingovém roce se z EU vyvezlo rekordní množství pšenice 

Procentický podíl vzorků pšenice neodpovídajících hodnotami svých parametrů technologické jakosti potravinářské 
pšenice podle požadavků ČSN 46 1100-2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Objemová hmotnost 
nižší než 780 g/l

37,4 32,4 52,1 70,2 32,8 50,6 12,8 36,7 4,6 56,1 45,3 16,2 50,2 55,1

Objemová hmotnost 
nižší než 760 g/l*

14,0 13,7 26,0 40,6 11,8 24,2 3,8 12,5 1,3 30,6 23,0 5,5 31,1 34,4

Zelenyho test 
nižší než 30 ml*

17,2 29,0 8,8 7,5 10,5 1,0 10,1 13,6 12,7 12,0 8,2 9,6 7,8 10,1

Číslo poklesu 
nižší než 220 s*

11,0 8,2 2,2 26,8 30,2 14,4 3,1 11,3 2,3 3,2 3,2 3,3 4,4 11,8

N-látky
nižší než 12 %

19,6 42,2 33,9 23,6 42,3 15,2 27,0 48,4 33,0 26,8 15,6 12,1 7,2 17,4

N-látky nižší 11,5 %* 9,9 28,7 19,3 13,2 28,9 9,6 17,2 32,0 22,5 17,3 11,0 6,1 4,4 9,1

Obsah příměsí* 34,7 24,8 22,0 28,1 37,1 39,6 37,5 38,0 44,1 36,4 44,9 43,8 43,0 37,1

Obsah nečistot* 31,2 17,6 51,6 41,0 68,3 40,0 56,4 17,8 11,9 51,0 20,8 10,9 17,9 59,0

Poznámka: *) Jakostní ukazatele podle ČSN 461100-2 platné od 1. 7. 2002

Pramen: Monitoring kvality sklizně pšenice v ČR, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., 
Agrotest, zemědělské zkušebnictví, poradenství a výzkum, s. r. o., Agrotest fyto, s. r. o.

a pšeničné mouky ve výši 35 milionů tun v hodnotě zrna, 
z dlouhodobého hlediska dochází ke snižování. Exporty jsou 
zatím ekonomicky výhodné, ale pokud se sníží zemědělské 
dotace v EU, klesne i rentabilita produkce a současně exporty. 
Mění se také teritoria obchodu. Tato situace má přímý vliv 
na produkci a export pšenice v České republice. Když k tomu 
připočítáme vliv kurzu koruny vůči euru, efekty exportů se 
i u nás postupně sníží, až zmizí. To ale znamená, že v zásadě 
nepotřebujeme současné objemy produkce pšenice. Proto je 
potřeba hledat novou strukturu plodin. Je nutné zdůraznit 
skutečnost, že to není úkol pouze pro zemědělce, ale i pro 
potravináře z hlediska vývoje nových výrobků. Rozhodně 
je také důležité zvýšit chovy hospodářských zvířat a výrobu 
potravin živočišného původu. Souvisí to s opatřeními vlády 
pro posílení soběstačnosti v potravinách. 

Spotřeba pšenice pro výrobu potravin je sice určitě 
nepostradatelná z hlediska efektivnosti výživy, ale stále více se 
projevují zdravotní rizika v případě jednostranné konzumace 
pšeničných výrobků. Nejde pouze o celiakii postihující pouze 
malé procento populace (chronické autoimunitní onemoc-
nění postihující gastrointestinální soustavu, které však může 
mít i mimostřevní příznaky), ale především o alergie na lepek. 
Alergiemi trpí více než 10 procent populace. Je pravdou, že se 
v naší stravě velmi málo objevují další obiloviny a také luště-
niny. Přestože se v reakci na tuto situaci objevují na trhu stále 
více nové výrobky, je to málo, protože bilance spotřeby jed-
notlivých druhů obilovin se příliš nemění. Vyšší objemy zpra-
cování má pouze oves. Je tomu tak především proto, že nové 
výrobky jsou dražší nebo mají zcela odlišnou charakteristiku 
oproti tradičním pokrmům. Také je čím dál dražší moderní 
výrobní technologie.

Pšenice určitě patří i do nových trendů stravování. 
Výrobci musí najít správnou formu zpracování i podoby 
výrobků a přesvědčit spotřebitele, že to jsou ty správné 
a zdravé potraviny. Je přeci již dlouho známo, jak se napří-
klad snižuje glykemický index mouky vlivem přidání vlákniny 
v podobě obalových vrstev zrna a kvašením. Obilní vláknina je 
v naší stravě nezastupitelná a teprve nejnovější výzkumy obje-
vují její přínosy pro naše zdraví. Přestože dnes preferujeme 
ovesné a ječné výrobky pro přirozeně vyšší obsah polyfeno-
litických látek, jako přirozených antioxidantů, jsou tyto látky 
obsaženy i v pšenici a v žitě. Pšenice tedy nezmizí ani z polí, 
ani z našeho jídelníčku.   �
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SPOLEČNĚ JSME ZÍSKALI
NOVÁ OCENĚNÍ

SPOLEČNĚ JSME ZÍSKALI
NOVÁ OCENĚNÍ

Farmářský domácí špek Vesnická klobása Krušnohorský salám

Pražská šunka Úvalský játrový sýr Dršťková polévka Rudolfovo utopenci

Kozomín 500, 277 45 Úžice

www.rsmasocz.cz

Naše výrobky získaly ocenění  ČESKÁ CHUŤOVKA 2020

Métský salám
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Globální 
změny počasí 
a zemědělství

Ing. JOSEF KUBIŠ,
předseda představenstva 

AGRO Jesenice u Prahy a. s.
a člen představenstva AK ČR

Vposledních desetiletích dochází ke změnám klimatu na 
Zemi a v celém světě probíhá diskuze o příčinách těch-

to změn. Zvyšuje se průměrná teplota, v polárních oblastech 
dochází k tání ledovců, v některých regionech se projevuje 
nedostatek srážek.

Příčiny změn klimatu 

Názory na příčiny těchto změn se ale podstatně liší. 
Jedna skupina, tzv. skeptici, zastávají názor, že ke změnám 
klimatu na Zemi docházelo neustále po celou dobu její historie 
a že současné změny nejsou nic nového. Střídaly se doby 
ledové, poslední skončila před cca 12 tis. lety. Někdy byly 
změny tak velké a rychlé, že několikrát v historii naší planety 
došlo téměř k úplnému vyhynutí veškerého života. Není to tak 
dávno, co na Sahaře byla voda a byla plná života, před tisíci 
lety bylo Grónsko zelená země, pak přišla malá doba ledová 
a v Evropě byl hlad a začaly války. Všechny tyto změny pro-
bíhaly v době, kdy člověk na tyto změny neměl prakticky vliv. 
Dle názoru skeptiků je rozumnější se těmto změnám přizpů-
sobovat, než s nimi bojovat. Dle některých názorů, například 
Deloitte, u nás zvýšení teploty o 1–2 stupně bude mít na eko-
nomiku kladný vliv. Optimální teplota podle těchto názorů je 
z hlediska hospodářství 15 °C. Druhá skupina, tzv. klimatičtí 
aktivisté, uvádějí za hlavní příčinu změn klimatu působení 
lidské společnosti. Strmý nárůst počtu obyvatel za posled-
ních 200 let, devastace přírody, masivní spalování fosilních 
paliv, zemědělství, to jsou všechno příčiny, které nenávratně 
poškozují přírodu a životní prostředí. Za hlavní příčinu 
oteplování Země považují zvyšování koncentrace skleníko-
vých plynů v atmosféře jako důsledek masivního spalování 
fosilních paliv a produktivního zemědělství. Uvádějí katas-
trofi cké scénáře o zvýšení teploty planety o 1–2 °C do roku 
2100, a pokud se to nezastaví, tak dojde ke kolapsu života na 
Zemi.

Vliv skleníkových plynů na klima

Bez skleníkových plynů by Země byla zmrzlá planeta 
s teplotou -18 °C, o 33 °C nižší než dnes. Jejich vliv na pod-
mínky života je příznivý. Jde o to, kolik jich má v atmosféře 
být, aby nedocházelo k prudkým změnám klimatu, aby se 
organismy stačily těmto změnám přizpůsobit, jako už mno-
hokrát v minulosti. Atmosféra je složena ze 78 % z N, z 21 % 
O2, 0,9 % argonu a zbytek jsou ostatní plyny včetně skleníko-
vých. Největší skleníkový efekt má vodní pára, které je v atmo-
sféře 0–4 %, podle oblastí. V termoregulaci Země má kladný 
i záporný vliv, zadržuje teplo vyzařované ze země, na druhé 
straně oblaky odrážejí sluneční paprsky a tím snižují teplotu 
planety. Na její množství v atmosféře nemá člověk podstatný 
vliv, snad jen v oblastech plošného zavlažování. Množství 
ostatních skleníkových plynů je člověkem značně ovlivňo-
váno. CO2 je v atmosféře 0,03 %, metanu 0,00018 % a oxidů 
N a halogen uhlovodíků ještě méně. Na skleníkovém efektu 
mimo vodní páry se z 55 % podílí CO2, ze 24 % halogen uhlo-
vodíky, metan z 15 % a oxidy N z 6 %. Skleníkové plyny mají 
různou stálost, vodní pára vydrží v atmosféře v průměru 9 dní, 
metan má poločas rozpadu 3 roky a do 12 let se v podstatě roz-
loží, oxidy N vydrží v atmosféře 120 let a CO2 více než 200 let.
Od začátku průmyslové revoluce před zhruba 150 lety se zvý-
šila teplota na Zemi o 0,6 °C, koncentrace CO2 se zvýšila z 280 
na 370 ppm, to je zvýšení o třetinu, zvýšila se i koncentrace 
metanu a freonů. Teplota a koncentrace skleníkových plynů 
se měnily vždy. Skeptici zastávají názor, že napřed se zvýší 
teplota a teprve následně se změní koncentrace skleníkových 
plynů, aktivisté mají opačný názor, že napřed se mění koncen-
trace skleníkových plynů a ty pak ovlivní teplotu. Za poslední 
dekádu se ale oteplování Země zpomalovalo, i když se stále 
zvyšovala koncentrace skleníkových plynů. Jeden z názorů, 
podpořený i měřeními NASA, je, že teplota Země je ovlivňo-
vána hlavně barometrickým tlakem atmosféry a ten je ovliv-
ňován termodynamickým solárně tlakovým efektem Slunce. 
Jednoznačně určit, které události mají prokazatelný vliv na 
změny klimatu, je značně složité a bude vyžadovat delší sledo-
vání a vyhodnocování v odborné diskuzi bez zasahování poli-
tických vlivů.

Globální koloběh uhlíku

Uhlík je chemický prvek, který tvoří základ všech orga-
nických sloučenin, a tím i všech živých organismů. Je vázán 
v různých formách, v litosféře je ho 100 mil. Gt, v oceánech 
38 tis. Gt, ve fosilních palivech 4 tis. Gt, v půdě 1,5 tis. Gt, 
v atmosféře 750 Gt a nejméně v rostlinách 560 Gt. Mezi jednot-
livými formami dochází ke vzájemným cyklickým výměnám. 
Geochemický cyklus uhlíku je pomalý a pracuje v závislosti 
na cyklu biologickém, který je rychlejší a uhlík jím projde 
cca za 20 let. Nás zajímá hlavně biologický cyklus, který pro-
bíhá hlavně mezi biosférou a atmosférou, ročně se vzájemně 
vymění 120 Gt uhlíku. Do biologického cyklu je možno zahr-
nout i potravní řetězec. Základní hnací silou biologického 
koloběhu uhlíku je fotosyntéza a dýchání živých organismů, 
hnací silou fotosyntézy je sluneční energie. Fotosyntéza je 
hnací silou i při koloběhu kyslíku v přírodě. Zelené rostliny 
sice při fotosyntéze kyslík produkují, ale samy ho také spo-
třebují. Část spotřebují v noci při dýchání a zbytek se spotře-
buje v oxidaci při rozkladu zelených rostlin. Veškerý život na 
Zemi je závislý na fotosyntéze zelených rostlin, které pomocí 
sluneční energie odeberou CO2 z atmosféry, zabudují slu-
neční energii a uhlík do organických vazeb a vytvoří biomasu. 
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Zjednodušeně rozkladem organické hmoty se získá akumu-
lovaná sluneční energie a uhlík se ve formě CO2 vrací zpět 
do atmosféry. Energii ze sacharidů je možno použít k výrobě 
potravin živočišného původu, k výrobě umělých hmot, sta-
vebních materiálů, ale i k výrobě energie v bionaftě, biolihu 
a elektrické energie z biometanu. Ti, co považují zemědělství 
za jednoho z největších producentů skleníkových plynů, se 
dopouštějí nevědomky velkého omylu. Zemědělství sice svojí 
činností produkuje CO2, ale ten si vzaly rostliny při fotosyn-
téze z atmosféry a on se jen do atmosféry vrací zpět uzavřením 
biologického cyklu. Je podstatný rozdíl mezi produkcí CO2 ze 
zemědělství, která nezvyšuje jeho koncentraci v atmosféře, 
a produkcí CO2 shořením fosilních paliv, kdy uhlík, který byl 
uložený v zemi, uvolňují do atmosféry.

Stanovisko EU ke změnám klimatu

Názor Komise a Parlamentu EU je jasný a shoduje se 
s mainstreamovou „ofi ciální vědeckou pravdou“, kterou berou 
za jedinou správnou. Za změnu klimatu a oteplování Země 
může zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. 
Do roku 2030 musíme snížit celkové emise až o 60 % oproti 
roku 1990 a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality, 
přestat s emisemi skleníkových plynů úplně. To bude zna-
menat radikální změny v dopravě a výrobě el. energie, kde by 
se mělo přestat se spalováním fosilních paliv. V zemědělství 
zavést na podstatné ploše tzv. ekologickou výrobu, omezit 
živočišnou výrobu a spotřebu červeného masa snížit výhle-
dově na polovinu. Bude snaha zavést zvláštní daň ze spotřeby 
masa a daň z uhlíkové stopy zanechané převážením potravin. 
Tyto cíle budou zakotveny v Zelené dohodě, na kterou budou 
vynaloženy obrovské prostředky, které ale budou chybět jinde. 
Doufejme, že se Komise a Parlament nemýlí, protože Evropa 
se podílí na světových emisích jen z 9 %, a pokud se nepřidají 
rozhodující země, jako jsou USA, Čína, Indie a další, tak snaha 
Evropy bude jen velmi málo platná.

Změny klimatu a zemědělství

Zemědělství se dostalo neprávem pod kritiku jako jeden 
z velkých znečišťovatelů životního prostředí. Uvádí se, že se 
podílí na celkových emisích skleníkových plynů mezi 9–21 %,
to podle zaujatosti jednotlivých autorů. Naše zemědělství 

je na tom podstatně lépe, podle studie, zpracované ČHMÚ 
z roku 2006, se podílí na celkových emisích v ČR pěti procenty. 
Situace je ale podstatně lepší, protože tyto údaje neberou 
v potaz, že skleníkové plyny pocházející ze zemědělské čin-
nosti se jen do atmosféry vrací, když byly před tím z atmosféry 
odčerpány rostlinami v biologickém uhlíkatém cyklu. Země-
dělci ale zvyšují skleníkové plyny spotřebou nafty a el. energie 
při zajišťování výroby. To by se dalo odstranit, pokud by 
ochránci životního prostředí nebojovali proti bionaftě a bio-
plynovým stanicím. V minulosti zajišťovala energii v země-
dělské výrobě třetina národa a 500 tis. tažných koní, pro koně 
bylo třeba krmivo skoro z 1 mil. ha, dnes by se na této ploše 
mohla vyrábět energie z obnovitelných zdrojů. Snaha řešit 
problémy v zemědělství zavedením ekologického zemědělství 
na podstatné ploše vyřeší jen problém současné nadvýroby ve 
vyspělých zemích, protože v extenzivním ekologickém sys-
tému je podstatně menší výroba. Při zavedení tohoto způsobu 
hospodaření bude potřeba mnohem více pracovníků, kteří se 
ale do zemědělství nehrnou, bude potřeba daleko větší množ-
ství dotací na pokrytí ztrátové výroby a při zavedení výroby 
biopotravin na celé ploše by se uživila jenom třetina oby-
vatel, jak uvádí studie z Velké Británie. Přitom dodnes nikdo 
věrohodně neprokázal, že biopotraviny jsou zdravější než 
konvenční, které mají menší náklady na výrobu, a jsou tedy 
levnější. Stejně podle odborníků na výživu je pro naše zdraví 
rozhodující životní styl a složení stravy a ne, jestli ten kus tuč-
ného masa na talíři je bio. Také snaha řešit snížení emisí eko-
logickým zemědělstvím je diskutabilní. Ekologický extenzivní 
způsob spotřebuje sice na jednotku plochy méně energie, ale 
ještě méně se vyprodukuje, a tak, když se to přepočte na množ-
ství produkce, je spotřeba energie 1,5–1,7x vyšší a dochází 
k takzvanému „ekologickému paradoxu“, kdy ekologická 
výroba zanechává ekologickou stopu uhlíku 1,5x větší než 
konvenční zemědělství, jak uvádí studie „Vývoj ekologického 
zemědělství v ČR v ekonomických souvislostech“ z Mende-
lovy univerzity z roku 2015. Ani s kritizovaným chovem skotu 
to není tak špatné z hlediska životního prostředí, jak se uvádí. 
Kráva sice produkuje CO2, ten se ale vrací zpět do atmosféry, 
odkud ho vzaly rostliny, které posloužily krávě jako krmivo. 
Ten by se i tak stejně uvolnil při rozkladu organické hmoty. 
Vypouští i metan, ten se ale během pár let rozloží, a tak, když se 
nezvyšuje počet krav, se množství metanu v atmosféře od krav 
také nezvyšuje a zůstává stále stejné. Naopak my jsme snížili 
stavy skotu od roku 1990 o 60 %, takže jsme snížili i množ-
ství metanu od našich krav v atmosféře také o 60 %. Bylo také 
prokázáno, že kráva z intenzivního chovu krmená kvalitním 
krmivem vypouští o 40 % metanu méně než ekologická kráva, 
krmená nekvalitní pící z rozkvetlé louky s vysokým podílem 
vlákniny.

Krajina, životní prostředí 
a české zemědělství 

Dnešní generace pod padesát let v transatlantické společ-
nosti se narodily už do doby, kdy potravin bylo vždy dostatek, 
nepoznaly, co to je hlad, a jsou přesvědčeny, že už to tak bude 
pořád. Většina lidí žije ve městech, poslední dobou se ale 
začínají stěhovat na venkov. Zemědělství přestává mít podle 
nich hlavní úkol výroby potravin, venkov má hlavně plnit 
environmentální funkci pro trávení volného času lidí. A tak 
se nekontrolovatelně zabírá půda pro výstavbu satelitních 
měst, nákupních center, rekonstruují se silnice s kruhovými 
objezdy, staví se chodníky. Chtějí žít na vesnici, ale vadí jim 
venkovský život, trocha bláta, v sezoně noční práce na polích, 
někdy zápach od zvířat. Z polních cest se dělají asfaltové 
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cyklostezky, a jak se dostanou zemědělci na pole, nikoho 
moc nezajímá. Nejraději by měli všude kolem rozkvetlou 
louku s brouky a motýly a mokřady s obojživelníky. Dnes 
v době internetu má každý možnost nepřeberného množství 
povrchních informací, a tak mainstream zastává názor, že za 
většinu problémů může zemědělství. Bylo několik let sucho, za 
které mohli zemědělci, dnes ale začalo pršet a příroda je stejně 
ochuzena o dešťovou vodu ze statisíců hektarů stavebních 
pozemků pod betonem a asfaltem, která se nemůže vsáknout 
a za dva týdny je v Hamburku. Za necelých sto let byl zastavěn 
milion hektarů půdy, nové nádrže na vodu se nestaví, od roku 
1990 jsme nepostavili žádnou. Přitom každoroční ztráta vody 
z krajiny u zastavěných ploch představuje úbytek 3,5 mili-
ardy m3, to je kapacita všech přehrad v zemi. Aby se zvýšilo 
zadržení vody, tak je názor zvýšit plochy travních porostů. 
Přitom naši předci měli louky jen v místech vysoké hladiny 
spodní vody, věděli, že utužený travní porost na suchém sta-
novišti zadržuje vodu méně než orná půda. Velké zemědělské 
podniky a velikost honů měly způsobit úbytek drobné zvěře. 
Přitom například u nás koroptve jsou, zatímco ve Švýcarsku 
již v roce 2018 vyhlásili koroptev za vyhynulý druh, a to tam 
nemají ani velké zemědělské podniky a ani tam nebylo socia-
listické zemědělství. V loňském roce se přemnožili hraboši na 
jižní Moravě a způsobili škody na porostech za dvě miliardy 
Kč, letos udělali škodu za jednu miliardu v severních Čechách. 
Zemědělci měli zakázanou jejich likvidaci od životního pro-
středí, náhradu škod nedostali ale žádnou. Mainstream šel tak 
daleko, že dva nejmenovaní docenti Masarykovy univerzity 
napsali oslavný článek o prospěšnosti hraboše v krajině, to se 
to rozhoduje, když platí ten druhý. Jistě nechceme v zeměděl-
ství dopadnout tak jako u lesů, kdy špatným hospodařením, 
ale hlavně nekritickou ochranou hodného brouka lýkožrouta 

jsme si ho namnožili a zničili téměř polovinu jehličnatých 
lesů. Naše krajina vytvořená za staletí zemědělci je krásná a je 
jedna z nejhezčích v Evropě a to přitom české zemědělství bylo 
vždy intenzivní ve srovnání s ostatními zeměmi. Jistě všichni 
chceme, aby naše zemědělství bylo prosperující a konkurence- 
schopné, protože všechny vyspělé státy takové mají a je to 
základ prosperity celé společnosti. Jenom se musíme naučit 
skloubit ekonomiku produkce potravin a přitom udržet kva-
litu životního prostředí. Pro udržení pestrosti života v krajině 
by bylo vhodné v katastru každé obce vyčlenit 10–15 % ploch 
ze zemědělské výroby pro ekologii ochránců přírody, kde by 
byl prostor pro brouky, motýly, hraboše, drobnou zvěř a také 
plocha pro rozkvetlou louku. Na ostatní ploše se musí umožnit 
moderní výroba, která bude konkurenceschopná se světem. 
Evropa má spoustu jiných problémů než jen zemědělství 
a v budoucnu nebude ochotná dotovat ztrátovou ekologickou 
výrobu na většině ploch. Prostředky je potřeba přesměrovat 
na plošné rozšíření chytrého precizního zemědělství, které při 
špičkové nejmodernější technice s využitím výpočetní tech-
niky a GPS dokáže ekonomicky vyrobit dostatek potravin 
a přitom zachovat kvalitní životní prostředí. Zemědělství jako 
biologický obor se musí řídit biologickými zákony, které pra-
cují ve složitých dlouholetých cyklech. Důsledky jejich poru-
šení se neprojeví hned, tak jako se hned neprojevilo sucho, 
když jsme porušili koloběh vody v přírodě, hned se také nepro-
jevilo poškození lesů. Jde o to, aby problémy v zemědělství 
začali řešit odborníci se znalostí  věci, s dlouholetou zkušeností 
přímo ve výrobě, se znalostí venkovského života a zákonitostí 
biologického charakteru a ne ekologičtí nadšenci s povrch-
ními znalostmi z internetu. Zde se mi chce doložit dovětek 
„a k tomu nám dopomáhej Bůh“.

�

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2021

 AGRO Jesenice u Prahy a.s.

www.agrojesenice.cz  |  www.milujememrazene.cz
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PF 2021

NOVÉ SÍDLO FIRMY: 

Petrohradská 1536/1, Vršovice, 101 00 Praha 10
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Od zprovoznění 
nových 

Ústředních jatek 
v Praze-Holešovicích 

uplynulo 125 let
MVDr. JOSEF RADOŠ 

V minulosti chrám českých řezníků 
 – dnes populární pražská tržnice

Na nutnosti vybudovat pražské ústřední jatky se podí-
lel společenský rozvoj a stoupající technický pokrok. Ke 

konci devatenáctého století však docházelo k řešení otázek 
pražského jatečnictví zejména z hlediska veřejného zdravot-
nictví a hygieny. V té souvislosti bylo nutné vyřešit mimo jiné 
i způsob provádění a hloubku zdravotní prohlídky masa.

