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Vážené naše čtenářky a naši čtenáři,
obvyklé analogie o počasí a sou-
časné politice tentokrát vyne-
chám. Beru si tím sice hned 
zkraje sám sobě vítr z plachet, ale 
cítím, že musím. Stejně bych se 
pustil jen do neobjevných témat 
o volbě, přemílaných nyní celým 
národem od hospodských stolů až 
do ložnic manželů, kteří po bouř-
livé obhajobě a kritice toho zvo-
leného stejně spí každý jinde. Ale 
většinou z jiných důvodů, než byl 

náš volební výsledek. Národ je rozdělený, ale v běžném žití to 
zas tolik neznamená, čas emoce lehce setřese. Tak už mladá 
historie funguje, ale ta starší a stará také. To předpokládané 
faktum „kdyby“ stejně měřit nikdy nejde, takže argument pro 
žehrání, že to mohlo být jinak, je pak jen kalkulem pro dis-
kusi. Avšak někdy i moc zajímavým a lidskému přání milým 
a hezčím, než je pak realita sama.

Letos to bude 100 let od konce první světové války. První 
a bohužel ne poslední krvavá jatka moderních dějin. Mělo k ní 
dojít? Podle amerických autorů Grega Kinga a Sue Woolman-
sové, kteří napsali úžasnou knihu „Vražda arcivévody“, nemu-
selo. V tomto životopisném díle o životě a smrti Františka 
Ferdinanda d´Esté a jeho manželky hraběnky Žofi e Chotkové 
představují úvahu, že kdyby nebyl následník trůnu v Sarajevu 
zavražděn, nebyla by první světová válka. A pak ani revoluce 
v Rusku, Hitler v Německu a nebyla by druhá světová válka 
a po ní rozpůlená Evropa železnou oponou. Autoři svá tvrzení 
opírají o fakta silně sympatizující s povahou a schopnostmi 
zavražděného arcivévody, který by nedopustil vyhlášení 
války Srbsku, a tím rozpoutání evropského konfl iktu. Arci-
vévoda měl velký vliv na německého císaře Viléma a určitě 
by uměl eliminovat militantní názory rakouské generality, na 
které právě nejvíce dal starý mocnář František Josef, když se 

rozhodl vyhlásit mobilizaci a válku Dohodě. O to zajímavější 
je úvaha o ruské bolševické revoluci. Není pochyb o tom, že 
Mikuláš II. byl velmi špatný car pro válku. V míru by bylo vše 
jinak. Nepřišel by hlad a útrapy neúspěšného válčení a Lenin 
by si těžko revolučně „vrznul“. A ani by si netroufl  se ze svých 
„lázní“ ve Švýcarsku vrátit do země. Hodně podobné je to 
u zrodu Hitlera. Do smrti by ve Vídni, možná v Norimberku, 
maloval špatné obrázky a za jejich zpeněžení se chodil dívat 
do opery na Lohengrina a pak na buřta se zelím do levných 
hospod. A jeho kecy o nenávisti k mocným by nikdo neposlou-
chal, protože by nebyl sociální důvod. I Masaryk s Benešem 
by neměli důvod opouštět Prahu a vymýšlet nový stát, protože 
by jim Rakousko-Uhersko v čele s Vídní k jejich životu bohatě 
stačilo. Vypjaté situace přinášejí vypjaté reakce.

Jsme s tou naší někdy až dost pohnutou historií ztotož-
něni a nejvíce se vždy podivujeme nad paradoxy, které ta či ona 
doba přinesla. Za zmínku stojí pakt o neútočení Hitler-Stalin, 
nebo lépe Molotov-Ribbentrop z roku 1939, naše dvojí osvo-
bození napřed Rudou armádou v pětačtyřicátém a Sovětskou 
v roce 1968, ale i neschválený plán Churchilla svrhnout na 
podzim roku 1945 na Moskvu atomovou bombu. K největ-
šímu údivu této éry však nepochybně patří ústup Sovětského 
svazu z bojiště studené války a pak rozpad této velmoci. 

Vývoj každé doby má svoje denní a pak dlouhodobé 
úseky. Z nich se pak historie tvoří, vrství se jedna událost za 
druhou. Jsou v podstatě dvě teorie o tvorbě dějin. Ta marxi-
stická viní z dějinných událostí masy, ta pragmatická osob-
nosti. Opravdových tvůrců historie však moc není, ale občas 
se takový narodí. A to jak k prospěchu, tak i neprospěchu lidí, 
kteří tu dobu s osvícencem, či katem musí žít. Máme nyní 
u nás jednu výhodu, že mezi těmito dvěma volit nemusíme. 
Ono nám totiž úplně stačí, když budou v čele naší země slušní 
a bezúhonní lidé.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

�

Nádherný zámek Konopiště u Benešova byl nejen oblíbeným sídlem následníka habsburského trůnu arcivévody Františka
Ferdinanda d´Este a jeho rodiny, ale i jeho budovatelským dílem.
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Podporujeme 
české potravináře

Ing. MARTIN ŠEBESTYÁN, MBA,
generální ředitel

Státní zemědělský intervenční fond má jako platební agen-
tura široký záběr. Pomáhá českým zemědělcům, lesní-

kům a potravinářům získat fi nanční podporu z Evropské 
unie a národního rozpočtu. Podporuje také zdravé svačiny 
pro naše školáky a značky kvalitních potravin, čímž ovlivňu-
je vlastně nás všechny jako spotřebitele. Poskytování dotací, 
to je spousta rozmanité práce. Od administrace žádostí přes 
jejich vyplácení až po kontrolu, jestli žadatel získal peníze 
oprávněně. Přímý fi nanční dopad naší práce na zemědělství, 
venkov a celou zemi je mimořádný. V loňském roce, obdob-
ně jako v těch předchozích, jsme poskytli dotace za přibližně 
33 miliard korun. Jaký vlastně byl rok 2017 a co nového chys-
táme letos? Protože informace k celé škále „našich“ dotací by 
vydaly přinejmenším na román, zaměříme se v Potravinářské 
Revui na jednu konkrétní oblast, jak jinak než na potravinář-
ství.

Dotace pro potravináře

Program rozvoje venkova je zaměřen samozřejmě také 
na výrobce potravin nebo krmiv, tedy „potravináře“. Ti mohli 
minulý rok v rámci pátého, podzimního kola od 10. do 30. říj-
na podávat žádosti především na dvě operace, a to Zpra-
cování a uvádění na trh zemědělských produktů a Podpora 
vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpraco-
vání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Zatímco 
první z operací je určena pro mikro, malé nebo střední pod-
niky, u druhého nehraje velikost podniku roli.

Zpracování a uvádění zemědělských produktů na 
trh pomůže malým a středním podnikům zvýšit efektivitu 
výroby a jejich konkurenceschopnost, zároveň přispěje k roz-
voji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Jedná 
se o investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro 
finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování 

i v souvislosti s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby 
a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen. Operace je určena 
pro zemědělské podnikatele a zpracovatelské podniky. 
Novinkou pátého kola Programu rozvoje venkova je, že se 
mohli přihlásit také výrobci pekařských, cukrářských a jiných 
moučných výrobků. Zájem potravinářů o uvedenou operaci 
podzimního kola byl obrovský. Často žádali o modernizaci 
v souvislosti s minimlékárnami, moštárnami nebo bourár-
nami, přijali jsme ale například i žádosti na investice do 
plničky na švestková povidla, loupání chřestu nebo nákup 
pojízdné prodejny. Nejvíce zájemců bylo z jihomoravského 
regionu. Z celkového počtu 528 došlých žádostí jich bylo 481 
doporučeno k administraci, 2 jsou v roli náhradníků. Je vidět, 
že většina z nich nabídla kvalitní a realizovatelné projekty. 
Mezi tyto žadatele, pokud splní všechny podmínky pro zís-
kání dotace, bude rozdělena částka 1,1 miliardy korun.

Druhá z operací pro potravináře v pátém kole byla 
Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 
Zájemci mohli předkládat projekty na zavedení nové nebo 
podstatně zdokonalené technologie, produktu nebo procesu, 
které vznikly ve spolupráci se subjektem s dostatečnou kva-
lifi kací a výrobními zdroji. O dotace se žádalo například na 
inovaci výroby mléčných výrobků, sýrů nebo ovoce a zeleniny, 
dále na vývoj pasterovaných zeleninových a luštěninových 
pomazánek, zajímavý je také projekt na novou technologii 
pro dělení krmiv vodním paprskem a mnohé další. Celkem 
SZIF k této operaci obdržel 36 žádostí, z nichž k další admi-
nistraci 23 doporučil a 13 zařadil do kategorie náhradník. Na 
úspěšné projekty je určena téměř miliarda korun. Asi nepře-
kvapíme informací, že nejvíce žadatelů bylo opět z jihomorav-
ského regionu. Je vidět, že zdejší kraj je potravinářů ráj. 

Podáním projektu startuje administrace, vše teprve 
začíná. Přejeme proto žadatelům, aby se jim podařilo pro-
jekty zrealizovat k jejich a nakonec i naší spokojenosti, pro-
tože kde bychom bez potravinářů byli. Zároveň bychom chtěli 
motivovat další zájemce o zajímavý projekt. Také letos budou 
moci podat žádost, tentokrát v sedmém kole příjmu žádostí, 
které vypukne opět na podzim.

Zaměřeno na žáky

Státní zemědělský intervenční 
fond pomáhá českým zemědělcům, 
ale myslí také na školáky. Má totiž 
pod patronátem chod projektů Ovoce 
a zelenina do škol a Mléko do škol. Oba 
fungují dlouhodobě a oba se výborně 
osvědčily. První probíhá v České repub-
lice devátým rokem, Mléko do škol 

dokonce už od roku 1999. Společně cílí na snížení dětské 
obezity, vštípení správných stravovacích návyků a zvý-
šení odbytu ovoce, zeleniny a mléka pro tuzemské země-
dělce. 

Obezita je nemoc, ale málokterý rodič si to uvědomuje. 
Mávnout nad tím rukou s tvrzením, že z nadbytečných kil dítě 
jednou vyroste, dávno nestačí. Bohužel ne každý dospělý jde 
svým potomkům příkladem, a jak už to bývá, dítě je zrcadlem 
rodičů. Někdy to dá dost zabrat, aby školák pochopil, co je 
pro něho zdravé a čeho by se měl vyvarovat. Ale jde to. Právě 
za přispění školních projektů, díky úsilí pedagogů a moti-
vaci doprovodných opatření i ostatních žáků. Školní parta 
může být pro konzumaci zdravé svačiny silný motor. Velkou 
měrou se podílí také hra Kozel Ovozel, kterou děti hrají už 
druhý rok.
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V letošním školním roce ponovu

Velká reforma ve školních projektech začala platit od 
letošního školního roku. Došlo k částečnému sjednocení 
Ovoce a zeleniny do škol s Mlékem do škol, ke zvýšení rozpočtu 
a k rozšíření skupiny žáků, na které je zaměřeno. Stále platí, že 
ovoce a zeleninu dostávají děti v rámci projektu zdarma a nově 
také neochucené mléčné produkty. Na ty ochucené si přispívají 
i nadále. Cílem je samozřejmě nasměrovat žáky na neochucené 
mléčné výrobky, ale z důvodu zachování pestrosti si mohou 
vybrat také ochucené, avšak pouze přírodním aromatem. Pro 
všechny výrobky platí, že musí být v souladu s „pamlskovou“ 
vyhláškou. Další pozitivní změnou je zavedení doprovodných 
opatření pro Mléko do škol, protože doposud byla k dispozici 
jen pro druhý projekt. Děti si tak rozšiřují povědomí o produk-
tech a zdravém stravování díky exkurzím do zemědělských 
podniků a farem, soutěžím na propagaci ovoce, zeleniny či 
mléka, ochutnávkám a dalším aktivitám. Do školních projektů 
jsou také více začleněny bioprodukty, což přinese nejenom 
podporu domácích biopotravin, ale zároveň u školáků rozšíří 
povědomí o těchto produktech a pozitivním vlivu ekologic-
kého zemědělství pro životní prostředí. V neposlední řadě je 
důležitým faktem také to, že se stanovily minimální velikost 
porce a maximální výše podpory.

Více peněz = více žáků

Jednoduchá rovnice, která platí. V obou projektech 
je zapojen téměř stejný počet škol, i když se nejedná vždy 
o shodná zařízení. Skoro 4 tisíce jich odebírá ovoce a zeleninu 
a obdobné množství také mléčné produkty. Projekt Ovoce 
a zelenina je nově rozšířen také na druhý stupeň škol, takže 
vitaminové svačiny může odebírat celá základní škola stejně 
jako mléčné výrobky, které navíc mohou putovat i ke středo-
školákům. Toto rozšíření vedlo k enormnímu nárůstu žáků 
zapojených do projektů. Zatímco ovoce a zeleninu v loňském 
školním roce odebíralo přes půl milionu žáků, v letošním 
se jich přihlásilo přes 900 tisíc. U Mléka do škol je posun 
ještě výraznější. Vloni odebíralo mléčné produkty přibližně 
300 tisíc žáků, letos, zejména díky dodávkám neochucených 
mléčných produktů zdarma, už je to víc než trojnásobek. Při-
hlásilo se přes 922 tisíc žáků.

Došlo k navýšení rozpočtu. Celkem je pro letošní 
školní rok na oba projekty přichystáno 650 milionů korun, 
z toho Česká republika přispěje 490 miliony a Evropská unie 
160 miliony. Protože ne každý členský stát EU peníze na 
školní projekty čerpá, snažíme se v rámci přerozdělení 
těchto nevyužitých finančních prostředků, aby se dostalo 
také na české školáky. Každoročně proto žádáme o navýšení. 
Zatím jsme ho vždy dostali a věříme, že uspějeme i letos. Pro 
příští školní rok, tedy 2018/2019, jsme požádali o více než 
17 milionů eur navíc. Nezbývá než držet palce. Vyšší rozpočet 
by umožnil vylepšení projektů a především zajištění většího 
množství porcí pro školáky.

 
Kozel Ovozel

Když kolegové ze SZIF přemýšleli, jak více motivovat 
děti ke konzumaci ovoce a zeleniny, přišli s nápadem vir-
tuální hry Kozel Ovozel. Je praktická, edukativní, veselá a pře-
devším „in“. Její podstatou je odpovídání na kvízové otázky 
a plnění úkolů, jako je vysazování stromů, péče o ně nebo 
odvoz zralého ovoce do škol. Čím více správně zodpovězených 

otázek, tím více vysazených stromů a zároveň i více nově 
nabytých vědomostí. Hra je určena především školákům prv-
ního stupně, ale ukázalo se, že si ji oblíbili také starší žáci 
a rodiče. Přátelský kozel vyburcoval zájem dětí o zahradni-
čení, ale také o zdravý jídelníček. Mobilní aplikace se skutečně 
osvědčila, soudě podle počtu zapojených škol, žáků a také 
umístění na předních pozicích oblíbenosti herních žebříčků. 
Koncem února loňského roku aplikace zabodovala a obsa-
dila druhou příčku mezi aktuálními vzdělávacími hrami na 
Google Play. Před ní se umístila pouze hra Lego Juniors. Pro-
tože je sbírání bodů, a tím i znalostí, záslužné, rozhodli jsme 
se, že školy i žáky, kteří hráli v loňském školním roce nejin-
tenzivněji, odměníme. Školám, které získaly do konce loň-
ského školního roku největší počet bodů, ale i těm, které měly 
nejvíce hráčů v poměru k počtu dětí na 1. stupni, jsme nadě-
lili dárky. Absolutní prvenství v počtu získaných bodů ve hře 
Kozel Ovozel vybojovala Základní a mateřská škola Benešov 
na Moravě. Zdejší školáci „nahráli“ nevěřitelný počet bodů, 
a to 354 642. Když si uvědomíme, že byl každý bod udělen 
za vědomost o ovoci a zelenině, nezbývá než smeknout. Pro 
letošní rok máme nachystanou inovaci hry, abychom neusnuli 
na vavřínech. Věříme, že budou děti spokojené.

Co školákům chutnalo

Školáci mají obecně nejraději ovoce a zeleninu v podobě 
šťáv, naopak velký problém mají s vitaminy v tepelné úpravě 
a většina dětí nerada zeleninové polévky. V loňském roce 
dostávaly děti ve školách v rámci projektů nejčastěji jablka, 
ovocné nebo zeleninové šťávy, hrušky a mandarinky. Z mléč-
ných produktů pak vedlo polotučné mléko ochucené, dále 
polotučné mléko neochucené, smetanový krém, čerstvé sýry 
nebo tvaroh. Předpokládáme, že se díky dodávkám neochu-
cených mléčných produktů zdarma změní poměr ve prospěch 
těch neochucených. 

Kvalitní potraviny

Nikdo z nás se bez nich neobejde. A že ty kvalitní dělají 
náš život bohatší, pestřejší a hlavně zdravější, není pochyb. 
Podpora těchto potravin, šíření osvěty a motivace mezi spo-
třebiteli, aby věděli, z jakého důvodu je pro ně dobré upřed-
nostňovat kvalitu, je naše „parketa“. SZIF má na starosti 
značky KLASA, Regionální potravina a od poloviny loňského 
roku také BIO. Propagaci kvalitních potravin v obecném 
pojetí a vzdělávání spotřebitelů zastřešuje kampaň Aka-
demie kvality, která letos běží už třetím rokem. Pro snad-
nější vizualizaci je jejím průvodcem maskot „Klasáček“. Ke 
komunikaci kvalitních potravin vznikly také webové stránky 
www.akademiekvality.cz.
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KLASA je prostě třída

Nejznámější a nejoblíbenější značka potravin v ČR je 
KLASA. Díky své popularitě slouží především jako „arbitr“ 
kvality. KLASA je prestižní ocenění, jež se uděluje jen prově-
řeným kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům, 
které splňují platné legislativní požadavky a nadstandardní 
kvalitativní kritéria. Požadavky udělení značky jsou přís-
nější než běžné hygienické a potravinářské legislativní poža-
davky. Zároveň musí výrobek splňovat určitou jedinečnost ve 
vztahu k ostatním podobným produktům. Jedná se například 
o originální technologii výroby, ať už jde o ruční, tradiční 
zpracování, či naopak použití nejmodernějších výrobních 
postupů; nebo určitý obsah některé ze složek, které obo-
hacují výrobek, například vlákniny a vitaminů. Posuzují 
se i nejrůznější jiná ocenění, která výrobek již získal. Oce-
něny mohou být výrobky od tuzemských, ale i zahraničních 
výrobců, protože cílem podpory je stanovení nediskriminač-
ních podmínek pro získání značky v rámci volného pohybu 
zboží na trhu EU. V současnosti ji mohou spotřebitelé 
nalézt na 1 003 produktech od 226 českých a moravských 
výrobců.

Regionální potravina

Pomalu se chystáme na další ročník soutěže Regio-
nální potravina. Značka, která snoubí kvalitu, výjimečnost 
a patriotismus, u nás rychle zdomácněla. Letos se o ni budou 
ucházet TOP produkty již podeváté. Výrobky se značkou 
Regionální potravina představují to nejlepší z našich 
regionů, v každém ze 13 krajů České republiky ji může získat 
pouze 9 výrobků, za každou kategorii je totiž jen jediný 
vítěz. 

Přívlastek regionální je u těchto potravin namístě. 
Jedná se o produkty, které garantují původ výrobku, což 
je základní podmínka soutěže. Přihlášený výrobek musí 
být v daném kraji vyroben, a to z místních surovin, jejich 
podíl je stanoven nejméně na 70 %; hlavní surovina přitom 
musí být 100% tuzemského původu. Často se jedná o kra-
jové speciality, dokonce jakýsi unikát, který se jinde nevy-
rábí. Například speciality Tvarůžkové cukrárny by asi nikdo 
z nás nezařadil jinam než do Olomouckého kraje, zrovna 
tak Štramberské uši patří neodmyslitelně k Moravskoslez-
skému. V současné době je oceněno 420 výrobků od 322 vý-
robců.

Regionální potravina je projekt Ministerstva země-
dělství ČR, který podporuje malé a střední zemědělce 
a producenty potravin. Ve většině případů se jedná sku-
tečně o rodinné firmy. Z celkového počtu oceněných 
společností tvoří podniky do 10 zaměstnanců kolem
60 procent, přibližně 27 procenty se podílí fi rmy do 50 za-
městnanců a necelých 13 procent tvoří podniky do 
250 zaměstnanců. Státní zemědělský intervenční fond 
má administraci značky na starosti, to znamená, že 
se Regionální potravinu snažíme zviditelnit a zároveň 
edukovat zákazníky a motivovat je k nákupu. Spolu-
podílíme se na organizačním zajištění soutěže, od února 
opět pořádáme ve všech krajích semináře pro producenty 
zajímající se o značku Regionální potravina, na kterých 
informujeme o legislativě označování potravin a upozorňu-
jeme na nejčastější chyby žadatelů. Máme také své zástupce 
v hodnotitelských komisích, které budou od dubna mezi 
potravinami přihlášenými do soutěže vybírat vítězné pro-
dukty.

Kampaň, která zabodovala

Pokud si někdo myslí, že ve státní sféře pracují jen 
„suchaři“, vyvrátíme to hned dvěma oceněními. V říjnu 
loňského roku jsme získali v soutěži Effie Awards Czech 
Republic za kampaň „KLASA: Jak Č eš i opě t zač ali kupovat 
kvalitní  potraviny“ hned dvě stříbrné medaile – v kategoriích 
„Potraviny“ a „Veřejné zakázky“. Cenu Effi e znají především 
lidé z marketingové „branže“, ostatním přiblížíme, že se 
jedná o mezinárodní soutěž o nejefektivnější reklamu roku. 
Porota se nedá ošálit, protože kromě kreativity posuzuje také 
měřitelná, prokazatelná data. Cílem kampaně bylo zvýšení 
edukace spotřebitelů na téma kvality potravin a důležitosti 
preference kvalitnějších potravin.

Jsme soutěživý národ

Spotřebitelské soutěže máme ve velké oblibě, obzvlášť 
když jsou ve hře zajímavé ceny. Svědčí o tom i počet spo-
třebitelů zapojených do našich akcí, které jsme v průběhu 
loňského roku připravili. První z nich byla velká letní soutěž 
s názvem „Vyhrajte s Klasáčkem na cestách“, která byla spo-
jená s výlety a dovolenou. Kdo se nechal vyfotit s maskotem 
Klasáčkem na některé z jeho letních zastávek nebo s oceně-
nými potravinami vybraných značek, ten měl šanci vyhrát 
výbavu na léto. Od jízdních kol značky Author přes zahradní 
gril, stan, batoh až po spací pytel, karimatku nebo jídelní 
kempingový set. Na podzim následovala soutěž „Střihněte 
si 3x Škodu Fabia a sto tisíc dalších skvělých cen“. Zúčastnit 
se mohl každý, kdo vyplnil a zaslal hrací kartu se 30 znač-
kami kvality: Klasa, Regionální potravina, BIO Produkt 
ekologického zemědělství, Evropské logo pro ekologickou 
produkci, Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP), Český 
výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR, Česká 
potravina nebo Česká cechovní norma. A protože hlavními 
cenami byly tři automobily, stříhaly se značky kvalitních 
potravin ostošest. Přišlo téměř 150 tisíc herních karet! Jak 
název soutěže napovídá, kromě Škodovek byla připravena 
i spousta jiných cen. 

Své sólo měla značka Regionální potravina, se kterou 
se soutěžilo v průběhu listopadu. Pozor, v tomto případě 
vyhrával každý, kdo nasbíral 5 samolepek, které získal za 
nákup výrobku s touto značkou. Ceny mohli soutěžící zúročit 
především v souvislosti s vánočními nákupy a vařením, vyhrát 
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totiž mohli kuchyňský robot značky ETA, skládací nákupní 
koš nebo tašku. 

V kurzu byly také menší soutěže na sociálních sítích. 
Například „Vyhrajte herbář s Regionální potravinou“, kde 
výhrou nebyly sušené rostliny, ale oblíbená kniha Vaříme 
podle herbáře, nebo soutěž na Instagramu „Zbožňujeme 
pečení“ zaměřená na značku Klasa.

Češi dávají kvalitě zelenou

Kvalitě dáváme jednoznačně přednost. Velké spotře-
bitelské soutěže, které v loňském roce probíhaly, ukázaly, 
že se díky nim prodalo několik milionů výrobků oceně-
ných značkou kvality. Obrat produktů Klasa rostl o téměř 
5 % rychleji než celý trh. Na základě analýzy agentury 
GfK vloni v červenci se zjistilo, že tržby značek potravin 
komunikovaných v kampani vzrostly o neuvěřitelných 
8 miliard korun. Každá koruna vložená do kampaně přinesla 
40 korun.

Retro je v módě

Nákupní fenomén se vrátil, tentokrát v moderní 
podobě. V loňském roce jsme na sklonku léta spustili apli-
kaci pojmenovanou z nostalgie po oblíbené nákupní tašce. 
Aplikace Síťovka je pomocník při nákupech. Umožní spotře-
biteli vytvořit si vlastní seznam potravin, ve kterém si může 
odškrtávat, mazat i ukládat jednotlivé položky dle libosti. 
Dokonce je sofi stikovaná v takové míře, že doporučí osvěd-
čené recepty, pokud se položky v seznamu shodují s ingredi-
encemi v receptu. Další funkcionalitou je nabídka produktů 
oceněných značkami Klasa a Regionální potravina v rámci 
jednotlivých kategorií a mnohé další. Bonusem, který ocení 
především ženy, je možnost přeposlání nákupu na jiné členy 
rodiny pomocí e-mailu nebo SMS. 

Spolupráce s e-shopem
a obchodními řetězci 

Od prosince loňského roku spolupracujeme s popu-
lárním českým e-shopem Kosik.cz. Hospodyňky už vědí, že 
zde rychle, bez námahy a z pohodlí svého domova nakoupí 
vše, co potřebují. Podnět k propojení KLASY a internetového 
obchodu vzešel přímo od spotřebitelů, kvalitu potravin totiž 
hodnotí jako nejdůležitější kritérium. V aplikaci je možné 
nově fi ltrovat potraviny podle značky KLASA, takže se zákaz-
níkům zobrazí pouze oceněné výrobky. Také zde mohou najít 
naše recepty z kvalitních potravin a rovnou koupit veškeré 
suroviny. 

Stejně jako v loňském a předloňském roce probíhá pre-
zentace kampaně na kvalitní potraviny v řetězcích Tesco, 
Albert, Makro, Penny a COOP. U oceněných produktů spo-
třebitelé najdou různé poutače s panáčkem Klasáčkem. 
Přínos spolupráce pravidelně monitorujeme, věříme, že 
budou kladné ohlasy ze strany zákazníků i výrobců oceně-
ných potravin.

Vzdělávací program pro děti 

Nezapomínáme na děti, protože s osvětou o zdravém 
stravování je zapotřebí začít už odmala. Přichystali jsme 
mobilní aplikace, které jsou určeny dětem prakticky od roku 

a půl až po školní věk. Jejich spuštění plánujeme v průběhu 
prvního pololetí letošního roku. Pro nejmenší to bude apli-
kace „Farma zvířat“, která umožní poutavou formou vstře-
bávat první poznatky o zvířatech ze statku a o potravinářství. 
Na žáky 1. stupně základních škol a jejich pedagogy cílí apli-
kace „Statkář“, kde si budou školáci díky hrám a kvízovým 
otázkám prohlubovat znalosti o domácích zvířatech, jejich 
chovu a zdravých produktech od těchto zvířat. Zároveň 
budeme do školních družin distribuovat tzv. edukační kufřík 
plný zábavných a poučných pomůcek. Obsahuje například 
velkoformátovou mapu, na kterou mohou školáci prostřed-
nictvím snímatelných samolepek přikládat symboly plodin, 
zvířat a potravin, dále tematické puzzle nebo i něco prak-
tického: semínka řeřichy s návodem na pěstování. V kuf-
říku budou dále zajímavé tipy na tvoření z potravin, drobné 
dárky a CD/DVD s úkoly pro žáky včetně videí z reálné pro-
dukce. A protože se učíme všemi smysly, podpoříme i ten 
hudební. Přichystali jsme si pro děti překvapení v podobě 
CD „Pospolu u stolu“ s moderními edukativními písničkami 
včetně jejich karaoke verze. Věříme, že se budou líbit a v dět-
ském prostředí „zdomácní“.

Veletrhy

Jedinečnou možností, kde se ocenění výrobci před-
staví široké veřejnosti a návštěvníci posoudí, co jim nejlépe 
chutná, jsou veletrhy. Ochutnávky jsou skvělou příležitostí 
pro obě strany. Riziko z toho plyne snad jen jediné. Nepři-
brat kila navíc jde někdy zatraceně těžko. Veletrhů orga-
nizujeme pro výrobce v průběhu roku hodně, některé 
propagují naše výrobky i v zahraničí na mezinárodních 
potravinářských veletrzích, jako například každoroční 
Grüne Woche v Berlíně, Anuga v Kolíně nad Rýnem, která 
se konala vloni, nebo Sial v Paříži, který se uskuteční letos. 
Z tuzemských veletrhů jmenujme alespoň ty největší, které 
nás letos čekají: Země živitelka, Flora Olomouc, Salima 
a další.

Na závěr bych rád popřál všem agrárníkům, les-
níkům a potravinářům úspěšný rok, bohatou úrodu a pří-
znivé počasí, školákům, aby jim zdravé svačiny chutnaly, 
a kvalitním potravinám, aby jejich příznivců bylo stále víc 
a víc. 

�



8
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
1

8

n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

www.minerva-is.eu

budujeme efektivní podniky  
v potravinářství

1. místo pro výrobek

Jaroměřické žervé
na Celostátních přehlídkách sýrů 2018 v kategorii „Čerstvé sýry neochucené“.

Jaroměřická mlékárna a. s., Kaunicova 198, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

www.mlekarna.cz
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�       Diamantová liga kvality je společným projektem Svazu 

obchodu a cestovního ruchu ČR a Ministerstva prů-

myslu a obchodu.

�       Do programu Diamantová liga kvality se ve druhém 

ročníku vedle potravinářských prodejen nově zapojily 

i prodejny s nepotravinovým sortimentem.

�       Do budoucna by se měla soutěž dále rozšířit na oblast 

hotelů, restaurací a dalších služeb v oblasti cestovního 

ruchu.

Druhý ročník prestižní soutěže Diamantová liga kvality 

2017 zná své absolutní vítěze. Jsou jimi prodejna LIDL 

Mnichovo Hradiště v segmentu FOOD a prodejny AUTO 

BABIŠ Mnichovice a SIKO KOUPELNY Zlín v segmentu 

NON-FOOD, které získaly maximální počet ocenění. 

Zástupci těchto tří prodejen převzali na slavnostním 

galavečeru certifi kát Držitel ocenění Diamantové ligy 

kvality, Zvláštní cenu prezidentky SOCR ČR a Cenu za 

vynikající kvalitu České společnosti pro jakost. 

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo pod 

záštitou předsedy vlády Andreje Babiše. Ceny v  jednotli-

vých kategoriích spolu se zástupci SOCR ČR a České spo-

lečnosti pro jakost předávali Alena Schillerová (ministryně 

financí), Jaroslava Němcová (ministryně práce a  sociál-

ních věcí), Tomáš Hüner (ministr průmyslu a  obchodu) 

a další.

„Na základě pozitivních ohlasů po prvním ročníku Dia-

mantové ligy kvality jsme se rozhodli soutěž rozšířit a zavést 

kromě kategorie FOOD nově také kategorii NON-FOOD. Do 

tohoto celorepublikového klání chceme postupně zapojit co 

největší množství prodejen, aby mohly ukázat, jak na tom jsou 

s kvalitou poskytovaných služeb, šíří sortimentu a vstřícností 

k zákazníkům,“ sdělila Marta Nováková, prezidentka Svazu 

obchodu a cestovního ruchu ČR.

Diamantová liga kvality v loňském roce hodnotila jak 

malo- a  velkoobchodní prodejny s  převahou sortimentu 

potravin, tak i prodejny s nepotravinovým sortimentem. Do 

fi nální fáze soutěže bylo nominováno celkem 41 prodejen. 

Diamantová liga kvality 
ocenila nejlepší prodejny: 

LIDL, SIKO KOUPELNY a AUTO BABIŠ

SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

Těšnov 5, 110 00  Praha 1, tel.: 224 805 158, e-mail: sekretariat@socr.cz

http://www.socr.cz

Zástupci oceněných prodejen ve druhém ročníku Diamantové ligy kvality 2017
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SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

Těšnov 5, 110 00  Praha 1, tel.: 224 805 158, e-mail: sekretariat@socr.cz

http://www.socr.cz

Certifi kát Držitel ocenění Diamantové ligy kvality a právo pou-

žívat ochrannou známku po dobu dvou let získalo 36 z nich. 

Celkem 15 z těchto prodejen (9 v segmentu FOOD a 6 v seg-

mentu NON-FOOD) navíc obdrželo Zvláštní cenu prezidentky 

SOCR ČR a nejlepší z nich – prodejny AUTO BABIŠ v Mnichovi-

cích, SIKO KOUPELNY ve Zlíně a LIDL Mnichovo Hradiště – si pak 

odnesly i Cenu za vynikající kvalitu České společnosti pro jakost.

„Prodejny byly důkladně hodnoceny nezávislými auditory 

na základě celé škály parametrů, ať už šlo o legislativní pravidla, 

hygienické podmínky nebo kulturu prodeje. Ověřenou a úspěšně 

použitou metodiku pro hodnocení potravinových prodejen v roce 

2016 jsme využili i  pro hodnocení nepotravinových obchodů,“ 

konstatoval Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR pro obchod.  

Metodika hodnocení byla založena na posuzování pro-

dejen prostřednictvím „neznámého zákazníka“ (Consumer Qua-

lity Index). To znamená, že neznámý zákazník při své návštěvě 

na prodejně hodnotil tři základní kritéria zákaznické spokoje-

nosti. Těmi byla v případě prodejen s potravinami úroveň cel-

kového vzhledu prodejny i  jednotlivých úseků, kvalita zboží 

a úroveň služby zákazníkovi. U nepotravinových prodejen se 

jednalo o úroveň celkového vzhledu prodejny i  jednotlivých 

úseků, sortimentní nabídku a kvalifi kovanost personálu.  

Následný neohlášený audit prováděný dvojicí nezá-

vislých hodnotitelů se zaměřil na dodržování legislativních 

pravidel, komplexnost doplňkových služeb, hygienickou doko-

nalost prodeje potravin a na úroveň nastavení a dodržování 

vlastních fi remních pravidel. 

Součástí přihlášky byl také sebehodnoticí dotazník. 

V něm každá prodejna mimo jiné uvedla své hlavní důvody 

(např. realizované inovace, důvěra zákazníků, péče o místní 

komunitu apod.), jimiž se odlišuje od konkurence a které ji 

nominují do soutěže k získání značky.

„Cena za vynikající kvalitu jako speciální ocenění České 

společnosti za jakost akcentuje vynikající úroveň a naprosto výji-

mečnou kvalitu ve všech hodnocených kritériích. Prodejna AUTO 

BABIŠ obdržela 198 bodů z 200 možných, SIKO KOUPELNY Zlín 

a LIDL Mnichovo Hradiště pak získaly jen o tři body méně,“ uvedl 

Miroslav Jedlička, čestný předseda České společnosti pro jakost.

Do budoucna by se hodnocení v rámci Diamantové ligy 

kvality mělo rozšířit i na další subjekty a podnikatele, ať už jde 

o oblast hotelů, restaurací a dalších služeb v oblasti cestov-

ního ruchu (například cestovní kanceláře a agentury, ski areály 

a další). 

Diamantová liga kvality je společným projektem SOCR ČR 

a Ministerstva průmyslu a obchodu, který byl na podzim 2015 

zařazen do Programu Česká kvalita. Tento program podporuje 

vláda České republiky a je součástí Národní politiky kvality.

PŘEHLED OCENĚNÝCH PRODEJEN 
(maximální možný zisk 200 bodů)

�       Certifi kát Finalista Diamantové ligy kvality 

(zisk 125 až 150 bodů) v segmentu FOOD

obdržely prodejny:

ALBERT Brno-Bohunice, Dlouhá 1

ALBERT Praha 1, Palladium, Náměstí Republiky 1

KAUFLAND Mohelnice, Družstevní 29

PENNY MARKET Kostelec nad Orlicí, Rudé armády 1469

PENNY MARKET Velešín, Sídliště 679

�       Certifi kát Držitel ocenění Diamantové ligy kvality 

(zisk více než 150 bodů) v segmentu FOOD 

obdržely prodejny:

ALBERT Havlíčkův Brod, Strojírenská 3581

ALBERT Hodonín, Velkomoravská 1652

ALBERT Mladá Boleslav, Jičínská 1349

ALBERT Moravský Krumlov, Znojemská 362

GLOBUS Havířov, U Skleníků 1490

Zvláštní cenu prezidentky SOCR ČR předávala prezidentka 
Svazu Marta Nováková, na fotografi i dále ministryně práce 
a sociálních věcí Jaroslava Němcová a ministryně fi nancí 
Alena Schillerová.