Po téměř desetiletém svízelném jednání byly konečně 
koupeny pozemky pro výstavbu ústředních jatek. Měly výměru 
26 600 čtverečních sáhů a stály 185 978 zlatých. Tyto pozemky 
tvořily jádro budoucích jatek. Mimo to bylo nutné koupit ještě 
od obce Holešovice pozemky na zřízení levobřežní komuni-
kace a zajištění proti záplavám, protože celá tato oblast byla 
v inundaci. Šlo o pozemky o další výměře přes 5000 čtvereč-
ních sáhů. Později pak byly přikupovány ještě další pozemky, 
a to zejména z nutnosti stanovit novou potravní čáru. Podle 
předloženého projektu městským stavebním úřadem se před-
pokládal stavební náklad 1 510 000 zlatých, kromě ceny sta-
vebních pozemků. Ten se však odborné komisi zdál příliš 
vysoký, a proto byl později poněkud snížen. 

V roce 1892 schválil císař nový zemský zákon, podle 
něhož se lhůta pro výstavbu ústředních jatek, původně sta-
novená na tři roky, prodloužila o další tři roky. V tomtéž roce 
došlo pak konečně k vypsání ofertního řízení na zadání veš-
kerých staveb v jatkách a tržnici dobytka. Práce musely být 
ofertovány v souladu s podmínkami a požadavky nadřízených 
orgánů, které byly uvedeny v příslušném živnostenském povo-
lení pro stavbu. Mimo to byly samostatně zadány práce spo-
jené s přeložením ulice Jateční.

Stavba byla zahájena v březnu 1893, tedy v době, kdy již 
podle původního zákona měla být hotova. Trvala však zhruba 
pouhé dva roky a ústřední jatky včetně dobytčího trhu byly 
dne 1. července 1895 slavnostně otevřeny. Přítomni byli 

náměstkové starosty města Podlipný a Kühn, všichni sta-
rostové stávajících společenstev řezníků a uzenářů v Praze 
a starosta Zemské jednoty řezníků a uzenářů v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku Plaček, který ve svém projevu tlumočil 
nejen obavy drobných živnostníků, kteří měli strach o svoji 
existenci, ale i víru, že při oboustranné dobré vůli bude možno 
najít řešení, aby k tomu nedošlo a obě strany mohly být uspo-
kojeny. Poděkoval městu a jeho zástupcům za významné dílo, 
které bude dělat Praze čest, za dílo velkolepé, jakým se nemůže 
pochlubit ani sídelní město Vídeň. Na jeho projev reagoval 
náměstek starosty Podlipný, který jako zástupce města Prahy 
slavnostně prohlásil: „Toto ústředí zde zřídilo město proto, aby 
už mělo konečně svůj stálý, účelně zařízený trh a aby dosavadní 
porážky ze středu města byly odstraněny a to hlavně a jedině 
z důvodů zdravotních a hygienických, a proto nikdy ne co podnik 
výdělečný.“ 

Řízením ústředních jatek byla pověřena první správní 
rada, jejímž členem byl náměstek pražského starosty Kühn 
a jeho zástupcem místopředseda Švagrovský ze společenstva 
novoměstských řezníků. V osmičlenné správní radě, která se 
volila každý rok, měli řezníci tři zástupce. Prvním správcem 
jatek byl jmenován veterinář Vacata. Pro výkon veterinárně-
-zdravotní služby bylo určeno šest veterinářů, kteří měli k ruce 
osm dohlížitelů v porážkách a tržnicích. Jako hlavní tržní dny 
byly určeny pondělí a čtvrtek. 

Provozní podmínky a základní kapacity jatek z roku 
1905:
–  Na vykládací rampě vlečky vedoucí z nádraží Praha Bubny 

bylo možné souběžně vykládat nebo nakládat 20 železnič-
ních vozů.

–  Z vlečky bylo možné dopravovat dobytek buď do tržnic, nebo 
do tržních či jatečních chlévů, případně rovnou na porážky.

–  Tržiště pro hovězí dobytek byla dvě. Jedno kryté, zařízené 
pro 600 těžších kusů, a druhé nekryté pro 800 kusů lehčího 
rázu.

–  Pro tržní hovězí dobytek byly k dispozici zděné chlévy na 
700 kusů, dále chlévy prozatímní na 240 kusů.

–  Tržiště pro drobný dobytek měl kapacitu pro 3000 vepřů, 
skopců a telat.

–  Hovězí porážky byly dvě, jedna v pražském a druhá ve ven-
kovském obvodu potravní daně. V první bylo možné porážet 
současně 30 a v druhé 10 kusů skotu. Denní kapacita obou 
porážek činila 500 kusů skotu.

–  Původní vepřová porážka měla 12 oddělení s celkovou kapa-
citou 1800 vepřů. V roce 1897 byla rozšířena o 8 oddělení 
a v roce 1905 o dalších 8 oddělení, takže denní kapacita 
činila 4200 vepřů.

–  Skopová a telecí porážka měly denní kapacitu pro 500 kusů.
–  Do tržnice masa určeného pro prodej ve velkém bývalo 

denně dováženo cca 60 tun hovězího a vepřového masa 
a až 500 telat a 200 skopců. Při tržnici masa byla k dispozici 
strojně chlazená chladírna.

–  V jateční části objektu byly další stavby jako věž s nádr-
žemi na studniční vodu, strojovny, chlévy pro jateční hovězí 
dobytek, místnosti pro paření drštěk, telecích okruží, hlav 
a nožek, dále střevárna, sušárna krve, zařízení na těžení 
albuminu z krve, konírny a další provozovny.

–  V roce 1905 byla přistavena ještě porážka pro koně s denní 
kapacitou 50 kusů. 

Otevření jatečního areálu v Holešovicích v polovině 
roku 1895 nevyvolalo automatické rušení porážek dobytka na 
celém území Prahy. Činnost ukončily jen jatky a dobytčí trhy ve 
vnitřní Praze. Ostatní porážky se pod různými záminkami sna-
žily dále provozovat svoji činnost a jejich zánik se prodloužil 
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o více než tři desetiletí. Na dobytčí a masný trh v holešovických 
jatkách byl od roku 1895 přeložen pražský dobytčí trh od Slepé 
brány, umístěný dosud v horní části Nového Města. Před-
městské obce se však snažily své místní dobytčí trhy i nadále 
udržet a nechtěly chápat výhody koncentrace tohoto druhu 
obchodu na jedno místo. Přirozená koncentrace obchodu 
na dobytčím a masném trhu v holešovických jatkách byla 
nakonec důsledkem toho, že řezníci a obchodníci s dobytkem 
měli zájem na dovozech dobytka do pražské oblasti ze zahra-
ničí, protože pražské okolí dodávalo na pražské trhy jen zane-
dbatelné množství z celkového obchodu v místě. 

Pražští řezníci a uzenáři se dlouhodobě snažili zabránit 
zřízení ústředních jatek v Praze. Pro jejich počínání je nutné 
uvážit několik objektivních skutečností. V minulosti patřilo ke 
cti řádného řeznického mistra, aby si svobodně mohl nakoupit 
dobytek, který mu vyhovoval, odborně jej porazil, řádně ošetřil 
maso a pečlivě vytěžil a opracoval všechny vedlejší produkty. 
Tak to činili řezníci po staletí, ať již ve svých porážkách nebo 
v jatkách cechovních. 

Cechovní jatky podléhaly po stránce zdravotní kontroly 
městským orgánům nebo přísežným orgánům cechovním. 
Byly však majetkem a v provozu řeznických korporací. Výtěžek 
z provozu jatek šel do cechovní pokladnice a byl hlavním 
zdrojem příjmů pro podporu vdov, sirotků, nemocných, pře-
stárlých nebo ne vlastní vinou zchudlých členů. Jiné sociální 
péče v té době nebylo. Zřízením ústředních městských jatek 
řezníci tyto své výsady, a možno říci i svůj společenský význam, 
ztratili, a to bez náhrady za zcela znehodnocený společný 
majetek vzdor tomu, že v té době měli v obecním zastupitel-
stvu tři své zástupce, z nichž jeden byl i členem městské rady.

Dopravní spojení s ústředními jatkami v Praze-Holešo-
vicích bylo pro mnohé občany a organizace velmi obtížné. Sil-
niční komunikace byla zpočátku pouze provizorní, most přes 
Štvanici (Hlávkův) ještě nebyl postaven a tramvaj k jatkám 
nejela. Lze si představit, že pro řezníky z Vyšehradu znamenala 
cesta do jatek v Holešovicích celodenní výlet, přičemž dobytek 
koupený kdekoliv musel být dopraven na ústřední trh při 
nových jatkách. Vícenáklady spojené s dodávkou dobytka na 
ústřední trh v Holešovicích a dovoz masa a ostatních potrav-
ních surovin z Holešovic do řeznických závodů v hlavním 
městě šly přirozeně k tíži řezníků. Náklady byly značné, a to 
zejména, když řezník neměl svůj vlastní dopravní prostředek 
a byl odkázán na služby povozníků. V souvislosti s tím je třeba 
uvážit, že ještě v roce 1898 jezdila v Praze „koňka“ a že tramvaj 

k jatkám byla zavedena až okolo roku 1900 až 1912. Veškerá 
doprava do jatek byla vedena nejživějším centrem hlavního 
města kolem Prašné brány.

Značnou komplikací byla, a to zejména zpočátku, tzv. 
potravní čára, kde se platila státní potravní daň. Pražská 
obec při řešení přípravných prací pro výstavbu jatek na tuto 
otázku jaksi zapomněla. Zásahem do dlouholetých zvyklostí 
byla i skutečnost, že veškeré maso, dovážené do Prahy z před-
městí nebo z venkova, muselo procházet zdravotní kontrolou 
na Ústředních jatkách v Praze-Holešovicích. Koupil-li vyše-
hradský řezník od svého kolegy z Braníku zabité prase, muselo 
být nejprve dodáno do ústředních jatek, tam prohlédnuto 
a vezeno zpět na Vyšehrad.

Jak uvádí neznámý autor (snad P. Kuchař) ve svých 
rukopisných vzpomínkách, podíleli se pražští řezníci na pří-
pravných pracích souvisejících s výstavbou jatek. Byli členy 
různých komisí a snad se také zúčastnili jako experti návštěvy 
jatek v cizině. Jako zajímavost se v uvedených vzpomínkách 
uvádí, že pražští konšelé se v době, kdy již byly vypracovány 
projekty na výstavbu, dotazovali společenstev řezníků, zda by 
nechtěla tuto stavbu podniknout sama. K posouzení byla sou-
časně předána celá projektová dokumentace. Pro projednání 
návrhu městské rady byla ustavena devítičlenná komise, v níž 
byli zástupci všech pěti společenstev (čtyři řeznická a jedno 
uzenářské), která po podrobném jednání dospěla k názoru, 
že vzhledem k rozsahu plánované akce a předpokládanému 
fi nančnímu nákladu není v silách řeznických korporací tako-
vouto akci podniknout, a s díky nabídku městské rady odmítla.

Otázka zřízení veřejných jatek a ústředního dobytčího 
trhu pro Prahu byla uspokojivě vyřešena. Zůstala však nadále 
otevřena otázka zřízení druhých veřejných jatek pro před-
městí a sousední obce, pro něž bylo rovněž zákonem naří-
zeno povinné užívání veřejných jatek. Dlouho se uvažovalo, 
že pro tyto obce budou v Holešovicích v těsném sousedství 
ústředních jatek postaveny mimo potravní čáru jatky druhé. 
Že se o tom uvažovalo zcela vážně, o tom svědčí skutečnost, že 
v dispozičním plánu ústředních jatek z roku 1895 byl pro tento 
účel rezervován volný prostor a pro budoucí předměstské jatky 
zvolena i samostatná správní rada. To všechno kvůli potravní 
čáře, která je dnes pro nás pojmem zcela nepochopitelným. 
Plných pět let trvala jednání obecních orgánů s ministerstvem 
fi nancí, se zemským fi nančním ředitelstvím a s jinými part-
nery, v neposlední řadě i řeznickými korporacemi, než konečně 
zvítězil rozum. Bylo přece zřejmé, že uvažované řešení by bylo 
krajně nehospodárné a pro uživatele těchto druhých jatek neú-
nosné. Pravděpodobně se již v mnohých hlavách rýsovaly ideje 
Velké Prahy jako města s jasnou perspektivou evropského 
velkoměsta. Bylo proto rozhodnuto, že holešovické ústřední 
jatky, jež ležely částečně v čáře potravní daně a částečně mimo 
ní, je možno poměrně levně adaptovat, aby mohly sloužit jak 
obci pražské, tak i některým předměstím a sousedním obcím. 
Kromě toho zůstanou v provozu veřejné městské jatky a trž-
nice masa v Karlíně, na Smíchově, Královských Vinohradech 
a na Žižkově.

Obtížně řešitelná problematika potravní daně vyplývala 
ze skutečnosti, že město Praha bylo uzavřeno tzv. potravní 
čárou, kde byla vybírána potravní daň, všeobecně nazývaná 
„akcíz“, výběrčí daně pak „akcízáci“. Výběrny byly na hlav-
ních vstupních ulicích uzavřeného obvodu. Výběrem daně 
bylo pověřeno státem město Praha. Na předměstích leží-
cích mimo potravní čáru a v sousedních obcích náležejících 
k témuž okresu byla vybírána zvláštní daň, tzv. daň z masa 
a porážek. Tu nevybíral přímo stát, nýbrž jeho plnomocníci. 
Byli to nájemci tohoto práva, kterým ho stát na šest po sobě 
jdoucích let pronajímal. K tomu bylo třeba většího kapitálu, 
proto byl o tuto činnost malý zájem. Pronájem se řešil veřejnou Areál jatek
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dražbou. Jednalo se však o podnik dosti výnosný. Nájemce si 
často zjednodušil vybírání daně tím, že poskytl důvěryhodným 
mistrům roční paušál, což bylo potvrzeno smlouvou a podpisy, 
a proto se tito mistři nazývali „podepsaní“, čímž byla vyzna-
čena výhoda proti „nepodepsaným“ mistrům, kteří platili 
daň za jeden kilogram masa, což byla daň poměrně vysoká. 
Porážky dobytka a koupi masa museli hlásit nájemci, což 
bylo další břemeno vedle prohlídek, které zřízenci u „nepo-
depsaných“ konali. Tím bylo též ztíženo zakládání živností. 
Mnohý začátečník na to doplatil a jeho živnost zanikla. Později 
se ujala této činnosti úspěšně mimo soukromých osob spole-
čenstva, která se stala nájemcem sama. Společenstva zvládala 
dobře ekonomický vztah mezi oběma skupinami a značně tím 
usnadnila zakládání nových živností. 

Jatky a tržnice masa v této všeobecně prospěšné podobě 
neměly být podniky výdělečnými. Režijní a zdravotně poli-
cejní náklady měly krýt tržní a jateční poplatky, takže zúčast-
něné obce nemusely na jatky doplácet ze svých prostředků. 
Všechny ostatní soukromé porážky byly postupně zrušeny, 
až na zcela zanedbatelné výjimky, jako byla porážka telat 
a bagounů. Všechny tyto převratné změny v systému trhů na 
jatečná zvířata, jejich porážení a trhování masa v dané oblasti 
a zásadní změna charakteru těchto až dosud soukromých 
nebo společenstevních zařízení na „Ústav“, tedy zařízení 
veřejně prospěšné, znamenaly pro řezníky ztrátu odvěkých 
pozic.

Vývoj šel samozřejmě dál. Zákonem z dubna 1920 se 
s Prahou sloučilo 38 sousedních obcí a osad a vznikla Velká 
Praha pod společným názvem Hlavní město Praha. Zákon 
vstoupil v platnost dnem 1. ledna 1922. Počet obyvatel Velké 
Prahy byl v té době 700 000. V důsledku tohoto uspořádání 
došlo postupně k uzavření jatek předměstských a Ústřední 
jatky v Praze-Holešovicích získaly monopolní postavení 
v zásobování metropole masem.

Nahlédneme-li do statistických čísel bývalých pražských 
ústředních jatek, dostaneme se k velmi zajímavým údajům 
o výkonech tohoto zařízení. Porážky skotu, vepřů a bagounů 
byly téměř po celou existenci jatek velmi kolísavé. Podí-
lela se na tom hospodářská situace ovlivněná dvěma světo-
vými válkami a také různě vysoký podíl masa dodávaného do 
trhu jatek z venkovských porážek produkčních oblastí. Také 
značně nerovnoměrný, v některých obdobích rozhodující 
dovoz živých jatečných zvířat ze zahraničí působil na výkyvy 
ve výkonech porážek skotu i prasat. 

Maximální porážky skotu byly zaznamenány v roce 1935 
s denním průměrem 567 kusů. Poráželo se „na stanech“, při 
použití pouze ručního zdvihacího zařízení. Hovězí přední 
čtvrtě a celé hovězí zadky včetně těžkých volských se odná-
šely do odvěšoven. (Volské zadky se dělily kvůli úpravě cen-
ných mas až ve vychladlém stavu.) K maximálním porážkám 
vepřů včetně bagounů došlo v roce 1928, kdy denní průměr 
činil 2610 vypařených prasat. Posuďme tento výkon v souvis-
losti s používanou technikou, kdy pracovníci měli k dispozici 
pouze pařicí vany, stoly, zvonky, nože a sekáče či sekyry.

V ústředních jatkách, které prošly společně s politickou 
situací v našem státě řadou hospodářských a organizačních 
etap, docházelo zákonitě k významným společenským a soci-
álním jevům. Této organizaci se nevyhnuly např. ani různě 
závažné stávky zaměstnanců. Je nutno dodat, že téměř po 
celé období fungování pražských jatek, jako organizace slou-
žící k zásobování obyvatelstva masem, docházelo postupně 
ke skryté, někdy dokonce přímo k revoluční snaze o utlumení 
vlivu majitele, tj. Hlavního města Prahy, na hospodářskou čin-
nost a řízení organizace. 

Ráz vnitřního života jatek jako instituce určené pro 
porážení dobytka v oboru řeznictví a masného obchodu vůbec 
byl vždy silně ovlivňován nejen právními, ale i mezilidskými 
vztahy mezi jednotlivými kategoriemi pracovníků. Zvláštní 
kastou na pražských jatkách byli porážeči hovězího dobytka, 
kteří si vzhledem ke své profesní význačnosti snažili udržet 
výsadní postavení. Byla to skupina řezníků výborně place-
ných, obdivovaných svými kolegy, se silným sklonem k furi-
antství. Počátkem roku 1920 se o této skupině jednalo dokonce 
ve správní radě jatek, protože tito porážeči nechtěli dovolit živ-
nostníkům, aby si mohli porážet na jatkách prostřednictvím 
svých vlastních zaměstnanců, jak to dovoloval jateční řád. 
„Hovězáci“ bývali známí výbornými fyzickými předpoklady 
pro zvládání těžké práce, na což byli náležitě hrdí. Z jejich 
okruhu se v té době rekrutovalo mnoho vrcholových spor-
tovců, zejména boxerů, zápasníků a ostatních těžkých atletů. 
Nepřekonatelní byli zejména v přetahování lanem, které bylo 
kdysi i olympijským sportem. 

Za všechny si dovolím představit siláka Josefa Soukupa, 
který pracoval jako „zadkař“, přenášející těžké volské zadky 
o váze až 300 kg do odvěšoven. Populárního Soukupa znala 
celá Praha jako nepřemožitelného zápasníka a vzpěrače. 
V roce 1894 dobyl na II. mezinárodních atletických závodech 
v Praze na Střeleckém ostrově první vzpěračský titul mistra 
Čech. Později vystupoval s varietními výkony, do kterých 
vkládal svoji udivující sílu. Zdvíhal jednoručně 104 kg a již 
jako profesionál zvedal na podiu celý orchestr i s kapelníkem. 

Vedle stálých zaměstnanců prováděli porážky v objektu 
jatek ještě zaměstnanci řady soukromých fi rem, resp. druž-
stev. Značné množství vytěženého masa se do jatek dováželo 
z ostatních částí státu. Toto maso bývalo pravidelně lépe ošet-
řeno, a proto bylo trnem v oku jatečním dělníkům. Např. v roce 
1934 bylo do pražských jatek dovezeno 144 960 kusů zabitých 
telat, 405 050 kusů zabitých vepřů, 15 891 kusů zabitých ovcí 
a koz, 70 176 kusů zabitých jehňat a kůzlat, 10 141 tun hově-
zího masa a 16 tun vepřového masa.

V roce 1938 se střetlo společenstvo velkořezníků s odbo-
rovou organizací řeznických dělníků v urputném sporu 
o vepřové chlupy. Spor byl i důvodem pro dílčí stávku, která 
vypukla v prvních lednových týdnech. Do roku 1929 byly vep-
řové chlupy považovány za bezcennou složku jatečních kusů 
a z jatek je údajně odváželo společenstvo velkořezníků. Pak ale 
velkořezníci i porážeči našli zájem o odběr tohoto zboží. Podle 
zpráv byli počátkem roku 1938 velkořezníci i porážeči vázáni 
smlouvou u dalších odběratelů, že jim budou vepřové chlupy 
dodávat. Společenstvo velkořezníků, ve snaze dosáhnout 

Tržnice masa pražských jatek (1895)
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v takových obchodech co největších obratů, sdělilo dělníkům 
na porážkách, že dostanou vepře k porážce jen tehdy, ode-
vzdají-li chlupy. Dělnictvo však mělo podle kolektivní smlouvy 
na chlupy právo a požadovalo, aby chlupy z vepřů zůstávaly na 
jatkách až do vyřešení sporu. Spor mě řešit soud. Užší jateční 
komise se snažila mezi stranami sporu zprostředkovat dohodu 
do doby „po zítřejším trhu“, kdy se obě strany měly opět sejít 
k jednání a donést konkrétní návrhy. Spor však nebyl vyřešen 
a společenstvo velkořezníků podalo určovací žalobu k pra-
covnímu soudu, údajně pro nedodržování dohody. V únoru 
se společenstvo velkořezníků a dělnické organizace přece jen 
o vepřových chlupech dohodly.

Druhá stávka v pražských jatkách však byla závažnější. 
Koncem května 1947 vrcholily spory mezi družstvy Drujat 
a Druvel. Drujat – původně jen pracovní družstvo porážečů 
a samostatných dělníků – měl v té době 600 členů. Druvel – 
družstvo velkořezníků a jiných živnostníků – měl tehdy asi 
220 členů. Po květnu 1945 si Drujat vytvořil ve svém středu 
obchodní složku, která vzala živnostníkům během roku 
více než 60 % obchodního obratu, tedy jejich práci. Členové 
Druvelu odmítli v té době nabídku vstupu do Drujatu. Již 
8. února 1947 bylo konstatováno o zaniklém družstvu dro-
bařů a střevařů v pražských jatkách, že zřízením dvou družstev 
jejich členové Drobspolu pozbyli možnosti samostatného pod-
nikání. Předpokladem pro zřízení družstev Drujatu a Druvelu 
bylo, že všechny dosavadní samostatné podniky si udrží své 
uplatnění. Zástupci Drujatu žádali, aby Druvel nezaměst-
nával žádné námezdní síly, aby manuální práce vykonávali 
jen členové družstva osobně a aby nerozšiřoval počet svých 
členů. Ve sporu o manuální práci při porážkách dne 27. května 
zástupci Drujatu na adresu členů Druvelu údajně prohlásili: 
„že tyto práce si budou hájit právem revoluce, a kdyby velkořez-
níci takto dále postupovali, že vyvolají celojateční stávku děl-
nictva“. Drujat tak usiloval o monopolizaci práce na jatkách 
pro své členy a zaměstnance, čímž porušoval zásadu, podle níž 
bylo užívání veřejných jatek svobodně přístupné všem pracov-
níkům a podnikatelům v oboru, čímž se vyvažovala obligator-
nost tamních porážek pro obvod města.

Stávka na pražských jatkách nakonec vypukla 16. červ-
na. Trvala od 9,30 do 12,30 hodin. Vznikla ze sporu druž-
stev Drujat a Druvel o právo vykonávat manuální práce. 
Obě družstva se zavázala, že budou spolu vyjednávat, ale do 
19. června k dohodě nedošlo. Jednání byl nakonec přítomen 
i předseda Ústřední rady odborů, poslanec Antonín Zápo-
tocký (budoucí prezident republiky), který údajně prohlásil: 
„že v dnešní době, chce-li někdo pracovati, nemůže býti od 
práce zdržován“. Zásadně se tak postavil na stranu práva. 
Spor mezi družstvy dále vyústil v požadavek, aby Zápotocký 
přijal zástupce Drujatu a Druvelu. Schůzka však neuspoko-
jila vedoucí činitele Drujatu, protože Zápotocký se vlastně 
věcně postavil za požadavky Druvelu. Pro městskou správu 
holešovických jatek tak bylo do budoucna velmi negativním 
signálem, že podle platného rozhodnutí Ministerstva výživy 
je třeba na jatkách uznávat pouze dvě porážející složky, a to 
obchodní a pracovní družstvo Drujat a obchodní družstvo 
Druvel. Tento závěr demonstroval dlouhodobě upadající vliv 
magistrátu Hlavního města Prahy na činnost jatek.