Prezidentka SOCR ČR Marta Nováková a viceprezident pro 
obchod SOCR ČR Pavel Mikoška zahájili slavnostní večer.
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SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

Těšnov 5, 110 00  Praha 1, tel.: 224 805 158, e-mail: sekretariat@socr.cz

http://www.socr.cz

KAUFLAND Brno-Slatina, Řípská 1476

KAUFLAND Děčín, Oblouková 1395

KAUFLAND Velké Meziříčí, U Tržiště 2204

KAUFLAND Zlín-Vršava, Sokolská 5300

LIDL Brno-Líšeň, Trnkova 3071

LIDL Hostivice, Čsl. armády 488

LIDL Hradec Králové, Brněnská 2126

LIDL Lanškroun, Lorencova alej 1091

LIDL Mnichovo Hradiště, K Vořechu 1494

LIDL Strakonice, Ellerova 1291

MAKRO Cash & Carry Praha 5, Jeremiášova 1249

PENNY MARKET Dobřany, tř. 1. máje 1300

PENNY MARKET Odolena Voda, Ke Stadionu 519

PENNY MARKET Praha 1, Revoluční 7

PENNY MARKET Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 1018

TESCO Praha 6 – Hradčanská, Milady Horákové 109

TESCO Český Těšín, Jablunkovská 2041

TESCO Kolín, V Kasárnách 1019

TESCO Praha 5 – Zličín, Skandinávská 144

TESCO Milovice, Armádní 152

�       Certifi kát Držitel ocenění Diamantové ligy kvality 

(zisk více než 150 bodů) 

v segmentu NON-FOOD obdržely prodejny:

AUTO BABIŠ Mnichovice, Ondřejovská 700 

ROSSMANN, Masarykovo nám. 35, Kyjov

ROSSMANN, OC Breda, U Fortny 10, Opava

ROSSMANN, OC Forum Karolina, Jantarová 4, Ostrava

ROSSMANN, OC Plaza, Radčická 2, Plzeň

ROSSMANN, Florentinum, Na Florenci 15, Praha 1

SIKO KOUPELNY Brno, Skandinávská 8

SIKO KOUPELNY Liberec, Sousedská 626

SIKO KOUPELNY Olomouc, Kafkova 37

SIKO KOUPELNY Praha 5, Helsinská 1

SIKO KOUPELNY Zlín, OC Centro II, tř. 3. května 1205

�       Zvláštní cenu prezidentky SOCR ČR 

(zisk 180 a více bodů) v segmentu FOOD

obdržely prodejny:

ALBERT Moravský Krumlov, Znojemská 362

GLOBUS Havířov, U Skleníků 1490

KAUFLAND Brno-Slatina, Řípská 1476

LIDL Brno-Líšeň, Trnkova 3071

LIDL Hostivice, Čsl. armády 488

LIDL Mnichovo Hradiště, K Vořechu 1494

MAKRO Cash & Carry Praha 5, Jeremiášova 1249

PENNY MARKET Praha 1, Revoluční 7

TESCO Praha 5-Zličín, Skandinávská 144

�       Zvláštní cenu prezidentky SOCR ČR 

(zisk 180 a více bodů) v segmentu NON-FOOD

obdržely prodejny:

AUTO BABIŠ Mnichovice, Ondřejovská 700 

ROSSMANN, OC Breda, U Fortny 10, Opava

ROSSMANN, Florentinum, Na Florenci 15, Praha 1

SIKO KOUPELNY Olomouc, Kafkova 37

SIKO KOUPELNY Praha 5, Helsinská 1

SIKO KOUPELNY Zlín, OC Centro II, tř. 3. května 1205

�       Cenu za vynikající kvalitu České společnosti 

pro jakost (zisk 195 a více bodů) 

v segmentu FOOD obdržela prodejna:

LIDL Mnichovo Hradiště, K Vořechu 1494

�       Cenu za vynikající kvalitu České společnosti

pro jakost (zisk 195 a více bodů) v segmentu

NON-FOOD obdržely prodejny:

AUTO BABIŠ Mnichovice, Ondřejovská 700 

SIKO KOUPELNY Zlín, OC Centro II, tř. 3. května 1205

Jednu z cen předával ministr průmyslu a obchodu Tomáš 
Hüner.

Zástupci tří nejvýše oceněných prodejen spolu s prezi-
dentkou SOCR ČR Martou Novákovou a ministryní práce 
a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou
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ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

www.rittal.cz

 ◾ střecha se sklonem 30°

 ◾ silikonové těsnění 
s možností výměny

 ◾ snadno čistitelné uzávěry 
a skryté panty

Zaručená ochrana a snadné čištění

Systém rozváděčových skříní 
Hygienic Design

Rittal H gienicDesign 3 298 420 2017 01 2 indd 1 20 1 2017 9 47

Navštivte RITTAL

na veletrhu Salima 2018

od 27. 2. do 2. 3.

v hale V, stánek 83
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AUTO BABIŠ 
Mnichovice 

absolutním vítězem 
soutěže kvality!

�       Autosalon Auto Babiš Mnichovice zcela ovládl soutěž 
Diamantová liga kvality, když získal absolutně nej-
vyšší počet bodů v hodnocení kvality 198/200.

�       Rodinná fi rma Auto Babiš získala Cenu za vynikající 
kvalitu České společnosti pro jakost, Zvláštní cenu 
prezidentky SOCR ČR a certifikát Držitel ocenění 
Diamantové ligy kvality.

�       Vynikající úroveň a naprosto výjimečná kvalita ve 
všech hodnocených kritériích – tak zhodnotila Auto-
salon Auto Babiš Česká společnost pro jakost.

Dne 25. ledna 2018 na galavečeru v Praze převzali Miloš 
Babiš a Iva Babišová tři špičková ocenění v rámci další-

ho ročníku prestižní soutěže Diamantová liga kvality 2017. 
Autosalon Auto Babiš Mnichovice se stal absolutním vítě-
zem soutěže, která je společným projektem Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR. 

Autosalon AUTO BABIŠ Mnichovice získal v segmentu 
NON-FOOD maximální počet ocenění. Manželé Babišovi 
převzali na slavnostním galavečeru certifi kát Držitel ocenění 
Diamantové ligy kvality, Zvláštní cenu prezidentky SOCR ČR 
a Cenu za vynikající kvalitu České společnosti pro jakost. 

V rámci soutěže se hodnotila především kvalita poskyto-
vaných služeb. Vedle toho byly předmětem zájmu hodnotitelů 
například společenská odpovědnost nebo péče o zaměst-
nance. Soutěžící společnosti byly důkladně hodnoceny nezá-
vislými auditory na základě celé škály parametrů, ať už šlo 
o legislativní pravidla či kvalitu prodeje. 

Metodika hodnocení byla založena na posuzování pro-
dejen prostřednictvím „neznámého zákazníka“ (Consumer 
Quality Index). To znamená, že neznámý zákazník při své 
návštěvě na prodejně hodnotil tři základní kritéria zákaznické 
spokojenosti. Těmi byla v případě nepotravinových prodejen 
úroveň celkového vzhledu, sortimentní nabídka a kvalifi kova-
nost personálu. Následný neohlášený audit prováděný dvojicí 
nezávislých hodnotitelů se zaměřil například na dodržování 
legislativních pravidel prodeje, komplexnost doplňkových 
služeb a na úroveň nastavení a dodržování vlastních fi rem-
ních pravidel. 

„Cena za vynikající kvalitu jako speciální ocenění České 
společnosti za jakost akcentuje vynikající úroveň a naprosto 
výjimečnou kvalitu ve všech hodnocených kritériích. Autosalon 
AUTO BABIŠ obdržel 198 bodů z 200 možných,“ uvedl Miro-
slav Jedlička, čestný předseda České společnosti pro jakost.

 „Nejedná se o zázrak, ale o praktické naplnění vize, že 
člověk má nad svou prací přemýšlet, dělat jen to, co umí a co jej 
baví, být vždy otevřený a seriózní vůči svým zákazníkům i zaměst-
nancům. Korektnost a poctivost jsou nosnými pilíři naší práce. 
Ocenění v této soutěži je pro nás stvrzením naší dlouhodobé 
snahy a velmi si ho vážíme,“ odpověděl při slavnostním přebí-
rání ocenění Miloš Babiš na dotaz moderátora Libora Boučka. 

A proč se do Autosalonu Auto Babiš zákazníci rádi vra-
cejí? „Fungujeme na principech rodinné fi rmy a hlavním krité-
riem pro nás je kvalita služeb a spokojenost našich zákazníků. 
Přidanou hodnotou naší fi rmy je totiž umění naslouchat přáním 
a potřebám našich zákazníků,“ shrnula krédo fi rmy Iva Babi-
šová.

Diamantová liga kvality je společným projektem SOCR 
ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu, který byl na podzim 
2015 zařazen do Programu Česká kvalita. Tento program 
podporuje vláda České republiky a je součástí Národní poli-
tiky kvality. 

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo pod 
záštitou předsedy vlády Andreje Babiše. Ceny v jednotlivých 
kategoriích spolu se zástupci SOCR ČR a České společnosti 
pro jakost předávali Alena Schillerová (ministryně fi nancí), 
Jaroslava Němcová (ministryně práce a sociálních věcí), 
Tomáš Hüner (ministr průmyslu a obchodu) a další. �

Manželé Babišovi (první a třetí zleva) přebírají jedno z nejvyšších ocenění soutěže Diamantová liga kvality. 
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Ve dnech 18. a 24. ledna 2018 se po dvou letech opět 
uskutečnily Celostátní přehlídky sýrů, na které na-

vázala konference Mléko a sýry 25. ledna 2018. Tradič-
ním organizátorem byl Ústav mléka, tuků a kosmetiky 
VŠCHT Praha, spoluorganizátory Českomoravský svaz 
mlékárenský a Odborná skupina pro potravinářskou 
a agrikulturní chemii České společnosti chemické. Zá-
štitu nad již 17. ročníkem přehlídek sýrů i nad konferen-
cí převzal také tentokrát rektor VŠCHT prof. Ing. Karel 
Melzoch, CSc.

Cílem přehlídek je posoudit a porovnat kvalitu českých 
sýrů v jednotlivých kategoriích. Sýry českých výrobců byly 
ještě doplněny vzorky sýrů ze Slovenska. 17. ročník Celostát-
ních přehlídek sýrů zahájilo odborné hodnocení 18. ledna na 
VŠCHT v Praze. Do hodnocení bylo zařazeno 54 vzorků sýrů 
od 20 českých výrobců. Sýry byly rozděleny do 10 kategorií. 
S ohledem na skladbu přihlášených sýrů bylo nutné některé 
vyhlášené kategorie zrušit, upravit nebo sloučit. Nově byla 
vytvořena poměrně početná kategorie (9 vzorků) „Ostatní 
polotvrdé a tvrdé sýry zrající“, přičemž polotvrdé sýry holand-
ského typu se 40–50 % t. v s. byly vyčleněny do samostatné kate-
gorie. Odráží to pozitivní tendenci rozšiřování sortimentu sýrů 
často zrajících pod nátěrem nebo pod kůrou a určené pro nároč-
nější konzumenty. Vůbec nebyly letos zastoupeny polotvrdé 
sýry s 20–30 % t. v s. Kladně lze hodnotit i počet sýráren, které 
se do přehlídek zapojily – naposledy se 20 výrobců sýrů pře-
hlídek účastnilo v r. 2010. Nejvíce sýrů na hodnocení přihlásila 

společnost Brazzale Moravia (6 vzorků), dále Mlékárna Kla-
tovy a Mlékárna Polná (5 vzorků). Zahraniční sýry byly tento-
krát všechny ze Slovenska. AGROFARMA, spol. s r. o., Červený 
Kameň, MILSY a. s., Bánovce nad Bebravou a AT Dunaj s. r. o., 
Mliekareň-Syráreň Dubník poskytly celkem 12 vzorků sýrů.

Nejlepší sýry byly oceněny diplomy a podobně jako 
v předchozím ročníku byla udělena čestná uznání všem sýrům, 
které získaly alespoň 75 bodů, což odpovídá hodnocení velmi 
dobrý. Způsob hodnocení zůstal zachován z předchozích roč-
níků. Hodnotitelské komise tvoří jednak nezávislí hodnotitelé 

Celostátní přehlídky sýrů a konference 
Mléko a sýry

Účastníky přehlídek a konference přivítal na půdě VŠCHT rektor prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Z průběhu veřejných přehlídek
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ze škol a výzkumných ústavů, jednak zástupci výrobců. 
Letos byl v komisích navýšen počet nezávislých hodnotitelů. 
Každý sýr hodnotí dvě paralelní komise. Sýry se posuzují ve 
dvou znacích: chuť a vůně, které má ve výsledném hodno-
cení váhu 60 %, a vzhled a konzistence s váhou 40 %. Tuzem-
ským sýrům bylo na základě tohoto hodnocení uděleno celkem 
12 diplomů, čestné uznání získalo celkem 14 sýrů. Čtyři společ-
nosti získaly v letošním ročníku po dvou diplomech (BEL Sýry 
Česko, Mlékárna Klatovy, Moravia Lacto a Savencia Fromage 
& Dairy).  Nejvíce ocenění celkem získaly sýry Mlékárny Kla-
tovy (2 diplomy a 3 čestná uznání), výborně hodnocené však 
byly sýry i dalších výrobců, např. Mlékárny Polná (1 diplom 
a 3 čestná uznání) a Brazzale Moravia (1 diplom a 2 čestná 
uznání). Nejvyšší počet bodů (98,65) získalo letos Jaroměřické 
žervé (Jaroměřická mlékárna), více než 90 bodů už měl pouze 
jeden sýr (Président Gouda 48 % z Mlékárny Klatovy).

Zahraniční sýry jsou posuzovány odděleně, hodnotí 
je všichni členové odborných komisí i departážní komise. 
Každý hodnotitel sýrů má právo 3 vzorky, které považuje 
za nejlepší, navrhnout na diplom. Nejvíce hlasů získal sýr 
Vršatec (AGROFARMA, Červený Kameň), který získal 
24 návrhů na diplom z 35 možných. Diplomy byly dále oce-
něny sýry Gazdovská parenica údená (AGROFARMA, Čer-
vený Kameň) a Bánovecký korbáčik údený (MILSY, Bánovce 
nad Bebravou). Další slovenské sýry, které obdržely čestné 
uznání, jsou uvedené v tabulce.

Veřejné hodnocení se konalo 24. ledna 2018 v kongre-
sovém sále Masarykovy koleje a zúčastnilo se ho na 140 osob. 
Shoda mezi odborným a veřejným hodnocením byla tentokrát 
velmi dobrá a podstatně lepší než v předchozích ročnících. 

Z 12 sýrů oceněných diplomy by podle pořadí ve veřejném 
hodnocení diplom rovněž získalo 8 vzorků.

Přehlídky zahájil krátkým proslovem rek tor VŠCHT Praha 
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Odborný program přehlídek 
zahrnoval tři přednášky. Tradiční přednáška Současný stav 
mlékárenství a sýrařství ve světě a v České republice Ing. Jiřího
Kopáčka, CSc., (ČMSM) byla doplněna přednáškou Principy 
párování sýrů s vínem, ovocem a zeleninou. Přednáška Ing. 
Vladimíra Čejny, Ph.D., (Savencia Fromage & Dairy) byla 
věnována globálním potravinářským trendům a jejich vlivu na 
sýrařský sektor. Je potěšitelné, že se letos pro odborný program 
přehlídek podařilo získat přednášejícího z průmyslové praxe.

 Na navazující konferenci Mléko a sýry 25. ledna bylo 
prezentováno 16 přednášek a 19 posterů. Obě akce svou 
účastí dále podpořilo 11 firem, jejichž činnost se dotýká 
výroby sýrů, přístrojů a potřeb pro analýzu mléka a mléčných 
výrobků a vybavení mlékáren. Tradiční součástí Celostátních 
přehlídek sýrů i konference je též výstava sýrů. Organizační 
výbor Celostátních přehlídek sýrů a konference Mléko a sýry 
děkuje podnikům, které poskytly vzorky sýrů na přehlídky 
a na výstavu, i všem spolupracovníkům, kteří se zasloužili 
o zdárný průběh přehlídek i konference.

Podrobnější zhodnocení letošního ročníku bude zveřej-
něno ve sborníku, který je z přehlídek a semináře vydáván, 
další informace a fotografi e jsou také na webových stránkách 
Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha (http://umtk.
vscht.cz/cps/), Facebooku a Instagramu. 

Ladislav Čurda a Jiří Štětina,
Ústav mléka, tuků a kosmetiky,

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  �

Z ochutnávky odborné komise – doc. Ing. František Buňka, 
Ph.D., UTB Zlín, a Josef Pánek, Madeta

Významní sýrařští příznivci a organizátoři Ladislav Likler 
a doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.

Záběr na výstavku výrobků

Ing. Miloš Kavka, SZPI Brno, MVDr. Dana Třísková, MZe, 
a Ing. Václav Bárta, MILCOM servis, a. s.
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[%] [%]

2

1 1 Président Gouda 48 % Mlékárna Klatovy a. s. 48 57 90,4 1,7
2* 2 Eidamský sýr 45 % t. v s. Mlékárna Polná s. r. o. 43 52 88,0 5,0

3* 3 Salámový sýr LACRUM Velké Meziříčí s. r. o. 40 54 81,3 6,8

3

1 1 Gran Moravia Brazzale Moravia a. s. 45 66 88,6 1,6
2 6 Herold Moravia Lacto a. s. 48 60 87,8 1,8
3 3 Horácký sýr Moravia Lacto a. s. 30 49 85,2 4,1
4* 5 Zlatá Praha přírodní Mlékárna Polná s. r. o. 48 57 84,6 2,1

5* 2 Président Emmental 45 % Mlékárna Klatovy a. s. 45 60 79,8 1,7

6* 7 Tre Corti Brazzale Moravia a. s. 50 71 77,8 3,6

5
1 1 Král sýrů krémový Savencia F & D, a. s., závod Přibyslav 56 50 77,4 5,5
2* 3 Olmín Original OLMA, a. s. 47 42 76,4 2,5

6 1 1 Sedlčanský Modřenín Savencia F & D, a. s.,  závod Sedlčany 55 52 86,8 2,6
7 1 1 Pařený sýr JADEL přírodní Mlékárna Polná s. r. o. 43 52 86,0 3,5

8

1 3 Jaroměřické žervé Jaroměřická mlékárna, a. s. 72 36 98,7 1,7
2* 1 Galbani Mozzarella Mini Mlékárna Klatovy a. s. 50 38 81,4 2,5

3* 4 Krajanka žervé KROMILK, a. s. 50 36 75,8 7,8

9 1 1 Čerstvý sýr
cibule – česnek – paprika KROMILK, a. s. 60 36 86,1 6,4

10
1 1 Smetanito BEL Sýry Česko a. s. 45 34 83,8 3,2

2* 3
Galbani
tavený sýr s mozzarellou

Mlékárna Klatovy a. s. 50 38 82,4 3,0

11

1 6 Galbani tavený sýr
s mozzarellou a olivani Mlékárna Klatovy a. s. 51 39 86,4 3,2

2 3 Smetanito se šunkou a cibulí BEL Sýry Česko a. s. 30 31 81,2 2,6
3* 4 Tavený sýrový řez se šunkou LAKTOS, a. s. 55 48 78,8 3,6

12

*  Král sýrů Hermadur Savencia F & D, a. s., závod Přibyslav 60 50 87,0 2,9

*  Pařený sýr JADEL s kořením Mlékárna Polná, s. r. o. 48 57 80,0 4,2

*  Sedlčanský Romadur Savencia F & D, a. s., závod Sedlčany 58 48 79,4 4,0

*  Caciotta Diavoletto Brazzale Moravia a. s. 47 55 76,2 2,4

Tabulka č. 2 Sýry z dovozu oceněné na Celostátních přehlídkách sýrů 2018

Sýr Dovozce t. v s. 
[%]

suš. 
[%]

Kvalitativní 
kategorie

Návrhy 
na 

diplomy[Medián]
Vršatec

AGROFARMA, spol. s r. o., Červený Kameň
32 64 1 24

Gazdovská parenica údená 35 45 2 22

*Bánovecké nite neúdené 100 g

MILSY a. s., Bánovce nad Bebravou
35 46 2 7

Bánovecký korbáčik údený 80 g 35 48 2 14

*Bánovecká minikoliba údená 500 g 40 50 2 3

*Sýta Rúbaň AT Dunaj s. r. o., Mliekareň-Syráreň Dubník 45 62 2 11

Tabulka č. 1 Sýry oceněné na Celostátních přehlídkách sýrů 2018

Kategorie sýrů – 2. Polotvrdé sýry holandského typu 40–50 % t. v s.; 3. Ostatní polotvrdé a tvrdé sýry zrající; 5. Sýry s plísní na 
povrchu; 6. Sýry s plísní v těstě; 7. Bílé sýry; 8. Čerstvé sýry neochucené; 9. Čerstvé sýry ochucené; 10. Tavené sýry neochucené; 
11. Tavené sýry ochucené; 12. Speciality

Pozn.: tučným písmem zvýrazněny vzorky oceněné diplomem * vzorky oceněné čestným uznáním
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Jsou rostliny 
k jídlu? 

ANEB JAK SE ZDRAVĚ STRAVOVAT 
A VYHNOUT SE POTÍŽÍM 
PŘI ROSTLINNÉ STRAVĚ 

– 5. část

JIŘÍ HOTZKÝ

Fazole

Fazolí je hodně druhů, které se liší nejen vzhledem, ale i slo-
žením. Existuje asi 100 druhů fazolí. Pochází ze Střední 

a Jižní Ameriky, v našich končinách jsou teprve pár století. 
V zemích, jako je Estonsko, byly ještě nedávno fazole prak-
ticky neznámé, zatímco v Polsku patří k národním jídlům. Te-
pelně upravené fazolové lusky jsou považovány za podpůrný 
prostředek léčby cukrovky.

Fazole obsahují dle druhu až přes 40 % škrobu. Z toho 
je část tzv. rezistentní, která naše enzymy neumí rozštěpit, 
a je tedy pro nás nestravitelná. Prochází do tlustého střeva, 
tam jej rozkládají bakterie a produkty tohoto rozkladu zřejmě 
střevo chrání. Fazole obsahují 17 až 39 % bílkovin, které jsou 
však hůře stravitelné než bílkoviny živočišné. Využitelnost 
těchto bílkovin činí asi 20–25 % proti bílkovinám živočišným. 
Zatímco v obilovinách je obecně nedostatek esenciální ami-
nokyseliny lysinu, bílkoviny fazolí jí obsahují dostatek. Na 
druhou stranu mají fazole nedostatek esenciálních aminoky-
selin tryptophanu a methioninu.

Problémem fazolí je vysoký obsah antinutričních látek 
– inhibitory proteáz, inhibitory amyláz, lektiny, fytáty, poly-
fenoly (mimo jiné taniny), glykosidy, nestravitelné oligo-
sacharidy, saponiny, alkaloidy. Toxicita fazolových lektinů 
způsobuje průjmy, závratě, nadýmání, zvracení, dlouhodobě 
i řadu jiných zdravotních komplikací a snížený růst. Proto je 
nutné dobře fazole upravit. Základní úprava spočívá v namo-
čení fazolí alespoň na 12 hodin, vodu z namáčení je dobré 
vylít a fazole důkladně uvařit doměkka. Předchozí naklíčení 
je dobré, ale i poté musí následovat důkladné tepelné ošetření 
(uvaření, upečení). Malý přídavek sody při namáčení a při 
vaření pomáhá a výrazně urychluje dobu vaření, ale přídavek 
sody musí být skutečně velmi malý. Je známo, že při vaření 
luštěnin v silně alkalickém prostředí vzniká lysoalanin, který 
u pokusných krys způsoboval vážná poškození jater.

Lupiny

Takzvané quindizidine alkaloidy, které jsou nalé-
zány zejména v luštěninách, jsou velmi širokou skupinou 
látek, z nichž většina obsahuje teratogen anagyrin. Těchto 
látek bylo v lupinách dodnes nalezeno více než 150 druhů. 
Mimo výše zmíněných alkaloidů obsahují lupiny také pipe-
ridinové alkaloidy, které jsou toxické a teratogenní. Na 
pastvinách mají na svědomí velký úhyn dobytka. Tera-
togenní alkaloid anagyrin způsobuje malformace telat. 
Zřejmě není vhodné zařazovat lupiny do našeho jídel-
níčku.

Arašídy

Jak se postupně zjišťuje, ani arašídy nejsou bez viny. 
Obsahují lektiny a část z nich zůstává i po upražení. Proto 
větší množství buráků mnoha lidem působí zažívací pro-
blémy. Při častém pojídání mohou podporovat vznik atero-
sklerózy.

Houby

Houby byly dřív nazývány maso lesa. Je pravda, že 
obsahují dost bílkovin, ale zdaleka ne všechny jsou dobře 
stravitelné. Jsou pro nás spíše zajímavé pro jiné látky, které 
obsahují. Dnes je největší pozornost upírána na betaglukany 
hub. Jsou to komplexní polysacharidy, které výrazně podpo-
rují obranné reakce našeho organismu, také zlepšují krve-
tvorbu a mají řadu dalších pozitivních vlivů na naše tělo. 
V různých houbách je ale různé množství i zcela jiných glu-
kanů. Nejvíce jich je zatím uváděno v houbách rostoucích 
v Japonsku a v Asii, což je možná dáno tím, že je Japonci mají 
nejvíce prostudované.

Ovoce

Ovoce jsou úlitbou, kterou živočichům, a tedy i člo-
věku rostlina dává jen proto, aby si zajistila rozmnožování. 
Nabízí lahodné a hezky vyhlížející plody k snědku, ale jádra, 
pecky, semínka do toho nezahrnuje. Ta nejsou jako strava 
zamýšlena, a jsou proto chráněna mnohými antinutrienty 
– jedy. 

Ačkoliv jinak rostlině po nás živočiších nic není, ty, 
kteří jí pomáhají s rozmnožováním, odměňuje i obsahem 
zdraví prospěšných látek. Proto můžeme většinu ovoce 
jíst nejen s chutí, ale i s vědomím, že nám skutečně pro-
spívá. Dokonce i z tisu, který je celý silně jedovatý, můžeme 
bez obav jíst oranžové plody – míšky; jen pecku ne. Zají-
mavé je, že mezi ovoce řadíme pouze plody, které jsou 
k jídlu.

Ovoce můžeme například dělit na:
�         drobné ovoce – jahody, maliny, rybíz, borůvky, víno 

apod.
�         jádroviny – hrušky, jablka
�         peckoviny – švestky, meruňky, broskve, třešně, višně 

apod.
�         skořápkoviny – ořechy
�         ovoce z teplých krajů – pomeranče, citrony, grapefruity, 

ananasy, banány, kiwi apod.
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Ořechy

Ač všechno ovoce je určeno k jídlu, ořechy jsou určitou 
výjimkou. Zde nasadily rostliny jinou strategii: „Vezmi si 
a sněz, ale ne moc, pro jistotu jsou malinko otrávené, aby ti 
velké množství nedělalo dobře. Ale můžeš si je poschovávat – 
zahrab si je trochu do země, až budeš chtít, tak si je najdeš.“ 
A tak např. veverky pomáhají rozmnožování, ale lidé jsou 
v tom trochu podvodníci, od rostliny si ořechy vezmou, ale 
všechny je snědí. Když rozlousknete ořech, vidíte jádro oba-
lené tenkou hnědou pokožkou. Ta obsahuje obranné látky, 
z nichž část se ničí varem.

Drobné ovoce a jádroviny

Obranné látky jsou soustředěny především do povr-
chové vrstvy, a to na obranu proti virům, bakteriím a plísním. 
Semena jsou samozřejmě také chemicky chráněna a nedopo-
ručuje se je rozkousávat. Bez rozkousnutí projdou trávicím 
systémem beze škody, jsou na to stavěná. Dužnina je určená 
skutečně jako pochoutka pro nás. U některých druhů jádrovin 
poznáte, že větší množství slupek vám nedělá dobře. Neroz-
pakujte se a plody si oloupejte. I bez slupek budete mít dost 
vitaminů a dalších potřebných látek.

Peckoviny

V peckovém ovoci je častý obsah kyanogenních glyko-
sidů. V případě, že člověk sní několik jader, dochází ihned 
k jejich enzymatickému rozkladu na kyanovodík. K uvol-
nění kyanovodíku může také docházet při přípravě kompotů, 
proto je správné při přípravě kompotů ovoce předem vypec-
kovat. Při výrobě ovocných destilátů je také vhodné předem 
odstranit pecky. Při fermentaci (kvašení) ovoce včetně pecek 
vzniká nebezpečná látka uretan (chemicky ethylkarbamát). 
Tato látka je karcinogenní a bývá nalezena v domácích pálen-
kách z peckovin.

Ovoce z teplých krajů

Toto cizokrajné ovoce se již po několik generací dostává 
na náš stůl. Mnoho plodů je pro nás zcela nových. Proto není 
divu, že u některých lidí může způsobovat menší zdravotní 
problémy. Nicméně zejména v zimním období jsou tyto plody 
vítaným zdrojem vitaminů. Jen bychom měli vždy sledovat, 
jak na ně naše tělo reaguje a co nám napovídá. Obecně je vždy 
lepší dát přednost plodům pro naše tělo obvyklým a pokud 
možno domácím.

Zajímavou kategorií jsou citrusy. Jejich vnější slupka 
je silná a napuštěná aromatickou silicí, která plod účinně 
chrání proti napadení. Tuto vnější ochrannou slupku 
bychom neměli používat ani při pečení ani na aromatizaci 
pokrmů. Jednak je chemicky ošetřená, jednak má vlastní 
obranné látky, které nám nesvědčí. Pod vnější slupkou je 
vnitřní, tzv. albedo, které obsahuje nejen hodně vlákniny, ale 
také antioxidanty, kterým jsou připisovány mnohé zdravotní 
přínosy.

Vnitřní šťavnatá část obsahuje jadérka, která obsa-
hují dosud nedostatečně prozkoumané látky s antibakteri-
álním a antivirovým účinkem. Několik nám jich neublíží, 
ale nepokoušejme se sníst jich větší počet, budou se brá-
nit.

Ananas je zajímavý svým obsahem proteolytických 
enzymů, které pomáhají v zažívacím ústrojí způsobovat 
a urychlovat rozklad bílkovin. Také lze syrového ananasu 
užívat v kulinářští pro změknutí mas.

Skladování semen a suchých plodů

Jedná se zejména o semena obilovin (neupravených), 
ořechy, olejniny, luštěniny a sušené ovoce. Skladování těchto 
plodů vyžaduje zejména nízkou vlhkost vzduchu a nižší tep-
loty bez výkyvů. Je třeba surovinu dobře chránit před napa-
dením hmyzem.

Skladování ovoce a zeleniny

U plodů, které obsahují semena a mají vysoký obsah 
dužiny, je možnost skladování hodně omezená. Proto se běžně 
sklízejí před dozráním a dozrávají až ve skladu. Jejich sklado-
vatelnost je rozdílná co do druhů i odrůd. Je třeba pamatovat 
na to, že některé plodiny, zejména jablka, broskve, rajčata, 
třešně, banány, vytváří v průběhu dozrávání etylén – plyn, 
který urychluje dozrávání ostatních plodin. Ovoce a některé 
druhy zeleniny, jako například okurky, dýně, cukety a rajčata, 
vytvářejí plody s velkým obsahem vody, které se velmi snadno 
kazí. Někteří autoři tento druh zeleniny řadí spíše mezi ovoce, 
neboť jejich úkolem je rozšiřovat pomocí živočichů semena, 
která v sobě obsahují, a tak se množit a šířit.
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I při skladování dvouletých plodin, jejichž běžně využí-
vanými částmi jsou zdužnatělé orgány – brambory, cibule, 
česnek, kořenová zelenina, zelí, kapusta apod., je nežádoucí 
přítomnost etylénu. Proto je třeba nízká teplota a zame-
zení osvětlení. Při skladování bez přístupu vzduchu dochází 
u těchto plodin k takzvanému tkáňovému dušení a následně 
k „hniličení“, což je pokles odolnosti plodiny vůči bakteriím. 
Stejně nežádoucí je velmi typické a běžné poškození zeleniny 
a ovoce chladem. Každá plodina má jiné požadavky na mini-
mální teplotu při skladování. Zde jsou minimální teploty skla-
dování u některých druhů:

Pokud jsou plodiny skladovány několik hodin při teplotě 
nižší, než je minimální teplota, dochází k takzvanému tkáňo-
vému dušení, které je často umocněno zamezením přístupu 
vzduchu.

Takzvané zelené části rostlin, jako jsou listy nebo nedo-
statečně vyvinuté plody jako třeba zelené fazole či hrášek, 
vyžadují velmi rychlé zpracování a lze je v ledničce bez větší 
ztráty kvality uchovávat jen krátkou dobu.

Po narušení rostlinných tkání dochází zároveň k jejich 
enzymovému narušení a k enzymovým reakcím. Takové enzy-
mové změny probíhají při porušení rostlinných pletiv, a tedy při 
porušení rostlinných buněk například při řezání zeleniny, při 
loupání nebo pomalém zamrazování – tehdy ovšem tyto enzy-
matické změny mohou probíhat velmi hluboce, neboť dochází 
k nárůstu ledových krystalů, a tím k rozrušení buněčných 
struktur. Následně se uvolní vázané enzymy a dojde k urych-
lení enzymatických reakcí, a tím kažení ovoce či zeleniny.

Při vlastním tepelném zpracování potravin dochází 
k fyzikálním i chemickým změnám. Některé jsou pro nás 
žádoucí, jiným bychom se měli snažit vyhnout. Dnes je již 
obecně známo, že při vyšších teplotách – například při pečení 
nebo grilování – vzniká celá řada látek (například známou 
Maillardovou reakcí), z nichž některé jsou karcinogenní. 
O jiných zatím víme jen málo, jak na člověka působí. Obecně 
platí, že vysoce tepelně opracované potraviny obsahují pro 
člověka rizikové látky, jejichž složení často teprve zkoumáme. 
Hodně záleží na původním složení (kyselost, obsah bílkovin, 
vlhkost) a samozřejmě také na teplotě, tlaku a době zpraco-
vání. Pražené potraviny nejsou výjimkou. V pražené kávě 
bylo nalezeno více než 100 různých sloučenin, o jejichž půso-
bení na lidský organismus víme zatím jen málo. Podobně je 
to s kakaem, karobem, praženým sladem pro výrobu černého 
piva či praženými arašídy. Pražením cukru se vyrábí karame-
lové barvivo, jehož kompletní složení neznáme, ale běžně je 
k barvení různých potravin a nápojů používáme. Víme jen, že 
našemu zdraví to určitě nesvědčí.

Jak se nám i dobré potraviny mohou pokazit?

Téměř na všechny potraviny číhá nebezpečí v podobě 
mikroorganismů. K napadení mikroorganismy a jejich roz-
množení dochází občas ve výrobě, skladech, přepravě, ale větší 
měrou v prodeji. Nejvíce si dokážeme škodit sami nevhodným 
zacházením a skladováním potravin. Již přenášení masa 

a masných výrobků, zákusků a jiných potravin určených 
k rychlé spotřebě v horkém počasí může kvůli nárůstu mik-
roorganismů způsobit konzumentům vážné problémy. Pokud 
navíc takové potraviny nedáme hned do lednice nebo je tepelně 
neošetříme, můžeme čekat potíže. Ani v lednici nemohou 
být potraviny nadlouho, a dokonce ani v domácím mrazáku 
nevydrží věčně. Ani mouka nemá tak dlouhou trvanlivost, 
jak si možná myslíme. Minimální trvanlivost od výrobce je 6 
měsíců, ale po půl roce skladování již nevoní tak dobře jako 
čerstvá. Dnes naštěstí nemusíme kupovat potraviny na delší 
dobu. Je rozumné mít doma jen nezbytné množství potravin 
a vždy dokoupit jen to, co brzy spotřebujeme.

Vraťme se ale k otázce, co mohou způsobit mikroorga-
nismy v potravinách. V případě tzv. bakteriální (případně 
virové) infekce, obsahuje potravina bakterie, případně viry, 
které se v našem těle rozmnoží a způsobí onemocnění. Tento 
způsob onemocnění je buď typ infekční, kdy se bakterie v těle 
dále množí, a způsobí tak problémy zažívacího traktu – gast-
roenteritidu, anebo typ toxický, kdy mikroorganismy vytváří 
jedy – toxiny v potravině ještě před její konzumací a strávník 
se tedy otráví. Tyto jedy způsobují prvotně také většinou pro-
blémy zažívacího traktu – čili zase gastroenteritidu. Mezi 
jedy, které mohou vážně ohrozit naše zdraví, patří mykoto-
xiny, které na našich potravinách vytváří plísně.

Mezi nejvíce nebezpečné potraviny patří z hlediska mož-
nosti otravy způsobené bakteriemi drůbež, maso, vnitřnosti, 
vejce, cukrárenské a lahůdkářské výrobky, mléčné výrobky. 
Nejvíce epidemií i jednotlivých infekčních onemocnění 
z potravin v USA bylo z listové zeleniny – 22 %. Nejvíce úmrtí 
způsobených mikrobiálními onemocněními z potravin bylo 
rovněž z listové zeleniny – 25 %. Největším původcem těchto 
epidemií i jednotlivých infekčních onemocnění byl norovirus. 
Časté epidemie propukaly z nedostatečně omytého špenátu, 
hlávkového salátu, rajčat, manga, klíčků a paprik a džusů. 

Jak rostou bakterie, a co plísně a viry

 Všechny potraviny jsou běžně kontaminovány různými 
mikroorganismy. Ty mají různé fáze růstu. Po začátku je tak-
zvaná fáze lag – jinak adaptační fáze. Tak se dá prodlužovat 
skladováním, například chladem. Poté nadchází fáze takzva-
ného logaritmického růstu. V tu chvíli je to již špatně.

Mikroorganismy velmi zjednodušeně dělíme na termo-
fi lní – rozsah růstu 45–70 °C, mezofi lní – rozsah růstu 10–35 °C,
psychrofilní – rozsah růstu 5–20 °C. Toto rozdělení není 
příliš přesné, a proto se používá také toto třídění: mikroor-
ganismy, které jsou schopny růstu v chladírnách při nízkých 
teplotách, jsou označovány za psychrotrofní (chladuodolné), 
ty mikroorganismy, které odolávají teplotám při pasteraci, 
označujeme jako termodurní (teplovzdorné). Psychrotrofní 
mikroorganismy jsou schopné růstu i při teplotách od 0 °C, 
jejich optimum růstu je v rozmezí teplot 5–20 °C. Proto si 
musíme uvědomit, že skladování potravin v ledničce nemůže 
být dlouhodobé. Je-li mikroorganismus toxikogenní, vytváří 
jedy lehce nad teplotou růstu a pod vyšší teplotou, kdy růst 
ustává. Když jsou již jedy v potravině vytvořené, můžete 
například varem mikroorganismy zlikvidovat (ale jejich spory 
mohou přežít, za vhodných podmínek zase vyklíčit a začít se 
množit), ale jedy již v potravině zůstanou. Většina spor plísní 
a bakterií přežívá krátkodobý var, ale jsou i spory přežívající 
var po více hodin.