Také třetí stávka v pražských jatkách byla velmi dra-
matická, tím spíše, že důvodem k jejímu vzniku bylo zneu-
žití úmrtí pracovníka vepřové porážky. V roce 1954 byl vydán 
úředně závazný pokyn o začleňování jednotlivých prací do tříd 
se stanovenou sazbou za jednotlivou třídu. Jednalo se o tzv. 
Státní katalog prací. Šlo o uplatňování principu odměňo-
vání podle množství, jakosti a společenské důležitosti vyko-
nané práce. Jednání o zavedení tohoto systému bylo ztíženo 
především tam, kde se v té době vyskytovaly neodůvodněné 

rozdíly v jednotlivých sazbách. Někteří mistři nepochopili cíl 
tohoto úkolu. Před podřízenými vystupovali tak, že normo-
vači mají povinnost pracujícím vysvětlovat správnost zavádění 
pořádku do odměňování, a oni budou jen společně s pracují-
cími kritizovat. Úkol byl ale pro všechny jednoznačný. Normo-
vači odpovídají za kvalitu výkonových norem, mistři za jejich 
zavádění do praxe. V následujících letech docházelo k různým 
modifi kacím způsobu odměňování jak u dělnických kategorií, 
tak u technických a ostatních hospodářských pracovníků. 
Jednalo se převážně o snahu zainteresovat zaměstnance na 
hospodářském výsledku organizace. Zavádění pořádku do 
odměňování bylo často doprovázeno vážnými incidenty mezi 
dělníky a vedoucími pracovníky. Problematické bylo v té sou-
vislosti i účinkování představitelů stranických a odborových 
organizací. K nejvážnějšímu konfl iktu na pražských jatkách 
došlo v roce 1956 za působení podnikového ředitele Josefa 
Kohouta.

V tom roce zemřel přímo v areálu jatek dělník z vepřové 
porážky. Příčinou jeho smrti bylo selhání srdeční činnosti 
při čekání na sanitku. V té souvislosti byla zastavena práce 
v celých jatkách. Okamžitě byly vytvořeny stávkové výbory. Ve 
velkém sále se shromáždili zaměstnanci ze všech pracovišť, 
kteří žádali, aby byl povolán vedoucí pracovník Ministerstva 
výživy. Na místo se dostavil první náměstek ministryně Štěpán 
Horník, kterému byly předloženy požadavky stávkového 
výboru. Za prvé, aby byl odvolán z funkce podnikový ředitel 
Kohout, dále aby byla posouzena práce na jednotlivých poráž-
kách, která je vzhledem k tvrdosti výkonových norem velmi 
vyčerpávající. Náměstek se však postavil za ředitele jatek 
s tím, že ho odvolávat nebude, protože se ničím neprovinil. 
Dělníkům však slíbil, že nechá úroveň výkonových norem 
prověřit odborníky z jiných podniků masného průmyslu. 
Normy byly po posouzení shledány jako správně nastavené. 
Jak se později ukázalo, stávka byla již delší dobu připravována 
a čekalo se jen na vhodný čas k jejímu zahájení. Úmrtí porá-
žeče bylo tak dobrou příležitostí k vyvolání incidentu. Stávka 
pracovníků v pražských jatkách byla jediná v období celého 
znárodněného potravinářského průmyslu.

V červnu roku 1951 schválila schůze rady Ústředního 
národního výboru Hlavního města Prahy převod správy 
majetkové podstaty na Pražský průmysl masný. Dosavadním 
orgánům zdravotní a veterinární služby bylo ve správní 
budově holešovických jatek smluvně ponecháno jen několik 
místností pro výkony zdravotního a veterinárního dozoru 
a kontroly. K ofi ciálnímu převodu areálu došlo již v červenci 
souběžně s ukončením činnosti veřejných jatek v Praze, což 
vlastně vylučovalo možnost dalšího provozování soukromých 
řeznických živností v daném teritoriu. V tomto měsíci převzal 
Pražský průmysl masný všechny zaměstnance jatek do svých 
služeb. Po roce 1951 užíval národní podnik Pražský průmysl 
masný původně městský areál holešovických jatek, rozšířený 
o výrobu výsekového masa, ještě po dobu tří desetiletí. Další 
provoz areálu v centrální části Prahy se stále více stával urba-
nistickou anomálií a byl pro město zdrojem celé řady obtíží. 
K přeložení jatečního provozu došlo po roce 1980, kdy byly 
vybudovány nové masokombináty v Písnici a Čakovicích, ale 
za situace centrálně dirigovaného hospodářského života. Za 
tu dobu u nás upadly v zapomenutí funkce a význam dobytčích 
trhů a celá jateční atmosféra.

Po zániku jatečního a řeznického provozu v pražských 
Holešovicích byl po roce 1982 původně městský komplex 
ústředních jatek přeměněn ve všeobecnou tržnici. Na rozdíl 
od původních plánů začala tato tržnice od svých prvopo-
čátků sloužit maloobchodu, a ne velkoobchodu a zásobování 
Prahy, jak se o tom uvažovalo v souvislosti s výstavbou nových 
jatek v Praze-Malešicích již od dvacátých let. Mezi pražským 
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obyvatelstvem je holešovická tržnice značně oblíbená i přes 
nedostatečnou dopravní kapacitu v jejím okolí.

Na pražské jatky mám i já dosti živé osobní vzpomínky. 
Jako vyučený řezník a uzenář s dvouletou praxí jsem studoval 
v letech 1951–1953 na Vyšší škole masného průmyslu v Praze. 
V osnovách školy se vedle všeobecně vzdělávacích předmětů 
kladl důraz zejména na odbornou praxi a její teoretickou 
nadstavbu. Další praktické znalosti a dovednosti navazující 
na odborná učiliště jsme získávali ve velkých a velmi respek-
tovaných pražských řeznických nebo uzenářských fi rmách, 
jako byla např. Zvonařka na Vinohradech, uzenářský závod 
U Benešů na Smíchově, rybný závod v Holešovicích a v řadě 
dalších. Praxi z oboru jatečnictví jsme absolvovali v pražských 
holešovických jatkách, kde jsme pracovali na porážkách, pří-
padně v dršťkárně a ve střevárně. Na hovězí porážce jsme 
mívali k dispozici samostatnou tzv. malou jateční halu, pro-
tože pracovnímu rytmu výkonných porážečů, kteří pracovali 
ve skupinách, jsme pochopitelně nemohli stačit. Mimo školní 
praxe a o prázdninách jsme se někteří rádi účastnili zvláštních 
směn, za které jsme bývali honorováni.

V devadesátých letech jsem pracoval jako obchodní 
ředitel na Generálním ředitelství masného průmyslu v Praze. 
Moje pracovní náplň obsahovala mimo jiné i organizování hos-
podaření s masem, zásobování vnitřního trhu a řízení exportu. 
V té době se již naplno projevovala nízká účinnost tehdejšího 
administrativně-direktivního systému řízení, zejména proto, 
že živočišná produkce českého zemědělství začala v někte-
rých obdobích silně převyšovat plánovanou produkci výrobků 
z masa určených pro vnitřní trh. V důsledku toho došlo k pře-
plnění všech tuzemských mrazírenských kapacit a bylo nutné 
maso skladovat i v zahraničí, zejména v Německu, a dokonce 
i v Bulharsku. Určitým bilančním regulátorem nadprodukce 

skotu i prasat byl ex port masa v jatečné i mrazírenské úpravě, 
včetně speciálních druhů masných výrobků s převahou polo- 
konzervovaných šunek určených pro západní trhy, zejména 
pro USA. Při této činnosti však bylo nutné respektovat tzv. roz-
dílový ukazatel, což byl vtah mezi tuzemskou velkoobchodní 
cenou a realizační cenou na zahraničním trhu, který export 
z ekonomických důvodů do určité míry omezoval. 

Samozřejmě, že přetlak výroby masa se dotýkal také 
jatečných kapacit, nejvíce však pražských jatek. Já jsem byl 
nucen z titulu své funkce často řešit obtížnou situaci s ředi-
telem závodu, Jaroslavem Novotným. Situace bývala vyhro-
cena tak, že v některých dnech hrozilo dokonce uzavření vrat 
přetížených jatek, které neměly zajištěný dostatečný odbyt 
masa. 

Moje poslední, dosti nostalgická návštěva bývalého ředi-
tele se uskutečnila v zimě roku 1978, již v uzavřených jatkách. 
Když jsem procházel hlavní komunikací, tak jsem Jaroslava 
potkal před budovou bývalé Burzy. Byl oblečen v obvyklém 
pracovním řeznickém obleku, v ruce držel lopatu a odklízel 
sníh. A tak jsme jen krátce při horkém čaji zavzpomínali na 
staré časy, na naši nelehkou spolupráci v období přebytku 
masa a zejména na slavnou historii pražských ústředních jatek.

Situace v živočišné produkci českého zemědělství před 
privatizací státního majetku je v porovnání se současností 
nesrovnatelná. Domácí produkce jatečných prasat byla před 
rokem 1990 více než dvojnásobná a roční spotřeba masa na 
obyvatele v bilanční hmotnosti o téměř 20 kg vyšší. Tento 
propad byl způsoben souhrou společenských a hospodář-
ských událostí, jako byla rychlá a chaotická privatizace stát-
ního majetku, nedostatečná podpora českého zemědělství 
z domácích i unijních zdrojů a také nízká odborná úroveň 
vedoucích pracovníků rezortu zemědělství.  �

V LETOŠNÍM ROCE ZÍSKALO OCENĚNÍ ČESKÁ 
CHUŤOVKA HNED 9 NAŠICH PRODUKTŮ. 

DĚKUJEME!

• Trhané vepřové • Hovězí líčka • Vepřová líčka
• Dančí kostky • Princ v pepři • Šunka á la Carpaccio

• Kuřecí snack s příchutí niva
• Kuřecí snack s příchutí wasabi
• Kuřecí snack s příchutí uherák

Játrový
hřbet

www.krahulik.cz
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Přejeme Vám hodně Štěstí, Lásky, 
Přátelství a Radosti v roce 2021! 

Nové spojení lahodné šlehačky,
 pudingu a skvělého džemu.

www.olma.cz

Višňový džem

Vanilkový nebo 
čokoládový puding

Malinový  džem

Lahodná šlehačka
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Zmrzliny
Ing. JIŘÍ HOTZKÝ

Léto je za námi a na to koupit si točenou zmrzlinu je málo 
šancí. O to víc se však, zvláště kolem svátků, prodáva-

jí zmrzliny z mrazáků, a to jak jednoporcové, tak i v rodin-
ném balení. Běžně se jim říká zmrzliny tvrdé. Výrobci se 
pochopitelně snaží stále vyrábět zmrzliny – nebo odbor-
ně řečeno mražené smetanové krémy (MSK), dnes již vět-
šinou jen mléčné mražené krémy (MK). Původní smetana 
se nahradila mlékem, někdy částečně i syrovátkou, mléčný 
tuk rostlinným, kdysi používané vaječné žloutky nahrazeny 
mono- a diglyceridy mastných kyselin a lecitinem, želatina 
rostlinnými zahušťovadly a celulózovými deriváty jako kar-
boxymetyl celulózou. Sušina se často doplní škrobovými de-
riváty jako škrobovým sirupem nebo maltodextriny. Není to 
vždy na škodu, pokrok nelze zastavit. Typické MK dnes ob-
sahují cca 12 % cukru, 10 % tuku, 10–12 % mléčných sou-
částí a celkový obsah sušiny bývá kolem 40 %. A tak z čeho ty 
tvrdé zmrzliny (MK) vlastně jsou a jaké mohou být problé-
my ve výrobě?

Emulgátory

Zmrzliny (MK) jsou emulzí oleje ve vodě. Pro usnadnění 
vzniku a zvýšení stability emulzí jsou používány emulgátory. 
Ty mají ve výrobě MK další funkce. Zkracují dobu šlehání, 
vytváří MK s jemnou strukturou a pevnou hmotou, která se 
hned neroztéká. Je však třeba hledět na správné dávkování, 
je-li emulzifi kátorů příliš, dochází k tomu, že MK taje příliš 
pomalu.

Přirozenými emulgátory v původních zmrzlinách byly 
složky smetany a vaječný žloutek. Dnes jsou nejčastěji použí-
vány mono- a diglyceridy mastných kyselin a směsné glyceridy 
s nižšími alifatickými kyselinami. Někdy i lecitiny. Jsou i další 
emulgátory, některé z nich plní i funkci stabilizátorů. Napří-
klad cukroestery, zejména ty s vyšší HLB hodnotou. Vhodné 
emulgátory i množství budou někdy jiné pro jiný tuk. Pak je 
třeba i stanovit správné tlaky homogenizace.

Stabilizátory

Hlavní funkcí stabilizátorů je zvýšením viskozity zamezit 
nárůstu ledových krystalů, podržení tvaru při roztávání a zvý-
šení chuťové jemnosti a plnosti. Zlepšují hladkost zmrzliny, 
brání nežádoucímu tání, váží vodu, zlepšují výrobní procesy 
a pomáhají udržet stejnoměrnou kvalitu výrobků. Původ-
ními výbornými stabilizátory byly mléčné součásti a žloutek, 

později želatina. Dnes jsou hlavní rostlinné gumy. Ačkoliv 
nejsou mezi stabilizátory běžně zařazovány, nejvíce používané 
s těmito vlastnostmi jsou glukózové sirupy a maltodextriny. 
Ty přispívají zejména svojí viskozitou a zvyšováním sušiny. 
Naproti tomu další stabilizátory se používají v malém množ-
ství, většinou do 0,5 % na MK. Jsou to takzvané gumy, které 
mají vysokou schopnost vázat vodu a zahušťovat prostředí. 
A jsou to převážně karagenany (velký výběr), karboxymetyl 
celulóza (dává žvýkavou texturu) a jiné celulózové deriváty, 
propylenglykolalgináty, guarová guma (ta však dává pocit 
lepidla, je-li jí více), pektiny (v sorbetech), karubin (LBG), 
želatina, xantanová guma (vždy v kombinaci s dalším hyd-
rokoloidem, který chrání před interakcí s mléčnými bílkovi-
nami). Xantan, ale i některé další gumy, ač méně výrazně, 
zkracuje dobu zrání a tak zvyšuje kapacitu výrobny.

Příklad stabilizátoru (v dílech):
Karagenan kappa   20
Xantan     20
CMC     60

Stanovení optimálního stabilizátoru pro daný mražený 
krém vůbec není jednoduché. Je to cesta pokusů a omylů. 
Samozřejmě je třeba vybrat správné typy jednotlivých gum. 
Některé nefungují dobře samostatně (např. karubin sráží 
mléčnou bílkovinu, ale ve směsi s karagenanem a guarovou 
gumou nebo xantanem funguje dobře). Záleží vždy totiž na 
složení krému a použitém technologickém postupu – teplo-
tách, tlacích a časech.

Protože se dnes běžně dodává směs stabilizátorů s emul-
gátory, máme výběr poněkud usnadněn. Pro větší výrobce 
mražených krémů může být výhodné připravovat si vlastní 
směs stabilizátorů s emulgátory.

Tuky

Tuky jsou důležité nejen pro chuť, ale také zlepšují odol-
nost proti roztékání zmrzliny. Mléčný tuk je běžně nahrazován 
rostlinnými tuky, zejména hydrogenovanými oleji, kokosovým 
a palmojádrovým tukem (také použití loje bylo egyptskými 
vědci shledáno jako vyhovující!).

Nejlépe je vnímán tuk nebo směs tuků o teplotě tání 
v rozmezí 29–36 °C. Doporučují se však spíše o něco nižší tep-
loty cca do 34 °C. Bylo ověřeno, že i tuky s vyšší teplotou tání 
lze použít, přidá-li se k tomu olej, například slunečnicový. Není 
třeba používat tuky drahé, je řada výrobců, kteří jsou schopni 
vhodné tuky dodávat za ceny něco málo přes 1 EUR/kg.

Důležité je seřídit technologický proces tak, aby danému 
tuku (stejně jako při změně jiných surovin) vyhovoval. Důle-
žitá je i funkce správného emulgátoru pro daný tuk.

Sladidla

Nejvděčnějším je mimo stále častěji užívané fruktózo-
-glukózové sirupy cukr řepný (třtinový), tj. sacharóza. Je však 
občas výhodné zvýšit potřebnou sušinu a nahradit část sacha-
rózy glukózovým sirupem nebo maltodextrinem. V podstatě 
stačí přepočíst sladivost o DE/100 vynásobený faktorem sla-
divosti pro glukózu, což je cca 0,7. Například náhrada 100 g
sacharózy sušeným škrobovým sirupem 100 g o DE 48 dá 
sladivost přibližně 48/100 x 0,7 = 0,336 sladivosti sacha-
rózy. Proto musíme použít zhruba 1/0,336 = 2,98x více, což 
je prakticky trojnásobek. Tím dosáhneme zvýšení sušiny 
a můžeme do určité míry snížit úměrně obsah mléčné sušiny 
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ve zmrzlině. (Všimli jste si, že je zde počítáno se suchým škro-
bovým sirupem, jistě radši použijete běžně tekutý a přepočí-
táte na sušinu.)

Vliv maltodextrinů a škrobového sirupu na chuť je dobrý, 
nášleh je však o něco horší. Je třeba jej dohnat na jiných mís-
tech. Nicméně zvýšením sušiny do určité míry se zároveň zlep-
šuje i nášleh.

Alkohol

U speciálních výrobků se přidává i alkohol ve formě 
likérů a destilátů. Je třeba mít na paměti, že alkohol snižuje 
bod tání, a proto je rozumný přídavek do 4 %, aniž by byla 
struktura poškozena. Samozřejmě lze složení zmrzliny pře-
pracovat a pak lze přidat i podstatně vyšší procento alkoholu. 
Je-li třeba dosáhnout výrobku, u kterého nechceme čekat po 
vyndání z mrazáku, je dobré přidat cca 1 % glycerinu.

Některé další přísady

Občas se přidává sůl do 0,1 %. Citrany a fosfáty jsou 
dobrá rozpouštědla kaseinu a zvyšují jeho hydrataci. Tím 
zlepšují i nášleh. Síran vápenatý v malém množství ovlivní 
pevnost a suchost po vyjmutí z mrazáku. Vápenaté soli dokáží 
vytvářet smetanový vjem. Pozor však na použitý stabilizátor. 
Je-li ve vašem stabilizátoru obsažen alginát, radši neriskujte.

Homogenizace a pasterizace

Po důkladném rozmíchání, nejlépe při nižších teplotách, 
a pasterizaci následuje homogenizace. Ta probíhá většinou 
při teplotách cca 80 °C. Je-li možné homogenizaci použít před 
pasterizací, sníží se riziko kontaminace.

Důležité je zmenšení částic tuku a také zamezit jejich 
opětnému spojování. Proto je třeba předchozí důkladné roz-
míchání, neboť jinak je nemožné ve velmi malé komoře homo-
genizátoru rozdělit velké tukové částice.

Je zcela nutné, aby při homogenizaci došlo k rozbití prak-
ticky všech částic tuku na mikroskopické částice. Pokud jen 
přes 0,2 % tuku zůstane v částicích velikosti kolem 8 mikronů, 
stačí to k výraznému snížení nášlehu.

Proto je správné při začátku práce vracet první homo-
genizovanou směs zpět a stejně po každém přerušení výroby, 
jinak dochází ke snížení nášlehu.

Je důležité upravit tlaky v homogenizátoru tak, aby odpo-
vídaly co nejlépe zvoleným surovinám, zejména tukům a emul-
gátorům. Obecně platí, že nižší obsah tuků vyžaduje vyšší tlak.

Zrání

Po homogenizaci je třeba směs zchladit na cca 2–4 °C. 
Někdy i níže. Při tomto procesu po dobu cca 2–    4 hodin pro-
bíhá proces zrání, který následně vyústí v lepší jemnost zmrz-
liny a ve vyšší šlehatelnost směsi.

Mražení

Je důležité rychlé zmrazování za důkladného míchání, 
aby nenarůstaly velké krystaly. Zde hodně pomáhají dobré 
stabilizátory.

Mražení je velmi důležitý proces, jehož rychlost, typ a rych-
lost vřazeného šlehače ovlivní výslednou jemnost a nášleh.

Při změně surovin, zejména tuku a stabilizátorů, je třeba 
správně na základě zkoušek nastavit technologické kroky.

Často se výrobce soustředí příliš na nášleh a nevěnuje 
dost pozornosti dostatečné pevnosti vystupující hmoty. Pak 
dochází zbytečně k hrubší textuře zmrzliny. Stačí přitom jen 
mírně prodloužit dobu průchodu hmoty a dobře vymražená 
hmota bude mít nášleh stejný.

Některé vady mražených krémů

Hrubá až ledovitá textura:
a) málo stabilizátoru,
b) pomalé chlazení,
c) změny teplot nahoru a dolů,
d)  nízká sušina (měla by být v rozsahu 30–42 %) nebo příliš 

velkou část sušiny tvoří tuk.

Sněhový dojem:
a) bylo zašleháno příliš vzduchu a jsou velké bubliny,
b) také často nízká sušina,
c)  možná byl vzduch zašlehán příliš před dostatečným zchla-

zením.

Pískovitost:
a)  vysoký obsah laktózy (mléčné sušiny, syrovátky?). Při 

0 °C je rozpustnost laktózy ve vodě jen málo přes 10 %. Při 
nižších teplotách pak hrozí vypadnutí přebytečné laktózy 
z roztoku ve formě krystalů. Protože tomu tak často není, je 
zřejmé, že dochází k přesycení viskózního roztoku. Obecně 
však není radno zvyšovat obsah laktózy nad 9 % na vodu, 
jinak dojde chlazením k přesycení dříve, než se dostatečně 
zvýší viskozita a laktóza počne krystalizovat,

b)  pomalé chlazení nebo nedostatečné míchání při chlazení,
c) nedostatečné množství stabilizátorů,
d)  vysoká teplota skladování (menší změny teplot nevadí tak, 

jak se někdy udává).

Tuk padá na jazyk:
a)  nedostatečné rozmíchání tuku ve směsi před homogenizací,
b) nedostatečný emulgátor,
c)  nedostatečné chlazení nebo nedostatečné stírání stěn mra-

zicího stroje,
d)  tuk nízkého bodu tání (tuk vysokého bodu tání způsobuje 

voskovitost),
e) směs vstupuje do mrazicího zařízení příliš teplá.
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Příliš pomalé tání:
a) příliš mnoho stabilizátoru,
b) tuk sražený.

Gumovitost:
a) příliš mnoho stabilizátoru,
b)  příliš mnoho škrobového sirupu nebo maltodextrinu nebo 

škrobů,
c) vysoký obsah sušiny, nízký nášleh.

Těžký a rozmáčený:
a)  nízký nášleh (možná příliš stabilizátoru nebo syrovátky, 

nebo cukrů)
b) vysoký obsah sušiny,
c) nevhodný stabilizátor.

Vodnatý:
a) nízký obsah sušiny nebo moc cukru,
b) málo stabilizátoru,
c) nedomraženo.

Odtávání „syrovátky“:
a)  nevhodný stabilizátor (nápravu může zajistit přídavek 

karagenanu),
b) sušené mléko bylo falšováno,
c) při slabém složení možná příliš vysoké teploty a tlaky,
d)  špatné složení – málo vysokomolekulárních látek, moc 

cukru.

Doporučení pro výrobu levných, 
a přesto kvalitních zmrzlin

a)  věnujte co nejvyšší pozornost nákupu surovin. Je mnoho 
podvodných dodavatelů, kteří vám nesdělí skutečnou 
kvalitu suroviny (příkladem je aféra s falšováním mléka 
melaminem). Řada levných surovin je ve skutečnosti 
předražená:

–  kakao je falšováno karobem,
–  mléko je falšováno syrovátkou a maltodextrinem,
–  dražší tuky jsou falšovány levnějšími,
–  máslo je falšováno margaríny,
–  ovocné složky mívají nízký obsah dražšího ovoce.