Velké množství postižených bylo po konzumaci mraže-
ných jahod z dovozu z Číny. Přes 11 000 osob, a to převážně 
dětí, bylo postiženo zvracením a silnými průjmy. Původcem 
byl norovirus, který běžně pochází z hnojení fekáliemi 

Plody Minimální teplota skladování (°C)
Jablka 1

Banány 13

Pomeranče 2

Okurky 7

Rajčata 10
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a z nemytých rukou. (Zvláštní je, že v našem hlášení RASSF 
takové varování nebylo zmíněno, ačkoli se k nám zmražené 
ovoce i jahody z Číny dováží a toto varování je povinností kaž-
dého členského státu EU). Bohužel si nemůžeme být zcela 
jisti, že to, co si nakoupíme, není našemu zdraví nebezpečné. 
Když si běžný spotřebitel projde regály samoobsluh, najde 
řadu potravin, které jsou špatně označené na jejichž označení 
u pultu nevidí, a řadu jiných nedostatků.

Velkým nebezpečím je takzvaná křížová kontaminace 
potravin. K té dochází často v kuchyni, když po opracování 
některé potraviny, která je kontaminována, je na stejném stole 
nebo stejným nožem opracovávána jiná potravina, která již 
pak není řádně tepelně upravena. Příkladem může být por-
cování čerstvého kuřete a následně na stejném stole nebo 
stejným nožem příprava salátu. Kuře se tepelně opracuje a je 
poté nezávadné, ale v salátu již máme dávku listérií a salmonel.

Salmonely – způsobují tzv. salmonelózy, které se pro-
jevují často již po 8 hodinách zvracením, bolestmi břicha, 
průjmem, horečkami. Častým zdrojem jsou vejce, drůbeží, 
vepřové a hovězí maso.

Stafylococcus aureus – onemocnění se projeví často 
již po jedné hodině a je způsobeno toxiny. Způsobuje řadu 
různých onemocnění, mimo jiné také kožní. Více než třetina 
lidí je přenašečem. Rizikové jsou např. cukrárenské a lahůd-
kářské výrobky a studená masa.

Escherichia coli – jedná se podobně jako u jiných bak-
terií o řadu různých kmenů s různými účinky. Některé způso-
bují spíše lehké zažívací potíže, jiné způsobují řadu různých 
onemocnění, jako např. zánět slepého střeva, krvavé průjmy, 
horečky, zánět tenkého střeva, a mohou být i příčnou úmrtí. 
Některé vytváří i termorezistentní toxiny, které vydrží teplotu 

100 °C po dobu 15 minut. Nejnebezpečnější nákazy byly 
z mletého masa, nepasterovaného mléka a fekálně znečiš-
těné vody.

Výňatek z připravované knihy 
Ing. Jiřího Hotzkého

 „Jsou rostliny k jídlu?“ 

�

Tereos TTD,
vedoucí skupina ve výrobě cukru a lihu z cukrové řepy v České republice,

si vás dovoluje v rámci potravinářského veletrhu Salima 2018

pozvat na svůj stánek.

Stánek č. 056, pavilon V.

POZVÁNKA
Salima 2018

27. 2.–2. 3. 2018, BVV Brno
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Mlýnské výrobky 
v maloobchodě

Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Obchodník se chová tak, aby prodal co nejvíce zboží
a realizoval zisk. V maloobchodě je uskutečňován pro-

dej zboží konečnému spotřebiteli, přičemž nejen u nás 
charakterizuje maloobchodní prodej vysoký stupeň hos-
podářské konkurence. Konečného spotřebitele nelze cha-
rakterizovat pomocí nějakého univerzálního zástupce, ne-
máme tu typ dominantního zákazníka. Obchodník proto
nabízí pokud možno široký sortiment, který často obmě-
ňuje, aby vyhověl zákaznickému spektru a odlišil se od 
konkurence.

Tato jednoduchá „obchodnická“ úvaha je základem kon-
statování, že se mnohé změnilo a dále mění i v tak tradičním 
a silně konzervativním prostředí, jako je nákup a domácí spo-
třeba základního produktu vyrobeného ve mlýně – mouky. 
Ještě nedávno byly ve velkých nákupních jednotkách obchod-
ních řetězců k zakoupení tři základní druhy pšeničné mouky 
– hladká, polohrubá a hrubá, k nim pšeničná jemná krupička 
a hrubá krupice, a nakonec tradiční ječné kroupy. To bylo 
vše. A dnes? Pšeničná mouka stále patří ke zboží s opravdu 
velkým obratem a často není ani vyskládána z palet do regálů, 
obzvlášť v předvánočním období nebo v čase letákové akce. 
Ovšem vedle ní se rozrostla vskutku až překvapivě široká 
nabídka dalších druhů mouk, pro které jsme byli po léta zvyklí 
chodit pouze do specializovaných obchodů tzv. zdravé výživy. 

Proč a jak došlo k tak zásadní změně? Proč mají najednou 
i v regálech velkých obchodních řetězců místo na takové specia-
lity, jako jsou mlýnské výrobky z minoritních mouk nebo nepra-
vých trav, tedy pseudoobilovin? Důvodů může být více a těžko 
rozhodnout, který je ten hlavní, spíš jde o jejich symbiózu.

Pšenice jako výživový nepřítel č. 1 

Neblahé zvěsti o pšeničné mouce a výrobcích z nich spolu 
se zařazením pšenice seté mezi úhlavní nepřátele způsobující 
většinu současných zdravotních neduhů, obezitu, přecitlivě-
lost a alergie na lepek a mnohé další se začaly šířit jako lavina 
po nárůstu popularity nejmenované knihy jednoho americ-
kého autora. Ten sugestivně sepsal své subjektivní názory bez 

toho, že by byly vědecky ověřeny klinickými studiemi, a mar-
ketingově šikovně využil slavného tenistu potýkajícího se 
s nesnášenlivostí lepku k její propagaci. Jistě lze s autorem 
souhlasit v tom, že sladké a tučné výrobky ze „světlé“ pše-
ničné mouky mají přemíru zbytečných „prázdných“ kalorií. 
Sušenky, donuty, koblihy, muffiny a mnohé další druhy 
a tvary obsahují nadbytek snadno dostupné energie. Za to, 

že se málo hýbeme a naše 
těla trpí tím, že máme větší 
příjem energie než její výdej, 
za to však pšenice nemůže. 
Stále také platí, že potraviny 
z cereálií včetně pšenice jsou 
v našem jídelníčku základem 
pro nás vhodné a doporučo-
vané potravinové pyramidy. 
Pokud jsou vyrobeny z celo-
zrnné mouky, pak ještě lépe. 

Možná málokdo ví, že 
podíl příjmu energie z nej-
důležitějších komodit na 
příjmu energie celkem tvoří 
ze 44 % (tedy skoro z polo-

viny!) právě energie z obilovin a výrobků z nich. Komo-
dity jako maso + masné výrobky, tuky, cukr + výrobky z něj 
a mléko + mléčné výrobky jsou dodavateli energie s mnohem 
nižšími procenty z našeho celkového příjmu. Ještě překvapi-
vější je zjištění, že jsou v našem jídelníčku obiloviny největším 
dodavatelem bílkovin! Teprve na druhém místě to je maso + 
masné výrobky a až třetí v pořadí pak fi guruje mléko + mléčné 
výrobky.1 Pokud bychom tedy významně omezili stravovací 
plán o cereálie, museli bychom doplnit chybějící rostlinné bíl-
koviny jiným zdrojem, nejlépe luštěninami a bramborami. 
A to by nebylo nikterak snadné. Návrat k větší spotřebě masa 
na úroveň před 90. léta minulého století již zřejmě není možná 
ani žádoucí.

Nárůst pacientů s celiakií, alergií na lepek 
a dermatologickými problémy

Pacienti s celiakií, alergií na lepek a s kožními pro-
blémy způsobeným lepkem slyší od svých lékařů závěr, že 
musí vyloučit pšenici a výrobky z ní, jako hlavní dodavatele 

Potravinová pyramida 
– grafi cké znázornění 
výživových doporučení vydané 
Ministerstvem zdravotnictví

Bezlepková restaurace v Praze nabízející celé menu včetně těs-
tovin a pizzy ze surovin bez lepku 

1 Společnost pro výživu, časopis Výživa a potraviny 1/2014, Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR
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lepkových bílkovin, ze své stravy. V případě celiakie nejen 
pšenici, ale všechny obiloviny obsahující lepek, v případě 
alergie a dermatologických obtíží jsou reakce na jednotlivé 
druhy obilovin rozdílné a hledají se konkrétní druhy u kaž-
dého nemocného zvlášť. U všech těchto zdravotních potíží 
a diet hrají obiloviny hlavní roli, jsou v centru pozornosti paci-
entů při sestavování jejich jídelních plánů. Zejména i proto, 
že jde obvykle o celoživotní onemocnění a stav pacientů je 
plně závislý na dodržování diet. Bohužel zaznamenáváme 
trend poměrně strmého nárůstu těchto zdravotních potíží 
v naší populaci. Z toho vyplývá také rostoucí zájem spotře-
bitelů o nelepkové potraviny, včetně základních prvosurovin 
k domácímu vaření a pečení z nelepkových obilovin a mlýn-
ských výrobků z nich.

Alternativní způsoby stravování 
– zdravá strava je pestrá strava

Výraz „alternativní“ znamená „představující další mož-
nost; nabízející možnosti, které nejsou obvyklé nebo ofi ci-
álně uznávané“ a je nahrazováno českými synonymy „jiný, 
záložní; jiný možný“. Ve výživě a ve stravovacích režimech lze 
alternativu přijímat veskrz pozitivně, pokud se nestane dog-
matem. Vede-li k rozšíření sortimentu, k větší pestrosti, pak 
nelze nic namítat. Naopak. Širší nabídka cereálních produktů 
ve formě mouk a jiných mlýnských výrobků z minoritních obi-
lovin je vítanou alternativou. Každý druh obiloviny nebo dal-
ších plodin příbuzných obilovinám má totiž trošku odlišné 
složení aminokyselin svých bílkovin, kvalitativně i kvanti-
tativně jiné zastoupení minerálních látek, stopových prvků 
a vitaminů. Proto znamená kombinace pestrého sortimentu 
mouk, vloček, krupic a jiných druhů výrobků ze mlýna pest-
řejší základnu naší výživové pyramidy a je veskrze potřebná. 
Zájem spotřebitelů o tento dříve netradiční až alternativní 
sortiment je více než žádoucí. Svědčí o tom, že moderní ženy 
doma pečou a vaří s novými surovinami, ať již z důvodů zdra-
votních nebo jiných. 

Rozmanitá nabídka 
mlýnských výrobků z pšenice

Vedle základních druhů mouk, krupice a krupičky, 
vloček, lupínků, otrub i klíčků z pšenice seté je již k běž-
nému zakoupení i pšeničná mouka celozrnná, případně 
grahamová. V „normálních obchodech“, ne pouze ve specia-
lizovaných prodejnách, jsou dostupné také mlýnské výrobky 
z dalších odrůd, jako je pšenice špalda, pšenice tvrdá, pše-
nice khorasan (známá pod obchodním názvem kamut), pše-
nice dvouzrnka a jednozrnka. Zejména špalda, dvouzrnka, 
případně jednozrnka, je v nabídce převážně v biokvalitě, ale 
označení bio lze často najít i u ostatních odrůd, včetně té 
základní – pšenice seté.

Pluchaté pšenice

Pšenice jednozrnka a dvouzrnka jsou staré odrůdy 
s podstatně nižšími hektarovými výnosy, než jakých dosahuje 
pšenice setá. Dnes tyto dvě znovuobjevené odrůdy zažívají 
svoji renesanci a hledají si cestu zpět do našeho jídelníčku. 
Pěstovány jsou v ekologickém zemědělství a v podmínkách 
low input (low input je způsob hospodaření, ve kterém je 
u půdních biologických zdrojů kladen zvláštní důraz na nízké 
vstupní náklady, např. pesticidy a hnojiva). Obě pšenice 

patří mezi první domestikované obiloviny, které se začaly na 
Blízkém východě v oblasti „Úrodného půlměsíce“ a v jižní 
Evropě pěstovat před 10–12 tisíci lety. Současný rostoucí 
zájem o ně poté, co se na ně téměř zapomnělo, vychází pře-
devším z řad spotřebitelů dávajících přednost stravě složené 
z co nejvíce tradičních surovin a z co nejbližších přírodních 
a přirozených složek. 

Jednozrnka, dvouzrnka a špalda patří k tzv. pšenicím 
špaldovým neboli pluchatým. Mají lámavé vřeteno, často se 
tedy jejich stéblo poškodí deštěm či větrem a jejich obilky 
mají dvojitý ochranný obal s přirostlou pluchou, ze které 
samy nevypadnou, ale musí se ve mlýně odstranit tzv. pro-
cesem loupání. K úpadku pěstování pluchatých pšenic a ke 
konci jejich jakéhosi primitivního šlechtění došlo v Evropě 
v prvním tisíciletí n. l., kdy zvítězily odrůdy s tzv. nahými 
zrny bez přirostlých pluch. Zbytky původního osiva zůstaly 
naštěstí lokalizované v podhůrských oblastech a jiných 
méně úrodných částech Evropy, kde bezpluché odrůdy 
pro svoji náročnost na kvalitu půdy neuspěly. V malých 
osevních plochách se zde lokálně pěstovaly po staletí, 
a proto o jednozrnce, dvouzrnce a špaldě dnes hovoříme 
jako o starých nepřešlechtěných odrůdách pluchatých 
pšenic.

Sklizeň pluchatých pšenic je náročná v tom směru, že 
se doporučuje skladovat obilky nevyloupané, v pluše, a před 
vlastním mlecím procesem je třeba pluchy odstranit, tzv. 
vyloupat. Po vyloupání a odečtení všech ztrát obdrží pěstitel 
maximálně 60 % zrnek z původně sklizených klásků, přičemž 
sklizeň je poměrně nízká, v průměru do 2,5 t/ha u jednozrnky 
a dvouzrnky. Z těchto všech důvodů je cena zrna pluchatých 
odrůd i všech mlýnských produktů z něj vyrobených násobně 
vyšší než u pšenice seté. 

V nutričním složení jednozrnky a dvouzrnky nalezneme 
v porovnání s pšenicí setou významný rozdíl v obsahu bíl-
kovin, kterých je podstatně více – průměrně 15–20 % u jed-
nozrnky, 15–25 % u dvouzrnky. Jejich aminokyselinové 
složení je s pšenicí setou velmi podobné. Z pekařského hle-
diska mají bílkoviny obou starodávných pšenic prokazatelně 
horší reologické vlastnosti, lepek není pevný a je roztékavý, 
tzn. mouky jsou méně vhodné k pečení tradičních kynutých 
výrobků, spíš se hodí na sušenky, korpusy, nekynuté chleby, 
snídaňové cereálie, extrudované výrobky a domácí mouč-
níky. Vlastnosti těstovin z dvouzrnky jsou však velmi dobré. 
Obě odrůdy obsahují méně nestravitelné vlákniny, ale mají 
vyšší obsah minerálních látek, také mají více rezistentního 
škrobu. Zrno jednozrnky je poměrně intenzivně žluté díky 
obsahu karotenoidních látek. 

Regál s širokou nabídkou mlýnských výrobků, převážně 
v biokvalitě
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Pšenice špalda

Pšenice špalda je také označována za „starou evropskou 
odrůdu pšenice“, která je nenáročná na pěstební podmínky, je 
odolná proti škůdcům a má poměrně vysoký obsah bílkovin. 
Pěstuje se též převážně v systému ekologického hospodaření 
a její výnos je průměrně okolo 2,7 t/ha, ale může být až 5 t/ha. 
V Evropě byla tradičně pěstována až do 20. let minulého sto-
letí v alpských oblastech. Díky potřebě loupání před mletím 
nakonec i špalda ustoupila výnosnější a na zpracování jedno-
dušší bezpluché pšenici seté. 

Od začátku nového tisíciletí, zejména v německy mlu-
vících zemích, poptávka po špaldě jako obilovině s pověstí 
nepřešlechtěné a přírodě více blízké, a tím zdravější variantě 
pšenice doslova raketově vzrostla. Její obliba se přenesla i do 
skandinávských zemí a do Nizozemí, takže v současnosti je 
v Evropě stálý nedostatek této obiloviny. Špaldové zrno má 
obsah bílkovin do 20 %, jejich aminokyselinové složení je 
shodné s pšenicí setou, ovšem pekařské vlastnosti jsou o něco 
horší. Často bývá zrno zabarveno karotenoidními barvivy, 
a proto je mouka tmavší, aleuronová vrstva obilky má více 
minerálních látek. Na špaldě je spotřebiteli ceněna její oříš-
ková chuť, zejména u výrobků z celozrnných mouk. Při úpravě 
technologie lze špaldu použít pro celý sortiment pekařských 
výrobků.2

Špalda se převážně pěstuje v systému ekologického 
zemědělství, a proto špaldové mlýnské výrobky mají své 
pevné místo v každém maloobchodním bio-regálu. K zakou-
pení je špaldová mouka hladká, polohrubá a hrubá, celozrnná 
jemně mletá i celozrnná hrubá, celozrnná krupice, vločky 
a otruby. Tvrdí se, že je špalda lépe stravitelná. Dokonce jsou 
známy případy, kdy někteří spotřebitelé nemají dobré zkuše-
nosti s příjmem potravy s pšenicí setou, ovšem pšenice špalda 
jim nevadí. To jsou individuální případy, každopádně jak bylo 
napsáno výše – špalda obsahuje lepkové frakce bílkovin, její 
složení aminokyselin v bílkovinách je totožné s pšenicí setou. 
Proto tuto odrůdu pšenice v žádném případě nesmí konzu-
movat celiaci!

Tvrdá pšenice, pšenice khorasan 
(kamut)

Triticum durum neboli pšenice tvrdá, prodávaná pod 
obchodním názvem semolina, je jak známo vynikající suro-
vinou pro výrobu těstovin. Endosperm zrna je velmi tvrdý, 
mouka má o něco vyšší obsah bílkovin, a zejména jejich tech-
nologická kvalita (reologické vlastnosti) je odlišná od pše-
nice seté i jiných pšenic. Bílkoviny jsou pevné, těstoviny 
z nich vyrobené se nerozváří, pečivo a chléb mají perfektní 
tvar a lehce žlutší barvu. K domácí výrobě těstovin (například 
polévkových nudlí) nebo k domácímu pečení lze zakoupit ital-
skou Semolu di grano duro, případně semolinovou mouku 
vyrobenou na Slovensku. V tuzemsku lze zakoupit také 
kuskus vyrobený ze semolinové krupice.

Pšenice khorasan neboli pšenice khoranská je známá 
pod obchodním názvem kamut, což ve staroegyptštině zna-
mená obilí. Do Egypta ji přivezli Římané a poměrně úspěšně 
se zde začala pěstovat (jak známo Egypt byl obilnicí Římské 
říše). Této odrůdě se také říká prorokové obilí, protože si ho 
údajně vzal Noe na svoji archu před blížící se potopou světa. 
Pšenice khorasan má vyšší obsah bílkovin s pekařsky pozitiv-
ními vlastnostmi a specifi ckou lehce oříškovou chuť. Postupně 
se začíná uplatňovat ve formě vloček ve snídaňových cereá-
liích a ve formě mouky v jemném pečivu. Sušenky a biskvity 
z těsta s khorasanovou moukou mají vynikající chuť. Mouku 
a vločky z pšenice khorasan, případně pod obchodní značkou 
kamut, lze zatím v českých kamenných obchodech zakoupit 
jen omezeně, ale to je jen otázka času, kdy bude i zde nabíd-
nuta ve větší míře, i když její cena je podstatně (násobně) vyšší 
než u pšenice špaldy. V této chvíli je též k objednání ve spe-
cializovaných e-shopech, lze ji také koupit v běžné maloob-
chodní síti v Itálii a Rakousku. 

Obě odrůdy, pšenice tvrdá i kamut, jsou v současné době 
intenzivně zkoumány a probíhají testy s jejich příjmem u lidí 
s nesnášenlivostí k lepku a také u alergiků. Přestože mají obě 
pšenice stejné aminokyselinové složení bílkovin jako jiné pše-
nice, vykazují pro některé pacienty s intolerancí nebo alergií 
prokazatelně pozitivní výsledky. Nedávný výzkum prová-
děný Mezinárodní asociací pro potravinové alergie (IFAA) 
dokonce naznačil, že „pro většinu senzitivních osob může být 
kamut vynikající náhradou běžných druhů pšenice“.  V těchto 
případech však nelze paušalizovat, jedná se o individuální pří-
stup každého pacienta. Zdá se však, že mouka z pšenice kho-
rasan patří k nejméně alergizujícím lepkovým obilovinám. 
V dnešní době dochází k postupnému rozšiřování pěstebních 
ploch a k jejímu opětovnému začleňování do jídelníčku.

Špaldové pole

Graf 1  Porovnání základních živin a celkové vlákniny v mou-
kách z různých pšeničných odrůd

2  Pěstování a využití minoritních obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská 

fakulta, Petr Konvalina (Ed.)
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mouce jsou z hlediska výživy neškrobové polysacharidy pat-
řící do skupiny látek souhrnně označovaných jako vláknina. 
Význam žitné vlákniny je tak vysoký, že pro ni bylo schváleno 
zdravotní tvrzení a podmínky pro používání tohoto zdravot-
ního tvrzení při označování potravin: „Žitná vláknina při-
spívá k normální funkci střev“, tvrzení může být použito pro 
potravinu, která má vysoký obsah vlákniny, tzn. obsahuje ale-
spoň 6 g vlákniny na 100 g výrobku. 

Stejně tak oves a ječmen, tradiční obiloviny pěstované 
v naší zemi, jsou běžně k zakoupení v několika druzích mouk, 
vloček, lupínků i otrub.

Jejich význam a důvod k zařazení do jídelníčku z výži-
vového hlediska tkví v podstatném podílu obsažené vlákniny, 
a to zejména její ve vodě rozpustné části. Velká pozornost 
je pak věnována skupině látek defi novaných jako beta-glu-
kany, u nichž klinické studie prokázaly schopnost snižovat 
cholesterol v lidském těle a pro které platí schválené zdra-
votní tvrzení: „Beta-glukany přispívají k udržení normální 
hladiny cholesterolu v krvi“. Tvrzení smí být použito pouze 
u potravin, které obsahují nejméně 1 g beta-glukanů z ovsa, 
ovesných otrub, ječmene, ječných otrub nebo ze směsí těchto 
zdrojů v kvantifi kované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, 
musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se 
dosáhne při přívodu 3 g beta-glukanů z ovsa, ovesných otrub, 
ječmene, ječných otrub nebo ze směsí těchto zdrojů denně. 

Ovesné vločky jsou základem zdraví prospěšných snída-
ňových cereálií a oves je synonymem pro zdravou obilovinu 
hned z několika důvodů. Ovesné zrno má nejvyváženější poměr 
obsažených sacharidů, bílkovin, tuků (s vysokým podílem 
nenasycených mastných kyselin) a vlákniny (s velkým podílem 
ve vodě rozpustné vlákniny). Jeho složení je tedy veskrze pozi-
tivní, vyniká také dobrou stravitelností bez nutnosti dlouhé 
tepelné úpravy. Ovesné produkty jsou základem dietní stravy. 
Oves je také minimálně alergizující obilovinou, a proto jeho 
vybrané odrůdy pěstované v přísném režimu zabránění kon-
taminace lepkovými obilovinami jak ve fázi pěstování, tak 
zejména v procesu zpracování jsou považovány za bezlepkové 
a lze je zakoupit jako ovesné vločky a mouky bez lepku. Na 
trhu je také ovesná směs pro domácí pečení chleba bez lepku. 
Lékaři však doporučují jistou dávku opatrnosti a individuální 
přístup k ovsu, jejich názory nejsou zcela jednotné. 

Ječných mlýnských výrobků je na trhu o poznání méně, 
nejčastěji nabízenou položkou je ječný kuskus, nyní už i ječná 
mouka k domácímu využití v gastronomii (ječné lívance, 
vdolky) a ječné vločky používané stejně jako ovesné. Nejtra-
dičnější ječnou potravinou jsou ječné kroupy, tedy obrou-
šené ječné zrno, které jsou základem mnohých staročeských 
kuchařských receptur. 

Závěr

Je-li nabídka výrobků z pšeničných, žitných, ovesných 
a ječných zrn v potravinářském maloobchodě násobně větší 
než v předešlých letech, svědčí to o jejich oblibě a rostoucí 
spotřebě v domácnostech. To je velmi pozitivní vývoj a posun 
směrem k pestřejší stravě. Vedle těchto základních obilovin 
roste i nabídka a spotřeba výrobků z dalších obilovin (kuku-
řice, rýže, proso, čirok a další) i pseudoobilovin (quinoa, 
amarant a pohanka). Tyto plodiny mají další, z nutričního 
hlediska zajímavé vlastnosti a jsou využívány v bezlepkové 
dietě. Spotřebiteli se tak dostává široká paleta mouk, vloček, 
krupice a dalších mlýnských produktů, ze kterých má mož-
nost připravovat moučníky, chleby, pečivo i různé pokrmy. 
V případě nabídky výrobků z mlýnského oboru jde maloob-
chod správným směrem.  �

Alternativní (nejen) vánoční cukroví: linecká kolečka a hvěz-
dičky z lineckého těsta z mouky z pšenice khorasan (kamutu), 
kolečka z celozrnné ovesné mouky a hvězdičky s ořechy z celo-
zrnné špaldové mouky

Žitné, ovesné a ječné mlýnské produkty

Zřejmě díky rostoucí oblibě domácího pečení chleba jsou 
dnes v nabídce obchodů samozřejmostí žitné mlýnské výrobky 
v bio i konvenční kvalitě – žitná mouka chlebová a celozrnná, 
dále žitné vločky. Ještě před několika lety zakoupit žitnou 
mouku v kamenných maloobchodních prodejnách potravin 
nebylo běžné. Bez žitné mouky však není možné upéct typický 
český žitno-pšeničný nebo pšenično-žitný chléb, natož pak 
čistě žitný chléb, případně uvařit oblíbené krkonošské kyselo 
z žitného kvasu. Vlastnosti žitné mouky jsou notoricky známy 
a byly již detailně popsány. Velmi stručně pouze základní cha-
rakteristika: žitná mouka obsahuje i lepkové bílkoviny, proto 
není vhodná pro lidi s bezlepkovou dietou. Ceněné na žitné 
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Graf 2  Porovnání hlavních živin v ovesných a ječných mlýnských 
výrobcích
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Vdnešní uspěchané době si málokdo z nás vzpomene
na poctivé řemeslo, jež položilo základ dnešním mno-

hým velkovýrobám těch nejrozmanitějších produktů. 
Avšak i dnes se najdou takové fi rmy a značky, které se 
mohou pyšnit rodinnou tradicí poctivého řemesla. Zář-
ným příkladem takové společnosti je fi rma VÁHALA 
a spol. s r. o. 

Příběh této fi rmy se začal psát v roce 1927, kdy její zakla-
datel, pan Robert Váhala, sbírá první řeznické zkušenosti. Do 
tajů výroby uzenin se nejprve dostává jako tovaryš v Novém 
Jičíně a následně svoji praxi rozšiřuje ve známé pražské řez-
nické firmě Hulata. Neučí se zde však pouze řeznickému 
řemeslu, ale také řízení a vedení obchodu. Tyto cenné zku-
šenosti následně zúročuje při založení své vlastní fi rmy, a to 
v roce 1933. 

Tehdy byl téměř celý svět paralyzován velkou hospodář-
skou krizí, což s sebou nepřinášelo dobré výchozí podmínky 
pro založení nového obchodu. Tato pesimistická nálada ale na 
pana Roberta Váhalu nepůsobí a touha založit si vlastní fi rmu 

u něj vítězí. V pronajatých výrobních a prodejních prostorách 
sklízí první úspěchy, malá fi rma začíná prosperovat a získává 
si stále nové a nové zákazníky. Takový úspěch však znamená 
navýšení objemu výroby a modernizaci výrobních prostor. 
A proto se Robert Váhala v roce 1938 pouští do výstavby 
nového rodinného domu s prodejnou a malou dílnou. 

Současně s výrobou uzenin a provozováním řeznictví 
začal pan Robert Váhala plánovat výstavbu konzervárny. 
Jeho plány však zpomalila 2. světová válka. S výstavbou kon-
zervárny tak započal až na podzim roku 1945, v roce 1946 
byla stavba hotova a vyráběly se zde hlavně paštiky a hotová 
jídla. V roce 1950 však dochází ke znárodnění fi rmy a na dlou-
hých 41 let nastane v jeho životě zásadní zlom – výroba uze-
nářských produktů v rodinné fi rmě ŘEZNICTVÍ ROBERT 
VÁHALA končí. 

Na začátku 90. let, přesněji v roce 1991, kdy se navra-
cejí znárodněné budovy a fi rmy svým původním majitelům, 
se stane něco, v co už nikdo z Váhalovy rodiny nedoufal. Po 
dlouhých letech státního odpírání vlastnictví se panu Robertu 
Váhalovi navrací to, co dlouhé roky budoval. Výroba je obno-
vena, pan Váhala do ní zapojuje své potomky a společně 
zakládají novou rodinnou fi rmu s názvem VÁHALA a spol. 
s r. o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků. 
Léta beznaděje a temného období střídají dlouhá léta obno-
vení výroby, přání a očekávání splněných snů. 

Za účasti osobního dohledu zakladatele rodinné fi rmy 
navazují noví spolumajitelé na položené základy ve výrobě 
masných specialit a pokračují v rodinné tradici. Postupným 
vývojem se fi rma VÁHALA a spol. s r. o. vyprofi lovala jako 
odborník na výrobu masných a lahůdkářských produktů. 

6. dubna 2018 oslaví značka VÁHALA již 85 let své exis-
tence na trhu. V jejím vedení je nyní již třetí generace pokračo-
vatelů. Poselství zakladatele Roberta Váhaly zavazuje mladou 
generaci pokračovatelů k velkému nasazení, aby v silné kon-
kurenci obstáli. Zdeňka a Robert Váhalovi a zaměstnanci v prodejně

85 let značky VÁHALA
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Ať se bude tato rodinná fi rma zabývat čímkoli, vždy se 
bude držet kréda pana Roberta Váhaly seniora: „Budete-li 
vyrábět kvalitně, nemusíte se o práci obávat“.

Své produkty fi rma prodává v téměř desítce fi remních 
a stovkách partnerských prodejen po celé České republice. 
Současně rozvíjí i vztahy se zahraničními obchodními part-
nery, a to například na největší potravinářské akci na světě 
– veletrhu Anuga v německém Kolíně nad Rýnem.

Nejen originalita jednotlivých produktů, obzvláště 
pak šunky, ale také kvalita a poctivá chuť zajišťují stále větší 
poptávku po Váhalových výrobcích.  

Ačkoli se fi rma VÁHALA a spol. s r. o. věnuje několika 
dílčím výrobám, základním pilířem celé produkce jsou speci-
ální masné produkty – šunky, paštiky, drobné masné výrobky. 
Právě na jejich výrobu je vynaložen velký podíl ruční práce, 
která v dnešní době již není obvyklá. Každý takový kousek, 
například Originál Váhalova šunka s tenkým tukovým krytím 
či Váhalova slanina s velkým podílem masa, jsou tedy jedi-
nečný originál. V širokém a pestrém portfoliu produktů si 
vyberou také celiaci, protože většina výrobků je bez lepku. 
Kvalitní masné a uzenářské produkty jsou vyráběny bez při-
daných separátů, sóji, mouky či jiných náhražek. 

Pomoci není nikdy nazbyt

Kromě podnikatelských aktivit však rodinná firma 
VÁHALA není lhostejná ani ke svému okolí. V rámci pod-
pory dobročinných organizací spolupracuje například s Cha-
ritou či Diakonií. V rámci sponzorské podpory spolupracuje 
s regionálními spolky tělesně postižených či podporuje nezis-
kové spolky dětí a dospělých, kteří se podílejí na zachování 

kulturních tradic v okolí. Jedním z příkladů pomoci, do které 
se firma VÁHALA každoročně zapojuje, je velká charita-
tivní akce Setkání postižených a opuštěných dětí Moravsko-
slezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Podporuje tak 
děti, které jsou umístěné v dětských domovech, stacionářích 
a podobných zařízeních. 

Perličky z Váhalovy dílny

�     „V prosinci 2017 jsme prodali tak velké množství jednoho 
druhu šunky, kterou bychom naplnili více než 15 kamionů“.
�    Letos slaví firma VÁHALA 85 let od svého založení, 
zatímco jeden ze synů zakladatele fi rmy – Vlastislav Váhala, 
donedávna aktivně působící ve fi rmě, oslavil v lednu 80 let 
od svého narození.
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Pan Vlastislav Váhala, předseda dozorčí rady fi rmy 
VÁHALA a spol. s r. o., slaví v těchto dnech krásné 80. naro-
zeniny. Je to člověk plný životního elánu, vitality a pro své 
okolí je příkladem, jak si užívat zdraví a radosti ze života. 

Celý jeho život je úzce spojen s rodnými Hustope-
čemi, kde byl svými rodiči vychováván ke správnému 

Curriculum Vitae
VLASTISLAV VÁHALA 

�        narodil se 21. ledna 1938 
�        je ženatý, s manželkou Eliškou mají čtyři děti

Vzdělání:
1953–58 SPŠ technologie masa Praha

Zaměstnání:
1960–65  Masokombinát v Opavě – vedoucí masné 

výroby
1965–66  Masokombinát Martinov – mistr masné 

výroby
1966–69  Masokombinát Valašské Meziříčí

– vedoucí provozu
1969–90  Jednota Hranice – vedoucí lahůdkářské 

výrobny
od r. 1990 jednatel fi rmy VÁHALA a spol. s r. o.
od r. 2013  předseda dozorčí rady fi rmy 

VÁHALA a spol. s r. o.

VLASTISLAV VÁHALA 
– významné životní 

jubileum 
80 let

postoji k životu a poctivé práci. Jako malý kluk sledoval 
práci svého otce a zakladatele fi rmy VÁHALA – Roberta 
Váhalu, který úspěšně budoval fi rmu na výrobu játrových 
paštik. Veškeré úsilí v budování rodinné fi rmy v roce 1950 
zmařilo znárodnění majetku. Po dlouhých 41 letech byl 
majetek fi rmy rodině Váhalových navrácen, čímž se ote-
vřela cesta k obnovení činnosti fi rmy.

A tak v roce 1991 Vlastislav Váhala s bratrem 
Robertem a s dalšími sourozenci založili novou firmu 
VÁHALA a spol. s r. o. Velkým milníkem ve vývoji fi rmy 
bylo rozhodnutí vedení firmy postavit nový závod na 
zelené louce. Právě zde využil pan Vlastislav svých odbor-
ných zkušeností a s nadšením plánoval umístění nových 
technologií ve výrobních prostorách. Výroba v nově vysta-
věném závodě začala již v červnu 1998 a během následují-
cích let byly výrobní prostory několikanásobně rozšířeny. 
Příprava a testování nových výrobků byly jeho zálibou, 
díky dobře vyváženému smyslu pro chuť a potřeby zákaz-
níků tyto novinky spatřily světlo světa. I v současné době 
se často a rád vrací do fi rmy do Hustopeč mezi zaměst-
nance, se kterými prožil mnoho let, probere s nimi pár 
slov, jak se jim dílo daří. 

Veškerý svůj čas nyní tráví s manželkou Eliškou ve 
Valašském Meziříčí, společně vytváří příjemné rodinné 
zázemí pro svou velikou rodinu, která se postupně roz-
rostla o 17 vnoučat. Jeho největší chloubou je ovocná 
zahrada, okrasnou zahradou se může pyšnit jeho man-
želka, které také pomáhá s péčí o včelstva.

  „Opravdovým zážitkem je kávička na zahradě mezi 
jabloněmi obsypanými jablky, okořeněným štamprlkou 
vlastní slivovice,“ s úsměvem doplňuje pan Vlastislav. 

Pokud byste chtěli navštívit pana Vlastislava doma, 
bylo by vhodné se předem nahlásit. S manželkou a kama-
rády se často vydávají za poznáním po krajích českých, 
zahraniční cesty nejsou výjimkou. 

„Pane Váhalo, 
dovolte nám, abychom Vám popřáli pevné zdraví, štěstí 

a mnoho dalších cestovatelských zážitků.“

Zaměstnanci fi rmy VÁHALA a spol. s r. o.  

 

�
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www.vupp.cz

  Spolupráce s aplikační sférou jak formou komerčních zakázek, 

tak i společných výzkumných projektů

  Správa a komercionalizace duševního vlastnictví ústavu

  Zavádění inovací a nových technologií do praxe

  Odborné poradenství pro podnikatele, realizace workshopů a seminářů

  Konzultace a servis v oblasti využití národních i evropských dotací

CTT bylo otevřeno v únoru 2017 v rámci projektu Zřízení centra transferu technologií v rámci VÚPP, v.v.i., 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625.

Pokud máte zájem zdarma konzultovat možnosti využití dotačních titulů v rámci Vašeho záměru, 

kontaktujte nás: jiri.trnka@vupp.cz, helena.kavanova@vupp.cz

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
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Centrum transferu 
technologií (CTT) 

v potravinářském 
ústavu se naplno 

rozjíždí

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., (VÚPP) 
úspěšně započal transfer technologií a znalostních vý-

sledků do praxe. VÚPP získal v minulém roce evropskou 
dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní (OP VVV). OP VVV je víceletým tematickým progra-
mem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
v jehož rámci je možné v programovém období 2014–
–2020 čerpat fi nanční prostředky z evropských struktu-
rálních a investičních fondů (ESIF). 

OP VVV dotuje projekt částkou 12,5 mil. Kč po dobu 
48 měsíců. Centra s obdobným zaměřením v řadě odvětví již 
existují, v resortu zemědělství patří Výzkumný ústav potravi-
nářský v této oblasti mezi první.