Navíc obvykle není třeba kupovat drahé suroviny. Docela 
dobře vyrobíte slušnou zmrzlinu z levnějšího tuku a bez plno-
tučného mléka.

b)  při větších změnách složení seřiďte technologický proces, 
zejména tlaky při homogenizaci a dobu mražení a šlehání, 
případně složení a množství emulgátoru, než nové složení 
zavrhnete. Často se při použití kvalitnějších surovin zprvu 
zdá, že kvalita výsledné zmrzliny je horší (menší nášleh, 
pomalé tání apod.), stačí však snížit, případně zvýšit obsah 
stabilizátoru nebo mírně upravit technologický postup 
a výsledek je dobrý,

c)  při snižování obsahu mléka nepřehánějte obsah syrovátky. 
Obsah laktózy vztažený na vodu by neměl překročit cca 9 %. 
Výjimkou je postup dle patentu Graye a Turnbowa – do čás-
tečně zmraženého krému se přidá odtučněné sušené mléko, 
příp. syrovátka, a domíchá se. Na vyšší náhradu použijte 
maltodextriny. Malé množství kaseinátu pomůže nahradit 
ztrátu mléčných bílkovin (nicméně cena je dnes většinou 
vysoká),

d)  nesnižujte obsah celkové sušiny pod 30 %. Naopak vyšší 
sušina než 42 % výrobek prodraží a výsledek není lepší,

e)  nešiďte dobu zrání. Nejméně 2 hod., ale lépe alespoň 4 hod. 
je třeba pro kvalitní výrobek,

f)    po rychlém zabalení rychle zmrazit, jinak dojde k nárůstu 
ledových krystalů,

g)  nesnažte se o neúměrně vysoký nášleh, jaký je dnes častý 
např. u polárkových dortů. Výrobek je potom méně použi-
telný a vyrobit z něj dobrý pohár nebo Eiskaffee je nemožné,

h)  pro zvýšení nášlehu použijte malý přídavek kaseinátu, pří-
padně citranu sodného,

i)  ve větších výrobnách přinese úsporu vlastní příprava sta-
bilizátorů. Pro dobrého technologa je výhodou mít po ruce 
alespoň základní stabilizátor a emulgátor, pak může snadno 
upravit konzistenci.

Příklad výrobku

Jako vzorek byl namátkou zakoupen výrobek Gelatelli 
Premium Bourbon Vanilla, prezentovaný jako dairy ice cream 
v balení 1000 ml / 500 g.

Složení: odstředěné mléko, 30% smetana ke šlehání, syro-
vátkový výrobek, glukózo-fruktózový sirup, dextróza, glukózový 
sirup, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, stabi-
lizátory: karubin, guar guar, přírodní aroma Bourbon vanilky, 
mleté extrahované vanilkové lusky, barvivo: karoteny.

Obsahuje (deklarace na výrobku) na l00 g: tuk 12,5 g, 
sacharidy 24,2 g, z toho cukry 21,7 g, bílkoviny 3,1 g.

Zarazí nás, co to asi je ten „syrovátkový výrobek“, roz-
hodně to odporuje legislativě. Ta trojice „glukózo-fruktó-
zový sirup, dextróza (tedy glukóza), glukózový sirup“ – jaký 
vývojář by asi takto komplikoval práci výrobě?

Guar guar je správně v malajštině. U nás je to guma guar, 
mezi technology jen guar. K mletým extrahovaným vanil-
kovým luskům není třeba moc dodat, jen že tam jsou zcela zby-
tečně, jen pro oko některého zákazníka, jiné zaskočí.

Pokud je správně pořadí surovin, pak by nevycházel 
obsah cukrů. Je možné to, že byl přidán tuk a nebyl uveden. 
Takže je zde varianta, že na prvním místě je smetana 30 %. 
Ovšem pak je jediné pravděpodobné složení: smetana 41 %, 
mléko 36 %, sladká sušená syrovátka 6 %, maltodextrin 16,5 %,
zbytek 0,5 %. Samozřejmě nemůžeme předjímat, že by 
výrobce podváděl a použil místo smetany rostlinný tuk, který 
nedeklaruje.

Určitě by tyto povinné údaje měly být uváděny správně 
a SZPI a SVS by se jim měly řádně věnovat, aby zákazníci 
nebyli uváděni v omyl. �
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Za okny sice ještě můžeme vidět zářivé podzimní barvy, 
pomalu ale jistě se však přibližuje adventní a vánoční 

čas. My v Café Charlotte, rodinné cukrárně a kavárně po-
sazené v samém srdci Šumavy, vás v následujících řádcích 
zveme nejen na virtuální prohlídku našeho vánočního sor-
timentu a provozovny, ale nabídneme vám také krátké 
zhodnocení uplynulého roku, který svou neobvyklostí za-
sáhl každého z nás. 

Café Charlotte: o nás

Cukrárna a kavárna Café Charlotte je v pohraničním 
městečku Železná Ruda otevřena již více než dvacet let, 
přesně od roku 1997. Od té doby si vydobyla přední místo 
mezi nejlepšími cukrárnami v celé České republice, a to jak 
díky bohatému sortimentu zákusků, dortů a zmrzliny, tak 
vysoko nastaveným standardům v oblasti kvality surovin. 
Nejdůležitějším faktorem však vždy byl a stále je špičkový 
přístup k zákazníkům a pohodová domácí atmosféra, kterou 
zde společně všichni vytváříme – zaměstnanci, majitelé 
i zákazníci. Ze všech získaných ocenění, která jsme během 
let posbírali, lze jmenovat například prestižní certifi kát „Nej-
lepší cukrárna roku“ od Asociace cukrářů ČR a Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR v letech 2004, 2005 a 2009, v roce 2010 
bylo oceněno několik výrobků certifi kátem „Originální pro-
dukt Šumavy“ a od roku 2012 pravidelně každý rok vyhrávají 
dorty hlavní ceny v soutěžích „Dobrý tuzemský potravinářský 
výrobek Česká chuťovka a Dětská chuťovka“. V roce 2018 
obdržel jeden ze spolumajitelů, Ing. Jaroslav Nechvátal, titul 
Rytíř české chuti, který zpravidla přísluší osobnosti z výrobní 
či odborné praxe, která se svou dlouholetou prací v některém 
z potravinářských oborů mimořádně zasloužila o výbornou 
pověst českých potravin. Zisk titulu Rytíř české chuti poklá-
dáme v pestré a významné konkurenci za obrovskou poctu 
a uznání naší dlouholeté snahy udržovat nastavenou úroveň 
v kvalitě výrobků i nabízených služeb.

2020: rok plný neobvyklých možností 

Rok 2020 pro nás začal stejně jako každý rok, zimní 
sezona byla v našem malém horském městečku v plném 
proudu. V polovině března jsme však vzhledem k počína-
jící pandemii a z důvodu přijímaných ochranných opatření 
byli (stejně jako všechny ostatní gastronomické podniky) 

Sladké Vánoce v Café Charlotte
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nuceni uzavřít naši provozovnu. První měsíc jsme tedy měli 
zavřeno, ale dokud to bylo možné, provozovali jsme ale-
spoň pultový prodej především pro místní obyvatele – kávu 
a vybrané zákusky s sebou. Také jsme vozili občerstvení poli-
cistům a vojákům, kteří sloužili na znovuzavedených hra-
nicích, a pro všechny příslušníky IZS jsme měli v nabídce 
kávu a zákusek zdarma. Druhý měsíc jsme již zavřeli úplně 

a volný čas jsme maximálně využili pro důkladný úklid, drobné 
opravy, údržbové práce a konečně i interiérovou přestavbu. 
Při vaší další návštěvě vás tedy rozhodně zaujme například 
nové obložení interiéru cukrárny. Tato rekonstrukce byla navíc 
spojená s dlouhodobě plánovaným rozšířením prostor o zcela 
novou restauraci, jejíž otevření je plánováno na příští rok. 
V neposlední řadě jsme využili jarní měsíce ke školení a online 
vzdělávání personálu i vedení a také pro inovace v oblasti 
výroby, přípravu produktových novinek i zlepšení služeb. 

Letní sezona probíhala v podstatně uvolněnější atmo-
sféře, ačkoli jsme mohli pozorovat nárůst tuzemských 
návštěvníků vůči sousedním německým a rakouským 
turistům, kterých výrazně ubylo. Preference našich hostů se 
nijak výrazně nezměnily, protože naši stálí zákazníci mají 
své oblíbené rituály a produkty, a ti noví mají vždy tendence 
ochutnávat nové a nepoznané chutě. Ale nemohli jsme si 
nevšimnout, že největším zdrojem potěšení všech návštěv-
níků bez rozdílu byla možnost posedět si u kávy a sladkého 
mimo domov a s vědomím, že budou obsluhováni, že se pro 
změnu bude někdo starat o ně. S příchodem podzimu se však 
situace zase začala horšit, znovu byla zavedena povinnost 
nosit roušky ve vnitřních prostorách, a tak naši hosté 
upřednostňovali posezení na venkovní terase. Bez ohledu na 
stále chladnější vysokohorské počasí. Bohužel po několika 
týdnech jsme v rámci dalších vládních opatření museli znovu 
zavřít. A tak jsme znovu obnovili naše výdejní okénko a ome-
zený sortiment zákusků a dortů. Stále nabízíme výrobu 
dortů na objednávku, dokonce vozíme objednávky každý 
týden do Plzně a do Prahy. Samozřejmě ale záleží na kon-
krétní domluvě. My si zakládáme na péči o zákazníky nejen 
v této době, takže pokud je to jen trochu možné, snažíme se 
vycházet vstříc a nabízet různé možnosti.
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Od října přijímáme objednávky na pečení vánočního 
cukroví. V letošním roce očekáváme menší zájem o tuto 
službu, protože lidé budou trávit mnohem více času doma 
a nejspíš i cukroví si napečou sami. Přesto se snažíme, aby-
chom měli v našem sortimentu pestrou nabídku klasického 
i moderního cukroví, které uspokojí i toho nejnáročnějšího 
zákazníka. 

Advent v Café Charlotte 

Stejně jako všechny uplynulé měsíce se i advent bude 
nejspíš odehrávat poněkud nezvykle. Každý rok se v tento čas 
Café Charlotte promění do zářivé vánoční atmosféry, která 
vybízí návštěvníky k posezení ve vyzdobené, útulné a krbo-
vými kamny vyhřáté cukrárně s třpytivými odlesky sněho-
vých vloček za oknem, provoněné svařeným vínem, rumovým 
punčem nebo horkou čokoládou a jablečným štrúdlem. Ačkoli 
nevíme, co nám nadcházející týdny přinesou, pevně doufáme, 
že si budete moci tuto atmosféru u nás alespoň na chvilku 
vychutnat. 

Vánoce a s nimi spojené rituály jsou u nás stále oblí-
bené, a ačkoli žijeme v uspěchané době, v tomto ročním 
období každý z nás propadne alespoň na chvíli vánoční 
náladě, vždyť advent je odpradávna doba rozjímání, dobro-
činnosti, zklidnění a také půstu. V letošním roce jsme, pravda, 
doma víc než obvykle, ale většině z nás chybí možnost vidět 
se svými blízkými a užívat si jejich přítomnost. Z celého 
srdce si přejeme, aby alespoň na Vánoce tomu bylo na-
opak. 

Klasické cukroví 
v moderním pojetí Café Charlotte

České vánoční cukroví se již tradičně připravuje 
z mouky, cukru, vajec a másla, tento základ je pak podle druhu 
cukroví doplněn o ořechy, mandle, kokos, čokoládu, kakao 
a kandované ovoce. Stejně jako se v průběhu doby vyvíjejí 
a proměňují vánoční tradice, nahrazují se některé receptury 
a suroviny pro výrobu vánočního cukroví. Ty osvědčené však 
přetrvávají celá staletí. A tak zatímco například bílý cukr 
se stále častěji nahrazuje třtinovým, medem nebo jiným 
přírodním sladidlem, bílá pšeničná mouka zdravějšími 
bezlepkovými alternativami a klasické tučné máslo rostlin-
nými tuky, vůně vanilky, skořice, hřebíčku, badyánu a rumu 
se line z cukroví i dnes. 

V Café Charlotte dbáme při výrobě vánočního cukroví 
na nejvyšší kvalitu používaných surovin a na dodržování 
vlastních receptur, které vycházejí ze staročeských předloh 
a především z dědictví našich babiček. Do cukroví přidá-
váme výhradně máslo bez náhražek či konzervantů, výbě-
rové ořechy a mandle, vysokoprocentní hořkou čokoládu, 
rum i pravou vanilku. Jednotlivé druhy cukroví pečeme prů-
běžně po celý advent, aby byly na Štědrý den nejchutnější.  

Trvanlivé druhy se spotřebou minimálně jeden měsíc od 
výroby vyžadují alespoň týden na odležení, jen tak je docíleno 
lahodné chuti, která vznikne správným propojením jednotli-
vých ingrediencí. Z těchto druhů u nás naleznete například 
následující:
  klasické ořechové i kokosové pracny,
  perníčky zdobené cukrovou polevou,
  linecké cukroví ze světlého i tmavého těsta, slepované 

nutellou či marmeládou a s bílou nebo tmavou polevou,
  ořechové košíčky z lineckého těsta s čokoládou,

  křupavé kokosky,
  hvězdičky s marmeládou polévané bílou čokoládou,
  vanilkové rohlíčky.

Druhou skupinu vánočního cukroví tvoří druhy, jejichž spo-
třeba je nutná do týdne od výroby. Toto omezení závisí na pou-
žitých surovinách i postupech. Jedná se především o cukroví 
vyrobené z vaječných bílků, s náplněmi a polevami a o nepe-
čené cukroví. V nabídce lze mimo jiné nalézt tyto druhy:
  pusinkové hvězdičky s marmeládou a čokoládou, 
  vosí hnízda s kakaem i bez,
  kokosové kuličky Raffaelo, 
  višňové koule s kakaem, 
  minikošíčky s ořechy a čokoládou,
  nadýchané pusinky,
  slepované ořechy plněné ořechovou náplní a další.

Naše nabídka vánočního cukroví v Café Charlotte je 
rozmanitá, v současné době se skládá ze tří desítek druhů, 
které můžeme částečně přizpůsobit individuálnímu přání 
zákazníka. Od poloviny listopadu je možné si u nás objednat 
balíčky cukroví podle své chuti, anebo zakoupit již připravená 
dárková balení o objemu 500 g, která obsahují mix trvanli-
vějších druhů cukroví (linecké, pracny, rohlíčky). Nepečené 
cukroví je nutné vždy objednat. Součástí celoroční nabídky je 
u nás také medovník a jablečný závin.

Těšíme se, že zavítáte k nám na Šumavu a při ochutná-
vání nejen vánočních cukrovinek načerpáte vánoční atmo-
sféru v naší cukrárně, ať už to bude možné v interiéru, nebo 
při vyzvednutí balíčku ve výdejním okénku. S nadcházejícím 
adventem přejeme všem čtenářům, aby zvolnili celoroční 
vysoké tempo a strávili čas se svými blízkými a aby si užili 
vánoční svátky v klidu, pohodě, a především ve zdraví.

Ing. Monika Nechvátilová, MBA

�
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Artikl Název Rozměr Cena bez DPH 

1. 9310902 Sáček zrací 40 x 80 mm 70,-

2. 9310901 Sáček zrací 30 x 60 mm 44,-

3. 9310900 Sáček zrací 25 x 40 mm 26,-

4. 9310905 Papírek ke zracímu sáčku 5 ks 39,-

Sáček zrací

sÁČKY  
NA ZRÁNÍ MASA
55Grad
Suché zrání na vysoké úrovni 
Suché zrání je proces, během kterého dochází ke komplexním biochemickým proce-

sům a který dokáže zmenšit objem masa až o 20 %. Dodá mu přitom nezaměnitelnou 

chuť, která zastíní vše, co jste doposud vyzkoušeli. Sáčky na zrání 55grad Vám umožní 

pohodlně balit maso a nechat ho zrát tak dlouho, jak bude potřeba. Zabalené maso  

je ideální ponechat v lednici 2-3 týdny nebo déle, a to při teplotě 3 °C. Na konci tohoto 

procesu se dočkáte perfektní máslové či ořechové chuti. 

Metoda suchého zrání
je proces, který maso zjemňuje a dodává mu lahodnou
a vytříbenou chuť. Takto zpracovaná surovina pak lépe váže 

vodu, rychleji se vaří a zachovává si šťavnatost. Naproti tomu 

steaky, které prošly mokrým zráním, mohou získat nakyslou 

nebo železitou chuť. U suchého zraní se to díky působení 

kyslíku stát nemůže. Ve slepých testech chuti vždy vítězí kvalitní 

maso, které prošlo suchým zráním. 

Při použití sací vakuové baličky  
je k uvolnění vzduchu potřeba použít  

papírky. U komorových vakuových  
baliček nejsou papírky potřeba. 

1.
2.

3.

4.

Díky materiálovým vlastnostem se vlhkost 
dostane snadno pryč, přičemž nedochází 
ke kontaktu se vzduchem, bakteriemi a pachy.

tudy na 
e-shop

4.

MASO·PROFIT www.masoprofit.cz
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Umět střílet už myslivcům stačit nebude. Novela zákona 
jim umožnila přímý prodej úlovků, jsou-li zpracované ve 

schváleném a registrovaném provozu splňujícím řadu poža-
davků. Pro zákazníka to znamená, že dostane čerstvější úlo-
vek, jehož cesta na prodejní pult se tím výrazně zkrátí. Pro 
myslivce zas nutnost převzít část řeznického řemesla. „Roz-
bourat“ úlovky je naučí nový seriál na Youtube. 

Aby se čeští lovci mohli pustit do prodeje „ze dvora“, 
musejí své úlovky umět stáhnout a rozbourat. K tomu budou 
mít k dispozici edukativní seriál na YouTube, který pro ně 
připravili zkušení řezníci spolu s firmou MASO-PROFIT. 
Ve videích profesionálové předávají nejen úplné základy 
samotného dělení úlovků, ale i postup k výrobě zvěřinových 
klobás a vaření guláše. Na „place“ přitom byli přítomni 
i samotní myslivci z redakce časopis Myslivost, kteří se do 
dění s chutí zapojili.

„Cílem videí je nabídnout myslivcům naše řeznické know-
-how,“ říká šéf marketingu MASO-PROFIT Martin Kužniar. 
Původně pražská společnost s pobočkami v Brně a Ostravě se 
prodejem řeznické a gastro technologie zabývá od roku 1991.  
„Se zpracováním masa máme dlouholeté zkušenosti. Zaměst-
náváme skvělé řezníky, technology i další odborníky,“ doplňuje 
Kužniar. MASO-PROFIT nově nabízí dodání bouráren zvě-
řiny na klíč.

Z myslivců se stanou řezníci. 
„Rozbourat“ úlovky 

je naučí seriál na Youtube
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Natáčení seriálu proběhlo v plně vybavené řeznické dílně 
MEAT-LAB v pražských Hrdlořezech. Ve videích se detailně 
vysvětluje, jak zvíře stáhnout ve visu a jak ho následně co nej-
efektivněji rozdělit tak, aby to lovec zvládl i ve skromnějších 
podmínkách. Výrobu klobás předvádí a vysvětluje technolog 
potravinářské výroby. 

A proč zvěřina? 

Maso divokých zvířat není zajímavé jenom svojí uni-
kátní chutí a vůní. Nutriční vlastnosti zvěřiny jsou také vyni-
kající. Oproti masu chovných zvířat se vyznačuje vyšším 
podílem biologicky dostupných bílkovin a menším obsahem 
tuků. Najdeme v ní také mastné kyseliny omega 3 a 6 v pří-
znivém poměru. Maso lesní zvěře je zároveň bohaté na 
vitamíny, minerály a stopové prvky. Konkrétně jsou to 
pak především vitamíny skupiny B, zinek, železo a fos-
for. 

MASO-PROFIT s. r. o.

�Podívejte se, jak zvěřinu bourají profíci.
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Nové pečené šunky
od Chodury

Poctivé šunky z Beskyd

WWW.C H O D U R A . C Z

N O V I N K A 

• nová technologie výroby
• vysoká kvalita bez kompromisů
• originální chuť pečené šunky
• bez náhražek a separátů
• bez lepku
• vyrobeno v Beskydech
• ideální poměr kvalita / cena
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Ing. PETR CHODURA,
majitel společnosti Beskydské uzeniny, a. s.

N ejmodernější technologie, zdvojnásobení výrobní kapa-
city, nová pracovní místa, větší skladovací prostory, ale 

hlavně nová řada kvalitních šunek se zdravotním benefi tem 
pro zákazníky. Tak by se dal v kostce popsat nový výrobní zá-
vod, který je určený speciálně pro výrobu šunek Chodura. 
Společnost Beskydské uzeniny, a. s., si výrobní halu nadělila 
jako dárek ke stoletému výročí založení značky Karlem Cho-
durou – dědečkem dnešního majitele Petra Chodury. 

Myšlenka této stavby speciálně pro výrobu šunky zrála 
Petru Chodurovi v hlavě několik let. Od roku 2012 začala 
pomalu vznikat podrobná studie. Místo stavby bylo jasné 
hned. Frýdek-Místek se stal pro fi rmu už domovem. „Jak-
mile byla možnost, odkoupili jsme pozemky kolem našeho 

stávajícího závodu a můj sen pomalu dostával obrysy. Někdo 
by řekl, že to trvalo dlouho, ale muselo to prostě uzrát. Stejně 
tak i dobrá šunka potřebuje svůj čas. Zvýšení výrobní kapa-
city nám umožní uspokojit zvyšující se poptávku po kvalitních 
výrobcích a zajistí plnění stále náročnějších požadavků zákaz-
níků,“ vysvětluje Petr Chodura, který se do řeznické rodiny 
narodil, a proto ani o práci v jiném oboru neuvažoval. 

Z emní práce odstartovaly v dubnu 2019. A to hned slo-
žitou záležitostí, jako byl překlad plynového potrubí, které 
zásobuje celé město. Dodávky plynu se nesměly přerušit, 

Koronavirus nás nezastavil 
a nový závod na výrobu šunky je hotov
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a stejně tak fi rma nechtěla přerušit stávající výrobu uzenin. 
„Z jedné strany fi rmy se vyrábělo a z druhé stavělo, provozy 
jsou vzájemně provázány. Navíc jsme synergicky využili stáva-
jící strojovnu chlazení a parní kotelnu,“ popsal průběh stavby 
Jiří Mironidis, výkonný ředitel společnosti.

 Počasí nám přálo celou zimu

Na jaře 2020 přišel do Česka nečekaný a neznámý virus 
covid-19. Ovlivnil a na čas zastavil životy lidí. Výroba uzenin 
Chodura i stavba nové haly pokračovala navzdory viru. „Měli 
jsme velké štěstí, že nám počasí přálo celou zimu a mohli jsme 
stavět, a hlavně, že naši lidé při první vlně koronaviru neone-
mocněli. Sice některé stroje a vybavení se na cestě zdržely, ale 
v říjnu 2020 jsme úspěšně kolaudovali,“ dodal Jiří Mironidis.

Se stávajícím provozem je nová hala propojena a kromě 
nejmodernějších technologií je unikátní v tom, že nabízí 
kontinuální tok suroviny – od samotného příjmu vepřo-
vých kýt přes samostatné sklady zajišťující optimální pro-
středí pro zrání masa. Instalovaná technologie přípravy 
díla a plnění šunek je učena pro výrobu celosvalových 
šunek nejvyšší jakosti, na které se firma Chodura zamě-
řuje. 

V  novém provozu jsou instalovány udírny, varné 
komory, pečicí i chladicí komory, které splňují ty nejpřísnější 
hygienické požadavky. „Vybírali jsme i podle toho, aby komory 
byly průběžné a proces uzení se nejvíce blížil tomu domácímu. 
Hlavně, aby k výslednému produktu byl ten proces co nejšetr-
nější. To nám umožní vyrovnané proudění v komorách a rovno-
měrné tepelné opracování šunky v každé její části,“ popisuje 
Petr Chodura. 

Spolupráce s odborníky s VŠCHT 
měla velký smysl

Na vzniku nové řady produktů se sníženým obsahem soli 
se podíleli také odborníci z Vysoké školy chemicko-technolo-
gické v Praze. Cílem společného projektu bylo vyvinout nové 
šunky, splňující ty nejpřísnější nároky zákazníků, kteří stále čas-
těji vyznávají zdravý životní styl. „Sůl ve formě dusitanové solicí 
směsi v masných výrobcích, a tedy i v šunce nepůsobí pouze jako 
látka dodávající unikátní senzorické vlastnosti, ale podílí se také 
na mikrobiální stabilitě pro své konzervační vlastnosti. Zároveň 
také zvyšuje vaznost masa a přispívá k stabilizaci textury a barvy 
masných výrobků. Dá se tedy říct, že je to multifunkční složka 
masných výrobků, pro kterou se doposud nepodařilo nalézt plno-
hodnotnou odpovídající náhradu,“ vysvětlil doc. Ing. Rudolf 
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Ševčík, Ph.D., z Ústavu konzervace potravin, VŠCHT. Právě 
pod jeho vedením vznikaly šunky se sníženým obsahem soli 
od Chodury. 

Sodík je přirozenou součástí potravin, a to i těch kvalit-
ních, jako jsou šunky, sýry, celozrnné pečivo. Příjem soli Češi 
však překračují až trojnásobně.

Podle internisty a odborníka na léčbu obezity MUDr. 
Evžena Machytky, Ph.D., sůl z jídelníčku úplně vyloučit 
nemůžeme, protože je pro lidské tělo z mnoha důvodů důle-
žitá. Pokud však začneme být na slané chuti závislí a kon-
zumujeme jí příliš, pak začíná škodit. „Vysoký a dlouhodobý 
příjem sodíku má vliv například na zvyšovaní krevního tlaku 
a ten je pak hlavním rizikovým faktorem mozkových nebo kar-
diovaskulárních příhod. Z většiny je náš příjem soli pokryt 
právě potravinami, do kterých se z různých technologických 

důvodů a také chuťových 
sůl přidává. Je přínosné, 
že výrobci stále pracují 
na snížení obsahu soli ve 
svých produktech,“ řekl 
MUDr. Evžen Machytka, 
Ph.D., z ordinací Ascle-
piades – interna a gas-
troenterologie. Zároveň 
dodal, že konzumovat 
například šunky se sní-
ženým obsahem soli 
by neměli pouze lidé se 
zdravotními problémy, 
ale i ti zdraví včetně 
dětí. 

Podle Petra Chodury bylo na projektu nejtěžší to, že 
obsah soli už v minulosti snižovali desetinku po desetince. 
Teď se však rozhodli snížit sůl o 30 %.

„Díky nové technologii jsme si mohli dovolit tak výrazně 
snížit obsah soli a dalších aditivních látek. Jsme si jisti, že tato 
řada šunek splňuje ta nejpřísnější nutriční kritéria, a věříme, 
že nároční zákazníci naši snahu uvítají. Všechny druhy šunek 
se sníženým obsahem soli už teď zákazníci koupí samozřejmě 
v našich prodejnách, v síti prodejen Tesco, v příštích měsících 
pak i v dalších,“ dodal Petr Chodura. 

Na českém trhu naleznete výrobky Chodura v obchod-
ních řetězcích, v sítí prodejen Chodura, ale také výrobnách 
lahůdek nebo v maloobchodní síti. Nejsilnějším exportním 
trhem je pak sousední Slovensko. 

 �
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THE
PERFECT

PARTNER™ nu-trish® Premium

Pro jedinečný jogurt 
s vysokým počtem 
probiotických bakterií

S kulturami, které obsahují nejlépe zdokumentovaná probiotika 
na světě, dáte spotřebitelům více než jen skvělou chuť 

a konzistenci. Pocit uspokojení, který trvá.

Zjistěte více o našich kulturách řady nu-trish® Premium
na www.chr-hansen.com nebo kontaktujte czinfo@chr-hansen.com

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.
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Dobré bakterie 
pro 

vaše zdraví 
Rozhovor s ADAMEM BAKEREM, 

Director of Science 
ve společnosti Chr. Hansen 

„Mikrobiom je naší mikrobiální identitou a pro naše 
zdraví je nezbytné udržovat ho v rovnováze,“ říká 

Adam Baker, Director of Science ve společnosti Chr. Hansen.

Začněme od začátku, co je mikrobiom a proč je z hlediska lid-
ského zdraví tak důležitý?

Když hovoříme o lidském mikrobiomu, mluvíme 
vlastně o bakteriích a dalších mikrobech, kteří žijí v nás 
nebo na nás. Tento ekosystém čítá více než 38 bilionů růz-
ných mikrobů a většinu z nich tvoří bakterie. Z toho plyne, 
že v našem těle žije stejné množství bakterií, jako je našich 
tělních buněk. Navíc každý člověk má odlišnou skladbu 
těchto bakterií, takže každý máme svůj jedinečný mikro-
biom. Jinými slovy, mikrobiom je naší mikrobiální identitou. 
Zvláště důležité je si uvědomit, že pokud jsou tyto bakterie 
v rovnováze, žijí s námi v poklidném, harmonickém vztahu 
a pomáhají podpořit naše zdraví. K tomu, abychom si udr-
želi vyváženou bakteriální rozmanitost, nám může pomoci 
užívání probiotik. V Chr. Hansen víme, jak na to. Více než 
100 let vyvíjíme a pracujeme s probiotickými bakteriálními 
kmeny, zvanými také „dobré“ bakterie. Ne všechny bakterie 
jsou špatné – některé kmeny jsou pro lidské zdraví nepostra-
datelné a pomáhají nám v průběhu celého našeho života.

Kde přesně v našem těle tyto bakterie najdeme a jak nám 
pomáhají?

Přes 90 % těchto bakterií se nachází ve spodní části 
tenkého střeva nebo ve střevě tlustém a tvoří nejrozsáhlejší 
mikrobiom v lidském těle. Tento dynamický ekosystém tvoří 
obrovské a rozmanité množství bakterií. Mezi významné 
a zdraví prospěšné bakteriální rody patří i Lactobacillus 
a Bifi dobacteria. Některé bakterie z těchto rodů užíváme jako 
probiotika, aby pomohly podpořit naše zdraví. Jsou velice 
důležité hlavně během prvních 1000 dnů našeho života, ale 
starají se o nás i v době dospívání a stárnutí.

Co vede ke ztrátě bakteriální rovnováhy v našem těle?

Dnešní životní styl se vyznačuje mnoha faktory, jako 
jsou stres a užívání antibiotik, které mohou ovlivnit rozma-
nitost a rovnováhu bakterií našeho mikrobiomu. Je velice 
důležité, abychom našli způsoby, jak obnovit a udržet rov-
nováhu mezi bakteriemi tvořícími náš mikrobiom. Probio-
tické kmeny, které vyvíjíme v Chr. Hansen, stojí na vědeckém 
základě a jejich účinky jsou prokázány mnoha studiemi. Díky 
práci v oblasti výzkumu a vývoje a týmu špičkových vědců 
jsme přišli na to, jak dobré bakterie ovlivňují lidské zdraví 
a jak vyvinout probiotika, která nám dokáží přinést zdravotní 
výhody.

Na jakou oblast se teď v souvislosti s mikrobiomem a probio-
tiky v Chr. Hansen zaměřujete?

Vědecká práce v oblasti mikrobiomu je dnes v popředí 
zájmu. Snažíme se lépe porozumět našemu soužití s bakte-
riemi v rámci jednoho eko systému a tomu, jaký mají vliv na 
naše zdraví v různých fázích našeho života. Pochopení a stu-
dium procesů, které se za tím vším skrývají, je fascinující. 
Tahle doba je fascinující. V současnosti je o imunitní systém 
obrovský zájem – rádi bychom blíže prozkoumali, a mnoho 
výzkumů už probíhá, jak spolu imunitní systém a mikrobiom 
s probiotiky interagují. V Chr. Hansen věnujeme obrovské 
úsilí vývoji probiotických kmenů a vysvětlení toho, jak fun-
gují. Nejsme jen někdo, kdo prodává určitou komoditu pod 
určitým jménem – za našimi produkty stojí věda a výzkum. 
Spotřebitelé mohou našim produktům věřit a těžit z výhod 
vhodně zvolených probiotik. V budoucnu se možná dočkáme 
i jejich terapeutického využití.

Rozumí spotřebitelé dostatečně roli vyváženého mikrobiomu 
a správného fungování střev?

Současná situace ve světě nutí lidi hledat cesty, jak posílit 
svůj imunitní systém. Následkem je, že se spotřebitelé snaží 
z odborných zdrojů zjistit, jaký mechanismus stojí za imu-
nitní odpovědí jejich organismu. A sledují činnost výzkumu 
a vývoje v této oblasti. Spotřebitele zajímá, jak mikrobiom, 
bakterie a probiotika skutečně ovlivní  jejich imunitní systém. 
Kromě toho se problematika správného fungování střev 
stává součástí megatrendu zdravého životního stylu, který se 
prudce rozvíjí, a špičková věda je jeho součástí. Lidé se sku-
tečně zajímají o to, jak mohou správně poskládaným jídel-
níčkem a užíváním probiotik efektivně podpořit své zdraví. 
Také chtějí vědět, jaký typ probiotik by měli užívat v různých 
fázích svého života.

Loga LGG™, BB-12™, LA-5™ a L.CASEI 431™ jsou registro-
vané obchodní značky Chr. Hansen A/S �
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Kompletní nabídku našich vín a dárko-
vých předmětů najdete na  e-shopu 
www.znovin.cz, který jsme připravili 
i v mobilní verzi. Vína vám doručíme fir-
mou MESSENGER a do našich výdejních 

míst v Čechách i na Moravě. 
Objednávky nad 5 000 Kč zavezeme 

zdarma po celé České republice.

MVDr. Šotola s. r. o.
Akreditovaná laboratoř č. 1086

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

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

GARANCE

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

PROVÁDÍME:
� ANALYTIKA
  –  senzorické zkoušení potravin,
 –  mikrobiologické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, 

kosmetických výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků 
prostředí,

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

 –  laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě,
 –  kompletní analýzy nutričních hodnot potravin.

Laboratorní kontrola hygieny prostředí,
 –  klimatizovaný svoz laboratorních vzorků zdarma.

� PORADENSTVÍ
–  tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP, BRC, IFS 

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

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

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

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

� EKONOMIKA
 – laboratoř je plátcem DPH,
 –  možnost stanovení doby splatnosti faktur dohodou s laboratoří,
 –  stabilita cen laboratorních vyšetření,
 –  možnost množstevní slevy dle rozsahu zakázky.

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků,

hodně štěstí a úspěchů v roce 2021

a děkujeme všem našim obchodním partnerům

za spolupráci v letošním roce.
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„Pandemie přinesla 
Znovínu Znojmo 

nové úspěšné 
výzvy,“  

říká ředitel 
Pavel Vajčner

Šatov – I když letošní rok poznamenala pandemie koronaviru, 
největší vinařské společnosti v regionu, Znovínu Znojmo, se 

vcelku daří. Navíc během podzimu uspěla se svými víny na ně-
kolika mezinárodních soutěžích a připravila další novinky.

Firmu se sídlem v Šatově, známou rozsáhlým turis-
tickým programem, putováním po vinicích a archivních skle-
pích či progresivním přístupem k vinařství, začala využívat 
síly internetu.

Rok ovlivněný mnoha problémy kvůli pandemii koro-
naviru pocítili i ve Znovínu. Jeho odbyt je postaven na třech 
pilířích. „Dodáváme do obchodních řetězců, restauracím 
a hotelům a fyzickým osobám. Sektor gastronomie a hotel-
nictví se téměř vypnul,“ počítá šéf jednoho z největších vinař-
ství v republice Pavel Vajčner.

Šatovští tak dodávají do hypermarketů a koncovým 
zákazníkům. I když zájem ze strany těchto segmentů stoupl, 
poptávku z gastronomie zcela nenahradí. „Léto bylo po 
stránce tržeb skvělé, měli jsme spoustu akcí. Sice jsme museli 
zrušit BurčákFest v Louckém klášteře a nekonalo se ani Zno-
jemské historické vinobraní, ale lidé přijížděli a víno nakupo-
vali,“ dodává Vajčner.

Fanklub Znovínu

Právě práce s koncovými zákazníky přinesla ovoce. 
Znovín Znojmo pravidelně pořádá jarní Putování po vinicích 

Znojemska a podzimní Putování po archivních sklepích Zno-
vínu. Postupně v průběhu deseti dnů přijedou tisíce zákazníků 
a na zajímavých místech jim pracovníci vinařství představí 
vína, která lidé nakupují přímo.

Kvůli komplikované situaci toto letos neproběhlo, proto 
na webových stránkách www.znovin.cz spustil na konci října 
letos už druhé e-Putování. „Ve čtyřiadvaceti videoklipech před-
stavují naši odborníci vína ze speciální edice. Dlouhodobá práce 
se skoro dvaceti tisíci fyzickými zákazníky se nám vyplácí, stejně 
jako náš široký Vinařský turistický program. Na jaře jsme známá 
putování úspěšně nahradili e-Putováním po vinicích Znojemska. 
Teď na to navazujeme. Ve spolupráci se šikovným kameramanem 
Janem Otrubou jsme natočili čtyřiadvacet krátkých videí ke 
čtyřiadvaceti vzorkům, která jsou součástí speciální nabídky 
vín,“ říká předseda představenstva Znovínu Znojmo.

Internet naplno

Odborníci Znovínu v klipech daný vzorek představí 
a zákazník si vína může zakoupit jak na e-shopu www.znovin.cz,
tak ve fi remních prodejnách lahvových vín, jež máme stan-
dardně otevřeny, v Louckém klášteře a na ulici Horní Česká ve 
Znojmě. Podobné kolekce společnost vydává dvakrát ročně. 
„Letos jsme je nemohli našim zákazníkům představit na zná-
mých putováních, proto jsme je oslovili pomocí moderních tech-
nologií,“ doplňuje Vajčner.

Znovín disponuje na on-line poli dlouholetou zkuše-
ností. E-shop spustil již před dvaceti lety, ovšem v dnešní době 
se jeho síla projevila naplno. „Máme zákazníky nejen na Zno-
jemsku, ale de facto od Aše až po Český Těšín. Zájem o vína 
ze Znovínu se tak projevil i na webu. Letošní měsíční tržby 
našeho e-shopu jsou v řádech milionů, na jaře v době pandemie 
COVID-19 stouply dvojnásobně, a zdá se, že v tomto trendu 
pokračujeme i v listopadu,“ těší Pavla Vajčnera.

Šťavnatý ročník

Společnost se sídlem v Šatově patří ke komplexním potra-
vinářským fi rmám. Sama vlastní a obhospodařuje téměř pět set 
hektarů vinic, z nichž sklízí hrozny a vyrábí víno. To nalahvuje, 
zabalí, prodá a doveze až před zákazníkovy dveře. Firma provo-
zuje téměř třicet distribučních center po celé republice, vlastní 
rozvážkovou službu a distribuuje i přes fi rmu Messenger.

Znovínští považují rok 2020 za turbulentní. Týká se to 
i sklizně, jež trvala až do poloviny předposledního měsíce 
roku. „Jen výjimečně jsme sklizeň končívali až začátkem lis-
topadu. V tomto roce jsme zpracovávali hrozny do svátku sv. 
Martina, tedy až do 11. listopadu. Nepamatuji, že bychom tak 
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dlouho sklízeli. Na druhou stranu, sbírat jsme začali později. 
Sklizeň je solidní,“ líčí ředitel Znovínu.

V létě dle něj hodně pršelo, naopak na začátku podzimu 
svítilo slunce, což se projeví i na charakteru vín. „Vína z roč-
níku 2020 budou s příjemnou svěží kyselinkou, hodně aroma-
tická. Odrůdy typické pro Znojemsko jako Sauvignon, Tramín 
červený či Veltlín zelený budou nádherně vonět. Podařily se 
a jsou voňavé i Pálavy a Müller Thurgau. Určitě se máme na co 
těšit!“ popisuje Vajčner.

Mezinárodní úspěchy 2020

Kvalitu znovínských vín potvrdila nezávisle na sobě 
během letošního léta i podzimu ocenění na mezinárodních 
vinařských soutěžích. Koncem června uspěla na soutěži 
Citadelles du Vin 2020. Z francouzského Bordeaux si nej-
cennější kov přivezl Ryzlink rýnský 2015, ledové víno, šarže 
5110. Druhým ověnčeným vínem se stala Pálava 2017, výběr 
z bobulí, šarže 7359. V konkurenci 719 vzorků z 29 zemí světa 
uspěla znovínská vína jako jediná z České republiky.

O měsíc později si jedno prvenství a jedno stříbro 
vysloužila vína Znovínu na mezinárodní soutěži VINA-
GORA v Budapešti. Porota složená z odborníků z celého světa 
ochutnala skoro osm stovek vín z patnácti zemí. Mezi těžkou 
konkurencí hodnotící komisi zaujal Tramín červený 2017, 
výběr z cibéb, č. š. 7357. Stříbro pak získal Sauvignon 2019, 
moravské zemské víno, č. š. 9344.

Doslova medailové žně přišly v září. Znovín uspěl na 
soutěži Oenoforum se svými sladkými víny. Porota složená 
z domácích i zahraničních odborníků však uznala i kvalitu 
suchých vín z Šatova. Nejvyšší cenu, Grand Gold Medal, si 
z reprezentantů Znovínu vysloužil Tramín červený 2017, 
výběr z bobulí, č. š. 7356. Zlatou medaili získal i další Tramín 
červený stejného ročníku, výběr z cibéb, č. š. 7357.

Mezi suchými víny zaujalo porotu naše Veltlínské zelené 
2019, pozdní sběr, č. š. 9318, společně s Müller Thurgau 
2019, pozdní sběr, č. š. 9325, a Chardonnay 2019, pozdní sběr, 
č. š. 9336. Hodnoticí komise je ohodnotila zlatou me-
dailí.

Obrovskou radost vykouzlil na tváři všem příznivcům 
Znovínu Znojmo úspěch našich vín na mezinárodní soutěži 
Concours Mondial de Bruxelles. Šatovská vína si vysloužila 
dvě zlaté a dvě stříbrné medaile.

V konkurenci více než 8500 vzorků ze 46 zemí světa 
dosáhla na zlatou placku naše vína Tramín červený 2017, 
výběr z cibéb, č. š. 7357, a Veltlínské zelené 2018, výběr 
z hroznů, č. š. 8322, jubilejní víno.

Odborná porota složená z více než dvou stovek degu-
státorů z celého světa ocenila i kvality dalších znovínských 
vín. Stříbrnou medailí ocenila Tramín červený 2017, výběr 
z bobulí, č. š. 7356, a Tramín červený 2019, pozdní sběr, 
č. š. 9348, z naší edice Lacerta viridis – ještěrka zelená.

Soutěž Concours Mondial de Bruxelles patří mezi nej-
větší a nejprestižnější světové soutěže vín. Letos ji poprvé hos-
tila Česká republika.

Prozatím poslední cenný kov do šatovské sbírky při-
putoval na konci října z jediné světové soutěže zaměřené 
výhradně na bílá vína, Le Mondial Des Vins Blancs ve fran-
couzském Štrasburku.

V alsaské metropoli dosáhl na metu nejvyšší Viogner 
2018, moravské zemské víno, polosuché, č. š. 8358. Odborná 
porota, složená z padesáti someliérů, jej v konkurenci více než 
sedmi stovek vín ze sedmnácti států ocenila zlatem. Stříbrnou 
medailí pak arbitři ohodnotili Chenin Blanc 2018, moravské 
zemské víno, polosladké, č. š. 8360, a Ryzlink rýnský 2019 
Robinia, pozdní sběr, suché, č. š. 9355.

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.

�
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Městský Podorlický pivovar s. r. o.
a Podorlická sodovkárna, s. r. o.

J S M E  D R Ž I T E L I 

ČESKÉ CHUŤOVKY 
a

www.sodo.cz

www.pivovarrychnov.cz

C E N Y 
N O V I N Á Ř Ů

Jablečný mošt 
se zázvorem 

Rychnovský cider 
s černým bezem
ycchhhhnnnnoooovvvvsssskkkýý cciddeerr

C E N A 
N O V I N Á Ř Ů

JJ bbll č ýýý ššštt

ČESKÁ A DĚTSKÁ
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 Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl

 Tuky pro mlékárenský průmysl

 Tuky pro kosmetický a farmaceutický průmysl

 Tuky pro výrobu krmných směsí a technické oleje
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Země zaslíbená
LADISLAV STEINHAUSER

Faraon propustil Izraelity z Egypta po desáté ráně, kterou na 
zemi vyslal Mojžíš. Židé jí byli ušetřeni díky oběti beránka, 

a ta se poté stala základem jejich svátku Pesah. Během čtyři-
cetiletého putování pouští stanul Mojžíš na hoře Sinaj, kde od 
Boha převzal dvě desky s desíti přikázáními pro způsob živo-
ta lidí ve společnosti, etické minimum i naší západní kultury. 
Jordán překročily izraelské kmeny vedené už Mojžíšovým ná-
stupcem Jozuem a konečně vstoupily do Země zaslíbené, kte-
rá byla podle Tóry přislíbená Abrahámovi a jeho potomkům 
nikým jiným než samým Hospodinem. 

Devět set let před naším letopočtem přivedl král Šala-
moun Izraelské království k největšímu rozkvětu. Nechal 
vystavět středobod židovské víry, dům svatosti – Chrám, 
který byl v šestém století zničen Babyloňany, v tomtéž sto-
letí ale znovu postavený a definitivně zbouraný v roce 70 
našeho letopočtu jako odplata za povstání Izraelitů proti 

Římanům. Židé byli následně vyháněni a v diaspoře se roz-
ptýlili po celém světě. Žili mezi těmi, kteří je trpěli, ale čas 
od času je v neúprosných pogromech vyháněli a vraždili. Sen 
o obnově svého státu živili Židé téměř dva tisíce let a naplnil 
se až po první světové válce, kdy Společnost národů vytvo-
řila v Palestině pod britskou správou „domovinu pro židovský 
lid“. Události druhé světové války – židovská migrace a holo-
caust – přinutily západní veřejnost a Organizaci spojených 
národů vyslyšet požadavky Židů a rozdělit Palestinu na 
dva státy – židovský a arabský. Hned poté 14. května 1948 
vyhlásil Izrael svoji samostatnost, arabské státy protestovaly 
a vypukla série válek nejen o nezávislost, ale o holé přežití. 
Jádrem sváru bylo a stále je město svaté pro Židy, křesťany 
a muslimy – Jeruzalém. Místo, kde se křesťané zastavují na 
místech poslední Ježíšovy cesty, kde muslimové padají na 
kolena a pokládají čelo na pahorku, kam se prorok Mohamed 
zázračně přenesl z Mekky, a pod nimi u západní opěrné zdi 
bývalého Chrámu – Zdi nářků – se klaní Židé, donekonečna 

Haifa, největší izraelský přístav

Židé konečně zbudovali svůj stát, ale o klid musí denně pečovat
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Starobylé město Akko – Acre

Setkání sousedů na ulici

opakující slova Tóry, líbají kameny a hořekují nad svým 
osudem pronásledovaného národa. Země svatá pro tři 
monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství a islám. 

Blízký východ byl vždy protkán řadou obchodních cest 
a o ně se vedly pře i války. Oblast si dlouho hájili Římané, 
ale v roce 638 obsadil Jeruzalém arabský chalífa Umar II. 
a brzy začala výstavba Skalního dómu a mešity al-Aksá na 
Chrámové hoře, na místě bývalého židovského chrámu. Zne-
svěcení pro křesťany Země svaté – Terra Sancta – se nelíbilo 
nejen papežům, kteří sem od roku 1095 posílali pod korouh-
vemi křížů jedno vojsko za druhým. V roce 1099 Jeruzalém 
padl a s ním veškeré obyvatelstvo, které bylo povražděné kři-
žáky. Hrob Boží tak byl očištěn, jenže za 88 let se muslimové 
vrátili. Saladin se ale po vyhrané bitvě u Hattínu k Richar-
dovi Lví srdce zachoval nebarbarsky, ba přímo gentlemansky: 
vrátil mu křesťanské relikvie a povolil přístup pro poutníky ke 
svatým místům. Osmanská říše si pak držela Palestinu až do 
první světové války. A dál už to známe. 

O Izraeli se říká, že kdo do něj zavítá, zase se vrátí. Má 
zvláštní kouzlo, atmosféru tajemné koncentrované historie, 
moderního státu a vědeckých poznatků, je směsicí národů 
a jejich zvyků, kotlem, který když pozorujete z domova, 
máte pocit, že přece musí každou chvíli vybouchnout. Jenže 
v Izraeli vás ujistí, že vše bude kráčet dál ve svých pořádcích, 
pevně držených v rukách lidí rozhodnutých svoji zemi kdy-
koli bránit a ubránit. Mladá dvojice procházející se po městě 
v maskáčích se drží kolem pasu, na zádech se jim houpou 
samopaly, zapadnou do restaurace, přisednou ke stolu, odloží 
si zbraně na dosah, objednají drink a po chvíli se pustí do jídla. 
Obraz povinnosti a hrdosti mladých – jsme tady proto, aby 
u nás pořádek byl, nikoli nebyl!

Odkud po zemi vyrazit? Když pořádek, tak ze severu 
a od A – Akko a zase od té všude přítomné historie: Na 
zdejším hradě střežili templáři (odvozeno od templu – celým 
názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu) svůj 
poklad, a když mameluci dobyli celou Svatou zemi, chybělo 
zdolat už jen zdejší hrad. Templáři se bránili obrovské přesile, 
a dokonce se jim v noci podařilo vynést svůj poklad a převézt 
ho na Maltu. Pak bojovali až do hořkého konce. Mameluci se 
snažili strhnout stěny hradu a nakonec se zřítilo celé opev-
nění, které pohřbilo nejen zbylé templáře, ale i první šik útoč-
níků. Zde je zrod bájného tajemství, nezdolnosti a obrovského 
bohatství templářů, které se jim stalo za dvacet let osudným. 