Projekt s názvem Zřízení centra transferu technologií 
v rámci VÚPP, v. v. i., reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/00
00625 byl zahájen 1. 2. 2017. Předmětem projektu je založení 
nového organizačního prvku ve Výzkumném ústavu potravi-
nářském Praha, v. v. i. Cílem této aktivity je podpora a akce-
lerace přenosu výsledků výzkumu a vývoje v potravinářském 
a navazujícím průmyslu do aplikační sféry, pomoc při identi-
fi kaci poznatků s komerčním potenciálem, asistence při hle-
dání vhodné strategie při ochraně duševního vlastnictví a jeho 
následného využití a pomoc rozvoji spolupráce výzkumné 
instituce s aplikační sférou.

Hlavním cílem a úkolem nově vzniklého Centra trans-
feru technologií (CTT) v rámci VÚPP je komplexní zabezpe-
čení schopnosti výzkumné organizace identifi kovat, nabízet 
a prodávat takové znalostní výsledky, které povedou k naplňo-
vání potřeb potravinářského a navazujícího průmyslu v České 
republice. Cílovou skupinou jsou pracovníci Výzkumného 
ústavu potravinářského Praha, v. v. i., který je žadatelem pro-
jektu a v rámci něhož Centrum transferu technologií vzniklo. 
Předpokládané datum ukončení projektu je 31. 1. 2021. 

Na půdě VÚPP nyní úspěšně funguje Centrum trans-
feru technologií, které se aktivně podílí na šíření infor-
mací o inovačních technologiích směrem k aplikační sféře. 
Vedoucím CTT se stal Ing. Jiří Trnka, který ve VÚPP působí 
od začátku roku 2015. Před tímto datem dlouhodobě pra-
coval na Ministerstvu zemědělství, mimo jiné jako ředitel 
odboru ekologického zemědělství a obnovitelných zdrojů 

energie nebo jako zástupce ředitele odboru pro výzkum, 
vědu a vzdělávání. Problematice transferu technologií a ino-
vací se rovněž věnoval v rámci svého působení na Magis-
trátu hlavního města Prahy, ale i v komerční a neziskové 
sféře. Vedle své činnosti ve VÚPP se věnuje i osvětě v oblasti 
zdravé výživy a bezpečnosti potravin – je předsedou Spolku 
pro zdravou výživu. 

Mezi další klíčové aktivity projektu patří vzdělávání 
pracovníků týmu transferu technologií (TT) v oblastech 
spojených s TT a komercionalizací, procesní nastavení TT 
v instituci včetně vytvoření a podpory panelu z aplikační 
sféry, vytvoření a rozvoj propagačních aktivit Centra trans-
feru technologií směrem k aplikační sféře a k výzkumným 
pracovníkům instituce, rozvoj technologického skautingu, 
konzultantské poradenství za účelem budoucího zhodno-
cení duševního vlastnictví a know-how instituce, vytvoření 
a podpora informačního systému pro TT a budování a roz-
víjení partnerství CTT s relevantními partnery z aplikační 
sféry. 

Členové odborného realizačního týmu CTT, kterými jsou 
Vedoucí CTT, Technologický skaut, Expert na ochranu dušev-
ního vlastnictví, Expert pro institucionalizaci TT v instituci, 
Manažer komunikace a propagace a Finanční specialista TT, 
mají za úkol nejen úspěšně implementovat Centrum trans-
feru technologií do struktury veřejné výzkumné instituce, ale 
zejména pracovat s duševním vlastnictvím generací vědců 
a připravit pro výzkumníky takové zázemí, které jejich úkoly 
vyžadují. Mezi základní otázky patří, jak nejlépe zefektivnit 
jejich práci, jak komercializovat její výsledky, na co zaměřit 
pozornost při ochraně duševního vlastnictví, jak rozvíjet 
lidské zdroje apod.

Mezi hlavní výstupy projektu patří: 
�         Vytvoření Centra transferu technologií (CTT), které bude 

součástí instituce a které do něj bude procesně i fyzicky 
implementováno

�         Vytvoření kapacitně dostatečného proškoleného odbor-
ného týmu CTT

�         Institucionalizace a systemizace procesu transferu tech-
nologií v instituci včetně vytvoření panelu z aplikační 
sféry

�         Vytvoření zázemí výzkumných pracovníků instituce 
v podobě konzultační činnosti a poradenství s možností 
komercionalizace a právní ochrany jejich výzkumných 
projektů a záměrů

�         Vytvoření a rozvoj partnerství mezi výzkumnou organi-
zací a relevantními partnery z aplikační sféry

�         Rozvoj propagačních aktivit výzkumné organizace 
směrem k aplikační sféře

Centrum transferu technologií VÚPP nabízí zemědělským 
a potravinářským firmám v rámci jejich podnikatelských 
aktivit spolupráci při formulaci inovačních projektů, při jejich 
realizaci i při čerpání dotací z řady dotačních titulů, kterými 
například jsou: 
�         Program Inovační vouchery Operačního programu Pod-

nikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
�         Program Partnerství znalostního charakteru Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop-
nost (OPPIK)

�         Program Inovační projekt Operačního programu Podni-
kání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

�         Program Podpora vývoje nových produktů, postupů 
a technologií v rámci Programu rozvoje venkova (PRV)

�         Program Inovační vouchery Operačního programu 
Praha pól růstu (OPPPR) a další
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Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., je svou 
činností orientován především na výzkum v oblasti chemie 
a technologie potravin se zaměřením na funkční potraviny, 
potraviny pro zvláštní výživu, doplňky stravy (nutraceutika) 
a na šetrné postupy výroby a skladování potravin a potra-
vinářských surovin. Ústav svým dílem přispívá k výzkumu 
a vývoji nových potravinářských produktů s vysokou nutriční 
hodnotou a výzkumu technologií vedoucích k zachování bio-
logicky aktivních a přínosných složek potravin. VÚPP se tak 
angažuje v programech a projektech zaměřených na zlep-
šování úrovně stravování naší populace a také na prevenci 
chorob souvisejících s výživou. V Ústavu se řeší jak proble-
matika základního, tak i aplikovaného výzkumu s dopady do 
potravinářské praxe. 

V souvislosti s projektem CTT posílil v roce 2017 VÚPP 
i v oblasti PR a marketingu a v rámci aktivit věnovaných pozi-
tivnímu mediálnímu obrazu instituce. Od února 2017 VÚPP 
vyměnil vizuální styl instituce, představil nové logo, spustil 
nové webové stránky a prezentuje se i na sociálních sítích 
Facebook, Twitter a Instagram.

Členové odborného realizačního týmu se aktivně zúčast-
nili několika akcí pro odbornou i širokou veřejnost v oboru 
zemědělství, potravinářství a zdravého životního stylu. VÚPP 
prezentoval veřejnosti nejen výsledky svojí výzkumné práce, 
ale zejména strategii budoucího rozvoje a nového otevřeného 
způsobu komunikace v rámci projektu Centra transferu tech-
nologií. 

Jednalo se zejména o tyto akce: 12. fórum celiaků – 
Gluten Free Prague Expo 2017: 27. 5. 2017, Země živi-
telka 2017: 24.–29. 8. 2017, Active for Life 2017: 21.–24. 9.
2017, Praha, Rohanské nábřeží, Noc vědců 2017: 6. 10. 
2017, Praha, Národní zemědělské muzeum, Den zdraví se 
STOBem: 22. 10. 2017, Týden vědy a techniky: 6.–12. 11. 
2017, Praha.

Ve spolupráci s neziskovou organizací Společnost pro 
zdravou výživu, z. s., proběhl 22. 6. 2017 Den otevřených dveří 
v sídle VÚPP v Praze 10 v Hostivaři na téma bezlepkových 
potravin. Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., spo-
lupracuje již více než 20 let s Vysokou školou chemicko-tech-
nologickou v Praze na organizaci akce s názvem Symposium 
o nových směrech výroby a hodnocení potravin – 22.–24. 5. 
2017, ve Skalském dvoře. Symposium je určeno zejména pro 
pracovníky potravinářských, zemědělských a navazujících 
oborů z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích 
institucí, výrobní praxe a obchodních společností. Program 
je orientován na trendy a novinky ze světa chemie a analýzy 
potravin a potravinářských surovin, výživy, potravinářských 
technologií, legislativy a kontroly jakosti. Ohlas veřejnosti na 
všech prezentačních akcích byl velmi pozitivní. VÚPP plánuje 
v následujícím období v nastoleném trendu prezentací zna-
lostních výsledků a otevřené komunikace s veřejností pokra-
čovat. Nejvýznamnější výsledky výzkumné činnosti Ústavu 
byly a jsou publikovány ve významných zahraničních i domá-
cích časopisech.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., v rámci 
Programu rozvoje venkova rovněž pořádal v roce 2017 šest 
vzdělávacích seminářů pro zemědělské a potravinářské 
podniky. Akce proběhly napříč republikou ve spolupráci 
s dalšími výzkumnými ústavy, technologickými centry či uni-
verzitami: 1. 3. 2017 – Kralupy nad Vltavou, Technopark, 
22. 3. 2017 – České Budějovice, Jihočeská univerzita, 3. 5. 
2017 – Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský. 4. 10. 2017 
Most, Střední škola technická, České vinařství Chrámce,

18. 10. 2017 Zlín, Centrum polymerních systémů, Univer-
zita Tomáše Bati, 15. 11. 2017 Havlíčkův Brod, Výzkumný 
ústav bramborářský.

Mezi další úspěchy VÚPP lze zařadit zapojení Ústavu 
do projektů mezinárodní spolupráce. VÚPP je členem 
mezinárodního konsorcia řešitelů projektu v rámci pro-
gramu ERASMUS+, který se zabývá udržitelnou a hygienicky 
bezpečnou výrobou v pekárenském sektoru, prostřednictvím 
sdílení zkušeností s názvem BakeSus. Současně se VÚPP 
zapojil do mezinárodní infrastruktury METROFOOD-RI, 
která je zaměřena na ochranu lidského zdraví, zdraví rostlin, 
dobré životní podmínky zvířat, kontrolu a podporu potravi-
nářského průmyslu, hygienu potravin, informovanost spo-
třebitelů v celé Evropské unii aj. METROFOOD-RI je nová 
evropská výzkumná infrastruktura koordinovaná agenturou 
ENEA, za účasti významných institucí z 15 zemí zabývajících 
se bezpečností potravin, kvalitou a sledovatelností potravi-
nářských výrobků a bojem proti falšování a padělání s cílem 
podpořit vědecký výzkum, inovace výrobků a procesů, zvý-
šení účinnosti kontrol v potravinářském odvětví. V rámci 
České republiky spolupracujeme na projektu s Českou země-
dělskou univerzitou v Praze (ČZU) a Vysokou školou che-
micko-technologickou v Praze (VŠCHT).

VÚPP nabízí také stáže pro vysokoškolské studenty 
a zaměstnání studentů doktorského studia na částečný 
úvazek. Pomáhá tak mladým vědcům v jejich svízelné fi nanční 
situaci a zároveň jim poskytuje možnost seznámení se s pra-
covišti, která mají zaměření související s tématem jejich diser-
tačních prací, a jsou blíže praxi.

Výzkumný ústav v pražské Hostivaři má za sebou 
vývoj řady na trhu úspěšných potravinářských pro-
duktů – například Šmakoun, tofu plátky, nebo ovocné 
šťávy UGO ve spolupráci se společností UGO. Mezi další 
zajímavé výrobky z poslední doby patří ovocno-zeleninové 
šťávy REFIT ve spolupráci s fi rmou Beskyd Fryčovice, a.s.,
bezlepkové pivo a bylinkové pivo ve spolupráci s Pivovarem 
Ferdinand, s. r. o., Smrkáček s fi rmou Kitl s. r. o., Chmelinky 
s fi rmou Carla s. r. o. či Chmeláky ve spolupráci s rodinnou 
fi rmou Rakytník Cvrček. 
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Mezi  nejzajímavější  projekty 
VÚPP patří Databáze bezlepkových 
potravin. Databáze byla vytvořena na 
základě dvou projektů Národní agen-
tury pro zemědělský výzkum Minister-
stva zemědělství ČR QD1023 „Analýza 
glutenu (lepku) a kvalita bezlepkových 
potravin a surovin“ (1. 6. 2001–31. 12.
2004) a 1B53002 „Hodnocení bezpeč-
nosti potravin pro bezlepkovou dietu“ (1. 
2. 2005–31. 12. 2008). Koordinátorem 
obou projektů byl Výzkumný ústav potra-
vinářský Praha, v. v. i. Databáze by měla 
především sloužit pacientům s celiakií, 
rodičům dětí s celiakií, dietním sestrám 
a lékařům. Databáze obsahuje jednak 
výrobky deklarované jako bezlepkové nebo 
přirozeně bezlepkové, tak i běžné potra-
viny. Po ukončení projektu byla databáze 
dále rozšiřována, a to v rámci Výzkumného 
záměru VZ0002702202 „Kvalita bezpeč-
ných potravin v moderní společnosti“. Na databázi spolu-
pracuje VÚPP také s Českou technologickou platformou pro 
potraviny při Potravinářské komoře České republiky. Od roku 
2014 je databáze doplňována v rámci institucionálních pro-
středků Ústavu. V roce 2017 získala stávající databáze nový 
kabát. Do seznamu bezlepkových potravin mohou vkládat své 
výrobky i sami výrobci, za podmínky, že předloží osvědčení 
o stanovení lepku v potravině. 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., který se 
dlouhodobě zaměřuje na výzkum v oblasti chemie a techno-
logie výroby potravin, se chce v budoucnu vedle aplikovaného 
výzkumu více orientovat na transfer inovací do potravinářské 
praxe. Jaké jsou tedy potřeby aplikační sféry? 

Díky novým možnostem v rámci projektu OP VVV 
Zřízení centra transferu technologií v rámci VÚPP, v. v. i., 
komunikují členové odborného realizačního týmu projektu 
s aplikační sférou velmi intenzivně. Velký zájem firem je 
zejména o dotační tituly vyhlášené Ministerstvem zeměděl-
ství České republiky (MZe) a inovační vouchery, které umožní 
podnikatelům sehnat podporu na spolupráci s výzkumnými 
pracovišti v ČR. V rámci svých kontaktů se VÚPP zaměřuje 
především na malé a střední podniky, jejich inovační poten-
ciál je poměrně vysoký, a spolupráce tak probíhá podstatně 
rychleji, než je tomu u velkých korporátních společností. 
Snahou všech zaměstnanců Ústavu je současně působit na 
veřejnost, informovat spotřebitele o kvalitách potravin a upo-
zorňovat na prohřešky, jichž se dopouští někteří nepoctiví 
výrobci. Pokud bude ze strany spotřebitelů zájem o zdravé, 
kvalitní a co možná nejméně průmyslově upravené potraviny, 
bude prostor pro vývoj a výzkum v potravinářském sektoru. 
Pokud budeme jako spotřebitelé ochotni kupovat a konzu-
movat nekvalitní a technologicky špatně ošetřené potraviny, 
bude situace o poznání složitější.  

V rámci projektu Centra transferu technologií se jeho 
tým zaměřil na dokumentaci týkající se patentů, užitných 

vzorů, prototypů, licenčních smluv apod. Ochrana dušev-
ního vlastnictví je jednou z nejdůležitějších oblastí čin-
nosti výzkumné instituce. V databázi Úřadu průmyslového 
vlastnictví, který mapuje veškeré výzkumné počiny již 
z konce 19. století, má VÚPP celkem 247 záznamů. V sou-
časnosti má Ústav 94 aktivních patentů, užitných vzorů aj. 
Každý rok přihlásí VÚPP nejméně 20 dalších výzkumných
výsledků. 

Mezi nositele významných ocenění za realizované 
výsledky výzkumu můžeme jmenovat mimo jiné Karla 
Kýhose, Miloše Berana a Milana Houšku. 

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný 
výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014. 
1. cena za vynález „Způsob inaktivace hmyzu pomocí řízené 
atmosféry a zařízení k provádění tohoto způsobu“. Zařízení 
umožňuje vakuovat uzavřený velkoobjemový vak se zrninou 
bez vakuové komory. Po odstranění vzduchu napustí prostor 
se zrninou zvoleným plynem (oxid uhličitý, dusík). Koncovka 
zařízení se automaticky pod tlakem přisaje k povrchu vaku 
a provede výměnu plynů. Zařízení lze využít i pro jiné účely, 
například pro ochranu (konzervaci) výrobních zařízení před 
korozí. Zařízení realizuje spol. DSH projekt, s. r. o.

Karel Kýhos je dlouholetým výzkumným pracovníkem 
se specializací na zpracování proteinů v potravinářském 
průmyslu. Zavedl několik nových technologií pro využití 

vaječného bílku v potravinách. Zabývá se výzkumem nízko-
energetických potravin s vysokým obsahem bílkovinné složky. 
V posledních letech se podílel na řešení projektu MŠMT „Bez-
pečné a kvalitní potraviny k podpoře snižování nadváhy“. Je 
autorem mnoha patentů a publikací z oboru potravinářství. 
Mezi jeho nejvýznamnější práce patří technologie sterilizace 
vaječného bílku se zachováním naturálních vlastností, plátek 
Šmakoun, či proteinové nudle.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný 
výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016. 
3. cena – za vynález „Poloprovozně ověřená enkapsulace pro-
biotických mikroorganismů v biopolymerních mikročásticích 
nebulizací oxidem uhličitým“. Předmětem vynálezu s mezi-
národní působností je technologie a princip zařízení umož-
ňující šetrné sušení roztoků nasycených oxidem uhličitým. 
Tento způsob sušení byl úspěšně využit k šetrnému sušení 
probiotických mikroorganismů. Následným uzavřením mik-
roorganismů do biopolymerních mikročástic byly získány 
velmi stabilní produkty.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný 
výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017. 
1. Cena za vynález „Technologie výroby sušeného extraktu 
konopného semene, fortifi kovaného kurkuminem a enkap-
sulovanými probiotickými bakteriemi“.

2013 – 7 patentů, 22 užitných vzorů
2014 – 5 patentů, 12 užitných vzorů
2015 – 5 patentů, 16 užitných vzorů
2016 – 2 patenty, 13 užitných vzorů
2017 – 4 patenty, 17 užitných vzorů

vaječného bílku v potravinách Zabývá se výzkumem nízko

Proteinové 
nudle

y 
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Miloš Beran je dlouholetým výzkumným pracovníkem, 
zabývá se progresivní nanotechnologií pro potravinářské 
a medicínské aplikace. Je řešitelem několika významných 
projektů týkajících se nanotechnologií a držitelem význam-
ných ocenění. 

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný 
výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2015. 
Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní 
dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimen-
tálním vývoji za realizovaný výsledek s názvem „Potravinový 
přípravek s čerstvým chmelem a způsob jeho výroby“.

Výsledky výzkumu VÚPP, v. v. i.,
realizované v praxi za posledních 5 let

–  Licenční smlouva mezi Carla s. r. o., VÚPP, v. v. i., VÚPS 
a. s. a Thomayerovou nemocnicí na využití užitného 
vzoru „Potravinový přípravek na bázi čokolády s čer-
stvým chmelem reg. č. 25580. Na základě této licenční 
smlouvy vyrábí fi rma Carla s. r. o. úspěšný výrobek – 
pralinky s přidaným chmelovým homogenátem ošet-
řeným vysokým tlakem s názvem „Chmelinky“.

–  Smlouva o využití výsledků výzkumu mezi PRO-BIO, 
obchodní společnost s. r. o. a VÚPP, v. v. i., č. 21/2013 
ze dne 4. 11. 2013 – provozní realizace výsledku „Eko-
logická inaktivace hmyzích škůdců“.

–  Smlouva o využití výsledků výzkumu mezi SEMIX 
PLUSO, spol. s r. o., a VÚPP, v. v. i., č. 23/2013 ze dne 
5. 11. 2013 – provozní realizace výsledku „Ekologická 
inaktivace hmyzích škůdců“.

–  Smlouva o využití výsledků výzkumu mezi Sonnentor 
s. r. o. a VÚPP, v. v. i., č. 24/2013 ze dne 5. 11. 2013 – 
provozní realizace výsledku „Ekologická inaktivace 
hmyzích škůdců“.

–  Smlouva o využití výsledků výzkumu mezi VH Agroton 
s. r. o. a VÚPP, v. v. i., č. 22/2013 ze dne 5. 11. 2013 – 
provozní realizace výsledku „Ekologická inaktivace 
hmyzích škůdců“.

–  „Ověřená technologie-mlýnské a pekařské výrobky 
s vyšším nutričním benefi tem s využitím ječmene, MBK 
a kvasinek“. VÚPP, v. v. i., s fi rmou IREKS ENZYMA.

–  Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného 
vzoru reg. č. 26 323 „Pomazánka z okary“. VÚPP,
v. v. i., VŠCHT/KALMA k. s. 

–  Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného 
vzoru reg. č. 26 205 „Karbanátek z naklíčené cizrny“. 
VÚPP, v. v. i., VŠCHT/KALMA k. s. 

–  Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného 
vzoru reg. č. 26 322 „Výrobek z naklíčené vigny a tave-
ného sýra“. VÚPP, v. v. i., VŠCHT/KALMA k. s. 

–  Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného 
vzoru reg. č. 26 207 „Výrobek z naklíčeného hrachu“. 
VÚPP, v. v. i., VŠCHT/KALMA k. s. 

–  Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného 
vzoru reg. č. 26 206 „Studená omáčka ze sójového 
jogurtu“. VÚPP, v. v. i., VŠCHT/KALMA k. s.

–  Licenční smlouva k poskytnutí práva využití patentu 
reg. č. 303 557 „Způsob inaktivace hmyzu pomocí 
řízené atmosféry a zařízení k provádění tohoto způ-
sobu“. VÚPP, v. v. i. / DSH – projekt s. r. o.

–  Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užit-
ného vzoru reg. č. 21 488 „Zařízení k netoxické 

efektivní ekologické inaktivaci hmyzích škůdců na 
principu řízené atmosféry ve skladovaných zrnech 
se zachováním jejich biokvality“. VÚPP, v. v. i. / 
PRO-BIO, o. s. 

–  Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného 
vzoru reg. č. 24 600 „Zařízení k provádění netoxické 
inaktivace hmyzu v zrninách ve velkoobjemových pře-
pravních textilních vacích“. VÚPP, v. v. i. / PRO-BIO, o. s. 

–  Licenční smlouva k užití práv k patentu reg. č. 304 200 
„Potravinový přípravek s čerstvým chmelem a způsob 
jeho výroby“ a z užitného vzoru č. 23 420 „Potravi-
nový přípravek s čerstvým chmelem“. VÚPP, VUPS, 
TN / fi rma Ing. Pavel Cvrček. Na základě této licenční 
smlouvy vyrábí fi rma Cvrček Lhota pod Libčany želati-
nový bonbon s chmelem „Chmelák“.

–  Licenční smlouva k poskytnutí práva využití patentu 
reg. č. 304 947 „Koncovka pro netoxické ekologické 
ošetření zrnin před hmyzími škůdci“. VÚPP, v. v. i. / 
DSH – projekt s. r. o. 

–  Licenční smlouva k poskytnutí práva využití patentu 
reg. č. 304491 „Nízkokalorická doplňková potravina 
s obsahem proteinů a způsob její výroby“. VÚPP, v. v. i. 
/ SUNFOOD s. r. o.

–  Smlouva o využití výsledku „Žitno-pšeničný a Šesti-
zrnný chléb“. Ověřená technologie. VÚPP, v. v. i. / PRO-
-BIO, o. s. 

–  Smlouva o využití výsledku „Chléb s obsahem 80 % 
ječné mouky s různou dobou zrání“. Ověřená techno-
logie. VÚPP, v. v. i. / IREKS ENZYMA s. r. o. 

–  Vysokým tlakem ošetřené ovocno-zeleninové šťávy 
fi rmy Beskyd Fryčovice a. s. pod značkou Refi t, spolu-
práce s VÚPP.

–  Vysokým tlakem ošetřené ovocno-zeleninové šťávy 
firmy Kofola a. s. pod značkou UGO, spolupráce 
s VÚPP.

Mrkvové 
sušenky
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Ocenění na Zemi Živitelce a dalších akcích 

2014
–  Cena ministra zemědělství. Pracovník Ústavu Karel 

Kýhos obsadil 1. místo v soutěži o „Cenu ministra 
zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu 
a experimentálního vývoje“.

–  Cena prezidenta Potravinářské komory ČR. V prvním 
ročníku soutěže o tuto cenu byly oceněny výrobky, 
které byly vyvinuty ve spolupráci s VÚPP, v. v. i.,
a to šťávy UGO s fi rmou UGO a bonbony „Chmelinky“ 
s fi rmou CARLA spol. s r. o.

–  Zlatý klas. Ocenění získaly šťávy UGO vyrobené za spo-
lupráce VÚPP, v. v. i., a fi rmy UGO.

2015
–  Čestné uznání v soutěži o „Cenu ministra zemědělství za 

nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentál-
ního vývoje“ v roce 2015 získal Ing. Milan Houška, CSc.

Výsledek „Potravinový přípravek s čerstvým chmelem 
a způsob jeho výroby“. 

2016
–  Cena za nejlepší inovativní výrobek roku 2016 Potra-

vinářské komory „Směs Antique určená pro výrobu 
ječno-ovesného chleba a pečiva“ pro společnost IREKS 
ENZYMA s. r. o.

–  III. cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný 
výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 
2016. Ing. Miloš Beran, za vynález „Poloprovozně 
ověřená enkapsulace probiotických mikroorganismů 
v biopolymerních mikročásticích nebulizací oxidem 
uhličitým“.

2017
–  Biovýrobek fi rmy Kitl s. r. o. „Kitl Smr-

káček BIO“ získal ocenění „Nejlepší 
potravina Libereckého kraje“, celkově 
3. místo v soutěži Výrobek roku Liberec-
kého kraje, Zlatý klas s hvězdičkou na 
výstavě Země živitelka, Cena prezidenta 
Potravinářské komory o nejlepší inova-
tivní potravinářský výrobek.

–  I. cena ministra zemědělství za nejlepší 
realizovaný výsledek výzkumu a expe-
rimentálního vývoje v roce 2017. Ing. 
Miloš Beran, za realizovanou techno-
logii „Technologie výroby sušeného 
extraktu konopného semene fortifi kova-
ného kurkuminem a enkapsulovanými 
probiotickými bakteriemi“, předáno na 
výstavě Země živitelka dne 24. 8. 2017.

Milan Houška ve VÚPP nyní zastává funkci náměstka 
pro vědu a výzkum. Je dlouholetým zaměstnancem ústavu 
se specializací na potravinářské technologie. Aktivně se se 
svými kolegy zabývají zkoumáním zachování sulforafanu – 
látky, která je obsažena v některých druzích zeleniny a má 
protirakovinné účinky. Podstatou výzkumu je uchování 
sulforafanu při zpracování zeleniny, k čemuž je výhodné 
využívat ošetření vysokým tlakem, tzv. paskalizaci. Milan 
Houška je mimo jiné editorem publikace – High Pres-
sure Processing of Fruit and Vegetable Products, kterou 
napsal spolu s F. V. Marques da Silva, a vydalo ji v roce 2018 

prestižní světové odborné nakladatelství CRC Press, Taylor 
& Francis Group. Hlavním cílem této publikace je shrnout 
pokrok ve využití moderního vysokotlakého pasterizačního 
procesu (HPP), který má zachovat a stabilizovat produkty 
z ovoce a zeleniny. Technologie HPP souvisí s parametry 
kvality produktu, obsahem nutričních a zdravotně účin-
ných složek a mikrobiální bezpečností a následnou trvan-
livostí.

V rámci konkurenceschopnosti zakoupil Ústav díky 
dotaci zřizovatele Ministerstva zemědělství v rámci výběro-
vých řízení tři zbrusu nové přístroje – fermentor, amylograf 
a systém HPLC. Fermentor je bioreaktor určený primárně 
k výzkumným účelům v oblasti potravinářských biotechno-
logií s možností reprodukovatelné kultivace bakterií, plísní, 
kvasinek, a to za aerobních nebo anaerobních podmínek. 
Systém HPLC je zařízení umožňující velmi přesné analýzy 
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potravin v oblasti nejen základních a nutričně významných 
složek potravy, ale i stopového množství látek, které se 
v potravinách mohou vyskytovat (pesticidy, resp. rezidua 
pesticidů, alergeny apod.). Amylograf je reologický přístroj 
pro měření a záznam charakteristik chování moučných sus-
penzí při řízeném záhřevu – stanovení průběhu mazovatění 
škrobu a nepřímému stanovení amylolytické aktivity obi-
lovin, mouk, šrotu jako základních vlastností mouk a obil-
ných produktů určených k pečení a vaření. Nové přístroje 
jsou primárně určeny pro základní výzkum a výzkumné pro-
jekty. 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i., byl založen 
1. 4. 1958, v tomto roce tedy všichni zaměstnanci, ti bývalí 
i současní, slaví 60. výročí založení Ústavu. K tomuto význam-
nému výročí proběhne během letošního roku několik akcí. 
Mezi ty nejdůležitější patří celodenní odborná konference na 
téma Současné trendy ve speciální výživě, která je napláno-
vána na duben 2018 v Praze. Druhou významnou akcí bude 
Den otevřených dveří, který proběhne v červnu 2018 za účasti 
zaměstnanců Ústavu, odborníků, výrobců a široké veřejnosti. 

www.vupp.cz

Centrum transferu technologií 
VÚPP, v. v. i.

�
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AGRO Jesenice u Prahy a.s. 
je největším výrobcem
mrazené zeleniny a ovoce
v České republice

Zeleninové směsiJednodruhová zelenina

Houby Smoothies

Ovoce
V nabídce 70 druhů

V nabídce 10 druhů V nabídce 3 druhy

V nabídce 104 druhů V nabídce 23 druhů

www.agrojesenice.cz  |   www.milujememrazene.cz

ˇ
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100 let pekárenství 
v českých zemích

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 
výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů 

v České republice, z. s.

V letošním roce oslavíme významné výročí 100 let od 
vzniku našeho státu. K tomuto jubileu budou probíhat 

nejrůznější oslavy, odborníci budou hodnotit jednotlivé 
vývojové etapy zejména z pohledu historického, politické-
ho, hospodářského, kulturního či sociologického. 

Pojďme se jako potravináři ohlédnout zpět, co se za 
toto dlouhé období událo ve výrobě chleba a pečiva, jakými 
proměnami prošlo pekárenství v Českých zemích. 

Rozdělil jsem uplynulých 100 let do třech výrazných 
etap, charakterizujících postupný přerod pekárenského 
oboru, kterým se budu věnovat podrobněji. První díl je 
zaměřen na výrobu chleba a pečiva v období první repub-
liky a druhé světové války. 

PEKAŘI ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Pekařství jako řemeslo se vyví-

jelo a zdokonalovalo v průběhu věků 
velmi pomalu. Nejstarší pec na pečení 
chleba objevili archeologové na 
našem území v Bylanech u Olomouce 
a je datována do období 4 600 let
př. n. l.  O pekařském řemesle jsou 
zmínky také v Kosmově kronice, kdy 
pekaři byli již v 11. a 12. století dvorní 
řemeslníci. Růst středověkých měst 
a s ním spojená dělba práce vytla-
čovaly postupně výrobu z domác-
ností a začala převažovat řemeslná
výroba. 

Po vzniku samostatného českého státu v roce 1918 
prošlo pekárenství velkými proměnami, vyvíjelo se však 
značně nerovnoměrně, a to v závislosti na výrobně-tech-
nické úrovni regionů. Jednou z rozhodujících podmínek 
bylo soustředění obyvatelstva v jednotlivých místech, které 
dávalo předpoklady pro koncentraci výroby, velmi důležitý 
byl rozsah elektrifi kace, plynofi kace a dopravního spojení. 
Proto na jedné straně mohly ve vhodných podmínkách velko-
měst ojediněle vznikat velké, na svou dobu moderní pekárny, 
zatímco v ostatních oblastech zůstávalo pekárenství u velmi 
primitivní řemeslné výroby.

Po rozpadu Rakousko-Uherska byly ve větších městech 
v Čechách a na Moravě pekařské dílny, které jakostí svých 
výrobků mohly směle soutěžit se soudobými pekárnami 
v Německu či Rakousku, technickým vybavením a prodejním 
zázemím však značně zaostávaly. Ještě hůře v tomto směru 
bylo na venkově či malých městech. Před chlebem koupeným 
od pekaře se dávala všeobecně přednost chlebu vyrobenému 
v domácnostech, který si hospodyně přinášely k upečení 
k pekaři.

V mnoha živnostenských řemeslných pekárnách pra-
coval pekařský mistr sám s jedním, v lepších případech se 
dvěma zaměstnanci, jinde zase s jediným nebo více učni. 
Rozvoj výroby byl tehdy založen převážně na vzájemném pře-
nášení zkušeností a poznatků z jiných pekáren. 

Ve většině pekařských provozů se pekl žitný chléb ve 
tvaru vek a kulatých bochníků, bílé pečivo se nejčastěji vyrá-
bělo ve dvou základních druzích, z dvojího těsta. Jedno pečivo 
bylo bělejší a jemnější, náročnější na tvarování, ale menší, 
a tedy dražší, druhé, tzv. levné pečivo, bylo z tmavší mouky. 
Tak jako v Čechách se postupně stala kromě rohlíků nej-
rozšířenějším sortimentem pletená houska, na Moravě se 
z Rakouska rozšířila kulatá pětidílná císařská houska Kai-
serka.

Výroba chleba v domácnosti

– 1. část
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Pekařina, to je dřina…

V pekárnách se pracovalo 15 až 18 hodin denně, a to 
především v noci. Pekárny zásobující větší hostince pekly 
i o sobotách a nedělích. Mnoho „malých“ pekařů a jejich 
pomocníků živořilo při málo výdělečné práci v dílnách umís-
těných v podzemí, v suterénech, při celoroční práci v noci za 
svitu petrolejových lamp, při nedostatečných hygienických 
podmínkách. V některých pekárnách byla k dispozici míst-
nost s postelemi (herberk), při větším počtu dělníků museli 
však spát všude, kde se právě dalo – v zimě na peci nebo v její 
blízkosti, v létě po zemi, na pytlích s moukou, pod vály, či 
dokonce na nich… Mladí pekařští učni v té době obyčejně pra-
covali celou noc s dospělými a ráno roznášeli či později rozvá-
želi pečivo a chléb. Potom uklízeli dílnu a často konali různé 
práce v domácnosti mistra, včetně hlídání dětí.

Se stabilizací ekonomiky a rozvojem hospodář-
ství mladé Československé republiky nastává také rozvoj 
pekařské výroby. Dochází k racionálnějšímu zpracování těsta 
při kynutí i pečení, zavádění nových pecí a dalších technic-
kých novinek. Původně ruční práce začala ustupovat ve stále 
větší míře práci strojové a rukodělná výroba se zvolna přemě-
ňovala na výrobu průmyslového charakteru. Postupně se ve 
velkých městech a průmyslových centrech začínají objevovat 
„velké“ pekárny a ojediněle i továrny na chléb, a to soukromé 
nebo častěji družstevní. Soukromé byly převážně v rukou sil-
nějších fi nančních skupin, jako akciové společnosti apod., 
družstevní provozovala různá výrobní hospodářská nebo 
konzumní družstva. Začaly postupně vznikat i dělnické druž-
stevní pekárny. 

Technické vybavení pekáren

Za moderní pekárnu byla okolo roku 1930 považována 
řemeslná pekárna s jednou roštovou a jednou parní sázecí pecí 
se zařízením, mísicím a hnětacím strojem s dížemi, zásobníkem 
na míchání mouky, vahou na mouku, odměrnou nádobou na 
vodu, většinou tam nechyběla ruční dělička na pšeničné těsto, 
vozík na pekařská prkna a vozík na pečený chléb. Během 
první republiky se nejčastěji používaly pece vytápěné dřevem, 
postupně byly nahrazovány etážovými roštovými pecemi vytá-
pěnými uhlím. Na počátku roku 1937 se v celé ČSR využívalo 
z 92,8 % roštových a hliněných pecí, 6,5 % zaujímaly parní sáze-
cí pece, půl procenta různé vytahovací pece a 0,2 % pece ostatní.  

Prodej a rozvoz pečiva

S výrobou chleba a pečiva byl úzce spojen prodej 
výrobků a jejich distribuce. Živnostenské pekárny mívaly 
u dílny malou prodejnu, kde se prodávaly ještě teplé výrobky 
z pekárny. Většinou tato místnost sloužila i jako skladiště 
surovin, popř. místnost pro přespání učňů. Rozvoz pečiva 
zajišťovali učni s nůší, s donáškou či na kole. K rozvozu slou-
žily také speciální dvoukoláky, uvnitř vyplechované s odníma-
telným poklopem. Pekaři s větším okruhem zákazníků začali 
postupně používat rozvážkových dodávek nejrůznějších typů. 

Trocha pekařské statistiky

Podle šetření státního statistického úřadu bylo v roce 
1930 v republice činných celkem 13 341 registrovaných 

Technické vybavení pekárny 30. let
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pekáren, ve kterých pracovalo 43 437 osob. Jednalo se tudíž 
v naprosté většině o živnostenské provozy. V 15 % z nich pekli 
pouze jejich majitelé, v 77 % pekáren pracovalo 2 až 5 za-
městnanců, nad 20 zaměstnanců bylo pouze 0,5 %, tj. asi
70 pekáren v Čechách. 

Celková hmotnostní výroba chleba a pečiva za České 
kraje činila tehdy 1 198 300 tun za rok (dnes 586 840 tis. tun).                 

Roční spotřeba na obyvatele byla v roce 1935 u chleba 
80,9 kg (dnes 39,7 kg) a pšeničného pečiva 11,2 kg (dnes  
50,1 Kg). 

Potravinová legislativa

V počátečním období první republiky byly pro výrobu 
potravin většinou přebírány právní předpisy z období 
Rakousko-Uherska. Platil živnostenský řád, který byl něko-
likrát novelizovaný a upravoval kompetence živnostenských 
společenstev. V roce 1924 vydalo Ministerstvo pro zásobo-
vání lidu první směrnice pro vypracování kalkulací cen chleba 
a bílého pečiva.

Významným legislativním počinem bylo vydání „Potrav-
ního kodexu československého“ v roce 1937 (vycházel 
z rakouského Codex alimentarius austriacus). Jsou zde 
uvedeny všechny potravní předpisy, dále nařízení, které se 
týkají výroby a prodeje potravin z hlediska živnostenského, 
daňového a celního. U chleba a pečiva je v kodexu podrobně 
uvedeno složení, rozdělení výrobků dle druhů, normy a tech-
nologický způsob výroby. Revoluční novinkou na tu dobu je 
v Potravním kodexu uvedení popisu provedení chemických 
rozborů a smyslového hodnocení chleba a pečiva a způsob 
uvádění pekařských výrobků do oběhu.

S ohledem na řemeslnou tradici a vysokou úroveň čes-
kých pekařských odborníků byla Praha v roce 1927 vybrána 
jako místo konání prvního světového kongresu o chlebu. 

Pekaři v literatuře

Pekařské řemeslo velmi významně ovlivňovalo nejen 
obživu obyvatel, zejména chléb měl nezastupitelnou roli ve 
výživě, ale těšil se úctě ve všech vrstvách společnosti a vstoupil 
i do řady lidových pořekadel a přísloví.

Pekařské náměty se objevovaly často i v literatuře. Asi 
nejznámějším dílem z pekařského prostředí je román Vladi-
slava Vančury Pekař Jan Marhoul. Básnivě vyprávěný bala-
dický příběh o dobrém a důvěřivém pekaři zůstane natrvalo 
tragickou obžalobou poměrů, které přivedou člověka beze-
lstného a pracovitého ke smutnému konci. Přes tragiku vlast-
ního příběhu je zde autorem neopakovatelným způsobem 
vyjádřeno uchvácení pekařským řemeslem.

Spisovatel Karel 
Čapek vyjádřil své 
okouzlení pekařskou 
prací v Povídkách 
z druhé kapsy: „To byste 
nevěřili, jaká pěkná 
práce je tohle pečení 
housek a zvlášť pečení 
chleba. Můj nebožtík 
dědeček měl pekař-
ství, tak já to znám. 
Totiž abyste věděli, při 
dělání chleba máte dvě 
nebo tři větší a skoro 
posvátná tajemství. 
První tajemství je, když 
se zadělá kvásek; ono se 

to nechá stát v díži a teď se tam pod víkem děje taková skrytá pře-
měna; musíš čekat, až se z mouky a vody stane živý kvas. Pak se 
zadělá těsto a mísí se kopistem; to zas vypadá jako náboženský 
tanec nebo co. Potom se těsto velebně zvedá a kyne a ty nesmíš 
zvednout plachtu, abys zvědavě nakoukl – já vám řeknu, to je 
tak krásné a divné jako těhotenství. Já měl vždycky dojem, že ta 
díže je něco ženského. A třetí tajemství je samo pečení, to, co se 
z toho měkkého a bledého těsta stane v peci; ježíšimarjá, když 
pak vyndáte takový zlatý a brunátný pecen a on voní, že ani malé 
dítě nemůže skvostněji vonět, to je takový div – já myslím, že by 
se mělo při těch proměnách zvonit, tak jako se zvoní v kostele při 
pozdvihování.“

Odkolek – symbol pražských pekáren

O úzkém sepětí mlynářů s pekaři výmluvně vypovídá 
historie slavného mlynářského a pekařského rodu Odkolků, 
která se začala psát na Kampě. Původní mletí mouky v Sovo-
vých mlýnech rozšířil Odkolek o pekárenskou činnost a zři-
zoval po Praze fi liální prodejny chleba a mlýnských výrobků. 
Spojení mlýna s pekárnou se ukázalo jako mistrovský tah, 
neboť odpadly potíže s odbytem mouky a naopak pekárna 
získala kvalitní surovinu. Firma Fr. Odkolek a. s. parní mlýn 
a továrna na chléb vybudovala v pražských Vysočanech nej-
modernější pekárenský závod ve střední Evropě. 

O stálé prosperitě svědčí i skutečnost, že v roce 1928 
podnik vlastnil v Praze 55 filiálních prodejen. Odkolkovy 
prodejny byly vyhlášené kvalitou chleba a pečiva, širokým 
sortimentem, ale také cenami, kterými se snažily potlačovat 
konkurenci. Ozubený znak firmy s písmeny F O V (Fran-
tišek-Odkolek-Vysočany) byl velmi výrazný prvorepubli-
kový symbol Prahy, viditelný na rozvážkových vozidlech či 
prodejních fi liálkách. Hašlerova písnička „Já mám holku od 
Odkolků“ se stala šlágrem té doby.  V době hospodářské krize 
však klesla spotřeba mouky a chleba, vyostřil se konkurenční 

Minimální týdenní mzda pekařů
provoz mísič/pecák pekař pomocník

s 1 pecí 280 Kč 260 Kč 240 Kč

2 pece a více 320 Kč 300 Kč 280 Kč

nad 20 zaměstnanců 390 Kč 370 Kč 350 Kč

Průměrné ceny vybraných výrobků v roce 1936
chléb (1 kg) 3,40 Kč košile pánská 24,90 Kč

brambory (1 kg) 0,95 Kč oblek pánský 698,30 Kč

vepřové maso 16,90 Kč oblek dámský 571,60 Kč

mléko (1 l) 1,95 Kč boty 100,00 Kč

vejce (1 ks) 0,85 Kč jízdné tramvaj 1,20 Kč

cukr (1 kg) 6,20 Kč stříhání vlasů 4,00 Kč
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boj, začali se prosazovat mimopražští pekaři, kteří nedodr-
žovali zákaz noční práce a dominantní postavení Odkolka 
v Praze se začalo drolit. Po osvobození byla jmenována do čela 
závodu národní správa a dne 1. března 1947 Odkolek osobně 
na shromáždění konaném v prostoru pekárny představitelé 
strany a vlády Klement Gottwald a Antonín Zápotocký zná-
rodnili.

OKUPACE – LÉTA KRUŠNÁ 
Druhá světová válka a období okupace velmi nega-

tivně ovlivnily rozvoj pekárenství v Čechách. Válkou roz-
vrácené hospodářství se odrazilo na veškeré výrobě, hlavně 
zavedením řízeného hospodářství a lístkovým systémem. 

Negativně tak byl ovlivněn sortiment i jakost pekařských 
výrobků. Značně se snížila spotřeba chleba a pečiva, protože 
je bylo možno koupit pouze na přidělené lístky v odstupňo-
vaném množství pro jednotlivé osoby (děti, dospělí, těžce 
pracující apod.). Pro zajímavost je možné uvést, že zvýšená 
dávka pro dospělou osobu na týden činila 1 960 g chleba 
a pečiva.

Vzhledem k tomu, že na lístky byl také cukr, mléko, tuky 
a další suroviny, byla zastavena výroba jemného pečiva. Podle 
množství odevzdaných lístků, získaných za prodej svých 
výrobků, dostávali pekaři příděly potřebných surovin a paliva. 
Například za každý odevzdaný ústřižek na 1 000 g chleba 
dostávali podle celostátní vyhlášky 730 g žitné mouky. To 
znamená, že ze 100 kg mouky museli vyrobit nejméně 137 kg
chleba. Obdobně tomu bylo také u paliva. Například na kaž-
dých přidělených 100 kg žitné mouky dostal pekař příděl
50 kg hnědého nebo 35 kg černého uhlí.

V průběhu války bylo též direktivně zavedeno nové 
značení mouky, a to dle obsahu nespalitelných látek – po-
pele.

V důsledku nedostatku obilí bylo okupační správou ulo-
ženo vyrábět chléb s přídavkem ječné a sójové mouky (10 % 
ječné a 2 % sójové). Místo tuku do bílého pečiva dostávali 
pekaři na příděl tzv. spořicí tuk Fespa, čili tukovou emulzi. 
Přídělový systém byl zrušen až na podzim 1949.

Technická úroveň výroby po skončení války zůstala 
v podstatě na stejné úrovni, jaká byla těsně před okupací 
a válkou. Válečné období, zejména z hlediska lístkového sys-
tému, částečně přispělo k uzavření mnoha pekáren, takže 
v roce 1945 jich zůstalo v provozu pouze 10 390, proti původ-
nímu počtu 14 415 v roce 1938. Před válkou nebyli pekaři 
nijak omezováni v zásobování a mohli svobodně rozšířit 
okruh zákazníků i vzdálenosti rozvozu podle libosti. V roce 
1942 byl okruh dodávek silně omezen vydáním zákazu roz-
vozu chleba a pečiva do obcí vzdálenějších než 5 km. Tento 
zákaz byl zrušen až v březnu 1946 a byla opět povolena bývalá 
volnost dodávek. 

Oběť pekaře Václava Sedláčka 

K německé okupaci se váže i jedna nešťastná událost 
související s pekařským oborem, která byla bohužel pozapo-
menuta. 28. říjen roku 1939 měl kromě většího počtu zadrže-
ných a zraněných i jednu oběť, dvaadvacetiletého pekařského 
dělníka Václava Sedláčka. I on se rozhodl toho dne vyjít do 
ulic a připomenout si Němci zakázaný státní svátek. Také 
se na to svátečně oblékl. Když začali Němci odpoledne před 
křižovatkou ulic Žitné a Ve Smečkách rozhánět dav demon-
strantů, byl pekař Václav Sedláček smrtelně zasažen jedním 
z výstřelů. Na stejném místě byl zraněn i student Jan Opletal, 
ten však zemřel o několik dní později a jeho oběť je často vzpo-
mínána.

Závěrem první části putování 100 lety vývoje pekáren-
ství v naší zemi lze konstatovat, že v období první republiky 
udělal pekárenský obor v českých zemích velký kvalitativní 
skok, a to prakticky „ze středověku“ směrem ke strojní 
výrobě, modernizaci pekáren a koncentraci výroby. V období 
2. světové války se tento vývoj prakticky zastavil.

V příštím díle se bude autor věnovat revolučnímu období 
znárodňování pekáren v 50. letech a éře budování průmyslo-
vých kombinátů v 70. letech.

�

Moderní výroba chleba u Odkolka
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VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR 

FOSS PŘÍSTROJŮ

Hostivařská 538/56

102 00 Praha 10

Tel: +420 274 016 140

InfratecTM NOVA
Rychlá  a přesná analýza obilovin a mouky

www.milcomservis.cz

Pro více informací o speciální nabídce se informujte na telefonu
+420 734 396 356 nebo e-mailu promo@milcom.cz.

www.top-gastro.cz

12. MEZINÁRODNÍ VELETRH GASTRONOMIE A ZAŘÍZENÍ PRO HOTELY A RESTAURACE

souběžně s veletrhem cestovního ruchu

15. - 18. 2. 2018
Výstaviště Praha - Holešovice

Pod záštitou Pořadatel
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Klíčem k omezení 
množství odpadů 

je prevence!

Tolik – 1 032 820 tun – nevratných (jednorázových) 
obalů uvedli na tuzemský trh výrobci v roce 2016. Role 

obalů je jasná: především ochránit samotný produkt 
a poskytnout spotřebiteli základní informace o výrobku
a dobře jej prodat. Po spotřebě obsahu se stávají odpa-
dem, a výrobce pro ně tedy musí zajistit zpětný odběr 
a recyklaci v požadované procentuální výši. V ČR je v sys-
tému EKO-KOM bezmála 800 tisíc tun obalů ročně vytří-
děno a recyklováno. Aby bylo množství obalových odpadů
co nejmenší, musí dbát výrobce na to, aby byl obal co nej-
lehčí a z hlediska objemu také co nejúspornější. A záro-
veň plnil všechny funkce obalu, které se od něj očeká-
vají. 

Na obaly jsou kladeny stále nové a nové požadavky. 
Některé tyto požadavky primárně přicházejí v podobě směrnic 
EU, které jsou posléze implementovány do národních legis-
lativ. Obal by měl umět lépe chránit výrobek, mělo by se s ním 
dobře manipulovat, dále by měl spotřebitele natolik zauj-
mout, aby pomohl prodat výrobek. A v neposlední řadě by měl 
být navržen tak, aby co nejméně zatížil životní prostředí, a to 
jak při jeho výrobě, tak i ve chvíli, kdy již přestane plnit svoji 
funkci.

Prevence podle Zákona o obalech

„Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby 
hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení poža-
davků kladených na balený výrobek a při zachování jeho 
přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživa-
tele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno 
odstranit.“ To říká Z ákon o obalech v §3 Prevence, odst. 1). 
Obal by měl být navržen tak, aby vzniklé množství obalových 
odpadů bylo co nejmenší a aby byl zároveň recyklovatelný, či 
alespoň energeticky využitelný. 

K tzv. minimalizovanému obalu motivuje své kli-
enty i systém EKO-KOM ve svých základních principech. 
Poplatky, které platí fi rmy za zajištění zpětného odběru a vyu-
žití obalových odpadů, se totiž odvíjí od množství obalů uve-
dených na trh.

Jak na recyklovatelný obal?

Stále funguje známé pravidlo „obal prodává“, a tak se 
marketingová oddělení jednotlivých výrobců předhánějí, 
aby právě jejich obal byl co nejoriginálnější. Přicházejí s růz-
nými novinkami – materiálovými, barevnými, materiálovými 

kombinacemi atd. To ve svém důsledku může komplikovat 
život zpracovatelům při jejich následné recyklaci. 

Toto jsou nejčastější příklady, které komplikují využití a recy-
klaci obalů: 
�         potahy na lahvích a kelímcích – tzv. shrink sleeves na 

PET lahvích,
�         velký podíl barev v potisku, lakované plasty, potištěné 

plechovky,
�         kombinace materiálů – např. obaly na zeleninu nebo 

maso, kdy vanička je z jednoho materiálu a víčko z jiného 
(často z PVC).

S „nevhodnými“ kombinacemi materiálů se potý-
kají zpracovatelé především u plastových lahví a u papíru. 

PET lahve kombinované s dalšími materiály – typy lahví 
a materiály, které výrazně ztěžují recyklaci:
�        PVC (etikety z PVC),
�         multi-layer – vícevrstvé lahve (nejčastěji se jedná o hnědé 

pivní lahve), kde je mezi dvě vrstvy PET vložena vrstva 
PA pro zlepšení bariérových vlastností (ochrana před UV 
zářením),

�         blokátory – aditiva pro zlepšení vlastností lahví, popří-
padě produktů v nich uskladněných, jsou to barviva, AA 
blokátory, UV filtry, oxygen blokátory, fast reheatery 
apod.,

�         ostatní polymery – hlavně PC (polykarbonát) a PS (poly-
styren),

�         barely z polykarbonátu (většinou modré) – někteří 
výrobci používají PC místo PET, lidským okem ale nelze 
tyto 2 druhy barelů od sebe odlišit.

Papírové obaly – úpravy papíru, které výrazně ztěžují recy-
klaci:
�        lakované a tvrzené papíry a lepenky,
�        mastné a napuštěné papíry,
�        papíry vrstvené kovovou fólií, textilem, plasty,
�        papíry barvené ve hmotě,
�         chemicky znečištěný papír nebo papír znečištěný potra-

vinami, hnojivy (např. pytle).

Jak tedy mohou výrobci obalů přispět k ochraně život-
ního prostředí? Jednak volbou optimální velikosti obalu 
a také volbou materiálů, pro které v daném regionu existuje 
vhodná recyklační technologie.

EKO-KOM, a. s.

�
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Pojištění 
pro potravináře 

a zemědělce

Zemědělské pojištění

Hasičská vzájemná pojišťovna provozuje zemědělské pojiš-
tění již od roku 1998, a má tedy s tímto produktem mno-

haleté zkušenosti. Naši klienti řeší komplexní ochranu svých 
podnikatelských aktivit, nejen pojištění zemědělských plo-
din a hospodářských zvířat, ale také pojištění majetku, strojů 
a dopravních prostředků. Vzhledem k tomu, že jde o podniká-
ní závislé na příznivém počasí, je na prvním místě vždy pojiš-
tění zemědělských plodin obecně proti živlům a samozřejmě 
hlavně proti krupobití. U hospodářských zvířat pak v první 
řadě jde o hromadné nákazy, které, jak je známo, znamenají 
mnohdy fyzickou likvidaci celých chovů.

Podnikatelské pojištění… Fortel

Lidé se pouští do podnikání z různých důvodů – může jít 
o potřebu uplatnit své schopnosti, zkusit něco nového, nechuť 
mít nad sebou šéfa, nebo jen proto, že mít vlastní fi rmu zna-
mená mít jistou práci.  Ať už jsou důvody k podnikání jaké-
koliv, vždy je podnikání činností, která s sebou přináší, vedle 
radosti z úspěchu, také řadu problémů, které se ne vždy daří 
předvídat a řešit v předstihu. Nemusí vždy jít o nástrahy kla-
dené úřady nebo konkurencí, mnohem běžnější jsou situace, 
které známe ze zpravodajství, z černé kroniky a někdy, 
bohužel, i z vlastní zkušenosti. Požár, povodeň, krádež, van-
dalismus anebo obyčejná chyba mohou přinést podnikání 
problémy, které mohou mít dalekosáhlé následky nejen pro 
majitele, ale i pro jeho rodinu a zaměstnance.

V současné době se podnikatelé stále aktivněji zajímají 
o pojištění, které by jejich podnikání ochránilo, a pojišťovny 
jim mají co nabídnout. Pojištění podnikatelských rizik je sku-
tečně velké a kromě pojištění velkých fi rem mohou nabídnout 
i pojištění malých fi rem i samostatných živnostníků. Vybrat 
si ale správné pojištění nebývá tak snadné – podnikatel musí 
zvážit, jaká rizika hrozí a do jaké výše je pojistit. Nedosta-
tečné pojištění může být drahé stejně (ne-li víc) než pojiš-
tění zbytečně velkorysé. Správně nastavené pojištění by mělo 
být takové, aby zahrnovalo rizika, se kterými se podnikatelé 
mohou setkat, cena pojištění byla přiměřená a výše pojist-
ného krytí dostatečná.

Zcela jistě by takové pojištění mělo zahrnovat živelná 
rizika, jako je oheň, záplava, krupobití, vichřice, úder blesku. 
Zde je třeba zvážit, jaký majetek, movitý i nemovitý, může být 
živelnými riziky postižen a jaké další škody mohou s sebou 

přinést – poškození strojů, zásob, náklady na přerušení pro-
vozu nebo vyklizení prostorů po pojistné události.

Nelze pominout ani zločinné jednání – krádež, loupež, 
vandalismus. V tomto případě je třeba vzít v úvahu nejen 
vlastní prostory fi rmy a jejich vybavení, ale také, zda zaměst-
nanci cestují za zákazníky s vybavením nebo materiálem a zda 
se od nich vrací s hotovostí.

Rozhodně by se nemělo zapomenout na pojištění odpo-
vědnosti. Dost často bývá právě toto pojištění nedostatečné 
a následky takového opomenutí mohou být i likvidační. Je 
třeba si uvědomit, že průměrná výše odškodnění za újmu 
stoupá, a to platí především u újmy na zdraví. Pokud dojde 
k újmě na zdraví s trvalými následky, mohou se náhrady 
vyšplhat k milionovým částkám, a je tedy namístě sjednat 
i pro nejmenší fi rmy limity pojistného plnění v odpovídající 
milionové výši.

Sjednat optimální pojištění podnikání může vypadat slo-
žitě, ale pojišťovny se snaží tomuto segmentu zákazníků výběr 
pojištění usnadnit, ačkoliv jejich nároky a potřeby jsou spe-
cifi cké a velmi individuální. Zvlášť drobní podnikatelé, kteří 
nemají tak vysoký obrat, ocení současnou nabídku pojištění, 
které zohledňuje především jednoduchost sjednání a variabi-
litu produktu. Například pojištění podnikatelů Fortel nabízí 
pojištění majetku, movitých věcí a odpovědnosti za újmu. 
Je možné vybrat si variantu – rozsah pojištěných rizik podle 
toho, jaká rizika zahrnuje. To přináší potřebnou variabilitu, 
protože pro pojištění staveb lze sjednat jiný rozsah pojištění 
než pro pojištění majetku, a to zase může být jiné pro pojištění 
odpovědnosti. To vše na jedné pojistné smlouvě.

Opomíjet pojištění se nevyplatí nikomu a stojí za to se 
zamyslet nejen nad rozsahem pojištění a výší pojistného krytí. 
Stejně tak je důležité prostudovat si pojistné podmínky, které 
by měly být srozumitelné a přehledné.

Firm a při změně pojišťovny, ať už je to z jakýchkoliv 
příčin, řeší několik zásadních otázek. Dobrou cenu pojištění, 
rozsah krytí, které plně pokrývá pojistnou potřebu, schopnost 
pojišťovny dostát svým budoucím závazkům a kvalitu a rych-
lost likvidační služby, pokud již nastane pojistná událost. 
Jsem přesvědčena, že na všechny tyto otázky u nás dostane 
kladnou odpověď.

Ing. Vladimíra Ondráková,
předsedkyně představenstva 

a obchodní ředitelka 
Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s.

�
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Rok 2017
z pohledu Znovínu

SKVĚLÝ VINAŘSKÝ ROČNÍK
A DVA SVĚTOVÍ ŠAMPIONI

Ing. PAVEL VAJČNER,
ředitel ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.

Vinařský ročník 2017
– mimořádné sucho a teplo

V zimních i jarních měsících se obvykle vracíme k vinař-
skému ročníku, který jsme právě prožili. Tímto ročníkem 

je tentokrát rok 2017. Dá se říci, že vínům tentokrát doslo-
va „vtělily“ mimořádný charakter dva extrémy počasí. Je to 
v první řadě mimořádné sucho a v druhé řadě hodně sluníčka 
prakticky po celý rok 2017. To vtisklo vínům ročníku 2017 ty-
pický ráz – vznikla vína plná, hebká, s odrůdovým charakte-
rem, ale i projevem vyzrálosti hroznů, často i s jemnou koře-
nitostí v závěru. Bylo potřeba u většiny odrůd i viničních tratí 
sbírat hrozny „ve správný čas“. Už neplatí to, co platilo ještě 
před 10 lety: „nechat hrozny co nejdéle na keři, aby co nejví-
ce vyzrály a měly co nejvíce cukru v hroznech“. Dnes platí: 
„sklízejme hrozny ve správný čas, tak abychom vyrobili typ 
vína, který chceme“. Je to obrovský posun v myšlení i přístu-

pu k výrobě vína u nás na Moravě. Důvod je zcela zřejmý – po-
slední velmi teplé a často i suché ročníky.

Prvním příkladem je přístup k odrůdě Sauvignon. Ještě 
před 10 lety jsme čekali na to, aby Sauvignon byl při sběru 
alespoň v kategorii pozdního sběru, a tak jsme sbírali hrozny 
až začátkem října. Dnes se bojíme, aby nám Sauvignon nepře-
zrál do kategorie „výběr“ a sbíráme hrozny podstatně dříve. 
V roce 2016 to bylo ve znojemské vinařské podoblasti opti-
málně už mezi 15.–20. zářím, v roce 2017 to bylo dokonce 
už mezi 10.–15. zářím. Jen pro upřesnění, odrůda Sauvi-
gnon sbíraná příliš brzy má tzv. travnaté tóny v chuti i vůni, 
a naopak Sauvignon sbíraný pozdě zase tolik nevoní. Pro 
vysvětlenou – když mají hrozny Sauvignonu vyšší cukerna-
tost a jsou v kategorii výběr, tak tolik nevoní a mohou mít 
i vyšší alkohol, který u této odrůdy není ideální. Aby hrozny 
tzv. nepřezrály, musí se brzy sklízet i Rulandské šedé a dnes už 
i Chardonnay a Rulandské bílé. Zdá se, že pokud půjde vývoj 
počasí směrem k oteplování, tak to bude i odrůda Veltlínské 
zelené, a dokonce i z některých viničních tratí i některé modré 
odrůdy. Naopak odrůdě Ryzlink rýnský a Tramín tento vývoj 
v našich klimatických podmínkách svědčí a z roku 2017 se 
můžete těšit na opravdu mimořádná a jedinečná vína s neza-
měnitelným charakterem. Jediným negativem je to, že hroznů 
z důvodu jarních mrazíků a extrémního sucha bylo o trochu 
méně, než je běžné.

Jaro 2017 – mistr světa je ze Znovínu

Z jara roku 2017 přišla do České republiky tato moc pří-
jemná zpráva:

Šampiona získalo znovínské Rulandské bílé 2016 
Lacerta viridis. Číslo šarže 6309, které se nyní prodává, se 
stalo šampionem „Concours Des Grands Vins Blancs Monde 
2017“ ve francouzském Štrasburku!

Concours des Grands Vins Blancs du Monde, do loň-
ského ročníku pod názvem Les Grands Concours du Monde, 
je pět samostatných odrůdových soutěží nejlepších ryzlinků, 
tramínů, rulandských šedých, rulandských bílých a sylvánů, 
konaných v jeden čas, na jednom místě a pod jednou hla-
vičkou. Soutěž je členem uskupení VINOFED (Světové fede-
race mezinárodních soutěží vín a destilátů), které pořádá 
nejprestižnější soutěže světa. Je organizována pod patro-
nátem OIV. Soutěž ryzlinků slaví letos 20. výročí, další sou-
těže postupně přibývaly vždy s několikaletým odstupem.

Za Českou republiku v hodnoticích komisích zasedli 
Iva Kováříková, JUDr. Luboš Bárta, Josef Valihrach, Josef 
Valihrach ml., Miroslav Majer, Martin Šmíd a Martin Kal-
vach.

Vlnu nadšení vyvolalo, už když si Martin Šmíd, head-
sommelier Znovínu Znojmo, šel pro cenu šampiona v kate-
gorii Pinot blanc.

Cennou zlatou medaili získalo i Rulandské šedé 2016, 
pozdní sběr – polosuché, číslo šarže 6341. Obě vína byla 
vyrobena na nově vybaveném středisku v Jaroslavicích pod 
vedením sklepmistra Ing. Jakuba Smrčky. 

Podzim 2017 – absolutní šampion v Izraeli
je ze Znovínu

Ve dnech 27. až 30. listopadu 2017 proběhlo v Izraeli 
ve městě Ashdod hodnocení mezinárodní soutěže vín a desti-
látů TERRAVINO IZRAEL 2017. Do soutěže jsme přihlásili 
několik našich vín a s velkým potěšením jsme přijímali infor-
maci, že naše vína se v Izraeli líbila. Naše ledové víno Ryzlink 
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rýnský 2015, číslo šarže 5110, dosáhlo dokonce nejvyšší mety 
a stalo se Absolutním šampionem soutěže. K tomuto prestiž-
nímu ocenění získalo ještě titul Nejlepší víno ČR, Nejlepší 
víno v kategorii 37 až 49,99 dolarů a Velkou zlatou medaili. 
„Je to další neskutečný úspěch pro Českou republiku. Výsledky 
jsou umocněné skutečností, že v některých kategoriích bylo 
pro udělení zlaté medaile nutné dosáhnout hranice devade-
sáti bodů,“ komentuje výsledky soutěže Miroslav Majer ze 
společnosti DAVINUS, který v letošním roce předsedal jedné 
z hodnoticích mezinárodních komisí.

Dalším v Izraeli úspěšným vínem, které chystáme 
do některé z budoucích nabídek, je Sauvignon 2016, číslo šarže 
6377, jenž získal Zlatou medaili. Stříbrnou medailí se může 
pochlubit i Tramín červený 2015, číslo šarže 5079. 

CERTIFY THAT THE WINE

Znovín Ryzlink Rynsky Ice Wine n° Batch 5110
2015

FROM COMPANY
Znovín Znojmo A.S.

Czech Republic

HAS BEEN AWARDED

Grand Champion Trophy TERRAVINO
2017

V roce 2018 – přijeďte zrelaxovat na 
Znojemsko

No, a závěrem bych Vás chtěl pozvat k nám na některou 
z akcí, které pro Vás připravujeme v roce 2018. Anebo se při-
jeďte podívat na Znojemsko v průběhu celé turistické sezony, 
ochutnat naše vína a při víně zrelaxovat, neboť jak říkával 
„náš pan profesor“ – ikona dnešního moravského vinařství 
profesor Vilém Kraus: „nevyzkoušené je nepoznané“.

Tak na zdraví!
�

Ocenění 2017 – Terravino Izrael

Šobes – ikona moravského vinařství
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Produkčně 
ekonomický pohled 

na klíčové obory 
„Výroby  

potravinářských 
výrobků“

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

Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

Vrámci ČSÚ sledovaného oddílu CZ-NACE 10 Výroba po-
travinářských výrobků zaujímají významné místo tři sku-

piny, resp. jak se vžilo označení obory, a to – Zpracování a kon-
zervování masa a výroba masných výrobků (CZ-NACE 10.1), 
Výroba mléčných výrobků (CZ-NACE 10.5) a Výroba pekař-
ských, cukrářských a jiných moučných výrobků (CZ-NACE 
10.7). Jejich význam je dán především produkčně-ekonomic-
kými indikátory, jako jsou tržby, přidaná hodnota, počet za-
městnanců či fi rem. Ale nejde jen o tyto indikátory, ale o vý-
znam z hlediska potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. To 
však neznamená, že ostatní obory, resp. jejich výroby by bylo 
možno považovat za méně důležité a spoléhat se na dovoz ze 
zemí EU, resp. dalších zemí. Nicméně maso a masné výrob-
ky, mléčné výrobky a pečivo patří k běžnému sortimentu na 
trhu potravin a svou recepturou mnohdy nejlépe odpovídají 
stravovacím zvyklostem domácích spotřebitelů a mnohé jsou 
konzumovány v čerstvém stavu a některé i vícekrát denně.

Zpracování a konzervování masa 
a masných výrobků

Maso je důležitým zdrojem bílkovin, minerálů a vita-
minů. V průběhu doby se masné výrobky postupně měnily 
a jejich trvanlivost se prodlužuje. Z objemového hlediska lze 

pro charakteristiku vývoje uvést, že Česká republika v roce 
2010 vyrobila 234 859 tun čerstvého a chlazeného vepřo-
vého masa a v roce 2015 pouze 201 071 tun (ČSÚ). Celková 
spotřeba masa v roce 2015 činila 79,3 kg/obyv./rok a u vep-
řového masa 42,9 kg/obyv./rok. Maso a masné výrobky 
jsou finančně nejvyšší potravinou v rodinných rozpočtech 
s podílem 27,2 % na celkových výdajích za potraviny (2015). 
Vydání v roce 2015 činilo za maso 6 090 Kč a z toho za vep-
řové 1 351 Kč. Index spotřebitelských cen masa a masných 
výrobků 2016/2015 byl 99,5. Úroveň zabezpečení vepřovým 
masem v ČR v roce 2015 činila pouze 54,1 % při nízké kon-
kurenceschopnosti. Např. Polsko a Maďarsko jsou schopny 
pokrýt svou spotřebu po vepřovém mase vlastní produkcí, 
avšak je potřeba vzít v úvahu, že jde o agrárně orientované 
země. Údaje za poslední období (2016 a 2017) jsou nyní sta-
tisticky zpracovávány a upřesňovány. 

Oprávněné podnikatelské, ekonomické, sociální a spo-
lečenské zájmy svých členů, přidružených členů a čestných 
členů hájí Český svaz zpracovatelů masa. Prosazuje jejich 
rozvoj a obhajuje jejich postavení. Činnost Svazu je založena 
na zásadách dobrovolnosti a demokracie. Poslední vrcholnou 
akcí pořádanou tímto svazem byl MEATING 2017 v Brně. 
Nejvíce patrně zaujala panelová diskuse „Trendy v retailu“. 
Potvrdilo se, že spotřebitelské ceny se výrazně odchylují od cen 
suroviny. Připomenout je potřeba i vyhlášení vítězů soutěže 
Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2017, která je vybrána 
podle krajů i za celou ČR. Tyto prodejny mají nezastupitelné 
místo v maloobchodních řetězcích i jako samostatné pro-
dejny, které poskytují informace o původu masa a jeho vhod-
nosti pro kuchyňské účely. Výrazně na tomto setkání zazněla 
obava spojená s nedostatkem řezníků i dalších pracovníků, 
která se již projevuje v podstatě plošně, a také s chybějícími 
učni, mladými řezníky.

Výroba mléčných výrobků

Mléko a mléčné výrobky patří v Evropě, Severní Ame-
rice a v dalších oblastech k základním potravinám. To je dáno 
skladbou mléka – obsahuje všechny základní živiny, většinu 
minerálních látek a významné vitaminy a v evropské stravě 
jsou těžko nahraditelné. Mlékárenský obor v ČR, který je 
poměrně značně spojen se světovým trhem, prošel v posled-
ních letech složitým obdobím. Zdá se, že situace na trhu 
s mlékem se do určité míry stabilizovala, zůstávají však vysoké 
zásoby sušeného odstředěného mléka, které řeší i Evropská 
komise. Výroba mléka a smetany s obsahem tuku do 6 % byla 
v letech 2010 až 2015 podle ČSÚ nejvyšší v roce 2011 (zhruba 
820 tis. tun) a pak klesala. Produkce téhož výrobku s obsahem 
tuku nad 6 % v jednotlivých letech kolísala, zatímco výroba 
sýrů a tvarohů byla nejvyšší v roce 2014 (184 tis. tun). Mlé-
kárenský průmysl v roce 2016 nakoupil od českých výrobců 
2 458,6 mil. l mléka, tedy o 24 mil. l meziročně více. Nárůst 
objemu výroby se meziročně nejvíce projevil u kondenzova-
ného mléka, tvarohových a mléčných dezertů. Naopak pokles 
výroby nastal u trvanlivého konzumního mléka, sušeného 
plnotučného mléka a másla. 

Tato posledně zmíněná komodita, zejména její cena, se 
stala až samostatnou kapitolou v posledních měsících roku 
2017. V této stati není prostor se zabývat příčinami vzniklé 
situace. Nesporně zajímavý byl průzkum uskutečněný agen-
turou IPSOS pro MONETU Money Bank ze září 2017 na 
vzorku 525 respondentů (ve věku 18–65 let napříč regiony), 
podle které většina dotázaných, tj. 81,1 %, považuje za ideální 
cenu 250gramového balení 40 Kč a v případě zdražení na 60 Kč
uvažuje šest lidí z deseti o omezení jeho běžné spotřeby. Každý 
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druhý spotřebitel plánuje v případě dalšího růstu cen másla 
jeho nákup do zásoby. Situace na trhu s touto komoditou se 
však postupně uklidnila.

Zájmy mlékárenského průmyslu při jednání s orgány 
státní správy a dalšími organizacemi hájí Českomoravský 
svaz mlékárenský. K jeho významným akcím patří každo-
roční uspořádání oslavy Světového dne mléka s vyhodno-
cením kvalitních mléčných výrobků. Svaz se zásadně staví 
proti mýtům a různým nepravdám, které jsou šířeny a zve-
řejňovány. Ve spotřebě mléka a mléčných výrobků, která se 
v roce 2015 dostala na úroveň 242,3 kg/obyv./rok, existují 
možnosti dalšího růstu při zvýšení konkurenceschopnosti 
domácí produkce.

Výroba pekařských, 
cukrářských a jiných moučných výrobků

Základem této výroby jsou různé druhy chleba a běž-
ného pečiva. Dále jde o jemné a trvanlivé pečivo a také cuk-
rářské výrobky a těsta, makarony, nudle, kuskus a podobné 
moučné výrobky. Současná sortimentní skladba produkce 
je velmi pestrá. Většinou jde o výrobky denního zásobování, 
tedy rychloobrátkové zboží. Výživová hodnota této produkce 
je spojena především s obsahem vlákniny u chleba jako tra-
dičního výrobku. Výroba chleba čerstvého v ČR spíše klesá 
(v roce 2015 to bylo 274 tis. tun), ale tento vývoj se již týká 
i pečiva čerstvého běžného (276 tis. tun v uvedeném roce). 
Odlišný trend byl zaznamenán u pečiva čerstvého cukrář-
ského, jehož produkce spíše roste (ve zmíněném roce dosáhla 
45 tis. tun). Vývoj produkce do značné míry souvisí se změ-
nami ve spotřebě. Spotřeba chleba podle ČSÚ v roce 2015 
poklesla na 39,8 kg/obyv./rok, pšeničného pečiva na 47,9 kg/
obyv./rok, trvanlivého pečiva na 8,1 kg/obyv./rok, zatímco 
spotřeba těstovin dosahuje postupného růstu, v uvedeném 
roce to bylo 7,5 kg/obyv./rok.

Profesní sdružení, které hájí a podporuje činnost fi rem 
podnikajících v pekárenském a cukrářském oboru, před-
stavuje Svaz pekařů a cukrářů v ČR. K významným akcím 
organizovaným tímto sdružením patří Den českých pekařů 
a cukrářů na výstavě Země živitelka a oslava Světového dne 
chleba, kde byl propagován kvalitní český chléb. Přitom podle 
porovnání se zeměmi EU patří tento chléb k těm levnějším. 
Ale s rostoucí koupěschopností se konzumenti chleba stále 
více orientují na speciální – celozrnné či obdobné, vesměs 
dražší druhy chleba a mají zájem i o regionální výrobky.

Finančně ekonomické charakteristiky 
oborů

Cílem této kapitoly je stručně charakterizovat vývoj eko-
nomických výsledků, resp. základních ukazatelů klíčových 
potravinářských oborů. Každý výrobní obor byl vyhodno-
cován v základních strukturálních ukazatelích, tj. počtu pod-
niků a počtu zaměstnanců, ale i výkonnostních ukazatelích, tj. 
produktivitě práce, velikosti tržeb, ale i výši mezd. Tyto ukaza-
tele byly analyzovány za poslední tři roky 2014–2016 a kom-
parovány s rokem 2008. Údaje za rok 2016 představují pouze 
odhady, nejedná se o defi nitivní výsledky. 