Kdepak od nepřátel – od svých! V pátek 13. 10. 1310 nechal 
francouzský král Filip Sličný rytíře zatknout, později popravit 
a jejich majetek zkonfi skoval, jenže templářský poklad dodnes 
objeven nebyl. 

Projděme se křivolakými uličkami, poseďme na kober-
cích v některé z tradičních arabských kavárniček u výborné 
kávy a sladké baklavy. Víno si dáme až v přístavu, je odsud 
nádherný výhled na kamenné město, na malý přístav a jistě 
budou vidět i velké lodě plující do nedaleké Haify. Ve městě 
se alkohol moc nepije, jednak je povětšině muslimské a křes-
ťanům prý zdejší červené víno připomíná krev, která zde byla 
prolita při dobývání města. V tom se s muslimy shodnou, jejich 
krev tekla v Akku za Richarda Lví srdce také proudy. Židovský 
restauratér se usmívá, nad dávným příběhem mává rukou 
a dolévá z karafy víno. „Karmel,“ pozdvihuje prst a dodává, že 
na jeho stráních pěstovali víno už karmelitánští mniši. „Ale my 
už je děláme ve větším, a hlavně,“ zamává nad námi kostnatým 
ukazovákem a pozdvihuje vážně bradu, „je košer!“ 

Turista by řekl, že košer musí být v židovském státě snad 
všechno, ale není tomu tak. Ortodoxní Židé žijí podle tradič-
ních starých zvyků a norem nezatížených moderním světem. 
Je to extrémní proud židovství, dělí se do několika skupin, ale 
obecně mají všechny rezervovaný přístup dokonce i ke státu 
Izrael – nebyl přece založen Mesiášem! Ale se samozřejmostí 
berou jeho sociální podpory a vyhýbají se vojenské povin-
nosti. Je jich celá desetina obyvatel, takže tito muži v izra-
elské armádě prý citelně chybí. Středobodem pozemského 
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života ultraortodoxních Židů je rodina a jejich „charedi“ 
rodiny mají běžně šest i více dětí a ani počet kolem dvanácti 
není výjimečný, což má za následek prudký růst jejich popu-
lace. Přitom jejich nízké vzdělání, tomu odpovídající příjmy 
a počet hladových krků je žene do nízké životní úrovně. Necítí 
se ale ani chudí, ani staromódní, ani zaostalí, jsou pravověrní. 
Muže v rozevlátých černých pláštích a v nutném klobouku, 
rázující po ulicích dlouhým krokem, rozvážná gesta postáva-
jících starších mužů skrývající pichlavý pohled pod malými 
brejličkami potkáte nejčastěji ve čtvrti Mea Šearim. Ženy se 
zakrytými hlavami klopí zrak a otáčí se na druhou stranu, jen 
když vás zahlédnou. Muž nemá vidět ani odlesk jejího oka, 
to je přece zásada slušného chování, a jestli ji a další jiné 
neznáte, už při vstupu do čtvrti najdete cedule, které vás při-
vzdělají. Pokud některý muž nese hlavu pyšně v kožešinovém 
klobouku, věřte, že se jedná o chlapíka bohatého a uznáva-
ného. Žádný chudák, vždyť nosí „štrajml“ ze sobolí kože-
šiny a ten stojí asi jako ne moc ojeté auto. Milovníci zvířat 
proti sobolím farmám marně protestují, Izrael si s tím hlavu 
neláme, vždyť je jedním z největších producentů husích jater, 
samozřejmě překrmovaných a zakazovaných. A co rituální 
porážení zvířat „šechita“? Tradice je tradice, rozhodí nad tím 
politik ruce a dodá, že je to součást jejich kulturního dědictví, 
a pak se zasměje, že svět prvotřídní jídlo od Židů kupoval 
odjakživa. A kde je pak evropští gurmáni berou dnes?

Kousek od Haify trčí u silnice cedule, nad kterou Češi 
zaplesají: Kefar Masaryk. Vesnice, která byla založena v roce 
1938 českými a litevskými židovskými emigranty na písčité, 
k zemědělství nevhodné půdě, navíc blízko močálů. Všechno 
špatně, hodnotila jejich počin Židovská agentura, která 
v zemi přidělovala půdu. Češi se nevzdali a jejich kibuc – sdru-
žení všech bydlících v hradbami opevněné vesnici – byl přesto 
založen a nyní je ve vesnici po čtyřicetileté tahanici postaven 
i Masarykův institut. Věřím, že stařičký symbol svobod-

ného Československa by jistě byl na své nejen pracovité, ale 
i zarputilé krajany pyšný. Hned v prvních dnech sestavili muži 
ozbrojenou složku Haganu, které je chránila před arabskými 
nájezdy, kterým zde nedaleko libanonské hranice a v té době 
syrských Golanských výšin často čelili. Hagana se později stala 
zárodkem izraelské armády a mnoho se nepíše o tom, že její 
členové byli při Rommelově tažení severní Afrikou začleněni 
do britských jednotek pro obranu Blízkého východu. Jenže 
u El Alameinu se německé tažení změnilo v úprk a židovské 
jednotky nebyly pro Brity už natolik důležité, a po válce se 
dokonce v Palestině staly jejich nepříjemným rivalem. 

Otočme volantem do vnitrozemí, zastavme na chvíli 
v Nazaretu, pro křesťany významném poutním místě, kde se 
narodil Ježíš a prožil své mládí. Navštivme alespoň na chvíli 
moderní baziliku Zvěstování, postavenou na místě první 

Moderní bazilika Zvěstování v Nazaretu

Mrtvé moře se svými solnými skulpturani

sakrální stavby z pátého století, na místě, kde archanděl Gab-
riel oznámil Panně Marii početí syna Božího. Skloňme alespoň 
hlavu a vnímejme důstojné ticho rušené jenom šouravými kroky 
věřících a šeptem modliteb. Vzhlédněte nahoru, ta obrovská 
mozaika mezi okny má české kořeny, vytvořil ji Antonín Klouda 
a je ztvárněním Panny Marie, která je mimo jiné patronkou 
Čech. Jen když vyjdeme ven, obklopí nás hejno dětí a obchod-
níků, Nazaret je největším střediskem izraelských muslimů, 
kteří se zde přes vládní tlaky k vystěhování drží zuby nehty.

Jen necelých třicet kilometrů na východ se krajina na 
jednom z horizontů změní, sjedeme dvě stě metrů pod úroveň 
moře ke Galilejskému neboli Tiberiadskému jezeru v Great 
Rift Valley, Velké příkopové proláklině, která se krůček za 
krůčkem rozšiřuje, a odděluje tak kontinentální Afriku od 
Afrického rohu. Žádné strachy, Země si dává na čas, a bude to 
ještě pár tisíc let trvat, než oceán prolomí poslední skalní kru 
a na černý kontinent to už suchou nohou opravdu nepůjde. 
Bručíte, že to nejde už nyní? No, ale to je jen Suezský průplav, 
koryto, které se bez údržby za pár let sleje v poušť. Galilejské 
jezero je obrovský sladkovodní rezervoár a má klíčový význam 
pro život nejen v Izraeli. Úspěch osídlení na Blízkém východě 
stál a stojí na vodě, samozřejmě pitné. Z jezera čerpaná voda se 
na základě mezinárodní dohody dělí mezi Izrael a Jordánsko, 
a řeka Jordán je tak po většinu roku jenom potůčkem a Mrtvé 
moře nedostává ani tolik vody, kolik odpaří, a rok od roku tak 
vysychá. Jezero je plněné srážkami z Golanských výšin, a tak 
se nedivme, že je v šestidenní válce v roce 1967 Izrael obsadil 
a anektoval ke svému území. V některých mapách jsou Golany 
součástí Izraele, jinde jako Izraelem okupované území. I na to 
je třeba si zvyknout, na vše jsou zde minimálně dva pohledy 
a většinou diametrálně jiné. 

 Okolí jezera je jedním z mnoha přírodních turistických 
lákadel, skýtá klid k rekreaci, sportu, rybolovu, výbornému 
jídlu, vínu a samozřejmě k poznávací turistice, o pouti po mís-
tech Ježíšových kázání a zázraků ani nemluvě, a příjemné 
klima je zde bonusem. Pro Židy má jezero i význam nábo-
žensko-historický, sem byli Římany vyhnáni z Jeruzaléma 
a zde vznikl „Jeruzalémský talmud“, záznam starých nábo-
ženských judaistických tradic. Na mnoha místech se setkáme 
se znakem ichthys – ryby, která je označením prvních křes-
ťanů. Když se dva potkali, jeden udělal v písku oblouk, pokud 
ho druhý zrcadlově dokreslil, bylo jasné, že se setkali dva křes-
ťané v době pro ně velmi nebezpečné, kdy byli pro svoji víru 
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Vítejte v Tel Avivu

Římany pronásledovaní. Tyto znaky byly nalezeny i v podzemí 
Říma, kdy byli kristovci vězněni, ale kde se i tajně scházeli 
a ukrývali. Nero křesťany po roce 64 n. l. obvinil ze zapálení 
Říma a vraždil, v roce 392 ale Konstantin Veliký vyhlásil křes-
ťanství římským náboženstvím. Ne, ne, nikam jsem neutekl, 
toto vše přece začalo zde, pro nás křesťany v roce nula.

Věříte, že bych si rád zaplaval v moři? Co na tom, 
že je Mrtvé! Jen žádná prsa, žádný kraul, lehnout na záda, 
pokrčit nohy a nechat se ve slaném oleji nést. Plavu si, ani 
nevím jak… paráda, ne? Kdepak! Nuda a starost, abyste si 
nesáhli rukou na obličej, natož do oka. Solanka pálí, pravda, 
je hladká, klouzavá a prý vylepšuje pleť, nejlépe ve formě čer-
ného slaného bahna, jenže ouvej, na izraelské straně je ho 
minimum, většinou šlapete valounky, po kterých se do moře 
dobře nevstupuje. To na druhé straně, na jordánské, tam je 
k léčení lupénky pravý ráj, tam se dá balit, hladit, masírovat 
co tělo ráčí a co se páčí, dokonce za slušné peníze. Nevěřte 
Izraelcům, že se tam nedá zajet, natož pobýt, Allenby bridge 
přes Jordán je otevřený, jen se o tom moc nemluví. Proč také, 
když už si turisty jedni ulovili, proč se dělit? Takže oplách-
nout a jdeme na výlet. Ještě se prosolíme vlastním potem, 
vyrazíme na Masadu. Nejsem krutým Neronem, necháme 
se vyvézt lanovkou. Nedobytnou pevnost postavil Herodes, 
ale dobývat ji museli paradoxně sami Římané při prvním 
židovském povstání, ano – po něm byl stržen židovský chrám 
v Jeruzalémě. Na Masadě se Židé bránili ještě čtyři roky a pev-
nost padla, až k ní Římané vybudovali obrovskou hliněnou 
rampu. Nenašli tam mimo dvou žen a jejich dětí ukrytých 
v cisterně na vodu živou duši, všichni obyvatelé se nechali 
povraždit. Masada má v judaismu zvláštní postavení, je sym-
bolem odporu, ale pro mnohé také poddanství a poraženectví. 
Nic zkrátka není černé nebo bílé a v historii vůbec – píší ji vítě-
zové, jasně, že po svém.

Silnice z údolí stoupá stále nahoru a turisté se po osm-
nácti kilometrech povinně zastavují na parkovišti, je odsud 
slušný výhled dolů, ale fotí se u „sea level point“, v nulové 
výšce moře. U nás jsme do roku 1955 měřili nadmořskou 
výšku vůči Jaderskému moři u Terstu, který patřil Rakousku-
-Uhersku, pak chvíli vůči Baltu a nástupem GPS nás hladina 
moře u Bibione zajímá jen z hlediska teploty vody – vědci 
vytvořili jakousi imaginární celosvětovou výšku mořské hla-
diny. Takže ještě pár metrů nahoru, přehoupnout se přes 
sedlo a už pofrčíme dolů do Jeruzaléma. Nepřehlédnutelné 
jsou opevněné vesnice, zadrátované jako kriminály. To jsou 
židovské osady na Západním břehu Jordánu. Byl a je kolem 
nich vždy rozruch, je to neustále odkrajované palestinské 
území a čím blíže k Jeruzalému, tím se stavební rozmach 
zvětšuje, už jsou to celá sídliště, často vybudovaná na ska-
lách působících z dálky jako obrovské hrady, někde dokonce 
navazující na obří betonovou zeď postavenou z podobných 
důvodů jako v Berlíně. Jeruzalém dává stále více najevo, že je 
hlavním městem, sídlem Knesetu – parlamentu, prezidenta, 
vlády a už i některých velvyslanectví, které tak dávají stěho-
váním z Tel-Avivu najevo souhlas izraelskou politikou. To je 
samozřejmě trnem v oku Palestincům a arabskému světu, 
Jeruzalém byl hlavním městem Palestiny. OSN mu dala 
spolu s Betlémem statut mezinárodního území, ale už první 
arabsko-izraelská válka ukázala, že je to pouhý sen. Boje 
o svaté Staré město byly urputné a Židé byli vyhnáni i ze své 
staré čtvrti. Šestidenní válka v roce 1967 vše změnila, Izra-
elci dobyli celé město a odřízli ho od Ramalláhu, Palestinci 
žijící v Jeruzalému dostali trvalý pobyt, ale nikoli občanství. 
Divte se pak bezpečnostním opatřením! Jeruzalém je perlou, 
je podmanivý svojí atmosférou a směsicí národů. Ale o něm 
až příště.

 �
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www.steinhauser.cz
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Bezpečnost a trvanlivost potravin
Jednou z dnešních výzev pro potravinářský průmysl je zajištění 
bezpečných potravin v celém dodavatelském řetězci při 
zachování stejných vlastností, které byly přítomny při jejich 
zpracování. Náš potravinářský tým se věnuje bezpečnosti 
potravin a disponuje znalostmi, díky kterým vám může 
nabídnout ty správné ingredience za účelem zajištění 
bezpečnosti a dlouhé skladovatelnosti vašich výrobků.

Následující produkty podporují ochranu před oxidací  
a mikrobiální degradací:

 okyselující přípravky
 antioxidanty
 konzervační látky

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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Za tradičním kimči
Ing. JAROSLAV VALENTA,

Katedra chovu hospodářských zvířat, FAPPZ, 
ČZU v Praze a DŽV Rychnov nad Kněžnou a. s.

První seznámení s východní částí Asie zbořilo veškeré mé 
dosavadní představy a mýty o tomto kousku našeho světa. 

Návštěva zemí, jakými jsou Čína, Japonsko, Korea, Thajsko 
a jim podobné, tedy těch velmi východně ležících, nikdy nepa-
třila do mých cestovatelských priorit, tak jak asi někteří z vás 
tušíte z mých předešlých článků. Tentokrát jsem se rozhodl 
vyhovět mé přítelkyni a splnit jí její cestovatelský sen, vydat 
se na časově dlouhý a programem obsáhlý výlet za kulturou 
tak vzdálenou, jakou si jen prostý Středoevropan může před-
stavit. Celá tato východní cesta se nakonec stala jednou z nej-
překvapivějších dovolených, která mě neskutečně obohatila, 
a jen se tak stále zamýšlím nad tím, o co vše bych se v cesto-
vatelském životě ochudil takovou cestu nepodniknout. Nako-
nec tato reportáž nebude o hlavním cíli této východní dovole-

né, alespoň zatím v tomto momentě, ale o takovém náhodném 
kolemjdoucím, kterého jsme při své cestě potkali. Poprvé jsem 
se ocitl v Asii a ještě k tomu nejvýchodněji, kde jsem do té doby 
byl, na letišti v Inčchonu, které je vstupní branou do Jižní Ko-
reje a jejího hlavního města Soulu. I když Jižní Korea byla jen 
krátkou zastávkou, tedy zejména a hlavně Soul, člověk se sna-
žil náročným programem získat co nejbohatší zážitek. Sám 
jsem netušil, co od takové země nebo spíše jejího velkoměsta 
očekávat. Je to dáno tím, že o Jižní Koreji se toho moc nepí-
še a nemluví, je to kultura pro nás velmi vzdálená. Troufám si 
říci, že kdyby jejím sousedem nebyla Severní Korea (KLDR) 
či zde neproběhla nedávno zimní olympiáda (Pchjongčchang, 
2018), tak by se o této zemi až tak nemluvilo, samozřejmě na-
psáno s určitou nadsázkou. Pravdou však je, že v našem tu-
ristickém hledáčku určitě nedominuje a mohu nesměle kon-
statovat, že je to obrovská chyba. Naopak pro Korejce je naše 
země velmi oblíbená a jde zde opravdu o kontrast dvou na-
prosto odlišných kultur. 

Něco málo z historie

Název Korea vychází ze staré korejské dynastie Korjo, 
která vládla Korejskému poloostrovu od roku 918 až do roku 
1392. Dynastie Korjo byla vystřídána nejprve královskou 
a později císařskou dynastií Čoson. Název Korea tak přežil po 
pádu dynastie Korjo ještě několik staletí v Číně a díky portugal-
ským námořníkům se dostal až do Evropy. Tímto způsobem se 
tak název dostal do podvědomí velkého množství evropských 
jazyků, že vlastně přežil až do současnosti. Dějiny Korejského 
poloostrova a vlastně celé sousední oblasti jsou velmi zajímavé 
a bohaté, opět v tento moment si tak povzdychuji nad tím, že 
nás jimi vlastně ve škole moc učitelé dějepisu „nezatěžovali“. 

Korejský poloostrov sloužil historicky jako určitý kul-
turní, hospodářský a politický most mezi asijskou pevninou 
a japonskými ostrovy. Dlouhá staletí byla korejská kultura 

Palác Kjonbokkung je velmi populární jihokorejskou památkou nacházející se v severní části Soulu
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protektorát a později i trvale připojena (anexe roku 1910), 
tím došlo k ukončení dynastie Čoson. Zde si tak člověk uvě-
domuje, jak osudy některých zemí, i když na tisíce kilometrů 
vzdálených s naprosto odlišnou kulturou, si mohou být velmi 
podobné. Situace po ukončení 2. světové války v podstatě 
kopírovala nám velmi blízké dějiny. Rozdíl byl v tom, že zpo-
čátku bylo na snaze dopřát Korejcům možnost se osamo-
statnit a vytvořit si svou vládu. K tomu nakonec nedošlo, bylo 
to dáno i tím, že mocnosti, které vyhrály válku, byly natolik 
ideologicky rozdílné, že k žádné shodě o politické budouc-
nosti nedošlo. Korejský poloostrov byl podle 38. rovnoběžky 
rozdělen na jižní část pod vlivem USA a část severní, na 
kterou dohlížel Sovětský svaz. Korejci jistě chtěli sjednocený 
stát, ale diametrálně odlišná představa o jeho vývoji směrem 

do budoucna je rozdělovala. Po neúspěšných volbách dále 
situace eskalovala a na 38. rovnoběžce začalo být velké dusno. 
Na severu poloostrova vznikl komunistický režim vedený Kim 
Ir-senem, na jihu se zformoval demokratický režim. Velké utr-
pení přinesla Korejcům válka v letech 1950–1953 (Korejská 

Společná bezpečnostní oblast je jediným místem korejské 
hranice, kde si vojáci obou zemí koukají doslova tváří v tvář. 
Fotografi e ukazuje pohled do KLDR s jihokorejskými vojáky 
v popředí

Staré domky v palácovém komplexu Kjonbokkung připomíná 
dávnou historii města

Korejské demilitarizované pásmo, detailní pohled na probíhající hranici mezi Jižní a Severní Koreou. V levém horním rohu si 
můžeme všimnout 160 m vysokého stožáru se severokorejskou vlajkou v severokorejské vesnici Kidžong (tzv. Vesnice míru), kdežto 
v pravé části se nachází jihokorejská vesnice Täsong (tzv. Vesnice svobody), taktéž s vlajkou na stožáru

ovlivňována a vlastně i formována tou čínskou, vliv Číny se tak 
přenášel i do Japonska, které se tak dostalo na vyšší úroveň. 
S určitým nadhledem na věc bychom mohli konstatovat, že 
směr vlivů ze strany Číny byl pro korejskou populaci příznivý 
a obohacující, méně pozitivní situace nastala, když Japonci 
obrátili svůj zájem opačným směrem. Již od 16. století se stala 
Korea terčem japonské agrese a trvala v různé intenzitě v pod-
statě až do konce 2. světové války. Japonci vnímali v přilehlé 
Asii velkolepost Číny, stejně tak rozmach ruského carství, 
a tak se Korea stala strategickým místem pro Japonsko, jak 
kontrolovat své zájmy v Asii, nebo místem, odkud mohlo vést 
své invaze. Když opomenu některé významné historické mil-
níky, důležitým momentem byl rok 1905, kdy díky smlouvám 
po rusko-japonské válce byla Korea fakticky ovládnuta Japon-
skem. Současně smlouva Japonska s USA vedla k podtr-
žení významu této nadvlády a zároveň Američané získali od 
Japonců souhlas k ovládnutí Filipín. Korea byla Japonskem 
ovládaná až do konce 2. světové války zprvu jako japonský 
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válka), která však přinesla pouze obnovení a větší ustálení 
hranice na 38. rovnoběžce, vytvoření defi nitivní demarkační 
linie a vznik dvou zemí, mezi kterými se v současnosti nachází 
nejstřeženější hranice na světě. Tato hranice neboli Korejské 
demilitarizované pásmo je přinejmenším zajímavou atrakcí 
turistů, jež je 250 km dlouhé a 4 km široké. Místo, kde se obě 
země střetávají vůbec nejintimněji, je ve vesnici Pchanmun-
džom a její část, kde se jiho- a severokorejští vojáci setkávají 
tváří v tvář, se nazývá Společná bezpečnostní oblast (Joint 
Security Area, JSA). Dnešní Jižní Korea (Korejská republika) 
a její sousední Severní Korea (Korejská lidově demokratická 
republika) si jdou svými naprosto odlišnými cestami a jen 
z povzdáli můžeme sledovat, jak se bude i v budoucnu situace 
na Korejském poloostrově vyvíjet.

Soul – moderní velkoměsto 

V podstatě se mi chce napsat, že se desetimilionový Soul 
v mnohém podobá spíše hypermodernímu než jen moder-
nímu velkoměstu. Soul je ale také městem, kde se v určitých 
momentech střetávají památky velmi staré kultury s různými 
nejmodernějšími stavbami, které disponují architektonicky 
zajímavým designem. Soul je hlavním městem Korejské repub-
liky ležícím v severovýchodní části této velmi hornaté země, 
nedaleko Žlutého moře a také velmi blízko hranice se Severní 
Koreou. Je obklopen několika významnými kopci (Nam, Nak, 
Inwang) a severně od města leží pro Korejce velmi oblíbený 
a zajímavý národní park Bukhansan s nejvyšším kopcem 
Baegundae dosahujícím výšky 836 m n. m.Městem protéká 
mohutná řeka Han a rozděluje ho tak na severní a jižní polo-
vinu. Řeka dále teče severozápadně a než se vlije do Žlutého 
moře, tvoří chvíli širokou hranici mezi Jižní a Severní Koreou. 

Na kopci Nam se nachází televizní a vyhlídková věž 
obvykle známá jako Soul Tower, kde také nalezneme otočnou 
restauraci, tak aby se během necelé hodiny hostům naskytl 
360° pohled na celé město. Je to velmi populární místo, které 
nabízí úchvatné pohledy na velkolepost jihokorejské metro-
pole. Moderní ráz města a velmi vyspělá technologie na vás 
v Soulu dýchá ze všech stran. Vyspělosti této země si povšim-
nete hned po příletu na podle mě jedno z nejhezčích letišť 
světa (Inčchon). Návazná dopravní infrastruktura, která 
nešetří bezpečnostními a moderními prvky, je pro cestující 
velkým zážitkem. I když je Soul velmi lidnaté město, velmi mě 
překvapilo svou upraveností a čistotou. Z ruchu velkoměsta 
se turista velmi rád vydá mezi historické památky nasávat 
atmosféru dávných korejských dějin. Pokud budete mít na 

Pavilon Kjonhöru se nachází na ostrůvku jezírka, který je sou-
částí palácového komplexu Kjonbokkung

Jedna z uliček malebné oblasti Bukčchon Hanok Village se 
zachovalými tradičními korejskými domy

prohlídku Soulu čas, určitě nesmíte vynechat alespoň jeden 
z pěti velkolepých paláců, resp. palácových komplexů, které 
jsou chloubou a příkladnou architekturou dynastie Čoson. 
Prvním a největším korejským královským palácem z roku 
1395 je Kjonbokkung, který sestává z mnohých palácových 
budov, pavilonů a majestátných bran. Na ostrůvku míst-
ního jezírka je umístěn pavilon Kjonhöru, který patřil během 
dynastie Čoson k místům, kde se konaly významné hostiny. 
Součástí areálu je mnoho zajímavých budov, v podstatě 
i takový skanzen starých korejských domů, ale i např. Národní 
lidové muzeum, kde se seznámíte s historií korejského lidu, 
způsobu jejich života a kultury. Nedaleko palácového kom-
plexu se během příjemné a krátké procházky lehce ocitnete 
v části města, která se nazývá Bukčchon Hanok Village. Jedná 
se o historickou oblast města s největší koncentrací tradičních 
jihokorejských domů (hanoků). Tato část, dříve vesnice, pou-
kazuje na 600 let starou architekturu, kde během dynastie 
Čoson bydleli zejména úředníci a jiní movití lidé. Soul je 
obrovské město nabízející jak ta moderní lákadla, tak i místa 
pro milovníky historie a tradiční kultury, v přilehlém okolí 
i turistiku v hornatém prostředí a velmi zajímavé přírodě. 

Chutě korejské kuchyně 

Každá tradiční kuchyně v sobě zahrnuje aspekty his-
torické, kulturní, náboženské, ale i vlivy okolních zemí, kli-
matické a geografi cké podmínky, tedy mnoho faktorů, které 
tu či onu kuchyni formují. Tradiční kuchyně nepředstavují 
jen konkrétní pokrmy, nýbrž také způsob jejich přípravy, 
servírování či konzumace. V některých zemích je pojídání 
pokrmů významným ceremoniálem a způsobem, jak udr-
žovat mezilidské a rodinné vztahy. Řada surovin a pokrmů 
bývá národním dědictvím a chráněným pokladem. Pro mnohé 
z nás je součástí cestování a poznávání dané země i objevo-
váním chutí a pestrosti pokrmů a kuchyně, která v pod-
statě dotváří náš celkový kulturní zážitek o navštívené zemi. 
Východoasijská kuchyně je pro nás nepochybně velmi exo-
tická, lákavá a velmi chutná. Určitě mnozí z nás známe řadu 
čínských pokrmů, oblíbené jsou i některé speciality japonské 
a thajské kuchyně. Jaká je vlastně ale ta korejská? Kolik byste 
vyjmenovali tradičních a typických korejských pokrmů? 
A kolik z nich a jaké jste kdy ochutnali? Pokud vás toho moc 
nenapadá, tak věřte, že jsem svého času na tom byl obdobně. 
Myslím si, že stejně, jako je to s Jižní Koreou samotnou, tak 
i korejská kuchyně je nám spíše neznámá. Pokud bychom měli 
pochopit charakter korejské kuchyně, musíme si uvědomit, že 
v podstatě dvě třetiny země představují hory a ve zbylé třetině 
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Na fotografi i si povšimněte vpravo polévky s vepřovým masem 
a kimči, vlevo od polévky se dle korejských tradic servírování 
nachází rýže jako příloha

Klasický obrázek korejské tabule s mnohými přílohami, upro-
střed fotografi e je tradiční kimči

Ddalčči je korejským ekvivalentem japonského ičigo daifuku, 
tedy čerstvé jahody zabalené do lehce sladké fazolové pasty 
anko, a to celé uzavřené v rýžovém těstíčku

Tradiční typické korejské nádoby na skladování fermentova-
ného zelí kimči

Mandu, korejské knedlíčky smažené na pánvi, mohou být 
plněné masem, zeleninou nebo i přímo kimči

plochy se dělí o prostor rostoucí urbanizace s obdělávanou 
půdou. Díky směru a charakteru toků velkých řek směrem na 
západ je převážná část zemědělsky využitelné půdy situována 
v západní a jižní části poloostrova. Jedná se o oblasti snadno 
zavlažované a tím je zde umožněno pěstování nejdůležitější 
korejské plodiny – rýže. Rozdílný ráz krajiny a podnebí polo-
ostrova vede k významným regionálním odlišnostem v pokr-
mech i specialitách. Vedle důležitého chovu dobytka a prasat 
je na Korejském poloostrově zásadní akvakultura, která spo-
čívá v produkci některých druhů ryb a měkkýšů. 

Jedno se však o korejské kuchyni dá říct celkem jistě, je 
velmi stará stejně jako ta čínská, která na ni měla významný 
vliv, je velmi zdravá, možná dokonce je jednou vůbec z nej-
zdravějších na světě, což je dáno rýží jako hlavní surovinou 
spolu s masem a zeleninou. Korejská kuchyně vyniká šetrnými 
způsoby přípravy, jako je vaření a dušení, stejně tak využívá 
u řady surovin metodu kvašení (fermentace). Kvašení zaru-
čuje lepší stravitelnost, a především delší dobu trvanlivosti. 
Mezi další typické rysy korejské kuchyně je její jednoduchost, 
barevnost a čerstvost surovin. Ačkoliv jsou jednotlivé součásti 
tradičních pokrmů velmi jednoduše připravované, může vás 
velké množství příloh velmi příjemně překvapit. Korejským 
výrazem pro tradiční korejskou kuchyni je pojem „Hansik“, 
který odráží mnohé tradice klasického korejského pokrmu, 
které se běžně podává s rýží a vývarem z masa, ryb a různými 
druhy zeleniny. Servírování nese řadu pravidel na typický 
nízký stoleček. Talířky musí být v lichém počtu, pokrmy vyja-
dřují několik barev a chutí dle tradičního pojetí, miska s rýží 
musí být nalevo od mísy s polévkou atd. Pro pojídání pokrmů 

jsou také typické hůlky, zde však kovové, a jako bonus je vám 
k ruce vždy lžíce na polévku a rýži. 

Kimči

Národním jídlem, pochoutkou, a především vždy serví-
rovanou přílohou korejských jídel je kvašené pekingské (napa) 
zelí s chilli papričkami, často s pepřem, zázvorem a česnekem, 
které se nazývá kimči (též kimčchi). Existuje mnoho obměn, 
zejména těch regionálních, ale vždy se jedná o výbornou, velmi 
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Klasický stánek na tržišti s masem (Madžang) s velkým výběrem čerstvých surovin

Kjeran-ppang (gyeran-ppang) je teplý vaječný chléb slané 
a sladké chuti, často zdobený a ochucený petrželí, sýrem nebo 
šunkou

Kimbap – velmi příjemnou a sytou svačinkou jsou suši rolky, 
typické pro pouliční prodej

zdravou a pikantní přílohu, kterou dostanete v podstatě auto-
maticky k objednaným pokrmům. O kimči se toho dozvíte 
mnohé z různých zdrojů, pro jednoduchost přípravy a extrémně 
vysoký výživový a zdravotní benefi t mohu tento pokrm vřele 
doporučit. S kimči se nesetkáte jen ve formě přílohy, ale také 
je součástí polévek nebo rýžových pokrmů, zkrátka je toto fer-
mentované zelí pravděpodobně nejtypičtějším představitelem 
korejské gastronomie. Jelikož je i výroba kimči, včetně jeho 
servírování a uskladnění, jedinečnou záležitostí, byla zařa-
zena mezi světové nehmotné kulturní dědictví UNESCO (rok 
2013). Kimči můžeme ochutnat v různých variantách, neboť 
konkrétní dochucení se liší nejen geografi cky v rámci Koreji, 
ale dokonce i mezi jednotlivými rodinami. Není pravidlem, že 
kimči musí být ze zelí, ale můžeme se setkat i s recepty použí-
vající jako základ okurky nebo ředkvičky. Ve všech případech 
jde o velký gastronomický zážitek. Křupavé fermentované zelí 
si sice můžete koupit v korejském obchodě s potravinami, ale 

tradice velí vlastní domácí přípravu s modifi kací typickou pro 
danou rodinu, kterou připravuje žena z receptu přebraného od 
tchýně. Zelí s mnohými ingrediencemi se vloží do typických 
nádob a nechají se fermentovat při adekvátní teplotě. Po fer-
mentaci se nádoby uchovávaly zakopané v zemi, aby si udržely 
konstantní teplotu, a bylo tak kimči dostupné i v zimě, tedy po 
celý rok. Fermentace je typickou a tradiční součástí technik 
korejské kuchyně pro přípravu nejrůznějších pokrmů nebo 
jejich součástí, příkladem je gandžang (korejská sójová omáčka 
z fermentovaných sójových bobů), döndžang (fermentovaná 
fazolová pasta) a kočchudžang (fermentovaná chilli pasta). 

Mjongdong a Madžang

Pokud budete chtít nahlédnout hlouběji do korejské 
gastronomie, která vychází z masa, velmi zajímavým místem 
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Vysoce mramorované hovězí maso plemene hanwoo (čteno jako 
„hanu“), které je tradičním korejským plemenem, někteří řadí 
do role předka známého japonského dobytka wagyu

Odžingo tügim (ojingeo twigim) – fritované mořské plody, 
zejména různí hlavonožci, jsou typickými zástupci rychlých 
pokrmů v korejské kuchyni

návštěvy je tržiště s masem Madžang (Majang Meat Market), 
kde budete velmi překvapeni, jaké druhy masa, vnitřností 
i částí zvířat zde seženete. Jedná se o velké množství kry-
tých uliček plných řeznictví, pultových prodejců a poulič-
ních pokrmů z masa. Největší sortiment se zde skládá z masa 
hovězího a vepřového, včetně jednotlivých částí zvířat (pra-
sečí hlavy, vepřové nožičky, vnitřnosti atd.). Pokud se budete 
chtít pokochat a nabažit kvalitními a tradičními korejskými 
pokrmy ve stylu street food, určitě zamiřte do obchodní čtvrti 
Soulu, která se jmenuje Mjongdong. V moderní části města 
se dostanete do spleti uliček pouličních prodejců jídla, které 

zejména po setmění hrají světly moderní obchodní čtvrti 
a nepřebernými vůněmi velkého množství jídel. Spektrum 
pokrmů, které zde naleznete, je obrovské množství, počínaje 
zeleninou, ovocem pokračujíc přes brambory, nudle, maso, 
mořské plody až cukrovinkami nejrůznějšího typu konče. 
Představování typických jihokorejských jídel by obsáhlo 
několik dalších článků, a tak jen pro představu prohlédněte 
přiložené fotografi e. 

Veškeré použité fotografi e jsou ze soukromého archivu 
autora článku a Ondřeje Šimpacha, kterému tímto děkuji.  �

Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspechů v soukromém i pracovním životě.klidné prožití vánoččních svátků,ů  pevné zdraví a hodně úspechů v soukromém i pracovním životě.

Úspěšný start do nového roku
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TIPAFROST, a. s., Žďárského 188, 674 01 Kožichovice www.tipafrost.com

GOLDY 
– smetana a karamel 

v mléčné belgické 
čokoládě s arašídy

GOLDY 
– smetana 

s višní v hořké 
belgické 

čokoládě.

GOLDY 
– smetana 

s kousky 
vanilky v hořké 

belgické 
čokoládě

GOLDY 

– kokosovo-rumová 

v belgické čokoládě 

s kousky kokosu

KVALITNÍ ZMRZLINA 
Z VYSOČINY 

ZÍSKALA OCENĚNÍ

Ujistěte se, že jsou vaše data 
vždy chráněna. Díky řešení 
ERP QAD Cloud.
S řešením ERP QAD Cloud získáte:

Bezpečnost:  
bezpečí zajišťuje tým certifikovaných odborníků s nejvyšším 
standardem IT bezpečnosti.

Záruku:  
můžete si být jistí dostupností systému i zabezpečením dat nejen 
proti jejich ztrátě, ale i proti úniku. Máte přednost při uvolňování 
novinek a přístup ke všem dostupným aplikacím a technologiím.

Spolehlivost:  
efektivnější a spolehlivější řešení, než dokáží zajistit lidské zdroje.

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

Ing. IVAN JEMELKA

Rio’s, kde Prymula a Faltýnek kuli pikle

Bulvární deník Blesk v pátek 16. října zveřejnil fotky ze se-
tkání ministra zdravotnictví Romana Prymuly a šéfa po-

slanců ANO Jaroslava Faltýnka. V salonku restaurace Rio’s
na pražském Vyšehradě. Oba politici se tam sešli ve středu 
po desáté večer, navzdory vládnímu zákazu. A když vychá-
zeli ven, neměli roušku. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan 
Hamáček hned prohlásil, že Prymula porušil úplně všech-
no, o co se celá vláda v souvislosti v boji proti šíření nemo-
ci COVID-19 snaží. „Naboural důvěru jak svých kolegů, tak 
jednotlivých Čechů, a proto by měl skončit. Bohužel přišel tím-

to o veškerou důvěryhodnost jako hlavni tvář boje s pandemií,“ 
řekl Hamáček. Premiér Andrej Babiš pak následně oznámil, 
že vyzval Prymulu k rezignaci. My již samozřejmě víme, jak to 
dopadlo. Po víru všeobecného nesouhlasu a zděšení politiků, 
médií a sociálních sítí s jednáním Prymuly máme nového mi-
nistra zdravotnictví. Nás však zajímá restaurace Rio’s nebo 
spíše jev, kdy gastronomické zařízení slouží jako místo pro 
spiklenecké schůzky.

Co je Rio’s 

Název restaurace Rio‘s vychází z přezdívky jejího maji-
tele Raimonda Špundy. Tento podnikatel začínal s restau-
rací v tenisovém areálu na pražském ostrově Štvanice. Tam 
dodnes sídlí Špundova firma Midi. Přes tuto společnost 
Špunda restauraci na Vyšehradě provozuje. Prostory si pro-
najímá od Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě. 

Podnik se prohlašuje za jeden z nejatraktivnějších v met-
ropoli a je vyhlášený pro své vynikající hovězí steaky a čerstvé 
ryby s nabídkou těch nejlepších vín. 

Interiér restaurace ale působí jako z 90. let. Zlatá, loso-
sová, růžová a další pastelové barvy interiéru působí příliš 
křiklavě. Kromě hostů působících dojmem bývalých veksláků 
tam bývali častými návštěvníky právě i Jaroslav Faltýnek nebo 
poradce současného prezidenta republiky Martin Nejedlý. 
Podnik patrně navštívil i ministr zemědělství Miroslav 
Toman, bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, 
bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý, někdejší premiér 
Mirek Topolánek a další. Prý se tam několik vlád postavilo 
i povalilo.

Proslýchá se, že Rio‘s byla i základnou pro okolí mili-
ardáře Martina Romana a Richarda Fuxy, spoluzakladatele 
reklamní skupiny BigBoard. 

Proč tam chodili? I když Faltýnek prý kdesi tvrdil, že 
v Rio‘s dělají skvělé karbanátky, to, co všichni hledali a nej-
spíš nacházeli, byla oáza v poušti zvědavých očí a uší.
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Typ „gastro konspirace mafiánský“ 

Konspirativní schůzky v různých gastronomických zaří-
zeních mají v Čechách tradici. S výjimkou devadesátých let, 
období poněkud „divokého“ podnikání, bez výraznější právní 
kontroly, tajná setkání v restauracích či barech postrádají, až 
na výjimky, klasické gangsterské uspořádání. Toto schéma 
vychází z faktu, že různé typy zločineckých organizací mívají 
obyčejně své zázemí v podnicích, které vlastní a jež jim slouží 
ke krytí jejich nelegálních aktivit. 

Naše novodobá historie zná sice i několik takových pří-
padů, ale jsou ojedinělé. Připomeňme za všechny legendární 
noční klub U Holubů na pražském Smíchově. V květnu 1995 
se tam setkali představitelé dvou rusky mluvících zločinec-
kých skupin. Policie proti jejím účastníkům zasáhla. Dostala 
anonymní oznámení, že zde má být zavražděn šéf jedné 
skupiny Seva Mogilevič. Policie při zásahu zadržela téměř 
200 lidí. Podnik vedl Anatolij Katrič, podle policie napojený 
na takzvanou solncevskou mafi i. Tento zločinecký syndikát 
se angažuje ve vybírání výpalného, obchodu s „bílým masem“ 
a se zbraněmi, prostituci, kyberzločinu a tak dále. Velmi 
činný je v oblasti distribuce drog. Organizuje prodej heroinu 
z Afghánistánu a kokainu z Jižní Ameriky. Přes Katriče prav-
děpodobně gang „vypral“ prostřednictvím různých investic 
v České republice miliardy korun. 

To však pro náš kraj není typické.

Typ „gastro konspirace český“ 

Vzorovým příkladem může být naopak jiná událost 
z období našeho „raného kapitalismu“. Jaroslav Lízner, vysoce 
postavený úředník Střediska cenných papírů a zároveň Centra 
kuponové privatizace, který dohlížel na řádný průběh celého 
projektu kuponové privatizace. V říjnu 1994 byl zadržen proti-
korupční policií po schůzce v pražské restauraci Asia v Praze 
na Letné, kde se setkal s podnikatelem Lubošem Sotonou. Ten 
patřil mezi „žraloky“ na tehdejším trhu a spojován byl pře-
devším s C. S. fondy prostřednictvím své fi rmy Trans World 
International. Líznerovi měl dát úplatek ve výši 8,5 milionu 
korun za zajištění výhodné ceny akcií Mlékáren Klatovy.

Podnik Asia nepatřil žádnému mafi ánovi. Bylo to celkem 
běžné gastronomické zařízení, které však pro Sotonu mělo 
jednu nespornou výhodu. Známost s jeho majitelem mu zaru-
čovala bezpečné prostředí pro diskrétní jednání. Tedy vylu-
čovala s velkou pravděpodobností odposlechy nebo nezvané 
uši v blízkosti. To je také základní schéma pro české konspi-
rační schůzky, v němž hraje roli restaurace, bar či kavárna 
a podobně. Nejde o krytí ilegálních aktivit, ale o prostor zajiš-
tující maximální soukromí.

Typ „gastro konspirace neutrální“

Existuje ještě jeden způsob, jak vytvořit bezpečné místo 
pro konspiraci prostřednictvím gastronomie, a tím je ano-
nymita či „neukotvenost místa v prostoru a čase“. Kromě 
nádražních restaurací, které ovšem neposkytují potřebný 
luxus, se k tomu dobře hodí hotelové lobby s jejich barovými 
službami. Známý je případ podnikatele Ivo Rittiga, na kterého 
policie v roce 2012 políčila prostorové odposlechy v pražském 
hotelu Ventana. Rittig byl tehdy stíhán mimo jiné za údajné 
tunelování pražských Dopravních podniků. Ve vestibulu Ven-
tany se scházel se svými právníky z kanceláře MSB Legal, aby 
se s nimi poradil, „jak z toho“.

Skandální odhalení a morální panika

Jak je zřejmé z předešlých gastritických kauz, mají 
kromě půdorysu, na němž se odehrávají, společné ještě jedno, 
totiž prozrazení. A s takzvaným provalem souvisí i politický 
a přirozeně také mediální rozměr takových událostí. Klasický 
je v tomto Líznerův případ, který zpochybnil regulérnost 
celého projektu kuponové privatizace. Média samozřejmě 
tuto kauzu řádně rozvířila a postupovala přitom osvědčenou 
metodou vyvolání „morální paniky“. Morální panika je soci-
ální fenomén, který jako první popsal v roce 1972 Stanley 
Cohen. Principiálně jde o to, vyvolat ve veřejnosti dojem, že 
někdo je zlo a ohrožuje naše dobré zásady. Média proti němu 
zahájí masovou kampaň, jejímž jádrem je vyhlášení poplachu 
na obranu sociálního řádu. Přitom není jasné, z jakých morál-
ních zásad novináři, politici, celebrity a další vycházejí. 
Nicméně, všichni hovoří o obecném ohrožení a přitom 
skutečné příčiny problému, pokud vůbec nějaký problém 
existuje, zůstávají stranou. Kampaň nebývá dlouhá a vyzní 
do ztracena.

Morální panika v praxi 
„gastro konspirace“

Po skandálním odhalení v Rio‘s, pes by si od Prymuly 
kůrku nevzal. Nebylo snad v České republice člověka, který 
by z jeho návštěvy v restauraci na Vyšehradě nebyl znechucen. 
Jeden příklad za všechny: „Pane ministře, omluvte se a oka-
mžitě odstupte! Okamžitě, prosím! To je jediný způsob, jak 
ještě m ůžete přesvědčit veřejnost, že svá opatření myslíte vážně 
a že je lidé mají dodržovat,“ zvěstoval na sociálních sítích 
předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. 
A i v dalších dnech v tom pokračoval. „Navzdory těmhle 
hloupým a pokryteckým žvástům vás všechny moc prosím: 
dodržujme disciplinovaně všechna opatření a doporučení. 
Chovejme se k sobě ohleduplně. Neděláme to ani pro vládu, ani 
pro zločince v jejím čele. Děláme to pro sebe a pro své blízké.“ 
Co čert nechtěl, reportéři Radiožurnálu Kalouska v úterý 
4. listopadu přistihli, jak vchází do restaurace Hlučná samota 
na pražských Vinohradech, jejíž vnitřní prostory jsou podle 
vládních krizových opatření uzavřeny. Kalousek tam poseděl 
asi hodinu. Nejdřív se vymlouval, pak omluvil a dal deset tisíc 
korun na dobročinné účely související s epidemií. Tím byla 
věc vyřízená. Žádné všeobecné rozhořčení se nekonalo. Pry-
mulův morální poklesek totiž mohl nepřímo zpochybnit celou 
Babišovu vládu, zatímco ten Kalouskův jen malou opoziční 
stranu.

Za vším hledej hospodu

Gastronomická zařízení různého typu jsou u nás spo-
jená i s politikou a podnikáním. I na té nejvyšší úrovni. Hos-
poda je zkrátka český společenský fenomén a prostupuje 
veškerým naším životem. Většina z nás má nějaké oblíbené 
místo, o kterém by mohla říci, že ho tam znají a je tam skoro 
jako doma, včetně nejvyšších úředníků státu a miliardářů. 
Jsou to taky lidé. Špatně je, když tuto národní tradici někdo 
zneužívá k tomu, aby jejím prostřednictvím obešel zákony, 
pravidla i férové a slušné jednání. Ať jsou to majitelé restau-
rací nebo jejich hosté. Ačkoli, ono to spolu vždycky tak nějak 
souvisí. 

�
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Mnohaletý logický 
trojúhelník:

vynikající vědec 
Jan Šavel,

Budějovický Budvar
a fenomén 

českého piva
České pivovarství má štěstí. Může spoléhat tradičně na kva-

litní vodu, daří se šlechtit ječmen pro kvalitní slad, kva-
sinky vykonávají, co mají, a chmel je ingrediencí, kterou nám 
v mnohém svět závidí. Máme sládky a všechny kolem nich, 
kteří pivo uměli uvařit dříve a umí jej i dnes. Je to ale všechno, 
co pivo potřebuje ke své proslulosti? Ano, chybí zmínit od-
borníky, vědce. Máme jich celou řadu. A nepochybně se ob-
jeví i generace, která nastupuje. Doufejme, že bude mít ne-
jen svou kvalitu, ale i tolik potřebnou pokoru ke všem vědním 
disciplínám, které pivo pro svou slávu potřebuje.

Proč takový úvod? Protože na vědcích stojí značná část 
úspěchu českého pivovarství, českého piva. Ne úplně všechno. 
Zásluhy mají i mnozí další. Všichni ti, kteří jsou s to při výrobě 
piva a třeba i jeho distribuci uvádět skvělé myšlenky do reál-
ného světa. Máme naštěstí obojí. Ale zpět k vědcům.

Kdyby mělo české pivovarství Panteon slávy, určitě by 
do něj vedle F. O. Poupěte patřily takové osobnosti, jako byla 
Gabriela Basařová, Ivo Hlaváček a řada dalších. A v nepo-
slední řadě i Jan Šavel. Možná je mezi pivovarníky méně 
známý než dříve uvedení. Za svou práci a výsledky výzkumu 
o pivu a pivovarství by tam své místo nesporně našel. Někdo 
může namítnout: Jan Šavel již své místo v historii čes-
kého pivovarství má jisté uvedením do Síně slávy českého 

pivovarství a sladařství. Ano, ale přece panteon je panteon… 
Pokusme se to dokázat.

Kdo je vlastně Jan Šavel? Správná odpověď je vědec. 
Ale je to poněkud nepřesné určení. Mikrobiolog? Inovátor, 
který se významně zasadil o průnik výpočetní techniky do tak 
tradičního oboru, jako je pivovarství? Jaké další odbornosti 
a profese tento člověk má?

Návštěva Jana Šavla v jeho pracovně, nebo spíše labo-
ratoři úplně přesně naplňuje představy o tom, kde a v jakém 
prostředí vědec pracuje. Skříně plné knih, časopisů, studií, 
laboratorní přístroje, lahve od piva snad všech velikostí na sto-
lech, na skříni. Je také logické, že experimentátorovi, který se 
významně zasloužil o zavádění počítačů do pivovarství, nemůže 
chybět velká obrazovka počítače. Pokud ale vědec něco hledá, 
s neuvěřitelnou rychlostí, a hlavně přesností ví, kam sáhnout. 