Graf 1 uvádí vývoj počtu podniků v masném, 
mlékárenském a pekárenském průmyslu, a to dle jejich 
velikosti. Ve výrobě potravinářských výrobků se nachází 
celkem 7 742 podniků. Nejvíce podniků je v pekárenském 
průmyslu s celkovým počtem 3 356 v roce 2016, následovaný 
zpracovateli masa s 1 941 podniky a 139 podniky mlékárenské 

výroby. Dominantní postavení, bez ohledu na výrobní obor, 
mají malé podniky, které se na podnikatelské struktuře 
podílí více než 96 % (v případě zpracovatelů masa a pekařů) 
a téměř 79 % v mlékárenském průmyslu. Česká podnikatelská 
struktura potravinářských podniků je soustředěna právě do 
těchto tří výrobních oborů, což dokládá i celkový podíl 71 % 
na struktuře výroby potravinářských výrobků. Při komparaci 
s vývojem v posledních letech a rokem 2008 pozice malých 
podniků významně posílila u masného a pekárenského prů-
myslu (v řádu stovek jednotek). V mlékárenském průmyslu 
došlo k nárůstu počtu pouze v rámci desítek podniků. Nic-
méně, jejich vývoj je rozkolísaný u výrobců masa, vývoj 
v pekárenském průmyslu je rostoucí. 

Nejvíce zaměstnanců pracuje v oboru výroby pekařských 
a cukrářských výrobků s aktuálním stavem 30 262 zaměst-
nanců, dále ve zpracování masa a výroby masných výrobků 
pracuje 21 462 zaměstnanců a ve výrobě mlékárenských výrob-
ků celkem 8 414 zaměstnanců. Celkem tyto tři výrobní obory 
zaměstnávají 68 % osob ve výrobě potravinářských výrobků 
z celkových 88 046 pracovníků. Jejich stavy však v časové 
řadě klesají či jsou rozkolísané. Největší pokles vzhledem ke 
komparovanému roku 2008 je zřejmý v pekárenském prů-
myslu, kde jejich počet klesl o více než 3 700 zaměstnanců. 
V masném průmyslu o 2 900 zaměstnanců a v mlékárenském 
oboru o téměř 1 200 osob. Pracovníků ubylo ve všech velikost-
ních kategoriích. V pekárenské výrobě a u zpracovatelů masa 
nejvíce v malých a středních podnicích, u zpracovatelů mléka 
ve středních a velkých podnicích. Z hlediska struktury velké 
podniky masné výroby zaměstnávají téměř polovinu zaměst-
nanců, střední podniky další třetinu. V mlékárenské výrobě 
ve velkých podnicích pracuje téměř 54 % a střední podniky 
zaměstnávají dalších 40 %. V případě pekárenského průmyslu 
je rozložení pracovních sil téměř rovnoměrné (32 %), při-
čemž o dvě procenta více osob zaměstnávají velké podniky. 

Graf 1 Vývoj počtu podniků

Zdroj: zpracování dle ČSÚ a MPO

Zdroj: zpracování dle ČSÚ a MPO

Graf 2 Vývoj počtu zaměstnanců
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Produktivita práce je měřena jako přidaná hodnota 
připadající na jednu zaměstnanou osobu. Obecně lze tento 
ukazatel považovat za základní ukazatel, kterým se kompa-
ruje výkonnost, respektive i konkurenceschopnost potravi-
nářského průmyslu nejen napříč výrobními obory, ale také 
v mezinárodním měřítku. Průměrná produktivita práce 
potravinářského průmyslu se v roce 2016 pohybovala na 
úrovni 627 tis. Kč. Tuto produktivitu převyšují pouze pod-
niky mlékárenského průmyslu, a to ve všech velikostních 
kategoriích. Zbylé dva obory se řadí mezi ty s velmi nízkou 
produktivitou práce. Průměrná produktivita práce pod-
niků masného průmyslu činí 461 tis. Kč, pekárenského pak 
435 tis. Kč. Úroveň produktivity práce je v kontextu 
s poklesem pracovních sil a s neúměrným nárůstem při-
dané hodnoty. Dle předběžných výsledků za rok 2016 se uka-
zuje, že malé masné podniky zvýšily svou produktivitu, a to 
tak, že předčila i produktivitu středně velkých podniků, kde 
naopak meziročně došlo k poklesu. Pozitivní je, že při kompa-
raci s rokem 2008 ve všech velikostních kategoriích podniků 
masné výroby došlo k nárůstu tohoto ukazatele. Produkti-
vita malých podniků v posledních třech letech rostla, v ostat-
ních velikostních kategoriích je rozkolísaná. Nejvýraznější 
nárůst v produktivitě práce oproti roku 2008 vykázaly malé 
mlékárny, kde došlo k téměř 50% nárůstu. I zde, dle semidefi -
nitivních výsledků, produktivita malých mlékáren významně 
meziročně narostla a převýšila produktivitu středních 
a velkých mlékáren. Stabilní meziroční růst vykazují střední 
podniky, hodnoty v ostatních jsou rozkolísané. Nejnižší pro-
duktivitu dosahují pekárenské podniky. Pozitivně lze však 
hodnotit její růst, hlavně u malých a středních podniků. V pří-
padě velkých podniků je kolísavá a v letech 2014 a 2015 byla 
nižší než na začátku sledovaného období (v roce 2008).

Výše generovaných tržeb jednotlivých oborů se značně 
liší. Obecně lze tvrdit, že nejvyšší tržby vykazují velké podniky. 
Ty jsou v případě zpracovatelů masa rostoucí, mlékárenské 
výroby stagnující a mírně klesající v podnicích pekárenské 
výroby. Oproti roku 2008 došlo k největšímu nárůstu v rámci 
větších velikostních kategorií u zpracovatelů masa. Naopak 
k poklesu tržeb došlo u pekařů. Tržby jsou v čase klesající 
u malých a středních podniků masného průmyslu, zatímco 
u velkých rostou. Stejně tak klesají v posledních letech tržby 
malých a středních mlékárenských podniků. Obdobná situace 
je patrná v pekárenském průmyslu, kde oproti roku 2008 
výrazně poklesly tržby velkých zpracovatelů. 

V dalším hodnoceném ukazateli, tj. vývoji hrubých 
mezd, je patrný rostoucí trend ve všech letech, velikostních 
kategoriích a výrobních oborech, což je velmi pozitivní trend. 
V případě zpracovatelů masa s rostoucí velikostí dochází 
k vyššímu odměňování zaměstnanců, stejně tak i u pekařů. 
U zpracovatelů mléka nejsou rozdíly tak znatelné mezi 

středními a velkými podniky. Mzda pracovníků je zde velmi 
obdobná. Průměrná hrubá mzda se v roce 2016 ve výrobě 
potravinářských výrobků pohybovala na úrovni 21 777 Kč. 

Předběžný vývoj ekonomiky v roce 2017

Podle údajů z podniků s 50 a více zaměstnanci za 1. až 
3. čtvrtletí 2017 v masném průmyslu vč. drůbeže (jde o 72 sub-
jektů) se ukazuje zlepšení situace na trhu, kdy tržby z prodeje 
vlastních výrobků a služeb meziročně vzrostly o 5 %. Výrazně 
především vzrostly výkony vč. obchodní marže v b. c., a to 
o téměř 13 %. Nicméně i při zvýšení výkonové spotřeby, 
o 4 %, posílila účetní přidaná hodnota meziročně o 6 %. Uka-
zuje se tedy potřeba vytvářet tlak, aby v závěru roku příliš 
nerostla výkonová spotřeba, a na druhé straně usilovat o ceny, 
které by lépe svou úrovní odpovídaly zvyšující se kvalitě, a tím 
se posiloval trend znamenající další růst efektivnosti. 

Z údajů z podniků s 50 a více zaměstnanci (38 jednotek) 
mlékárenský obor za 1. až 3. čtvrtletí 2017 zlepšil pozici na 
trhu při růstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 
meziročně o 13 %. Také výkony oboru zahrnující obchodní 
marži se zvýšily v témže období o 12 %. Avšak i při výrazném 
meziročním růstu výkonové spotřeby o téměř 18 % (při růstu 
položky osobních nákladů a dalších) se znatelně zlepšila 
účetní přidaná hodnota oboru, a to o 14 %. Tento vývoj dává 
předpoklad k meziročnímu zvýšení efektivnosti za celý rok 
2017.

Tržní situace pekárenských podniků (120 jednotek) 
oboru s 50 a více zaměstnanci za 1. až 3. čtvrtletí 2017 v pod-
statě stagnuje podle ukazatele tržeb za prodej vlastních 
výrobků a služeb (růst pouze o 1 %). Tato skupina podniků 
sice zvýšila výkony vč. obchodní marže meziročně o 6 %, ale 
také výkonovou spotřebu dokonce o 8 % při růstu osobních 
výdajů o 7 %, ale účetní přidaná hodnota přitom klesla o 5 %. 
Z toho vyplývá potřeba v dalším období zlepšit tržní situaci, 
zahrnující i nezbytný cenový růst. 

Graf 3 Vývoj produktivity práce

Graf 4 Vývoj tržeb

Graf 5 Vývoj mezd

Zdroj: zpracování dle ČSÚ a MPO

Zdroj: zpracování dle ČSÚ a MPO

Zdroj: zpracování dle ČSÚ a MPO
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Shrnutí

Masný, mlékárenský a pekárenský průmysl se podílejí 
71 % na podnikatelské struktuře a zaměstnávají 68 % osob 
v potravinářství, čímž je lze považovat za klíčové obory potra-
vinářského průmyslu. Významnou pozici mají, co do počtu, 
malé podniky. Tato kategorie zahrnuje fi rmy rodinného typu 
či podniky s ruční výrobu spojenou s vyšší pracností vzhledem 
k tomu, že se jedná o tradiční výrobní obory s letitou historií. 
Proto je častým problémem, nejen v malých podnicích, ale 
i v těch velkých, produktivita práce. Ta se nachází pod prů-
měrem výroby potravinářských výrobků (mimo zpracovatelů 
mléka). Ukazatel bývá často používán při komparaci konku-
renceschopnosti v mezinárodním měřítku. Ve srovnání s EU 
produktivita práce analyzovaných výrobních oborů stěží 
dosahuje 50 %. 

Generované tržby mají kolísavý vývoj. Tržby jsou 
samozřejmě ovlivněny dodávkami do oborů, tj. i cenou 
vstupů, ale i cenou, za kterou je možné výrobek na trhu 
realizovat. Mezi důležité odběratele oborů patří obchodní 
řetězce, které mohou vyvíjet tlak na zpracovatele, kteří jsou 
nuceni reagovat změnou své cenové politiky. Což může 
být i jednou z příčin nestálého vývoje tržeb. Dalším pro-
blémem, který sužuje hodnocené obory, je pokles, resp. 
nedostatek pracovních sil. Klesá zájem o vyučení se v oboru, 
který je spojen se stagnující atraktivitou samotných oborů 
doprovázený pracovní náročností a poměrně nízkými 
mzdami. 

Proto je žádoucí podporovat přístup zpracovatel-
ského průmyslu k investicím a novým technologiím, čímž 
by se dosáhlo vyšší konkurenceschopnosti podniků a bylo 

by možné se vyrovnat i s případnými ztrátami pracovníků, 
a reagovat tak na změny na trhu. Docíleno by toho mohlo 
být především díky vyšší automatizaci procesů a pos-
tupů. 

Z dosavadního vývoje 
klíčových potravinářských oborů 
vyplývá:

�         potřeba další podpory hodnocených oborů z fondů EU 
i z národních zdrojů, v zájmu zvýšení konkurenceschop-
nosti jejich produkce,

�         nezbytnost vyvíjení tlaku samotných fi rem na růst efek-
tivnosti a u některých výrob, resp. skupin podniků, se 
ukazuje při vyšší kvalitě produkce i nutnost docílení také 
odpovídající úrovně ceny,

�         oprávněnost využívání aplikovaného ekonomického 
výzkumu analyzujícího vývoj a stav ve sledovaných obo-
rech v zájmu hledání cest pro vytváření příznivého pod-
nikatelského prostředí, které povede k jejich dalšímu 
rozvoji v podmínkách růstu koupěschopné poptávky po 
kvalitní produkci.

www.uzei.cz

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

�
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Důležité aspekty 
při řešení 

odvodnění 
v potravinářském 

průmyslu

Výstavba nových nebo modernizace stávajících potravinář-
ských provozů vyžaduje vždy nemalé investice. V celko-

vém procesu je však jedna velmi důležitá část, která je často 
přehlížena a opomíjena jak samotným projektantem, tak i in-
vestorem. Je jí právě odvodnění provozů, které by mělo splňo-
vat často velmi přísné hygienické požadavky. Pavel Edr, spe-
cifi er společnosti ACO Stavební prvky, která se zabývá právě 
návrhem a dodávkou odvodňovacích systémů pro potravinář-
ský průmysl, dodává: „Technologie a výrobní zařízení jsou zá-
kladem výroby jakéhokoliv potravinářského provozu. Je zde však 
ještě jeden klíčový faktor výroby, který ovlivňuje kvalitu a zdravot-
ní nezávadnost konečných produktů, a tím je hygienické odvod-
nění samotných výrobních provozů. V prostorách, kde dochází 
ke zpracování potravin, je velmi důležité, aby odvodňovací systé-
my byly navrženy a vyrobeny podle přísných norem. Tím je zajiš-
těna minimalizace bakterií a případná kontaminace potravin.“

Rizika plynoucí z nevhodného odvodnění

ACO jako jeden z předních světových odborníků na ven-
kovní i vnitřní odvodnění chápe, jak zásadní roli hraje právě 
dobře navržené a provedené hygienické odvodnění v pro-
cesu výroby. Nevhodné nebo vůbec žádné odvodnění může 
znamenat zranění způsobená uklouznutím na mokré nebo 
znečištěné podlaze. Dále také narušení vrstev podlahy, která 
znamenají následné přeložky podlah a dočasné uzavření 
výrobního místa. V nejhorším případě to však může vést 
k samotné kontaminaci potravin zdraví nebezpečnými bakte-
riemi a následným skandálům a ztrátě dobré pověsti. 

Účinné odvodnění tak pomáhá zabránit kontaminaci 
bakteriemi, jako např. Listeria a Salmonella. Existuje mnoho 
nezávislých studií, které ukazují na množství bakterií pří-
tomných právě v odvodnění. Správné odvodnění tak pomáhá 
eliminovat hromadění kapalin na povrchu a zabraňuje nebez-
pečí uklouznutí – hlavní příčině pracovních úrazů. Zároveň 
také zabraňuje hromadění tuků a olejů na podlaze. 

Je tedy zřejmé, že odvodnění má mnohem větší dopad 
na bezpečnost v potravinářských provozech, než je na první 
pohled patrné. 

„Podle našeho názoru je nezbytné, aby projektanti a rea-
lizační fi rmy počítali s hygienickým odvodněním již ve fázi pro-
jektu, a respektovali tak legislativní požadavky, jako jsou např. 
EN22000 nebo požadavky HACCP. My jako odborníci, kteří se 

touto problematikou zabýváme každý den, jsme zde samozřejmě 
připraveni pomoci s návrhem funkčního a hygienického odvodnění 
jak ve fázi projektu, tak i při samotné realizaci,“ dodává Pavel Edr.

Příklad řešení – nerezové modulární žlaby ACO

Ideálním řešením pro odvodňování velkých ploch jsou 
štěrbinové a krabicové liniové odvodňovací systémy ACO. Je 
zde možné nastavit komplikované tvary liniového odvodňování 
díky dobré variabilitě systému. Systém se skládá ze dvou typů 
žlabových profi lů pro různé aplikace. Štěrbinový žlab je ideální 
pro oddělení suchých a mokrých částí provozu. Šířka vtoko-
vého otvoru je 20 mm a mřížka je umístěna pouze v místě vpusti. 

Dalším řešením je krabicový žlab. Systém nabízí výběr ze 
dvou šířek provedení – 125 mm a 200 mm, avšak i přes rela-
tivně malé šířky je tento systém schopen zvládnout i větší přítok 
vody. Rošty jsou umístěny po celé délce žlabového systému. 
Zákazník si tak může vytvořit celkový vzhled podlahy výběrem 
správného provedení roštu. K dispozici jsou rovněž rošty v pro-
tiskluzném provedení, aby byla zajištěna ještě větší bezpečnost.

1. odtokový díl; 2. žlabový díl spádovaný nebo s rovným dnem; 
3. rohový díl; 4. T-kus; 5. koncové čelo s nátrubkem nebo plné 
ukončovací čelo; 6. rošt; 7. vpust; 8. kalový koš; 9. pachový 
uzávěr (sifon; standardně součástí vpustě)

Certifikace

Štěrbinové a krabicové žlaby ACO jsou plně odzkou-
šeny, vyráběny a certifi kovány v souladu s normou EN 1433 
– Odvodňovací žlaby pro dopravní a pěší plochy, aby byla 
zajištěna vysoká provozní spolehlivost.

Hlavní a nejvýznamnější přínosy této normy jsou následující:
�         Vysoká nosnost – zajišťuje, že daná instalace může bez-

pečně vydržet zátěžové podmínky vytvářené při jejím 
použití v souvislosti s pojížděním vozidel nebo chodci, 
aniž by došlo k jejímu poškození.

�         Vodotěsnost – manipulace s odpadními vodami probíhá 
bezpečným způsobem, aniž by došlo k jejich úniku do 
okolního prostředí. To je zvláště důležité k tomu, aby se 
zabránilo kontaminaci životního prostředí.

�         Trvanlivost – výběr materiálu a jeho konstrukční charak-
teristiky zajišťují dlouhou a bezproblémovou životnost.

Výrobky jsou posuzovány třetí stranou s označením 
shody s normativními předpisy „CE“ pro zajištění, že výrobky 
splňují základní požadavky normy EN 1433.

www.aco.cz

ACO Stavební prvky spol. s r. o.  �
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SALIMA MENU
VYCHUTNEJTE SI

MEZINÁRODNÍ 
POTRAVINÁŘSKÉ VELETRHY 

27. 2.–2. 3. 2018

WWW.SALIMA.CZ

SOUBĚŽNĚ S VELETRHEM SALIMA

FESTIVAL CHUTÍ
VÝSTAVIŠTĚ 
BRNO

1.–3. 3. 2018

MINIPIVOVARY

VÍNO

SPECIALITY

FARMÁŘSKÉ TRHY

www.bvv.cz/festivalchuti
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Mezinárodní potravinářské veletrhy, v čele s veletrhem 
SALIMA, se uskuteční na brněnském výstavišti od

27. února do 2. března. Konat se budou také veletrhy 
VINEX, MBK, INTECO. Nově je připraven také 
Mezinárodní veletrh potravinářských technologií 
SALIMA Technology, oslovující zejména odbornou 
veřejnost. Další novinkou je Festival chutí, který je určen 
všem milovníkům dobrého jídla a pití.

Premiéra veletrhu SALIMA Technology 

Nové technologie v potravinářských oborech před-
staví veletrh SALIMA Technology. Návštěvu by si tak neměli 
nechat ujít zájemci o novinky a trendy v oblastech automa-
tizace a robotizace. Prezentovat se budou například firmy 
Asseco Solutions, AWH, Bohemilk, CEIA, ELIN, Ishida, 
Keiblinger, KONEKO marketing, PANINI, Stäubli Systems 
nebo VAC-STAR.

Komplexní prezentace potravin

Chybět nebude samozřejmě ani tradiční SALIMA zamě-
řená na prezentaci potravin. Najdete ji v pavilonech A1 a A2, 
společně s veletrhem VINEX. Tradičně se představí dodava-
telé masa, potravinářských přísad, čajů, kávy, alkoholických 
i nealkoholických nápojů či cukrovinek. Vše budete mít mož-
nost ochutnat a vybrané zboží i zakoupit. V doprovodném 
programu se představí známí kuchaři a uskuteční se také gas-
tronomické soutěže. 

Nechybí ani veletrhy MBK a INTECO

Potravinářské veletrhy nezapomínají ani na pekařství, 
cukrářství či vybavení pro restaurace a provozovny. Prvním 
dvěma zmiňovaným oborům je věnován veletrh MBK. Před-
staví se například fi rmy Jarospol, Kornfeil, J4, TOPOS či Ten 
Art. Uskuteční se také soutěž Pekař roku 2018, a to ve spolu-
práci se Svazem pekařů a cukrářů v ČR. Na veletrhu INTECO 
se představí firmy BUKOTEC, Eiskon, Hraspo, GASTRO 
MACH, GOZ Gastro, Maláč, MONTYCON gastro, RETIGO, 
UNIS COOL.

Jubilejní EmbaxPrint

Společně s veletrhy se bude konat v pavilonu G1 také 
jubilejní 30. ročník veletrhu EmbaxPrint. Nově se veletrhu 
zúčastní fi rmy Deufol, Golpretech, PEBAL, Reelton, Techni 
Trade. Veletrh zaujal i zahraniční fi rmy – poprvé například 

OPAX a INTERDRUK z Polska, CGP Coating Inovation 
z Francie nebo slovenské fi rmy AuLea a Korekt Plus. Sou-
částí veletrhu bude díky spolupráci s agenturou EQUICom 
i projekt Packaging Live – zájemci tak uvidí v procesu balení 
3 roboty, nové průmyslové tiskárny a další obalové techno-
logie. Dále se uskuteční například Konference Asociace čes-
kého papírenského průmyslu nebo Konference Obaly pro 
potraviny a kosmetiku, kterou organizuje Obalový institut
SYBA. 

Festival chutí v pavilonu C

Všechny milovníky dobrého jídla a pití potěší nový Fes-
tival chutí, který se uskuteční v pavilonu C od 1. do 3. března. 
Hlavní součástí je festival minipivovarů, na kterém se před-
staví 50 českých i moravských producentů piv. K ochutnání 
bude více než 300 pivních vzorků a chybět nebudou ani jedi-
nečné pivní speciály. Kromě minipivovarů však budou pří-
tomni i prodejci různých pochutin, vinaři a podobně. 

Vstupné pro odbornou veřejnost činí 250 Kč a lze jej 
zakoupit první dva dny veletrhu v dopoledních hodinách. 
Další dny činí vstupné 100 Kč. Se vstupenkou se zájemci 
ve dnech 1. až 3. března dostanou také na Festival chutí. 
V rámci vstupného získáte také kupon na degustaci jednoho 
piva na Festivalu chutí zdarma. Bližší informace najdete na

www.salima.cz 
Veletrhy Brno, a. s.

�

SALIMA se zaměří
na potravinářské technologie
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Kvalitní podlaha 
pro bezpečné 

a čisté pracovní 
prostředí

Potravinářský provoz patří z hlediska zatížení podla-
hy k těm nejnáročnějším. Na povrch podlahy působí 

mnoho vlivů ovlivňujících životnost podlahy a bezpečnost 
pro uživatele. Správnou volbou povrchu podlahy si inves-
tor předurčuje její funkčnost po dlouhá léta a podlaha je 
také důležitým architektonickým prvkem celého výrobní-
ho prostředí. 

Podlaha je pro zpracovatele potravin jednou z nejdůle-
žitějších stavebních částí provozu. Její kvalita je sledována ze 
všech možných úhlů pohledů nejen samotným uživatelem, ale 
i státními orgány, které zde zastupují konečného zákazníka 
a zaměstnance. Podlaha musí sloužit svému účelu dlouho-
době, tedy s vysokou užitnou hodnotou.

Legislativa

V potravinářských provozech provádí kontrolní činnost 
především Krajská veterinární správa, Krajská hygienická 
stanice, Česká zemědělská a potravinářská inspekce a Státní 
inspekce jakosti. Tyto kontrolní úřady prostřednictvím jejich 
zákonů a prováděcích vyhlášek požadují pro podlahy násle-
dující obecné vlastnosti:
–  Podlaha musí být nepropustná.
–  Podlaha musí být snadno čistitelná.
–  Podlahu musí být možno dezinfi kovat a musí být bez vidi-

telných pórů na povrchu.
–  Podlaha nesmí být živnou půdou pro bakterie.
–  Podlaha musí být odolná hnilobě.

–  Podlaha musí být položena tak, aby odtékala voda.
–  Podlaha musí být položena tak, aby se z jejího povrchu 

dobře odstraňovaly nečistoty.
–  Podlahy, stěny a stropy musí být vyrobené z dobře čistitel-

ných, nepropustných a nekorodujících materiálů.
–  Musí být oblé spojnice stěn s podlahou. 

 
Žádné jiné požadavky a konkrétní údaje na podlahy ne-

existují (např. poloměr fabionu apod.). Další podrobné poža-
davky stanovuje investor a provozovatel svému dodavateli. 

 Při protiskluzném povrchu podlahy a při jejím zne-
čištění (např. mastnota, oplach aj.) je „v rozporu“ fyzikální 
zákon viskozity a požadavky investorů a kontrolních orgánů. 
Není možno provést velké spádování – podlaha pro provoz 
s vozíky nepoužitelná – je tedy namístě požadavek kontrol-
ních orgánů stahovat vodu z povrchu gumovou stěrkou. 
 Všechny čtyři kontrolní orgány nemusí být přítomny výstavbě 
a rekonstrukci a nemusí připomínkovat projekt (výjimkou 
jsou restaurace a jídelny veřejného stravování, kde Hygie-
nická stanice projekt schvaluje). Povinností provozovatele 
je oznámit den započetí výroby, resp. uvedení provozovny do 
provozu, a od tohoto dne mohou kontrolní orgány kontrolovat 
jakoukoliv stavební část provozu, tedy i podlahu – a proto je už 
od projektu doporučeno konzultovat vše potřebné, aby nedo-
cházelo ze strany kontrolních orgánů k pozdějším zásadním 
připomínkám ke stavební části včetně podlahy. 

Odolnost

Každý potravinářský provoz má svá specifi cká zatížení 
podlahy. V potravinářských provozech je podlaha namáhána 
nejtěžšími vlivy, které si snad můžeme představit. V tomto 
provoze je podlaha velmi namáhána mechanicky pádem 
háků, nářadí, pojezdem vozíků s malým a případně i kovovým 
kolem apod. Je zde vysoké chemické zatížení mycími pro-
středky (kyseliny a zásady cca do 5% koncentrace), hodnota 
pH těchto prostředků se pohybuje v rozmezí 3–15. Dalším 
neméně zásadním zatížením v potravinářském prostředí je 
teplotní šok, tedy rychlá změna teploty. Odolnost podlahy, 
resp. požadavky na odolnost se dají shrnout následovně: 
–  mechanická odolnost
–  chemická odolnost
–  odolnost proti teplotnímu šoku za vysokých teplot

Odolnost podlahových systémů je dána materiálovou bází 
produktu a nastavení jejich vlastností ve výrobě. Pro snad-
nou orientaci mezi materiály uvádím následující porovnání
v tabulkách.

Porovnání dle materiálové báze

Vlastnost Epoxid (EP) Metylmetakrylát 
(PMMA) Litý polyuretan (PU)

Polyuretanbeton
(HD PU)

Systém Ucrete

Teplotní odolnost
Neodolává teplotnímu 

šoku, „skelný přechod“ 
max. 60 °C.

Neodolává teplotnímu 
šoku, max. 70 °C .

Neodolává teplotnímu 
šoku, max. 65 °C.

Odolnost
teplotnímu šoku,

 4 mm – 70 °C
 6 mm – 80 °C

 9 mm – 120 °C
12 mm – 130 °C, 

krátkodobě 150 °C 

Chemická odolnost
Dobrá. Odolává

lépe zásadám.
Dobrá

Dobrá. Odolává
lépe kyselinám.

Výborná. Odolává 
zásadám i kyselinám. 
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Porovnání dle materiálové báze

Vlastnost Epoxid (EP) Metylmetakrylát 
(PMMA) Litý polyuretan (PU)

Polyuretanbeton
(HD PU)

Systém Ucrete

Mechanická odolnost

Dobrá. Tvrdý,
ale křehký materiál, 
při nárazu praskne, 

neodolá pojezdu 
kovovým kolem.

Dobrá. Křehký 
materiál, při nárazu 

praskne, neodolá 
pojezdu kovovým 

kolem.

Dobrá. Odolává 
rázům, méně odolává 

vrypu, neodolává 
pojezdu kovovým 

kolem.

Výborná. Odolává 
valivému zatížení 

kovového kola, odolává 
rázům a vrypu.

Protiskluznost

Je možno vytvořit 
zasypáním křemenným 

pískem. Struktura 
povrchu je dána 

aplikací.

Je možno vytvořit 
zasypáním křemenným 

pískem. Struktura 
povrchu je dána 

aplikací.

Je možno vytvořit 
zasypáním křemenným 

pískem. Struktura 
povrchu je dána 

aplikací.

Protiskluznost 
a struktura povrchu 
je dána materiálem 

a aplikací ji nelze 
měnit, pouze 

celoplošně upravit
– jistota proti 

aplikačním chybám.

Čistitelnost

Výborná.
Viskozita vody

– stahování vody 
gumovou raklí.

Čištění omezeno 
neodolností teplotnímu 

šoku.

Výborná.
Viskozita vody

– stahování vody 
gumovou raklí. Čištění 
omezeno neodolností 

teplotnímu šoku.

Výborná.
Viskozita vody

– stahování vody 
gumovou raklí. Čištění 
omezeno neodolností 

teplotnímu šoku.

Výborná.
Viskozita vody

– stahování vody 
gumovou raklí.

Čištění bez omezení
– odolnost teplotnímu 

šoku.

Zápach
Neobsahující rozpou-

štědla bez zápachu. 
Neohrožuje potraviny.

Ostrý zápach, volná 
potravina (např. maso) 

absorbuje zápach, 
přenos zápachu

na potraviny.

Neobsahující 
rozpouštědla bez 

zápachu. Neohrožuje 
potraviny.

Bez zápachu 
a rozpouštědel. Atest 
pro možnost aplikace 

u nebalených potravin.

Rychlost opravy Dlouhá doba Vynikající Dlouhá doba

Výborná
Možno aplikovat bez 
penetrace – snížení 

času na technologickou 
přestávku.

Vlhkost podkladu
Dle typu penetrace
i na vlhký podklad

Pod 4 % hmotnostní 
zbytkové vlhkosti. 
Problém u opravy

Dle typu penetrace
i na vlhký podklad

Na matně vlhký 
podklad, na 7 dní starý 

beton

Paropropustnost Dle typu Ano/Ne Ne Ne Ano

Relativní vlhkost 
vzduchu při aplikaci

do 75 % do 70 % do 75 % Tolerantní vůči vlhkosti

Teplota při aplikaci 
(podklad/vzduch)

+8 °C až +30 °C

-10 °C až +35 °C
(za nižších teplot je 

při aplikaci nebezpečí 
rosného bodu)

+5 °C až +30 °C +5 °C až +25 °C

Obr. 1

Kvalitní a odolná podlaha 

Pro každého uživatele podlah je obraz znehodnocené 
podlahy velikou starostí s možným nebezpečím uzavření 
provozu. Vydutá dlažba či její olámané hrany (obr. 1) nebo 
separující se bezespará syntetická podlaha od podkladu 
(viz obr. 2) vede k velmi rychlé degradaci podkladního 
betonu. Oddalování rekonstrukce podlahy, především ve 
velmi exponovaných provozech, má za následek zvyšující 
se finanční náklady. 

Nevhodně zvolená dlažba, lepicí a spárovací tmely 
dlažby a nevhodně zvolená bezespará syntetická podlaha jsou 
opakované a nemalé investice. Kvalitu podlahy je v první fázi 
výběru velmi složité pro investora posoudit. 
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BASF Stavební hmoty Česká republika, s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 602 583 786, e-mail: info.cz@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.cz

PODLAHOVÉ SYSTÉMY UCRETE 
Na evropském trhu již od roku 1969

Podlahový systém Ucrete splňuje nejnáročnější kritéria. Tento speciálně 
formulovaný polyuretanový beton nachází uplatnění zejména v extrémně 
náročných podmínkách potravinářského, chemického a farmaceutického 
průmyslu. Lehce profilovaný povrch nabízí optimální stupeň nekluznosti 
v suchých i mokrých provozech. Podlahy Ucrete se lehce čistí, neuškodí 
jim horká pára ani horká voda. Díky bezespárému provedení výborně 
odolávají bakteriím i kombinaci teplotního i chemického namáhání.

Obr. 2

Jelikož za dobu více než 40letého působení značky 
Ucrete vzniklo na trhu mnoho dalších produktů na stejné 
materiálové bázi, je třeba sledovat drobnější rozdíly mezi 
nimi. Dle našich zkušeností to jsou:

–  dlouhodobé reference – první pokládky technologie Ucrete 
v roce 1969,

–  tolerance vůči vlhkosti podkladu (Ucrete bez omezení, 
ostatní výrobky obvykle do 6 % hmotnostně),

–  uvedení do zpětného provozu – plné zatížení (Ucrete již po 
5 h při +10 °C, ostatní výrobky obvykle 3 dny a více),

–  otěruvzdornost (Ucrete nejnižší hodnota AR0,5; při třídě 
AR1,0, tzn. 4x vyšší opotřebení),

–  nasákavost (Ucrete podlahoviny jsou nenasákavé, ověřeno 
atestem),

–  dlouhodobá chemická odolnost podlahovin Ucrete na 
média jako 10% kyselina octová či 50% hydroxid sodný 
o teplotách +60 °C,

–  atesty vlivu na jakost skladovaných potravin (materiály 
Ucrete jsou bezrozpouštědlové, bez zápachu), 

–  atest Eurofi ns – Indoor Air Comfort Gold,
–  Ucrete podlahoviny splňují opatření HACCP k zajištění 

bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin,
–  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 

o hygieně potravin (atest),
–  atest Listeria Monocytogenes.

Na první pohled působí všechny systémy na bázi polyure-
tanbetonu shodně či velice obdobně. Avšak při bližším bádání 
po technických informacích a parametrech, což není jen teplotní 
odolnost, narazíme na důležité faktory viz výše popsané. Nejen 
dlouholeté zkušenosti a reference, ale právě i výše popsané 
drobné rozdíly mají velký vliv na dlouhodobou a spolehlivou 
funkci těchto podlahovin. A to dokazují naše 40leté funkční 
reference Ucrete v potravinářských a dalších provozech.

Na závěr bychom rádi čtenářům popřáli šťastnou ruku 
při volbě správného podlahového systému při rekonstrukci 
či novostavbě provozů. Naše společnost je připravena zajistit 
technické poradenství a servis k dosažení nejlepšího výsledku.

Další informace se můžete dočíst na
http://www.ucrete.basf.com/cs/

Jiří Sláma, podlahové systémy Ucrete,
BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

�
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Vítěz Diamantové 
ligy kvality 
Auto Babiš 

spolehlivý partner 
našich potravinářů

Renomovaní odborníci z oblasti potravinářského prů-
myslu a obchodu vyžadují moderní způsoby přepravy 

potravin i rychlé a kvalitní individuální řešení svých poža-
davků ohledně vozového parku. 

To vše najdou v unikátním CENTRU NÁSTAVEB Auto 
Babiš v Mnichovicích u Prahy. Naše CENTRUM NÁSTAVEB 
je v rámci České republiky unikátní projekt úprav, nástaveb 
a vestaveb užitkových vozů na míru našim zákazníkům.

Jsme na trhu již 25 let. Naše rodinná fi rma se speciali-
zuje na užitková vozidla s isotermickou vestavbou do 3,5 tuny. 

Naši partneři z řad potravinářů dlouhodobě oceňují 
naše kvalitní a komplexní služby: 
�       chladírenské a mrazírenské přestavby a vestavby vozidel 

do 3,5 tuny
�        vyspělé, energeticky efektivní a ekologické chladicí jed-

notky Carrier 
�       záznamníky teploty s mikrotiskárnami či dataloggery 

pro transparentní chladicí řetězec
�       okamžitá dostupnost isotermických vozů, demo pře-

stavby chladicích vozů v autosalonu 
�      skladová vozidla s přestavbami za výhodné ceny
�       možnost zapůjčení potravinářského či chladírenského 

vozu
�      prodej nových užitkových i osobních vozů Citroën
�       certifi kované Citroën Business Centrum pro prodej užit-

kových vozů korporátním zákazníkům
�      zajištění fi nancování a pojištění vozů

�      autoservis všech značek vozů
�      profesionální poprodejní péče a servisní služby 
�       zapůjčení náhradního vozu po dobu opravy, řešení mobi-

lity zákazníka

Auto Babiš s. r. o.
Mirošovická 926, 251 64 Mnichovice 

info@citroen-babis.cz 
www.citroen-babis.cz 

Tel.:  Prodej vozů +420 731 471 549
Tel.:  Servis +420 731 472 462

Tel.:  Náhradní díly +420 323 640 542 / linka 13

Ing. Karel Musil, vedoucí prodeje speciálních nástaveb
Tel.: + 420 734 232 213

E-mail: MusilK@citroen-babis.cz

Miloš Babiš, majitel Auto Babiš s. r. o. 
Tel.: + 420 603 424 374

E-mail: majitel@citroen-babis.cz

Další informace najdete na www.citroen-babis.cz
�
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Do nového roku 2018 vstupuje společnost Novum 
Global, a. s., s novinkou, která představuje inovativní 

řešení pro všechny obchodníky, kteří chtějí jednoduše 
provozovat věrnostní systém bez rozdílu velikosti a počtu 
provozoven.

Rádi byste odměnili stávající zákazníky a zajistili si jejich 
věrnost a zároveň získali důvěru budoucích zákazníků? Nabí-
zíme Vám levné a dostupné řešení, jak vybudovat vlastní věr-
nostní systém bez použití osobních údajů Vašich zákazníků. 
Využívejte nejmodernější technologie naplno a pomocí jed-
noduchého nastavení a ovládání sledujte statistiky, získávejte 
a sdílejte nové zákazníky a nenuťte už nikomu žádné věrnostní 
kartičky. Získejte jednoduše konkurenční výhodu na trhu.

Podstata a princip
fungování věrnostních systémů

V současné době je věrnostní program hojně využívaný 
marketingový nástroj určený pro podporu prodeje. Principem 

je odměňování a poskytování výhod stávajícím zákazníkům 
za účelem posílení místa na trhu a vytvoření trvalého vztahu 
se zákazníkem. Cílem je také získat důvěru budoucích zákaz-
níků, kteří jednou nakoupili nebo využili služeb společnosti, 
a přimět je, aby se stali trvalými a věrnými zákazníky či zůstali 
u určitého produktu delší dobu. Věrnostní marketing vychází 
ze skutečnosti, že pouhých 20 % zákazníků může vytvořit až 
80 % obchodů.

Vývoj

První věrnostní program představila v roce 1981 letecká 
společnost America Airlines. Díky programu Aadvantage 
mohli stálí zákaznici využít letů zdarma podle počtu nalé-
taných mil. Dalšími průkopníky věrnostních programů 
byly také hotely v čele s řetězcem Mariott, který zavedl tzv. 
Honored Guest program, program pro vážené hosty. Dále se 
přidaly i autopůjčovny, společnosti nabízející kreditní karty 
atd. Dnes jsou věrnostní programy běžné v supermarketech 
i menších obchodech.

Elegantní věrnostní systém bez karet
ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY OBCHODNÍKY
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Druhy věrnostních programů

Nejběžnějším věrnostním systémem je bodový systém, 
kdy zákazník získává body za nákup v dané výši a následně je 
uplatňuje k čerpání slev či výhod. Dalším typem je věrnostní 
systém cenový, kdy zákazník platí nižší cenu za nákup vybra-
ných produktů. Kombinovaný a partnerský model spočívá 
v odměně, která je stanovena podle počtu nasbíraných bodů. 
Výhodou tohoto systému je možnost sbírání bodů také u part-
nerských fi rem zapojených do programu.

Věrnostní programy můžeme dále dělit podle charakteru 
na dárkové věrnostní programy, kde je hlavním účelem pře-
devším reklama a rozšíření povědomí o značce. Není nutná 
žádná registrace, odměny probíhají např. formou sbírání 
nálepek, razítek apod. Na klubovém principu fungují slevové 
věrnostní programy, zákazník musí být registrován pod svým 
jménem a na přidělené konto pak sbírá body, které následně 
využívá k čerpání slev, získání prémií, a dalších zvýhodnění. 
U rabatových věrnostních programů získává zákazník slevu 
po splnění předem stanovených kritérií, např. při nákupu 
zboží určité hodnoty získává další zdarma. Celkově je nejvy-
užívanější kombinovaný věrnostní program, kdy se zákazník 
registruje pod svým jménem a na přidělenou věrnostní kartu 
sbírá body. Při dosažení určitého počtu získává dárek, popř. 
využívá k čerpání slev při nákupu. Některé věrnostní bodové 
systémy bývají propojeny s informačním systémem, což 
umožňuje sledování chování členů klubu a následné vytvo-
ření další marketingové strategie.

Věrnostní programy můžeme také rozdělit dle orientace 
na zákaznický věrnostní program a distributorský věrnostní 
program, kdy je cílem participace velkoobchodníků a malo-
obchodníků na obchodních a marketingových aktivitách 
dané společnosti.

V praxi věrnostní program spočívá v tom, že za uží-
vání služeb jsou udělovány body a za určitý počet bodů získá 
zákazník dárek nebo slevu. Věrnostního programu často vyu-
žívají fi rmy, které se obávají, nebo již zaznamenávají přesun 
zákazníků ke konkurenci. Věrnostní programy slouží také 
k získávání údajů o zákaznících, na jejichž základě může spo-
lečnost efektivně budovat databázi zákaznických kontaktů. 
Ve většině případů ovšem nebývá označení věrností program 
zcela namístě. Zákazníci se tyto poskytované dárky, slevy 
a výhody naučili považovat u podobných věrnostních pro-
gramů za samozřejmost a přistupují k nim zcela utilitárně. 
Věrnostní programy mají totiž málokdy dostatečný osobní 
charakter, aby skutečně zajišťovaly a posilovaly loajalitu 

zákazníků k dané značce. Je to doloženo i faktem, že řada lidí 
je členem několika konkurenčních věrnostních programů 
zároveň. I přesto věrnostní programy mohou představovat 
velmi efektivní způsob, jak stimulovat a podporovat zákaz-
níky k pravidelnému nákupu.

Jak náš věrnostní systém funguje?

Stačí Vám pokladna, účtenka a mobilní telefon s naší 
aplikací (na obrázku nahoře).

Pokladna obchodníka tiskne účtenku s QR kódem, který 
si zákazník načte pomocí aplikace chytrého telefonu na pří-
slušný účet, a tak získává body. Po nastřádání bodů si zákazník 
může vygenerovat slevu. Obchodník načte slevový kód 
scannerem nebo zadá automaticky. Zákazník po vygenero-
vání slevového kódu využívá procentuální slevy, dárky apod.

Výhody pro zákazníka a obchodníka

Hlavním přínosem věrnostního programu je získání 
nových zákazníků, kteří jinak nejevili o produkty či služby 
zájem, posílení dobrých vztahů se stávajícími zákazníky 
a vybudování důvěry a trvalého obchodního vztahu s odbě-
rateli. Neméně významným přínosem je také zvýšení spotře-
bitelovy motivace k nákupu, a tím i podpora prodej produktů 
a upevnění pozice na trhu.

Zákazník už v peněžence nemusí nosit desítky věrnost-
ních kartiček. Pomocí aplikace ve svém mobilním telefonu 
vidí na mapě přehledně všechny poskytovatele slev, adresu, 
otevírací dobu, kontakty a má možnost i navigace. Zákazník 
má přehled o svých účtech a slevu si generuje sám ve svém 
mobilním telefonu.

Obchodník v aplikaci prezentuje svůj obchod, sdílí 
zákazníky s ostatními obchodníky a nenutí nikomu už žádné 
věrnostní kartičky. Nastaví si vlastní pravidla přidělení bodů, 
může zákazníkům jednoduše kdykoliv zasílat zprávy a zpra-
covávat statistiky.

Věrnostní program mojebody je dostupný a jednoduchý 
systém pro každého obchodníka s možností brandového indi-
viduálního řešení. Zároveň svou anonymitou není třeba řešit 
požadavky GDPR, zákona o ochraně dat, který se startuje od 
května letošního roku.

Novum Global, a. s.

�
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Není vejce
jako vejce

DIGITÁLNĚ
POTIŠTĚNÉ OBALY SE 

SPECIFICKÝM MOTIVEM
PRO DANÝ REGION

PŮVODU ZBOŽÍ

Regionální výrobky se těší stále větší oblibě. Spotřebitelé 
upřednostňují zboží, které pochází z jejich regionu 

před dovozem. Tuzemský dodavatel vajec, firma Zlatá 
vejce a. s., tuto svou konkurenční výhodu využívá – 
své produkty na POS vystavuje v digitálně potištěných 
obalech s rozdílnými motivy pro zviditelnění, ze kterého 
českého regionu daná vejce pocházejí. Díky výhodám 
digitálního tisku skupiny THIMM se proces objednávek 
obalů zjednodušil a výsledná kvalita potisku obalů se 
zlepšila! 

Firma Zlatá vejce, český výrobce vajec, do nedávna pou-
žívala obaly z vlnité lepenky potištěné fl exotiskovou metodou. 
Obaly s jedním tiskovým motivem pro všechny typy vajec, bez 
ohledu na to, odkud vejce pocházela. Poptávka spotřebitelů 
po regionálních výrobcích mezitím ale narostla natolik, že se 
Zlatá vejce rozhodla označovat některé své výrobky tak, aby 
bylo zřejmé, z jakého regionu pocházejí. Došlo tedy nejen ke 
změně primárního balení vajec, ale i obaly z vlnité lepenky, ve 
kterých se vejce přepravují a vystavují na POS. 

Společnost Zlatá vejce dodává do řetězců vajíčka ze čtyř 
různých oblastí. Každá oblast potřebuje svůj obal, ze kterého 
musí být na první pohled zřejmé, odkud vejce pocházejí. Čtyři 
tiskové motivy ve fl exotisku znamenají čtyřnásobné náklady 
na tiskové štočky. Ne však s digitálním potiskem! Díky novým 
možnostem digitálního předtisku papírů THIMM Packaging 
pro Zlatá vejce vyrábí obaly z vlnité lepenky ve čtyřech 

různých tiskových variantách. A to ve špičkové tiskové kvalitě 
bez vlnkového efektu. Konstrukce obalu je pro všechny vari-
anty stejná – shelf ready packaging s perforací na čelní straně. 
Během přepravy jsou tak vejce bezpečně chráněna a v místě 
prodeje jsou po odtržení perforace v chladicím regále balení 
vajec dobře viditelná i přístupná. 

Juraj Schummer, předseda představenstva společnosti 
Zlatá vejce a. s., doplňuje: „Pro digitální tisk jsme se rozhodli 
především kvůli zvýšení fl exibility THIMMu při výrobě a dodáv-
kách kartonů s větším počtem grafi ckých modifi kací a také kvůli 
počátečním nákladům na tiskové štočky, které platit nemusíme. 
Přestože se jedná o nákladnější způsob potisku kartonů, kvalita 
jejich provedení bez dřívějšího vlnkového efektu způsobeného 
fl exotiskovým tiskem je již na první pohled zřejmá. Věříme, že 
kvalitní potisk kartonů podtrhne i kvalitu našich vajec.“ 

O skupině Zlatá vejce 

Společnost Zlatá vejce vznikla v roce 1996 a patří k nej-
větším výrobcům vajec v České republice. Pod touto značkou 
dodávají přední čeští výrobci vejce do obchodních sítí v celé 
České republice. Pro spotřebitele je značka Zlatá vejce jis-
totou dodávek kvalitních čerstvých vajec. 

O společnosti THIMM 

Skupina THIMM je vedoucím poskytovatelem obalo-
vých řešení a pro distribuci zboží. Portfolio řešení zahrnuje 
přepravní a prodejní obaly z vlnité lepenky, kvalitní pro-
dejní stojany (displeje), obalové systémy z různých materi-
álových kombinací a tiskové produkty pro další průmyslové 
zpracování. Spektrum nabídky doplňuje široká paleta služeb 
týkající se obalového segmentu v rámci celého dodava-
telského řetězce. K okruhu jejích zákazníků patří známé 
koncerny vyrábějící značkové zboží napříč všemi obory. 
Rodinný podnik založený v roce 1949 zaměstnává více než 
3 000 zaměstnanců v 19 závodech v Německu, Česku, 
Rumunsku, Polsku, Francii a Mexiku a dosahuje ročního 
obratu přes 570 milionů eur. 

www.thimm.cz
�
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Kvalitní a čerstvé 
potraviny

za příznivé ceny 
BILLA nabízí 

už 27 let

Zájem o české, kvalitní a mnohdy i BIO potraviny v České 
republice se rok od roku zvyšuje. Dbáme na zdravý ži-

votní styl, pečlivě vybíráme, co vkládáme do nákupních vo-
zíků, a stále častěji pročítáme etikety jednotlivých potravin. 
Naštěstí už není tak složité zajít do supermarketu a vybrat si 
vyvážené potraviny vyrobené z kvalitních surovin a s proka-
zatelným původem. A v tom nám nakupujícím pomáhá již
27 let společnost BILLA ČR, která je součástí skupiny 
REWE International AG, a svým zákazníkům nabízí širo-
ký sortiment čerstvého ovoce a zeleniny, masa z českých 
chovů, hotových chlazených pokrmů, lahůdek, biopotravin 
nebo kosmetiky a chovatelských potřeb pro domácí mazlíč-
ky. Na českém trhu fi rma působí od roku 1991, kdy otevře-
la první supermarket v Brně. Následovalo otevření dalších 
prodejen, ale výrazný růst sítě supermarketů v ČR nastal 
na podzim roku 1997, kdy bylo postaveno nové sídlo fi rmy 
v Modleticích u Prahy. Další etapa růstu nastala v červenci
2014, kdy BILLA otevřela u své centrály nový sklad čers-
tvých potravin. Toto moderní a ekologicky šetrné logistic-
ké centrum o rozloze 15 500 m2 slouží pro skladování potra-
vin, jež vyžadují nízké a kontrolované teploty při skladování 
a které jsou následně zaváženy do celé sítě prodejen BILLA 
v České republice.

BILLA nyní provozuje na území ČR celkem 220 pro-
dejen, hospodaří s obratem zhruba 25 mld. Kč a s více než 
6 000 zaměstnanci je lídrem na trhu supermarketů. Svým 
zákazníkům nabízí široký výběr produktů známých i privát-
ních značek. Velký důraz klade na čerstvý a kvalitní sorti-
ment, zejména na lahůdky, pečivo, ovoce a zeleninu, mléčné 
produkty, maso a chlazené výrobky. Sortiment prodejen 
BILLA je tvořen ze 75 % výrobky české produkce, z nichž 
významnou částí jsou výrobky vlastní výroby, regionální 
potraviny nebo oblíbené bioprodukty. Aktuálně je BILLA 
jedním z nejúspěšnějších podporovatelů regionálních 
výrobců a dodavatelů v České republice a v této podpoře roz-
hodně nehodlá polevovat.

Privátní značky společnosti BILLA
zárukou kvality

V portfoliu výrobků vlastních značek společnosti BILLA 
naleznou zákazníci prvotřídní produkty, které se svojí kva-
litou vyrovnávají kvalitě známých brandů. Vzhledem k nasta-
veným vztahům s výrobci a garancí odebíraného množství 
se tyto produkty oproti konkurenčním produktům vyznačují 
mnohem příznivější cenou. Kvalitativně jde ovšem o srovna-
telné, ne-li kvalitnější produkty, jejichž vlastnosti jsou kont-
rolovány nejen ze strany výrobce, ale také společností BILLA 
a jejími nezávislými kontrolními mechanismy. 

Značka Clever,
nejstarší z rodiny privátních značek

Výrobu produktů značky Clever zahájila fi rma původně 
v roce 1999 v Rakousku. Zahrnuje široký sortiment potravin 
a non foodu českých i zahraničních výrobců za příznivou 
cenu. Clever je skvělou volbou pro ty, kteří dbají hlavně na 
obsah, a nikoliv na drahé obaly a masivní marketingovou 
podporu. O vysoké kvalitě výrobků Clever svědčí řada oce-
nění a umístění v testech kvality. 

BILLA značka
– značková kvalita za příznivou cenu

Výrobky značky BILLA začala společnost nabízet svým 
zákazníkům na konci roku 2011. Jde o vysoce kvalitní pro-
dukty, které se vyrovnají brandovým produktům známých 
konkurentů, mají skvělou chuť, procházejí jako i ostatní 
výrobky privátních značek BILLA dvojí kontrolou kvality, 
a přesto se prodávají za příznivější cenu.

BILLA Premium – top kvalita pro každého 

BILLA dlouhodobě staví svoji filozofii na bohaté 
nabídce kvalitních a čerstvých potravin, i to je jeden 
z důvodů, proč vznikla v roce 2015 další privátní značka. 
Tu tentokrát BILLA zacílila na ty nejnáročnější zákazníky, 
vyhledávající výjimečné gurmánské zážitky. Produkty ozna-

p
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čené BILLA Premium tak představují řadu vysoce kvalit-
ních potravin za dostupné ceny. V regálech jsou snadno 
rozpoznatelné díky černo-zlatému balení. Nabídka prémi-
ových produktů prochází napříč celým potravinovým sor-
timentem. V nabídce BILLA Premium zákazníci naleznou 
například ovoce a zeleninu, sušenky, pralinky, sušené ovoce 
v hořké čokoládě, dezerty ve skle či mražené dorty. Nechybí 
divoká rýže, extra panenský olivový olej, krevety, sušená 
šunka, tuňákové fi lety, polo-sušená rajčata a další delikatesy. 

Vocílka = maso z českých chovů

Pevné místo v portfoliu výrobků vlastních značek mají 
jednoznačně produkty Vocílka, které se vyznačují bohatou 
nabídkou čerstvého masa výhradně z českých chovů a kva-
litním sortimentem uzenin zpracovávaných v Česku. U čer-
stvého masa označeného značkou Vocílka fi rma zákazníkům 
garantuje, že se zvíře v České republice narodilo, bylo zde 
odchováno a následně i zpracováno. Podpora českých země-
dělců má také velmi příznivý dopad na životní prostředí, pro-
tože se maso zpracovává i prodává tam, kde se vyprodukuje, 
tedy bez zbytečných nákladů na logistiku. 

Privátní značka Česká farma – podpora 
regionálních výrobců a zemědělců 

Pod touto značkou prodává BILLA čerstvé ovoce a zele-
ninu od větších i drobných tuzemských pěstitelů v přísně 
kontrolované kvalitě. Od začátku července do konce září tak 
řetězec nabízí sezonní zboží, jako jsou okurky, mrkev, rajčata, 
cibule, česnek, chřest, ledový a hlávkový salát, červená řepa či 
brambory. 

Naše BIO se zárukou biokvality

Značka Naše BIO je exkluzivní a chráněná značka. Toto, 
v dnešní době velmi oblíbené označení, však mohou nést 
pouze produkty ekologického zemědělství. Jeho výrobci musí 

být registrováni u Ministerstva zemědělství a kontrolováni 
nezávislými institucemi. Při jejich pěstování a zpracování se 
musí dodržovat přísná pravidla a normy. Nesmějí se používat 
pesticidy, umělá hnojiva a geneticky upravené organismy. Při 
výrobě bioproduktů je také zakázáno používat umělá (synte-
tická) barviva, aromatické a konzervační látky, dochucovadla 
a jiné přídavné látky. 

Nejmladší primární značkou
je BILLA Easy 

Ta přináší kvalitní rychlé jídlo, které ušetří čas s vlastní 
přípravou. Zahrnuje širokou nabídku salátů, obložených 
baget, předvařené zeleniny, sendvičů a hotových jídel, která 
jsou jednoduše vždy „READY & FRESH“. Tyto výrobky 
uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky, protože neobsahují 
přidaná syntetická barviva, trans mastné kyseliny, geneticky 
modifikované plodiny, kvasnicový extrakt, dochucovadla, 
umělá aromata či vyšší množství soli. 

Billa Regionálně – projekt podporující
tuzemské producenty 

Díky spolupráci s množstvím regionálních dodava-
telů naleznou zákazníci BILLA krajové speciality z čes-
kých regionů téměř ve všech supermarketech BILLA. Tento 
v tuzemských podmínkách unikátní projekt byl spuštěn na 
začátku roku 2015. Společnosti BILLA se podařilo propojit 
lokální dodavatele a zákazníky se zájmem o poctivé české pro-
dukty vyrobené podle tradiční receptury typické pro daný kraj 
nebo s využitím specifi cké regionální suroviny. Zakoupením 
regionálního výrobku podporuje BILLA lokální zemědělskou 
výrobu a posiluje sociální i ekonomickou stabilitu daného 
regionu. Podporou tuzemských produktů BILLA pomáhá 
také snížit negativní dopad nákladové dopravy a složitých 
dodavatelských procesů. Sortiment regionálních produktů 
je široký. V nabídce zákazníci najdou pečivo, mléčné výrobky, 
uzeniny, piva, mošty, likéry, lihoviny, čaje a bylinky, marme-
lády nebo cukrovinky. 

www.billa.cz

BILLA, spol. s r. o.

� 
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Lactobacillus 
rhamnosus, LGG®

– nejlépe 
zdokumentovaný 
probiotický kmen 

na světě

Historie

S. L. Gorbach a B. Goldin1 v roce 1985 izolovali Lactoba-
cillus rhamnosus (LGG®) ze střevního traktu zdravého 

člověka. Od té doby vědci po celém světě tento probiotický 
kmen důkladně prostudovali – jak in vitro, tak i u zvířat a lidí.

Bezpečnost

Probiotický kmen LGG® je všeobecně uznán jako 
bezpečný (GRAS) Úřadem pro kontrolu potravin a léků 
v USA (FDA) a Lactobacillus rhamnosus má kvalifi kovaný 
předpoklad bezpečnosti (QPS) na úrovni kmene od Evrop-
ského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Kromě toho 
je kmen LGG® zahrnut v instrukcích Světové gastroenterolo-
gické organizace (WGO) pro probiotika a prebiotika a dopo-
ručen k užívání2. 

Během celého výrobního procesu byly ve firmě Chr. 
Hansen zavedeny dodatečné bezpečnostní aspekty. Není 
kmen jako kmen; používáme původní probiotický kmen LGG® 
a před výrobou zkontrolujeme genom – tento proces nazý-
váme „integrita genomu“. Suroviny, které používáme, musí 
splňovat přísné bezpečnostní podmínky. Předtím, než produkt 
uvolníme, důkladně ho analyzujeme. A to vše proto, abychom 
svým spotřebitelům nabídli ten nejlepší možný produkt.

Péče o kmen

Jelikož fi rma Chr. Hansen vyrábí a prodává Lactobacillus 
rhamnosus (LGG®) již více než 10 let, víme, jak s kmenem 
zacházet, aby až do konce doby trvanlivosti zůstal živý a aktivní 
v široké škále fermentovaných mléčných výrobků. Lactoba-
cillus rhamnosus (LGG®) se výborně hodí do naší nabídky 

mléčných fermentovaných kultur YoFlex® a nu-trish®, zabez-
pečí dostatečný počet buněk a má výbornou chuť a strukturu.

Řešení pro spotřebitele

Lactobacillus rhamnosus (LGG®) se již od roku 1990 
používá jako potravinový a dietní doplněk po celém světě. 
Chr. Hansen nabízí probiotický kmen LGG® v různém dávko-
vání vhodném pro miminka, děti i dospělé. Věříme, že klíčem 
k Vašemu úspěchu na trhu je nabídnout spotřebitelům řešení, 
která jsou ověřená, cílená a důvěryhodná.

Světově nejlépe zdokumentovaný 
probiotický kmen

Za posledních 30 let se trh s probiotiky významně 
rozrostl. Nicméně Lactobacillus rhamnosus (LGG®) je stále 
nejvíce vědecky a klinicky prostudovaný probiotický kmen na 
světě2, a to díky své dlouhé historii, atraktivitě pro vědeckou 
komunitu a zejména díky potenciálnímu přínosu, který byl 
demonstrován klinickými studiemi.

Od roku 1987, kdy byl publikován první vědecký doku-
ment, byl probiotický kmen LGG® zmíněn ve více než 1 000 vě-
deckých publikacích – z nichž více než 300 byly studie na 
lidech. To je daleko více než vše, co bylo napsáno o ostatních 
probiotikách na současném trhu.

Klinická dokumentace

Velký počet klinických studií kmenu Lactobacillus 
rhamnosus (LGG®) ukazuje, že může být užitečný v různých 
oblastech, například pro právě narozená miminka, nedono-
šená miminka, děti, těhotné ženy, dospělé osoby i seniory 

1   Gorbach SL. The discovery of Lactobacillus GG. Nutr Today Suppl. 1996; 31(6):2S-4S

2   Guarner F, Khan AG, Garisch J, et al; World Gastroenterology Organization. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: 

probiotics and prebiotics October 2011. J Clin Gastroenterol. 2012; 46(6):468-81
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– má zejména blahodárný vliv na gastrointestinální a imunní 
funkce pro miminka, děti a dospělé.

Důležité vlastnosti

Lactobacillus rhamnosus (LGG®) má několik důležitých 
vlastností. Jednou z nich je dlouhá životnost a přetrvávání v gas-
trointestinálním traktu, což je dáno schopnostmi přilnout ke 
střevu3. Silné přilnavé vlastnosti jsou zprostředkovány přívěsky 
s názvem pili, které hrají klíčovou roli ve schopnosti probiotic-
kého kmenu LGG® udržet se ve střevní sliznici4. Lactobacillus 
rhamnosus (LGG®) také umí snížit střevní propustnost. Další 
vlastností kmenu LGG® je schopnost chránit střevní buňky epi-
telu před poraněním, a dokonce i zlepšit regeneraci sliznice5.

Chcete se dozvědět více?

Chr. Hansen je globální biotechnická společnost, která 
byla založena v roce 1874. Pod značkou nu-trish® nabízí pré-
miovou řadu probiotik. Úzce spolupracujeme s Vámi, našimi 
zákazníky, abychom Vašim značkám přidali na hodnotě 
a zajistili Váš obchodní úspěch v oblasti probiotik.

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

3   Yan F & Polk DB. Lactobacillus rhamnosus GG: An Updated Strategy to Use Microbial Products to Promote Health. Functional Food 

Reviews. 2012; 4(2): 77–84

4   Lebeer S, Claes I, Tytgat HL, et al. Functional analysis of Lactobacillus rhamnosus GG pili in relation to adhesion and immunomodulatory 

interactions with intestinal epithelial cells. Appl Environ Microbiol. 2012; 78:185–193. doi:10.1128/AEM.06192-11

5   Yan F, Cao H, Cover TL, et al. Soluble proteins produced by probiotic bacteria regulate intestinal epithelial cell survival and growth. Gast-

roenterology. 2007; 132: 562–575  �

Příklady klinických studií z obsáhlé databáze 
firmy Chr. Hansen:

�         Bruzzese E et al. Randomizovaná klinická studie: 
Lactobacillus GG a směs mikronutrientů jsou 
schopny snížit infekce u dětí vyžadující hospita-
lizaci, vs. placebo. Aliment Pharmacol Ther 2016; 
44:568-575

�         Hojsak, et al. Lactobacillus GG v prevenci infekcí 
gastrointestinálního a respiračního traktu u dětí, 
které navštěvují školní zařízení: randomizovaná, 
dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie. 
Clin. Nutr. 2010; 29:312-316

�         de Vrese M et al. Probiotické bakterie stimulují 
neutralizační protilátky viru po očkování proti 
obrně. Eur J Nutr 2005; 44;406-13 

�         Armuzzi A et al. Přínosy orálního podání bakterií 
Lactobacillus GG v boji proti vedlejším účinkům 
antibiotik v gastrointestinálním traktu během 
léčení pacienta s infekční bakterii Helicobacter 
pylori. Aliment Pharmacol Ther 2001; 15:163-169

Ing. Ivo Pirochta

Area Sales & Technical manager Dairy

Chr.Hansen Czech Republic, s. r. o.
č. p. 215, 693 01 Starovice

Rozšiřte svou nabídku mléčných výrobků a vyhovte potřebám 
zákazníků dětským probiotickým jogurtem na pití

• Rodiče chtějí, aby jejich děti jedly co nejzdravěji, ale jsou

zmateni protichůdnými informacemi

• Abychom rodičům usnadnili rozhodování, přinášíme na trh

jogurt, který obsahuje ještě více výhod pro děti

• Tím, že si spotřebitelé uvědomují vztah mezi trávicím

systémem a imunitou, uvědomují si i výhody probiotik

• Buďte jiní - používejte LGG® - nejlépe zdokumentovaný

probiotický kmen na světě

• Nepropásněte šanci v kategorii dětských jogurtů na pití,

která je na vzestupu

ProKi s - nabídněte dětem chutný jogurt na pití s novou jemnou kulturou nu-trish®, 
která obsahuje probiotický kmen LGG® 

d

1) Hojsak et al. Clinical Nutrition 2010; Hatakka et al. BMJ 2001 

LGG® and nu-trish® are registered trademarks of Chr. Hansen 

ProKids - Chutný jogurt na pití obsahující LGG® - nejlépe zdokumentovaný probiotický 
kmen na světě, který podporuje přirozenou obranyschopnost1 
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Zatmění slunce 
21. 8. 2017 

– Casper, Wyoming, 
25 mil VJV

Libor HAŠPL,
obchodní ředitel Novum Global, a. s.,

fotograf a cestovatel

Můj příběh o zatmění se začíná psát přibližně v roce 
2007, kdy jsem poprvé narazil na informaci, že za 10 let

bude probíhat nad územím USA úplné zatmění Slunce. Tře-
ba možná, proběhla mi myšlenka hlavou a zůstala uložena 
jako jeden z mnoha mých snů. Po 5 letech jsem se opět k této 
myšlence vrátil. Třeba by to šlo a vlastně, kde jinde se na to 

podívat. Další zatmění byla v Indonésii, Austrálii nebo na 
Špicberkách a v obdobích, kdy počasí bylo loterií.  A tak šel 
čas, z kalendáře zmizel list po listu. Psal se rok 2014 a začal 
jsem nahlas hovořit, pojedeme do Ameriky na zatmění Slun-
ce. Mé okolí na mě koukalo s podivem, co jsem to za blázna, 
který chce cestovat půl světa a vidět něco, co trvá 2,5 minu-
ty. Rok před tímto datem jsem začal plánovat, nejdříve s ka-
marádem. Nakonec z toho sešlo. A tak cesta do Ameriky na-
brala jasné obrysy přibližně před půl rokem. Pátral jsem na 
internetu a hledal. Našel jsem. Fotoexpedice po středozá-
padě. Badlands, Rocky Mountains, Grand Teton, Yellow-
stone a k tomu zatmění Slunce. Super. Začal jsem doplňovat 
fotografi ckou výbavu a sbírat informace, jak nejlépe pořídit 
snímky. Na internetu se pár informací najde, ale jak to ověřit? 
No jedině vlastní zkušeností, ale máte jeden pokus, který mů-
žete opakovat až při příštím zatmění.

17. 8. 2017 odlétáme, přes Toronto do Denveru. Naše 
druhá část Fotoexpedice. První předvoj je již na místě. Celkem 
nás je 12, Andrej, Glauco, Helena, Ivan, Jakub, Milan, Pavel, 
Pepa, Petr, Stáňa, Tonda a já. Začínáme ve Skalistých horách, 
do zatmění zbývá jen pár dní. Hovoříme obecně o focení, ale 
horkým tématem je stále zatmění – místo, jaká bude taktika, 
jakým časem fotit, jaký objektiv, prostě veškeré náležitosti. 
Fotografové jsou tak trochu blázni. Delší dobu již sledujeme 
předpověď počasí na všech možných a nemožných meteoro-
logických serverech. Je to střídavé, někdy vyjde polojasno, 
jindy zase jasno. Prostě je to alchymie. A tak kvůli počasí jsem 
nechtěl nic nechat náhodě, našel jsem 3 místa v pásmu tota-
lity, vzdálenost krajních míst byla od sebe něco přes 1 000 mil. 
U jezera, u přečerpávací nádrže, něco na kopci. To musí vyjít.

Je odpoledne před velkým dnem, 20. 8. 2017, Cheyenne, 
stát Wyoming, USA. Sedíme u stolu po obědě. Dali jsme si 
steak na posilněnou. Kontrola počasí, jaká bude oblačnost. 
Na poslední chvíli vybíráme nové místo v blízkosti města 
Casper, asi tak 25 mil východo-jihovýchodně. Máme to při-
bližně něco přes 150 mil po dálnici, „ostrý start“ bude ve

Grand Teton (USA, Wyoming)
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4 hodiny ráno. Důvod? Zprávy hlásají, že celá Amerika chce 
vidět zatmění. Tam tedy bude těsno.

Ještě se nerozednělo, vyrážíme, den „D“ nastal. Po dál-
nici se valí proudy aut směrem na sever. Kolona aut před 
námi tvoří dlouhého červeného hada, který je tvořen červe-
nými koncovými světly. Dálnice na jih je úplně prázdná.  První 
zácpa a vlastně jediná je u Glendo State Park. Velké jezero. 
Všichni chtějí být už tady, dálnice se zacpala, my však ještě 
chceme pokračovat dál. Pravý pruh trochu jede, začíná mírná 
panika. Nakonec je zdržení celkem 30 minut, pak už je na dál-
nici klid. Odbočujeme z hlavního tahu na silnici 90. Zastávka. 
Máme časovou rezervu. Slunce právě vychází vedle elek-
trárny. Pořídíme pár snímků, protáhneme se a jedem dál. Už 
je to pár mil k cíli, k našim souřadnicím.  

Šplháme do hor a otevírá se nám rozhled na jižní obzor. 
Krajina se vlní, v dálce jsou vidět hory. Nejsme tu sami, někteří 
v karavanech ještě pospávají, jiní vaří snídani, další lidé přijíž-
dějí. Vítá nás Američan se svou ženou. Diví se, jaký kus cesty 
jsme vážili do jeho země. Natahuje pravici, podává si se všemi 
ruce se slovy: „Welcome in America!“. Povídáme si, pracoval 
pro NASA. Tak jsme asi na správném místě. Člověk, který 
pracoval pro NASA, by měl vědět, kam si má stoupnout, ne?

Na kopcích okolo nás je tak 150 lidí. A to jsem si říkal, že 
nás tady bude pár. Víc lidí mělo stejný nápad. Někdo ze zna-
losti domácího prostředí, pro mě Google Maps s možností 
panáčka podívat se, jak to vypadá. Ale naštěstí kopce jsou 
široké, všichni se vejdeme. Stojíme vedle karavanu. Najednou 
vystupuje slečna, lehce oděná, trochu vyděšeně se rozhlíží 
okolo sebe, kde se vzalo tolik lidí, a rychle se vrací do karavanu 

zpět. A počasí? Teplota, tlak, rosný bod, lepší počasí jsme si 
nemohli přát.

Vybalujeme techniku a hledáme své „pole position“ 
pro start. Stativy se zabořují do země, nasazujeme objektivy 
a fi ltry. Mám odzkoušeno, Canon 5DIV s objektivem Canon 
100–400 mm L, fi ltr ND 1000 + fi ltr ND 32. První zkušební 
snímky a Sluníčko je na fotce. Není čisté jako lilie, na jeho 
povrchu jsou patrny sluneční skvrny. Ostříme na ně, to je ten 
správný bod. Chvilka klidu. Do prvního kontaktu chybí necelá 
hodinka. Pořád se někdo ptá. A jaká clona? A jaký čas? Kdy 
budeme sundávat fi ltry? Nervozita stoupá. Mám nastaveno, 
clona 8, čas 1/4000 s, ISO 100. Další dějství může začít.

První kontakt, okolo mě to zašumělo. Vše běží jako švý-
carské hodinky, na čas. Měsíc začal kousek po kousku uku-
sovat Sluníčko. Fotoaparáty začínají cvakat. „Pojď se podívat, 
mám to tam,“ zní v naší řadě. Čas ubíhá a světla pomalu 
v krajině ubývá. Začíná se mírně ochlazovat, i když Slunce 
stále šplhá výš a výš. Sleduji čas. Postupně fotím celou sérii 
snímků, Slunce utíká z objektivu, koriguji. „Za 10 minut,“ 
zakřičím, čas se blíží úplnému zatmění. Připadá mi, že se vše 
najednou zrychluje, ještě sundat fi ltry.  

Okamžik, kdy chceme zachytit poslední paprsky olizu-
jící kotouč Měsíce, říká se jim Bailyho perly (více paprsků díky 
nerovnému povrchu Měsíce) anebo při o trochu delší expo-
zici diamantový prstýnek (rozzářený paprsek s kruhem okolo 
Měsíce připomínající prstýnek). „Dvě minuty,“ poslední můj 
výkřik. Ztemnělo se, ochladilo se. Zvedá se lehce studený vítr. 
Ptáci utichli a to, co celé ticho ruší, jsou údivné výkřiky druhu 
Homo Sapiens a cvakající závěrky fotoaparátů namířených 

Diamantový prstýnek (f = 400 mm, 
1/3200 sec, f/8.0, ISO 100)

Úplné zatmění – Sluneční korona (f = 
400 mm, 1/125 sec, f/8.0, ISO 100)

Úplné zatmění – Sluneční korona (f = 400 mm, 1/4 sec, f/8.0, ISO 100)

Počátek třetí fáze (f = 400 mm + ND1000 
+ ND32, 1/4000 sec, f/8.0, ISO 100)

První fáze (f = 400 mm+ ND1000 + 
ND32, 1/4000 sec, f/8.0, ISO 100)

Třetí fáze (f = 400 mm + ND1000 + 
ND32, 1/4000 sec, f/8.0, ISO 100)
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vzhůru k obloze. Clona 8, 1/3200s, ISO 100, sériové snímání. 
Poslední paprsek zmizel a sluneční korona se rozzářila v plné 
kráse, připojuji notebook s programem k zrcadlovce, který 
automaticky mění délku expozice a citlivost. Nechám za sebe 
pracovat stroje. Ostatní mění expozice ručně. Čas se automa-
ticky pro každý snímek prodlužuje postupně krok po kroku od 
1/4000 s až po 1/2 s. 

Malá chvilka, kdy se mohu rozhlédnout, na obloze září 
korona v plné kráse, Slunce je plně překryto Měsícem, je vidět 
jasně planeta Venuše a několik hvězd, ani nevím, které to 
jsou, obzor kolem dokola je růžově namodralý. Čas se snad 
zrychlil. Poslední fáze a najednou vše se rozjasňuje. Měsíc 
utíká z kotouče Slunce pryč. Jsou slyšet rozrušené výkřiky. 
Fotografové se mohou konečně podívat, co vlastně zachy-
tili. „Mám to tam,“ slyším silný hlas. Ano, spousta prstýnků, 

koron, slunečních protuberancí zachytily naše čipy fotoapa-
rátů. Nasazujeme fi ltry a dokončujeme poslední fázi. Otepluje 
se a světla přibývá. Od severozápadu se lehce nasunuje vysoká 
oblačnost. Trochu se jí potutelně vysmívám, jdeš pozdě.

Je to za námi, pro některé z nás to bylo nejrychlejší 
2,5 minuty v životě. Snímky, které se nám podařilo vytvořit, 
a zážitky, které se nám vryly do paměti. Před námi je další 
cesta po parcích. Ale hned mě napadá, kdy bude třeba další 
příště? V Čechách to nejbližší 7. října 2135. Úplná zatmění 
probíhají na Zemi však v  jiných částech světa, a tak my za 
nimi teď musíme cestovat, takže rok či roky uplynou a bude 
to Chile, Mexiko, USA, Španělsko nebo Austrálie? Uvidíme.

Děkuji všem, kteří mi dopomohli splnit mi jeden z mých 
velkých snů. A věřte, pokud chcete, tak sny se občas plní. 
Záleží jen na Vás. �

Tady jsou naše souřadnice, od času (UT) je třeba odečíst 6 hodin, dle časového pásma naší polohy.

Horizont (Badlands, South Dakota, USA)
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vyhlašovatel a producent soutěží PIVEX

generální partner soutěží PIVEX

Vzhledem ke kapacitě sálu, prosím, o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 23. 2. 2018 na e-mail: monika.frankova@mze.cz
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Česká stopa 
v nejvýše 

položeném 
městském pivovaru 

na světě
Ing. JOSEF VACL, CSc.,

University of New York in Prague 
/ PORT spol. s r. o.

Kde najdete nejvýše položený městský pivovar na světě, 
který vaří pivo z žateckého chmele, a současně i sládka, 

který se inspiroval vařením piva v Praze? V Singapuru.
Sedíte-li v jednom z mnoha singapurských mrako-

drapů, ať již v klimatizované místnosti nebo na některé 
z teras, máte-li nádherný výhled na zátoku a trápí-li vás velké 
vedro a vysoká vlhkost vzduchu, napadne, když ne všechny, 
tak mnohé: co udělat s žízní? A jste-li náhodou, nebo naopak 
cíleně v restauraci LeVel 33, nezbývá než využít příležitosti 
a vychutnat místní pivo.