Jeho pracoviště sousedí s velkou laboratoří, kde strávil 
tisíce hodin nad experimenty, výpočty, debatami se spolupra-
covníky a promýšlel, co udělat pro pivo, aby se na světových 
trzích nejen etablovalo, ale hlavně, aby si svou pozici udržo-
valo. V případě Budějovického Budvaru má i on svou roli při 
složitém známkoprávním sporu s velkým americkým rivalem, 
kdy pivo a jeho kvalita hrály nezanedbatelnou roli. 

Snad každý vědec, tedy ten opravdový, bude tvrdit, že 
věda je především dobrodružství, kterému lze snadno podleh-
nout. Většinou na celý život. A také posedlost, kvůli které jde 
často rodinný život stranou. Ale i to vám výzkumník potvrdí, 
že podaří-li se přijít nějakému problému na kloub, něco, co 
lidstvo neumělo vyřešit, téměř vše je zapomenuto. 

Jan Šavel však není jen vědec. Je i vtipný glosátor jevů 
kolem něj. Jemná sebeironie a možná i lehounký sarkasmus 
je mu blízký. Zvyknete-li si na jeho jemnou až pomalou dikci, 
rozhovor s ním se velmi příjemně line. A dovídáte se mnohé. 
Je to, jak se někdy říká, studnice nejen vědění, ale i moudra. 
Nikomu je nevnucuje, jen je lehce nadhodí. Je plný vzpomínek 
a je mnoho jmen, která potkal, s nimiž spolupracoval. Byla 
by škoda, kdyby se tyto osobnosti propadly do země zapo-
mnění. A k tomu v dnešní době, plné návalu nových infor-
mací, mnohdy s malou hodnotou. 

Při setkání s tímto vědcem si uvědomíte, jak relativně 
mnoho je o tomto člověku, například v encyklopedii, napsáno 
a jak málo se o něm vlastně dovídáme. Faktografi cky mnohé, 
fakticky málo. A proto je třeba hledat i jinou formu, jak člo-
věka přiblížit, jak nabídnout o jeho osobě plastičtější a snad 
i zajímavější obraz. Platí to i o Ing. Janu Šavlovi, CSc., vyni-
kajícím pivovarském odborníkovi, vědci, který měl schopnost 
se o výsledky svého bádání podělit.

Jan Šavel se narodil 6. 7. 1944 v Českých Budějovicích 
a prakticky celý život v nich působil. Pravda, jezdil často na 
jednání do Prahy i na mnohá jiná místa, ale „Budějice“ jsou 
mu souzeny. Když se řekne před odborníkem z pivovarství 
nebo ctiteli českého zlatého moku České Budějovice, oka-
mžitě se ozve Budvar. A řekne-li se někde výzkum a věda 
v Budvaru, každý hned jmenuje právě Jana Šavla. 

Bylo to však už od začátku jasné, že spojení Budvar – Šavel 
je logické a trvalé? Ne, správná odpověď zní: nebylo hned od 
začátku dáno, že Jan Šavel propadne pivu, přesněji vědě o pivu. 

„Jisté je, že pivo se u nás pilo asi jako všude jinde okolo. 
Ale rodinné předpoklady jsem neměl,“ komentuje existenci či 
spíše neexistenci vazeb na pivo ve své rodině.

„Tatínek se vyučil v plzeňské Škodovce, zaměřené ovšem 
v tehdejším Rakousku-Uhersku na válečnou výrobu, a z dělníka 
se vypracoval na mistra. Maminka byla učitelkou a tajně dou-
fala, že budu také učit, což se částečně splnilo.“

Jak to bylo u Jana Šavla s chemií? Jak se k ní dostal? 
„Chemii jsem miloval od doby, kdy jsem se naučil číst a přečetl 
knihu Ivana Klimeše Tajemství chemie. Ta vyšla v roce 1954 

Jan Šavel ani dnes si nedovede představit život bez činnosti ve 
prospěch Budvaru. A časté konzultace se spolupracovníky jej 
velmi těší. Je prostě stále „in“



91
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
2

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

a od té doby jsem také doma dělal chemické pokusy.“ Jak to 
s jeho pokusy snášeli rodiče? Asi měli pochopení, protože se 
Jan Šavel chemii věnoval i na studiích.

Studia na budějovickém gymnáziu znamenají pro Jana 
Šavla především rostoucí lásku k chemii, i když jak přiznává, 
byly to i jiné technické disciplíny, které si oblíbil. A ještě něco. 
„Na střední škole jsem také ochutnal pivo, měli jsme hospodu 
na dosah,“ vzpomíná Jan Šavel a s jen mírným úsměvem 
dodává: „Ale abych si řekl ‚pivo, to bude můj osud‘, k tomu bylo 
ještě dost daleko.“

Za možná klíčové považuje Jan Šavel rozhodnutí jít 
studovat na pražskou Vysokou školu chemicko-techno-
logickou. „Víte, VŠCHT byla pro mě optimální volba,“ říká 
a ve vzpomínkách pokračuje: „Z mých spolužáků z kvasné 
chemie zbyla bohužel již jen polovina, z tehdy mládenců jen 
dva. Shodou okolností kolega Krátký, s nímž jsme společně 
v roce 1958 zasedli do jedné lavice v tehdejší obdobě gym-
názia. Z profesorů VŠCHT na mne nejvíce zapůsobil profesor 
fyzikální chemie Ivan Vavruch (1919–2006), biochemik Vl. 
Šícho a profesor analýzy potravin Jiří Davídek (1932–2015). 
Bohužel jsem již nestihl přednášky Arnošta Reisera (1920–
2015) a Eduarda Hály (1919–1989) z fyzikální chemie, i když 
jejich kniha Fyzikální chemie mne pak provázela po celý život.“

Pivo a jeho záhady jsou pro Jana Šavla stále velkou láskou 
i dobrodružstvím

Jan Šavel poznamenává, že Reiserovi měli v Praze 
rodinnou firmu, která před druhou světovou válkou měla 
pobočky v Americe i v Asii a sladovnu v Podbabě. Arnošt 
Reiser prošel Osvětimí, po osvobození vystudoval pivovar-
skou střední školu, pracoval v pivovaru v Nuslích a absol-
voval VŠCHT. Tam pedagogicky i vědecky působil, publikoval 
a také habilitoval. Po útěku do Dánska přes NDR pracoval 
řadu let v Anglii a skončil jako chemik na univerzitě v New 
Yorku. Mimochodem, svůj exodus popsal v knize Útěk.

Během studií na VŠCHT Jan Šavel spolu s budoucím 
profesorem Janem Velíškem dělali tzv. „pomvědy“ (pomocné 
vědecké síly) na katedře mikrobiologie u docentky, později 
profesorky Ludmily Šilhánkové (1927–2011). Pod vedením 
této vynikající mikrobioložky a biochemičky vznikl na základě 
jeho diplomové práce společný článek o respiračně defi cient-
ních mutantech kvasinek z roku 1970, který se dodnes cituje 
v zahraniční pivovarské literatuře. 

„Po studiu jsem v roce 1967 nastoupil do Budějovického 
Budvaru, n. p., jako mikrobiolog. Byl jsem pravý workoholik, bylo 
mí líto tratit čas na oběd a obědy jsem si nechal přinášet, poz-
ději jsem s nimi přestal vůbec a nosil si do práce z domova chléb 
s máslem, což dělám dodnes. S oblibou jsem setrvával do pozd-
ních hodin a do práce utíkal i v sobotu a v neděli, což manželka 
příliš neoceňovala,“ vzpomíná možná s mírným proviněním 
v hlase na své začátky v Budvaru Jan Šavel. Ale hned nabízí 
příhodu z jiného soudku: „Ze žertovných příhod si pamatuji, 
že na prvním pivovarském semináři, kterého jsem se zúčastnil, 
převrhli na mne tác s natočenými pivy, takže se to dalo pokládat 
za jakýsi křest pivem. V současnosti je všechno pryč, do práce 
chodím jen na dva dny v týdnu. Snažím se přispívat svými zku-
šenostmi mladším kolegům a doufat, že se jim to občas hodí.“

Postupně se stal vedoucím samostatného výzkumného 
pracoviště v Budvaru. Své bohaté zkušenosti shrnul v knize 
Mikrobiologická kontrola v pivovarech.

Jeho kandidátská práce Tepelná okolnost mikroorga-
nismů a její význam pro pasteraci piva a aspirantura, obhájená 
v roce 1982, se zabývala do té doby málo známými neizoterm-
ními metodami měření termorezistence mikroorganismů. 

V další části profesní kariéry se Jan Šavel věnoval návrhu 
nových kontrolních metod a přístrojů. Připomeňme, že je 
držitelem nebo spoludržitelem třiceti patentů. V roce 1996 
se habilitoval se svou prací Modernizace kontroly pivovarské 

Dlouholetý ředitel Budvaru Jiří 
Boček o Janu Šavlovi: „S panem doc. Ing. 
Janem Šavlem, pro mě Honzou, se znám 
téměř padesát let.

První setkání jsem s ním zažil v roce 
1973. Začal jsem studovat na Střední prů-
myslové škole potravinářské technologie 
v Praze pivovarnictví a tehdy mě můj taťka 
zavedl do laboratoří Budějovického Bud-

varu, n. p., abych viděl laboratorní činnost v pivovarské praxi 
a aby mě Honza přezkoušel ze znalostí pivovarské techno-
logie, mikrobiologie a praktických dovedností v laboratoři.

Od té doby jsme začali navazovat naše pracovní a poz-
ději i osobní kontakty.

 Honza je klidný, velmi chytrý, hloubavý, skromný, spo-
lehlivý a velmi pracovitý člověk.

Je vskutku renesančním člověkem v oboru světového 
pivovarnictví.

Umí přenést teoretické poznatky z přírodních věd, 
matematiky, chemie, biochemie a mikrobiologie do pivo-
varské praxe a skloubit je s praktickými a dlouholetými pivo-
varskými postupy.

Je skutečným pokladem nejenom českého, ale i světo-
vého pivovarnictví.

Během našeho společného působení v Budějovickém 
Budvaru, n. p, jsem s ním velmi rád spolupracoval.

Nejenom, že jsem s ním mohl otevřeně diskutovat 
celou řadu otázek z činnosti pivovaru, ale byl také konstruk-
tivním kritikem k mým návrhům či krokům, ať už ve funkci 
technologa, podsládka či ředitele pivovaru.

Za ta dlouhá léta jsme společně řešili vývoj nových piv 
a značek, chuťovou a koloidní stabilitu piv, zlepšování sani-
tačních procesů v pivovaru, zavádění systému řízení kvality 
do všech úrovní řízení pivovaru a technologické zkoušky při 
uvádění nových technologií do provozu. Byly to nové varní 
soupravy, kvašení v cylindrokonických tancích, dokvašování 
v horizontálních ležáckých tancích, stáčírny lahví a sudů, 
fi ltrace piva a celou řadu dalších dílčích úkolů, které při-
nášel vývoj techniky, technologie, laboratorní techniky 
a obchodních vztahů.“
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výroby. Veškerá další kariéra potom probíhala pod vedením 
profesorky Gabriely Basařové. Mimochodem, velmi rád 
rovněž vzpomíná na profesorku Olgu Bendovou (1929–2010) 
a na jejich dlouhé diskuse o mikrobiologických problémech.

V čem je však zásluha Jana Šavla o rozvoj odvětví velmi 
významná, až průkopnická? Byla to jeho snaha prosadit do 
pivovarství výpočetní techniku a nahradit, do té doby domi-
nantní, a ne vždy exaktní, metody kontroly jakosti.

Byl to on, kdo jako první zavedl statistickou procesní 
kontrolu s hodnocením výrobků. Bylo to dáno i tím, že Budvar 
byl jednou ze dvou vlajkových lodí českého pivovarství silně 
orientovanou na export. A doprava na delší vzdálenosti kladla 
už tehdy nebo právě tehdy velký důraz na kontrolu jakosti.

V posledních dvou dekádách se věnuje radikálovému 
stárnutí piva. Mj. ukázal na rozdílné mechanismy stárnutí 
během spotřeby kyslíku v pivu a po jeho vyčerpání. Popsal 
použití diferenční spektroskopie při stárnutí piva. Jeho 
vědecká činnost se však neomezovala jen na četná vystou-
pení na Pivovarsko-sladařských dnech, špičkových setkáních 
pivovarských odborníků. Byl dlouholetým členem Skupiny 
pro pivovarskou vědu v European Brewing Convention.

Jan Šavel za svůj přínos pivovarství získal několik velmi 
prestižních ocenění. Nechme jej promluvit. „Snad první byla 
Tvůrčí cena literárního fondu z roku 1981 za knihu Mikrobio-
logická kontrola v pivovarech. Přece však určitě nejprestižnější 
bylo mé uvedení do Síně slávy českého pivovarství a sladař-
ství v roce 2004. K němu jsem dostal jako dárek obraz, který 
mne tak potěšil. Dodnes visí nad mým pracovním stolem doma 

v ložnici. Je na něm váhavý muž před propastí, přes kterou vede 
most z vedle sebe položených knížek.“ A nesporně významné 
bylo získání Ceny českého sládka F. O. Poupěte v roce 2010 za 
spoluautorství vysokoškolské učebnice Pivovarství.

Jeho publikační činnost je rozsáhlá a zahrnuje asi 
200 českých i zahraničních časopiseckých článků, většinou 
s různým počtem spoluautorů. Nechme Jana Šavla trochu 
rekapitulovat: „V roce 1980 vyšla moje kniha Mikrobiologická 
kontrola v pivovarech, v roce 2010 vysokoškolská učebnice pod 
vedením profesorky G. Basařové Pivovarství Teorie a praxe 
výroby piva, do které jsem napsal několik společných kapitol. 
Fakt, že v roce 2017 vznikl její překlad do angličtiny pod 
názvem: The comprehensive guide to brewing, považuji za 
věc, která mně také udělala radost. A nesmím zapomenout ani 
na to, že s Gabrielou Basařovou vznikla v roce 2015 obsáhlá 
publikace Sladařství Teorie a praxe výroby sladu. Díky naší 
dlouholeté spolupráci mně bylo umožněno, abych po nějakou 
dobu na VŠCHT přednášel příležitostně i studentům, a byl 
jsem překvapen, že později mi někteří řekli, že se jim před-
nášky i líbily.“ Kromě toho také přednášel a vedl řadu 
diplomových prací na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích.

Stále nám však v životním koloběhu Jana Šavla chybí 
něco, co bylo pro něj klíčové. Jak vlastně vznikl trojúhelník 
Šavel – pivovarství – Budvar? „Důležitou rolí, jak jinak, 
sehrála vlastně náhoda. Na tehdejší jedenáctiletku, dnešní 
gymnázium, přišli zástupci Jihočeských pivovarů a hledali 
kandidáty na vysokoškolské studium. Pravda, chtěl jsem dělat 
spíš, jak se říká, čistou chemii. Ptali se, proč chceme studovat 
chemii, a pozvali nás do pivovaru. Láhev piva jsem tam sice 

nevypil, ale nabídka na podnikové stipendium mne zaujala. 
A tak se z původně chemika stal ze mne pivovarský chemik,“ 
říká s úsměvem Jan Šavel.

Nakonec si ke studiu přibral i tehdy docela prestižní 
a již zmiňovanou činnost pomvěda na katedře mikrobiologie. 
A tím se jeho koníček ještě více posílil ke studiu.

Mimochodem, nikdy jej nenapadlo z Budvaru odejít.
„Z pivovaru jsem chtěl kdysi odejít na VŠCHT, na VÚPS, 

na ČSAV a měl jsem nabídku i z jiného pivovaru, ale nakonec 
jsem byl rád, že jsem mohl zůstat. Všechny nabídky souvisejí 
s mnoha faktory a je dobré nenechat se přesvědčit tím nejlá-
kavějším, komentuje svou věrnost fi rmě, které mnohé dal a pro 
kterou tolik let rád pracoval,“ a zamyšleně, možná s malou 
nostalgií v hlase dodává: „Pivovar mně mnohé dal a jsem 
opravdu rád, že jsem zde pracoval a stále zde být mohu. A jestli 
mně něco vzal? Ani si nemyslím, věda byla pro mne vysokou 
prioritou.“

Jeden z prvních předchůdců dnešních počítačů. O jejich zavá-
dění do českého pivovarství se Jan Šavel významnou měrou 
zasloužil

Jan Šavel je spoluautorem renomované publikace Pivovarství, 
se kterou se seznámili mnozí pivovarští u nás, ale i v zahraničí, 
hlavně na Slovensku

Jan Šavel si velmi cení investic Budvaru do moderních labora-
torních technologií. Bez nich si výrobu kvalitního piva nedovede 
představit
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Práce v Budvaru však nebylo pro Jana Šavla polem 
působnosti. Měl možnost podílet se na řadě jiných projektů, 
které jeho rozhled i působnost rozšiřovaly.

„Za odbornou činnost lze pokládat i členství v redakční 
radě Kvasného průmyslu, kde musím připomenout Dr. Aloise 
Lhotského, jehož péče o český jazyk byla legendární a jehož 
knihou Technická kontrola pivovarské a sladařské výroby jsem se 
rovněž inspiroval. Naštěstí se Dr. Lhotský nedožil dnešního rčení 
‚Budeme se soustředit‘, tak oblíbeného i ve veřejných sdělova-
cích prostředcích.“ Po krátké odmlce pokračuje svým typickým 
tichým, až ostýchavým hlasem, z něhož je však cítit velké 
vnitřní přesvědčení a mnohaletá zkušenost: „Význam českého 
odborného časopisu nelze dostatečně docenit zejména v dnešní 
době, kdy výrobu piva ovládly nadnárodní společnosti. A zbytky 
pivovarů zůstávající alespoň částečně v národním vlastnictví 
začínají chápat nutnost vlastní výzkumné, vývojové a publikační 
činnosti a národního výzkumného ústavu, podobně jako je tomu 
u výzkumného ústavu VTT, vlastněného fi nským státem.“

A bylo během jeho pivovarské éry složitější, třeba i nej-
těžší období, a naopak, kdy jste měl pocit, že se mu něco zvlášť 
povedlo? „Poměrně těžké bylo údobí za minulého režimu, kdy 
nebyly dostupné ani vzácnější chemikálie. Naštěstí ale s růstem 
exportu se na nás vždy s nákupem zahraniční techniky pamato-
valo, třeba s novou laboratorní technikou. Výzkum ovšem nelze 
úspěšně rozvíjet pouze s prostou reprodukcí kontrolní činnosti, 
protože s rozvojem objemu výroby je nutné úměrně snižovat 
rizika porušení její kvality, a tím opět poklesu odbytu a důvěry.“ 
A s úsměvem hodnocení minulosti pokračuje: „Za úspěch pova-
žuji, že současní vedoucí technici našeho pivovaru často alespoň 
částečně řešili v naší laboratoři nejen diplomové, ale posléze 
i disertační práce.“

Jan Šavel je především vědec. Věda je pro něj téměř 
vše. Až na rodinu. Pravda, nevěnoval se jí možná tak, jak 
by si on nebo jeho blízcí představovali. Nechme jej rodinný 
život komentovat: „Ačkoliv jsem se ženil poměrně pozdě, byla 

Tým autorů při udílení ceny F. O. Poupěte za publikaci Pivovarství. Zleva G. Basařová, J. Šavel, T. Lejsek. Dalším spoluautorem 
byl P. Basař Foto: archiv ČSPS

pro mne rodina vždy dobrým zázemím. Manželka je povo-
láním lékárnice, nyní již v důchodu. Jedna z dcer je zdravotní 
sestra, která pečuje o staré lidi, druhá je lékárnice a narodila 
se jí vnučka, takže mám možnost pozorovat život od samého 
začátku. Bohužel, v mém případě, až téměř po samý konec.

Tehdejší předseda ČSPS František Krakeš blahopřeje k ocenění 
Janu Šavlovi
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Zastávám názor, že koníčkem má být vlastní práce, 
a nechápu, proč jinak dobří odborníci s vrozeným talentem pro 
nějakou činnost se věnují ještě koníčkům, např. zahradničení 
nebo rybaření, ačkoliv práce v zahradnictví, na sádkách nebo 
na poli je stále k dispozici. Něco jiného je rekreační činnost 
umožňující obnovit myšlenky při turistice nebo jízdě na kole 
a upevnit rodinné vztahy. V mém mládí se kola na silnicích 
téměř nevyskytovala a později jsme i s dětmi chodili na turis-
tické výlety s turistickým klubem našeho pivovaru, dokud mi to 
zdraví ještě dovolovalo.“ A po chvilce přemýšlení v monologu 
pokračuje: „Jak již jsem zmínil, patří můj první pohled po pro-
buzení darovanému obrazu a hromadám knih okolo. Napadá 
mě přitom vynikající fejeton Jiřího Hanáka ‚Poslední kniha‘. 
V něm se zamýšlí, kterou knihu otevře jako poslední. Měl by ji 
mít na očích, neboť nikdy neví, kdy bude mít uzávěrku, a měla 
by mít kolonky ‚má dáti‘ a ‚dal‘. Kromě zmíněných knih miluji 
fi lmy, historické i moderní, a historii vědy a vynálezectví.“

I když pracovní tempo Jana Šavla je dnes menší než před 
lety, je přece jen v Budvaru dva dny v týdnu. Ale je vždy při-
praven a ochoten, je-li o to požádán, přispět svým názorem 
na dotaz svých spolupracovníků.

Jan Šavel si možnosti stále do „své“ laboratoře docházet 
velmi váží. Je to pro něj radost, spojení se světem piva, spojení 
s fi rmou, které se upsal, a nikdy toho nelitoval. „Víte, velmi 
mě potěšilo, když za mnou přišel při mých třiasedmdesátých 
narozeninách a současně padesátiletém výročí práce v Budějo-
vickém Budvaru, n. p., současný ředitel Budvaru Ing. P. Dvořák 
a popřál mi vše nejlepší,“ komentuje své zapojení do činnosti 
v Budvaru a dodává: „Mně je tady dobře, nikam nespěchám.“

Setkání s Janem Šavlem je však velkou příležitostí dotázat 
se jej, jaké pivo má podle něj budoucnost? A očekává nebo vidí 
nějaké nové trendy, nebo dokonce nějakou revoluci v pití piva 
u nás? „Spotřeba piva mírně klesá, což souvisí s rostoucími pra-
covními nároky, se současnou situací s koronavirem a rostoucím 
odvodem zisků z domácích pivovarů do nadnárodních společ-
ností. Tyto společnosti v našich zemích naopak s oblibou pou-

žívají typické značky tradičních českých piv. Naprosto nutná je 
ovšem podpora vlastní soběstačnosti ve výrobě potravin, a tím 
i piva. Putování piva po zeměkouli naopak silně znečišťuje životní 
prostředí. Podporujeme přitom rozvoj malých a středních pivo-
varů, pro které můžeme naopak nabídnout kvalitní pivovarské 
kvasnice, které jsou ostatně velmi oblíbené.“ Jeho odpověď jako 
by refl ektovala, co si mnoho odborníků myslí a proč, alespoň 
u některých producentů piva naráží, řekněme eufemisticky, na 
rezervovaný přístup. A souhlasí s tvrzením některých pivovar-
níků, že i v době vrcholných technologií nakonec kvalita piva 
závisí na člověku. Je to pravda? Proč tomu tak je? Jeho odpověď 
je až lakonická, ale jednoznačná: „Přes rozvoj malých pivovarů 
je hlavní část výroby piva typickou průmyslovou výrobou, která 
umožňuje snižovat výrobní náklady a šetřit životní prostředí.“ 

Inspirující setkání s docentem Ing. Janem Šavlem je však 
i příležitostí zjistit, má-li nějaké životní krédo. „Myslíte vlastní, 
nebo převzaté? Ano, mám. Bylo a je stále stejné: ‚Pospíchej dolů‘, 
ale dodržuje se stále snadněji,“ dodává s jemným úsměvem.

Věřme, že zdraví a elán doc. Ing. Janu Šavlovi, CSc., 
i nadále potrvá. Ku prospěchu všech, kteří mají rádi dobré 
české pivo. I on se o jeho slávu v mnohém zasloužil.

Není-li uvedeno jinak Foto: PORT/jv
Ing. Josef Vacl, CSc. 

�

Jan Šavel s manželkou, dcerami a vnoučaty 

Jan Šavel v degustační místnosti Budvaru. Z budvarských piv 
mu nejvíce chutná tmavý ležák

Jan Šavel s plaketou, která mu byla udělena při vstupu do síně 
slávy
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