Na tom by nebylo nic divného. Pivo se prodává v mnoha 
vysokých budovách. Singapur se však chlubí tím, že nabízí 
pivo, které se vaří v nejvýše položeném městském pivovaru na 
světě. Varnu, všechna rozličná technologická zařízení a také 
tanky s pivy můžete vidět právě v tomto minipivovaru. A aby 
pivovar vyhověl snad všem ctitelům piva, nabízí pět druhů piv. 
Čtyři jsou v nabídce trvale, to páté se mění a vyrábí podle toho, 
jak jej místní sládek navrhne a uvaří.

Tím sládkem je Gabriel Garcia, Argentinec, který je jako 
u mnoha podobných obyvatel této velké jihoamerické země 
poloviční Ital. Řeknete si Argentinec s italskými kořeny, který 
vaří pivo až téměř v oblacích, a přitom na břehu moře? Jak je 
to možné? 

Částečně i hledání odpovědi na tuto otázku je tento 
článek.

Singapur je země, kde není příliš velký rozdíl mezi 
počasím v letních a zimních měsících. I v zimě, např. v pro-
sinci, je v tomto státě téměř na rovníku sice podle kalendáře 
zima, ale v Singapuru je mnohdy zvláštní počasí. Ráno slunce 
peče do všech, kteří musí za prací, za prohlídkou města nebo 
z jiných důvodů do ulic nebo mnoha krásných parků, a horko 
osciluje mezi 30 až 35 °C. To by nebylo nejhorší, kdyby se 
k horku nepřidala vlhkost. Ta dosahuje i 80 a více procent. 
Kolem poledne se objevují mraky, po druhé hodině je zata-
ženo a ve čtyři je země zkrápěna deštěm nebo lijákem. A proto 
někdy nejsou nejvyšší budovy ve městě vidět, jsou zahaleny 
v mracích. Jak říkal místní taxikář: „Co chcete od počasí v Sin-
gapuru v prosinci? Nic jiného než vlhko, horko a bouřky.“ A měl 
pravdu. Potvrdili to i jiní místní.

A tak se může stát, že spočíváte téměř na střeše, 
v samotném srdci fi nančního centra města, jak koneckonců 
adresa napovídá, Tower 1, Marina Bay Financial Plaza 
a přitom nesedíte v nějaké luxusní kanceláři, ale v pivo-
varu s restaurací, která je 156 m nad mořem, ve 33. patře. 
A to místo se příhodně jmenuje LeVel 33. A přitom popíjíte 
výborně chlazené pivo (ale může to být i jiný chlazený nápoj) 
a kolem vás se honí mlha. Okolo vás jsou mraky a najednou 
zaslechnete zahřmění a v dálce i blesk. Nic překvapivého 
však pro personál restaurace. Když cítí, že se blíží bouře 
nebo liják, rychle odnášejí z barových židlí na terase obklopu-
jící klimatizovanou restauraci polštáře. Aby je tam, jakmile 
nebezpečí bouřky odezní, stejně rychle vrátili. Pro mnohé 
je pohled z terasy mnohem přitažlivější než z klimatizované 
restaurace. A vydrží sedět, pokud je slota připomínající prá-
delnu nevyžene. Unikátní atmosféra si s něčím podobaným 
sotva zadá.

Když se návštěvník restaurace podívá kolem dokola, 
neví, co má dříve obdivovat. Samozřejmě, především místní 
pivo. Někdo může namítnout, že pivo se dá ochutnat i o sto-
padesát metrů níže. Ale pohled z výšky je úchvatný. Vlevo jsou 
sídla největších světových bank tvořící sice téměř nepronik-
nutelnou, přesto elegantní hradbu skla, oceli a stále častěji 
i zeleně, která je součástí především těch nejnovějších mra-
kodrapů. Mimochodem, kdo nebyl v Singapuru posledních 

Pohled na nevšední architekturu z nejdražšího pozemku v Sin-
gapuru FOTO: PORT/jv

Varna není jen technologické zařízení, ale nabízí i estetický 
zážitek.  FOTO: PORT/jv
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tří až pěti letech, mnohá místa nepoznává. Byl tady posledně 
ten hotel, ta banka, ta instituce, nebo je zde něco nového, 
čeho si minule nevšiml? Podle místního průvodce, který 
velmi svérázně komentoval tříhodinovou prohlídku města, 
je dnes v Singapuru 8 000 (ano, osm tisíc) nadnárodních 
fi rem, ve kterých pracuje několik stovek tisíc fi nančníků a dal-
ších návazných profesí z celého světa, naší republiku nevyjí-
maje. Prý v zemi pracuje na 200 národů. Nepočítali jsme je, 
ale možné to je. Ne nadarmo jsou ve východní Asii tři místa, 
která mezi sebou soupeří o to, kdo má významnější slovo ve 
fi nančním světě. Je to dramaticky se rozvíjející Šanghaj, maje-
státní, tradiční a spolehlivý Hong Kong, nebo v Asii nejmezi-
národnější ze všech fi nančních center světa, Singapur? Maně 
člověka napadne otázka. Čím to, že se v nehostinných baži-
nách nedaleko rovníku objevilo něco, co z místa, kde jezdily 
před necelou stovkou let povozy tažené voly, kde příroda dik-
tovala podmínky žití a bytí, najednou vyrostl první, desátý, 
stý mrakodrap? Co způsobilo, že velmi vzdáleno i v dnešních 
poměrech od mnohých významných evropských, amerických 
nebo i asijských center vyrostlo něco, co je jedním z nejvý-
znamnějších kongresových center světa (mimochodem par 
excellence), kde se konají a hlavně budou konat mezinárodní 
společenské, ekonomické, kulturní a sportovní akce?

Odpověď není jednoduchá, ale nabízí se. Především za 
tím vším musí být lidská pracovitost, která hned těsně násle-
duje za tím, co dnes nazýváme vizionářstvím. Ruku v ruce 
s tím je spojena i schopnost najít peníze, mít odvahu je inves-
tovat. Dalším faktorem je i to, že světové fi nance mají rády, 
ať to zní sebedivněji, sice na jedné straně ekonomicky rušné 
prostředí, jakýsi kadlub, kde všichni spolupracují možná se 
všemi, ale na druhé straně potřebují k těmto obchodům sta-
bilitu, klid a spolehlivost. A také vše, co k obchodu patří, jako 
jsou vyspělé komunikační technologie, dopravní dostupnost, 
ubytovací kapacity od hotelů až po byty. A i když je Singapur 
republikou, již po nějakou generaci stojí v čele mnoha pravo-
mocemi vybavený prezident. Řečeno nepřesně, možná s nad-
hledem, ale o to trefněji, jako jinde osvícený monarcha. Prostě 
v zemi to musí fungovat, musí platit pravidla a ta se zpravidla 
musí dodržovat. Možná pro některé lidi z jiných zemí nemysli-
telné, nepředstavitelné. Ale pokud zákony a pravidla nechcete 
dodržovat, je-li pro vás pořádek cizí slovo, tak do Singapuru 
nejezděte, žijte si jinde.

V horku se pivo pije s oblibou, často rychle, ale v restau-
raci LeVel 33 je důvod doušek déle vychutnat. K chuti při-
stupuje již zmíněný estetický rozměr, výhled. Kam se podívat 
dříve? Na futuristický komplex Marina Bay Sands, nebo na 
již zmíněná fi nanční centra? Nebo na hladinu, jak se dnes říká 
rezervoáru, který vznikl zahrazením zátoky, která výrazně 
zklidnila vodní plochu a režim uvnitř Singapuru? Líbí se 
vám největší ruské kolo na světě, které strčí do kapsy i to lon-
dýnské? Zaujala vás budova singapurské opery, kam musíte 
přijít nejpozději 15 minut před zahájením představení, nebo 
vás tam nepustí? Nebo zaujme vás nedávno otevřená bota-
nická zahrada se dvěma obrovskými kupolemi, z nichž jedna 
vytváří unikátní prostředí pro deštný prales a druhá navozuje 
atmosféru pouště? A co květ muzea, které jen potvrzuje, že 
město má rádo futuristické, konvencemi nesvázané budovy, 
které na první pohled překvapí a na druhý zaujmou? Bylo by 
toho více, co zaujme. Ale asi nejvíce lidí je soustředěno kolem 
něčeho, co je symbolem města, a tím je osmimetrová socha 
Merliona, kombinace lva a ryby chrlícího každou minutu 
tisíce litrů vody ze chřtánu do zálivu a vytvářející unikátní pří-
ležitost ukázat: ano, tam jsem byl, byla, nebo byli, tam se nám 
líbilo, tam se možná vrátím.

A ještě něco nás ve slovech až sarkastického, ale velmi 
sympatického průvodce městem zaujalo. Informace o tom, 

Zátoka Marina nabízí z mnoha míst úchvatný pohled.  FOTO: PORT/jv

Ikona zálivu i celého státu Merlion jako by střežila klid 
a pořádek ve dne i v noci.  FOTO: PORT/jv
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jak se tento městský stát zvětšuje. „Ještě v šedesátých letech 
měl náš stát rozlohu 580 čtverečních kilometrů, v roce 2015 
byla rozloha téměř o čtvrtinu větší a v roce 2030 plánujeme 
mít navíc dalších 100 čtverečních kilometrů. A bez jediného 
výstřelu,“ komentuje s mírným úsměvem. „A naše cesta? 
Jednoduchá. Stačí rekultivovat okolí, starat se o něj třicet let 
a máte kousek země navíc,“ dodává s jemnou ironií průvodce.

Ale vraťme se k pivovaru, který nabízí nejen nesporně 
vynikající piva, ale i stejně jedinečné pohledy na dynamicky se 
rozvíjející městskou aglomeraci nejen po stránce společensko-
ekonomické, ale v posledních letech i kulturně-sportovní.

Pr o j d e t e - l i  k o l e m 
12 tanků umístěných vpra-
vo za recepcí, uvítá nás 
najednou velká restaurace. 
Krásně vyleštěná varna přes 
svou velikost spíše vytváří 
pocit jakési útulnosti. 
I moderní technika, má-li 
krásný design, může pů-
sobit přívětivě a my se 
můžeme jen domnívat, co 
se ve varně děje, jaké pro-
cesy tam probíhají a jaký
v ý s l e d e k  m ů ž e m e  o d 
technologického procesu 
očekávat. A před ní je pře-
devším výčepní pult s na-
bídkou místních piv, ale 
i mnoha dalších nápojů.

Co můžete v pivovaru 
LeVel 33 ochutnat? Sa-
mozřejmě především pivo. 
V polovině prosince byla z vlastní produkce v nabídce piva 
Blond Lager, tedy pivo plzeňského typu, dále India Pale 
Ale, Stout, House Porter a Wheat Beer. A nejpopulárnější? 
„Nepřekvapím nikoho, když řeknu, že nejvíce se pije lager. 
Ale pijí se i ostatní,“ komentuje poptávku po pivu v pivovaru 
LeVel 33 jeho sládek. „A nabídku měníme podle toho, 
o čem si myslíme, že zaujme naše hosty. Právě nám zraje 
bock a počítáme, že toto pivo bude na čepu během dvou 
týdnů,“ dodává Gabriel Garcia. Za zmínku stojí i ceny piva. 
Jednotná cena každého do osmé večerní je za třetinku 
9,33 singapurského dolaru (SGD) za půllitr 13,33. Po 
20. hodině se ceny zvyšují na 12,33 SGD resp. na 17,33. Tedy 
v přepočtu od 213 korun za půllitr nebo 124 za třetinku a až 
za 277 korun za večerní půllitr. I tady platí jako kdysi u nás 
tzv. vysokohorská přirážka za vysoké patro. Degustační 
porce nabízející všechna piva na čepu v decových skleničkách 
nabízená na elegantním prkénku připodobňující pivovarskou 
limpu pak stojí 23,33 SGD, tedy 373 korun. Tedy žádná láce, 
ale stejně je pohled na záliv omračující.

Atmosféru restaurace s varnou vhodně doplňuje 
i obsluha. Zdálo se, že výraz výčepního může někomu připo-
mínat nám tolik známého legendárního mrzoutského Palivce. 
Pravdou je, že se jeho výraz v obličeji poněkud zmírnil „ze 
zamračena k neutrálu“, když se objevil sládek. Málem by se 
nabízelo tvrdit, že točení, pardon, čepování piva v tolika met-
rech nadzemí zevšední. Ale třeba to byl jen pocit nahodilého 
návštěvníka.

Nezmínili jsme však o pivovaru to hlavní. Osobu 
sládka. K našemu překvapení byl Gabriel Garcia k neohlá-
šené návštěvě velmi přátelský a ochotně se podělil o svůj osud. 
„Jsem Argentincem, ale jak je to v Argentině docela běžné, 
mám jednoho z rodičů Itala. Vystudoval jsem střední školu 
v rodné zemi a potom jsem se vydal, aniž měl jasnou představu 

o své budoucnosti, do Evropy. A jednou z prvních zastávek byl 
Mnichov.“ A pokračuje v seznamování s jeho velmi zajímavou 
minulostí. „Ještě jsem nevěděl, co budu dále studovat, a tak 
jsem se s kamarádem vydal do sousední země, do České repub-
liky. Pochopitelně jsem česky neuměl, ani jsem toho o České 
republice moc nevěděl. Ale zašli jsme v Praze do jednoho minipi-
vovaru, na jehož jméno si nepamatuji, a zrovna tam vařili pivo. 
A jeho vůně mě natolik okouzlila, že jsem se rozhodl, že bych 
chtěl vařit pivo,“ komentuje zlomový okamžik v jeho životní 
pouti singapurský sládek. A jak jinak, „vygoogloval“ si, že je 
možné dostat stipendium na mnichovské Technische Univer-
sität München a její světově proslulé fakultě pro pivovarníky, 
Weihenstephan. A s hrdostí říká: „Měl jsem štěstí nejen proto, 
že jsem získal stipendium, které mně umožnilo studium. Ale 
měl jsem štěstí i na roční stáži v jednom jihobavorském pivo-
varu. Samozřejmě, čekalo mne tam tradiční ‚kolečko‘, co však 
bylo mnohem důležitější, našel jsem tam skvělého mentora 
a ten mně v mnohém pomohl.“

Výrazně do jeho života zasáhl i jeho bratr. Ten působil 
v Singapuru od roku 2009. „Jednou mne navštívil v Itálii a mezi 
řečí se zeptal, nechtěl-li bych vařit pivo právě tady. A tak jsem 
opět pomocí Google našel volnou pozici a podal jsem si žádost 
o přijetí. Po nějaké době se mně ze SALM, která dodala vnitřní 
zařízení pivovaru, ozvali, místo mi nabíd li, a tak působím od 
roku 2012 v tomto pivovaru,“ vzpomíná na své singapurské 
začátky Gabriel Garcia.

Nejen pivem je však v restaurantu a pivovaru LeVel 33 živ
návštěvník. Kulinářská stránka restaurantu, kterému velí 
šéfkuchař James „Jimi“ Tegerdine, vedle očekávané vysoké 
kvality zmiňuje i odkaz na „moderní interpretaci evropské 
klasiky“, abychom citovali internetové stránky restau-
rantu. Neunikla ani Jeremy Grantovi z Financial Times, 

Baterie tanků se zrajícími pivy 
vítá hosty.  FOTO: PORT/jv

Sládek Gabriel Garcia a jeho nabídka piv  FOTO: PORT/jv
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který se o restaurantu v lednu 2015 v deníku pochvalně 
zmiňuje.

Samotná restaurace ve tvaru L je obklopena jedinečnou 
terasou pro ty, kteří snesou horko nebo večer chtějí mít bez-
prostřední styk s rovníkovým počasím. Tato terasa má nece-
lých 150 m2 a u více než tuctu stolků je možné to, co nejvíce 
přitahuje – výhled a gastronomický zážitek, řeklo by se 
v jednom. Pro mnohé problém, co více obdivovat.

Výtah vás doveze do 33. patra a hned u recepce narazíte 
na 12 měděných a nerezových tanků, v nichž zraje většinou 
5 druhů piva. 

Asi nebylo jednoduché pro dodavatele technologic-
kých zařízení fi rmu SALM & Co GmbH dopravit na 8 000 kg
těžké zařízení z mědi a oceli do již zmíněných 156 metrů 
vysokého pivovaru. Minipivovar má kapacitu 10 hl na jednu 
várku, roční kapacita je 1 000 hl piva. V roce 2016 činil výstav 
přibližně 900 hl a stejný objem produkce sládek očekával 
i v roce 2017. 

Návštěvníka z České republiky může potěšit, jak se poz-
ději v rozhovoru se sládkem ukázalo, že i zde nás nerepre-
zentuje nic méně významného, než žatecký chmel. A to jako 
součást piva, které je v nabídce nejpopulárnější. Světlý ležák.

Ochutnávka nápojů však není jen o samotném pivu. 
Můžete si objednat craft beer coctails, tedy některý z pěti kok-
tejlů vytvořených na bázi místních piv, nejčastěji v kombi-
naci s pivem plzeňského typu. Nabídku připravil Javier de las 
Muelas, mixolog, někdy označovaný jako coctailman nebo spíše 
známý jako barman působící hlavně v Barceloně. Například je 
možné ochutnat koktejl Paris Lush, což je namixovaný Blond 
Lagers černorybízovým likérem, bezinkovým likérem a šam-
paňským Rothschild Brut a přísadou gold dust nebo Dublin 
Rich, který obsahuje vedle Stoutu i REMY Marten VSOP, 
portské ozvláštněné hřebíčkem, a mohli bychom pokračovat.

Dalším druhem nabízených, nám nepříliš známých 
nápojů v kombinaci s pivy jsou např. tzv. signature craft 
beer coctails, neboli, jak upřesňuje pivovarský odborník Jan 

Na povrchu varny se zrcadlí sládek Garcia i výhled na zátoku Marina.  FOTO: PORT/jv

Šuráň, koktejly vyráběné podle vlastní receptury pivovaru, 
a tedy unikátní. Jako např. Rossa Wheat obsahující, vedle 
pšeničného piva, i vodku holandského původu Ketel One, 
likér z liči doplněné džusem z červeného pomeranče Aran-
ciata Rosso. Dodejme, že unikátnosti nabízených koktejlů 
odpovídají i jejich ceny. 

Není tajemstvím, že tento pivovar v oblacích je popu-
lární především mezi byznysmeny snad z celého světa. Co je 
na něm unikátní, je to, že restaurant je vyhlášen nejen pivem, 
ale i vybranými víny z vinotéky barona Philippe de Rothschild, 
ročníků z let 1990 až do roku 2000, a také neotřelým, již vzpo-
menutým unikátním jídelním lístkem. To by nebylo překva-
pením. Co však zaujme, je, že jídelní lístek vedle jídel nabízí 
i piva, která nejlépe ladí k vybraným pokrmům. Nejde tedy jen 
o uhašení žízně nebo naopak, o likvidaci hladu, ale je možné 
právě párováním piv a jídel dosáhnout ještě vyššího gastrono-
mického zážitku. Malý trojúhelníček u každého jídla ukazuje, 
které z nabízených piv se nejvíce snoubí. Je libo Sizzler Beef, 
tedy steak z černého býka s wasabi a sójovou omáčkou? Asi 
nejlepší je zapíjet Blond Lagrem. Nebo snad chcete ochutnat 
Buttermilk Chicken Sliders, sendvič se smaženými kuřecími 
kousky, které byly naloženy v podmáslí? K tomu je zase nej-
vhodnější India Pale Ale. A mohlo by se pokračovat. Nikoho 
proto nepřekvapí, že každé z místní pětice nabízených piv 
najde svého kulinářského partnera i mezi dezerty. K čokolá-
dové zmrzlině nebo k jahodám je doporučováno pokaždé něco 
jiného. 

Návštěvu pivovaru a restaurantu LeVel 33 v Singapuru 
můžete uzavřít s příjemným pocitem, že i v tak unikátním 
a zajímavém místě se lze setkat s něčím, co připomíná tisíce 
kilometrů vzdálený domov. S pivem plzeňského typu, jehož 
základy vznikly před mnoha desítkami let u nás, stejně tak 
žateckým chmelem vypěstovaným před několika měsíci. 
A v neposlední řadě i osobou sládka, který pro svou profesi 
našel inspiraci v jednom pražském minipivovaru. 

 �
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Hostinec 
U Vejvodů

IVAN JEMELKA

„Restaurace ‚U Vejvodů‘ se nachází v historickém cent-
ru Prahy, nedaleko Staroměstského náměstí v ulici Jil-

ská 4. Tato restaurace je proslulá nejen svou typickou českou 
atmosférou ve stylu staročeské pivnice, ale i svým Plzeňským 
tankovým pivem výtečné kvality a tradiční českou i meziná-
rodní kuchyní.“ 

Píše se na webových stránkách tohoto podniku, který 
dnes patří společnosti PRAŽSKÝ GURMÁN s. r. o., jež pro-
vozuje rovněž restaurace Malostranská pivnice a U zele-
ného stromu a hotel Prague Inn. Předcházejícím vlastníkem 
a investorem, jenž hostinec u Vejvodů zrekonstruoval a znovu 
otevřel, byl nynější předseda parlamentní strany SPD Tomio 
Okamura. 

Hospodský duch poněkud vyvanul

Dnes již možná podnik v Jilské 4 nenavštěvuje tolik 
japonských turistů, jako když je tam vozila cestovní kancelář 
Miki Travel Prague, ale najdete je tam stále, jakož i zahra-
niční návštěvníky Prahy jiných národností. Historické hos-
podě U Vejvodů se stalo to, co většině obdobných lokálů na 
Starém Městě a Malé Straně, které desítky let spoluvytvářely 
českou kulturu – staly se z nich turistické atrakce. Podniky, 
které původně, díky svým hostům, byly neformálními politic-
kými a kulturními fóry národního života, nyní převážně tvoří 
nástroj podnikání v oblasti cestovního ruchu. Hospody, jež 
některé vznikly již za Rakouska-Uherska a přečkaly i totalitní 
éru, i když prošpikované špicly StB, již v současnosti netvoří 
jakousi pomyslnou osu veřejného života. To, na co si netroufl i 
ani komunisté, jaksi přirozeně zaniklo díky dominanci zisku-
chtivosti. Formálně tyto restaurace slouží svému původnímu 
účelu dál a často v novém, lesklém kabátě, ovšem ve vyprázd-
něné formě.

Vznešená historie domu Jilská 4

Historie starobylého domu v Jilské 4 je úctyhodná. První 
objekty tu byly pravděpodobně postaveny někdy na začátku 
patnáctého století. Melichar Haldius sloučil v roce 1618 sla-
dovnický a pivovarský dům, které tu patrně stály od roku 
1430. V renesančním domě na rohu Jilské a Vejvodovy ulice 
se pak provozovala pivovarská živnost. Dům dostavěl pri-
mátor Starého Města pražského Mikuláš Turek z Rosenthalu, 
který byl jeho majitelem od roku 1635. V roce 1648 stál Turek 
z Rosenthalu v čele obránců Prahy proti Švédům a za sta-
tečné chování ho císař Ferdinand III. povýšil do šlechtického 
stavu a udělil mu erb. Jeho znak je vytesán nad renesančním 
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portálem domu. Tehdy se dům nazýval U Turků. V r. 1717 byl 
prodán Janu Václavu Vejvodovi a jeho manželce. 

Jan Vejvoda byl staroměstským písařem, pak byl zvolen 
do městské rady a stal se také primátorem Starého Města 
pražského. Podobně jako primátor Turek vyznamenal se 
i Jan Vejvoda v bojích s nepřítelem, tentokrát za francouzské 
a bavorské okupace Prahy v letech 1741 a 1742 a později při 
obsazení Prahy Prusy roku 1744. Také on byl povýšen, Marie 
Terezie ho jmenovala do stavu vladyckého s přídomkem ze 
Strombergu. Pivovar U Vejvodů tak patří k nejstarším praž-
ským pivovarům a do hostince, který byl vždy při něm provo-
zován, chodívalo mnoho významných obyvatel Prahy. Kromě 
významných středověkých kazatelů, například kameník 
Matyáš Rejsek nebo Karel Havlíček Borovský či František 
Palacký.

Karel L. Klusáček vdechl „Vejvodům“ život

Přirozeně, že ani v minulosti si nikdo neotevřel v Praze 
hospodu, aby na ní prodělal, ale stejně tak obyčejně neza-
hajoval její provoz pouze s myšlenkou na zisk. Minulost 
hostince U Vejvodů je toho dobrým příkladem. Podnik v stej-
nojmenném, staroměstském domě obnovil v roce 1909 malíř 
a jeden z významných členů Umělecké besedy Karel L. Klu-
sáček. Umělecká beseda je nejstarším uměleckým spolkem 
v českých zemích. Vznikla v roce 1863 s cílem zbavit národní 
umění provincialismu a dát mu evropský rozměr. Klusáček 
dům v Jilské 4 koupil v havarijním stavu s představou, že v něm 
Umělecká beseda bude mít své nové sídlo. Spolek ale nakonec 
dal přednost Thun Salměvovu paláci v Jungmannově třídě 
a Klusáčka zachránil Nuselský pivovar, který mu na opravu 
a úpravu domu poskytl půjčku. Přirozeně, že U Vejvodů se 
pak čepoval kromě světlého plzeňského piva také tmavý 
nuselský Prelát. U Klusáčka našla zázemí řada spolků. Přede-
vším Jednota výtvarných umělců nebo Klub za starou Prahu, 
jehož členy tehdy byli kubističtí malíři jako Bohumil Kubišta, 
Josef Gočár a další. K hostům patřil i Mikoláš Aleš, Fran-
tišek Ženíšek nebo Jakub Obrovský.  Z tehdejších politiků 
lze alespoň zmínit Aloise Rašína či Václava Klofáče a z novi-
nářů Maxe Broda nebo Arne Nováka, ze spisovatelů Františka 
Langera. Podnik se stal v Praze vyhlášeným, ale jeho majitel 
přesto pomýšlel na sebevraždu, protože náklady na rekon-
strukci domu a spory s Uměleckou besedou mu otravovaly 
život. Nicméně Klusáček vytrval a v roce 1915 zahájil v Jilské 4
také provoz kina – Kinema U Vejvodů. Biografu předcházel 
kabaret, v němž účinkovali mimo jiné i Artur Longen s Jaro-
slavem Haškem.

U Vejvodů kromě jiného vymysleli, v jistém smyslu, 
polední menu. Stalo se to v průběhu první světové války. 
Jednalo se o jednoduché a levné obědy, například polévku 
a sekanou nebo vařené hovězí s brambory. Takzvanou 
válečnou kuchyni podporoval pražský magistrát a byla určena 
pro střední vrstvy a studenty. Byl o ní obrovský zájem a fungo-
vala až do roku 1919.

Klusáčkův odkaz postupně vybledl

Klusáček zemřel v roce 1929 a ještě před svou smrtí dům 
U Vejvodů prodal Zemské jednotě řeznických společenstev. 
Hostinec i kino až do roku 1945 provozovali různí nájemci, 
aniž by se o jejich činnosti dochovaly nějaké veřejné záznamy. 
Po znárodnění připadl hostinec státnímu podniku Restaurace 
a jídelny, který zde zřídil závodní stravování. Kino i další pro-
story domu v Jilské 4 obsadila organizace Ústřední půjčovna 
fi lmů. 

V rámci projektu oživění staropražských hospod, který 
byl zahájen v 60. letech, byl hostinec U Vejvodů zrekonstru-
ován a znovu otevřen v roce 1965. Další stavební úpravy 
následovaly v roce 1980. V následujících letech však dům 
v Jilské 4 postupně chátral až do roku 1997, kdy byl hostinec 
uzavřen. Teprve v roce 2001 byl objekt kompletně renovován 
a hospoda U Vejvodů opět otevřela.

Za totality, stejně jako do ostatních staropražských 
hospod, i k Vejvodům chodila různorodá společnost, která 
tam nacházela jakousi oázu specifi cké svobody, z taktických 
důvodů tolerovanou, tehdejším komunistickým režimem. Na 
Vejvodovi v různých pramenech vzpomíná například beat-
nícký básník Václav Hrabě, písničkáři Jaroslav Hutka a Jiří 
Dědeček, spisovatel Radoslav Nenadál a mnoho dalších.

�
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Putování za sýry
VÄSTERBOTTENSOST – KRÁL 

ŠVÉDSKÝCH SÝRŮ

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

V dalším „Putování za sýry“ navštívíme tentokrát dale-
ký severovýchod Švédska, kde si ve vesničce Burträsk 

představíme zcela unikátní a opravdu vyhlášený sýr ne-
soucí pro nás Čechy tak trochu krkolomné jméno „Väster-
bottensost“. Že jste to nikdy neslyšeli? To s vámi opravdu 
souhlasím, protože i pro mě byl tento sýr hodně dlouho 
neznámý. A nemá smysl uvádět ani jeho občas používa-
né druhé jméno, totiž Burträsksost, protože toto označe-
ní je pravděpodobně ještě méně známé. Ale přesto tento 
sýr, o kterém si dnes budeme vyprávět, si právem zaslouží, 
aby byl sýrařskou i širokou spotřebitelskou veřejností blí-
že poznán.

Ačkoliv Švédsko není 
samo o sobě příliš známé 
jako tradiční výrobce sýrů 
a obdobně jako do dalších 
severských zemí se sem zpo-
čátku sýry spíše dovážely, 
přesto i zde najdeme několik 
velice zajímavých výrobků, 
které si bezesporu zaslouží 
naši pozornost. A tím mnou 
„korunovaným králem“ švéd-
ských sýrů je bezpochyby 

Västerbottensost. Sýr, který má své kořeny ve vesničce Bur-
träsk, v oblasti Västerbotten, ležící asi 750 km severně od 
Stockholmu. Název sýra doslova znamená Västerbottenský 
sýr (výslovnost: Vesterbouten) a koncovka „ost“ (čte se úst) je 
švédský výraz pro sýr.

Já jsem se s tímto sýrem ve své praxi zatím mnohokrát 
nesetkal, ale když k tomu došlo, musel jsem nad jeho kvalitou 
skutečně smeknout. Poprvé mi sýr představila paní Malin 
Thors Rosenquist ze švédské společnosti AAK z Karlshamnu, 
kterou jsem v roce 2014 pozval na Kroměřížské mlékařské 
dny, aby účastníky této konference obeznámila s inovačními 

trendy v mlékárenství. Malin brzy prokoukla, jaký jsem 
„blázen“ do sýrů, a nadhodila téma „Västerbottensost“. To 
jsem byl tehdy zcela vedle. Tenkrát v Kroměříži jsem se o sýru 
dozvěděl mnoho informací, ale přeci jenom jsem si přál poznat 
tento sýr a jeho výrobu osobně. Malin mi nabídla, že mi zařídí 
návštěvu u výrobce přímo v Burträsku, ale k té dosud nedošlo, 
a to zejména kvůli mé trvalé pracovní vytíženosti. Samozřejmě 
krátce po konferenci v Kroměříži ke mně přes ing. Tůmu 
z pražského zastoupení AAK doputoval ze Švédska první 
vzorek sýra k ochutnávce. Podruhé jsem už degustoval sýr 
přímo ve Švédsku, kam jsem byl pozván na seminář do AAK 
Academy. A můj obdiv k sýru opět neutuchal. Ale ani tehdy, 
když jsem byl na jihu Švédska, nebylo možné, abych cestoval 
na vzdálený švédský sever. Zatím naposledy mě sýr očaroval 
loni na podzim ve švédské metropoli Stockholmu, kde se 
konal výroční kongres EDA. Sýr jsem zde ochutnával každý 
den a vždy jsem se setkával s jeho neobyčejnou chutí, vysokou 
kvalitou a pomalu by se dalo říci, že každý další kousek sýra byl 
pro mě „drogou“ motivující ještě alespoň k jedné další porci.

O jaký sýr se tedy jedná? Västerbottenost se vyrábí z pas-
terovaného kravského mléka a jeho tučnost je poměrně nízká, 
okolo 31 %. Sýr je tak trochu kombinací cheddaru a parma-
zánu, jeho chuť je ale velmi výrazná, naproti tomu slanost 
sýra je zase poměrně nízká. Barva těsta je spíše světle žlutá, 
a to i přes skutečnost, že sýr zraje obvykle 14 měsíců. Struk-
tura těsta je zrnitá, s drobnými kavernami. Na rozdíl od ched-
daru se ale v případě tohoto sýra nesetkáte s jemnějšími, tedy 
méně prozrálými variantami, ale z pohledu zrání má sýr spíše 
k typům grany. V dnešní době vyráběné sýry Västerbottensost 
mají stejnou kvalitu, stejný charakter a stejnou chuť, jako měly 
tyto sýry, když je v roce 1872 začali v Burträsku poprvé vyrábět. 

Sýr se stal velmi oblí-
beným nejenom ve Švédsku, 
ale postupně se dostal i za 
hranice země. Nikdy nechybí 
na žádné z hostin a svateb na 
švédském královském dvoře 
a je také neoddělitelnou sou-
částí banketů pořádaných 
po udílení Nobelových cen 
na stockholmské radnici. 
Z gurmánských časopisů se 
dozvíte, že jej servírují také 

ve vyhlášené michelinské restauraci Noma v dánské Kodani, 
která je výkladní skříní skandinávské gastronomie a která je 
zařazena na seznam nejlepších restaurací světa. V učebnicích 
a gastronomických publikacích se často uvádí věta, že „Väs-
terbottenost se nedá přemístit“ a že tedy jeho kvalita velmi 
úzce souvisí s výrobní oblastí Burträsku a regionem Väster-
botten. Proto mě docela udivuje, že doposud nemá tento uni-
kátní výrobek registrovanou ochranu chráněného označení 
původu, kterou by si bezpochyby zasloužil a která by zde byla 
zcela opodstatněná.

Historie výroby sýra

Jak jsem již uvedl, sahá historie výroby sýra do 19. sto-
letí, konkrétně do roku 1872. „Vznik“ sýra je tak trochu 
zahalen tajemstvím, čehož v současnosti důmyslně vyu-
žívá marketingová komunikace, opírající se o docela pou-
tavý příběh. Na počátku všeho byla totiž konkrétní osoba, 
paní Ulrike Eleonora Lindström, která v daném roce vytvo-
řila svůj tajný recept. Ten je dodnes pečlivě uchováván na 
bezpečném místě mlékárny v Burträsku a přístup k němu 
je umožněn pouze několika osobám. Již v minulosti se sýr 
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příští generace. Její „tajemný“ recept na sýr tak mohl být pře-
dáván z jednoho sýrařského mistra na dalšího.

Ulrika Eleonora tedy skutečně žila, ale fotografi e v té 
době ještě nebyly zcela běžné, a proto se ani neví, jak tato žena 
vypadala. Na historickém snímku (nahoře) je však přesto 
zachycena mlékárna z této doby. Sýrařka stojící u kotle se 
jmenovala Gerda Granberg, a právě ona byla jednou z těch, 
kterým bylo předáno toto „výrobní dědictví“ Ulriky Eleonory.

Gerda se narodila v Burträsku v roce 1896 Antonovi 
a Idě Sundquistovým. Také ona se vyučila mlékařkou ve 
škole ve Flarkenu a po ní začala pracovat v mlékárně Hössjö, 
patřící mezi ty mlékárny, jež vyráběly sýr Västerbottensost. 
Tam se setkala s Carl Johan Grandbergem, za kterého se 
později provdala. V rodině s nimi vyrůstalo „válečné dítě“ 
Lassie Fordell, které mohli bezdětní manželé později adop-
tovat. Sýrařka Gerda zemřela v devadesáti letech v roce 1986. 
Na životním příběhu Gerdy jako by se tak trochu promítal 
i životní příběh objevitelky sýra Vösterbottensost, Ulriky Eleo-
nory Lindström.

Sýr Västerbottensost postupně v oblasti vyrábělo několik 
sýráren, ale každá tak trochu jinak. Když roku 1910 jistý Johan 
Bexelius zaregistroval ochrannou známku „W“ u švédského 

Västerbottensost pokoušeli vyrobit i na jiných místech ve 
Švédsku, ale nikomu se nepodařilo docílit tu správnou kva-
litu, která vzniká pouze v Burträsku. A nikdo nedokáže dost 
dobře vysvětlit, proč tomu tak je.

Příběh začíná v roce 1835 v Lappträsku, kde se narodila 
holčička Ulrika Eleonora. Ve věku jeden a půl roku ztratila 
svou matku a její otec ji dal k adopci bezdětnému páru. Když 
bylo Ulrice Eleonoře třicet let, adoptivní rodiče zemřeli 
a mladá žena zdědila 500 riksdalerů (švédských korun), což 
bylo v té době docela slušné jmění. Za získané peníze si zapla-
tila studia na mlékařské škole v Degeberga u Lidköpingu 
v oblasti Västergötland. Zde se učila zejména sýrařskému 
řemeslu, brzy si osvojila výrobu švédského sýra Västgötaost, 
a v roce 1869 vstoupila po studiích s těmito znalostmi do nově 
otevřené mlékárny Gammelbyns v Burträsku. Ulrika Eleo-
nora zde začala jako pomocná síla, ale již po třech letech se 
z ní v mlékárně stala uznávaná kvalifi kovaná mlékařka.

Dodnes nikdo přesně neví, co se stalo v jistém osudovém 
dni v roce 1872, kdy se prvně objevil „recept“ na sýr Väster-
bottensost. Říká se, že se to vše stalo tak trochu náhodou. Mlé-
kařka, která zůstala při výrobě sýrů na sýrárně osamocena, 
byla najednou vyrušena svým milým a její následné rozptý-
lení vedlo k tomu, že naučená práce na sýrárně neproběhla 
přesně tak, jak určoval technologický postup. Srážení mléka 
prý probíhalo velmi dlouze a zpracovávané mléko a sýřenina 
v kotli byla chvílemi zahřívána a zase ochlazována. Pozor-
nost při výrobě byla rázem tatam, ale sýry, které Ulrika tehdy 
vyrobila, byly po uzrání najednou zcela jiné a svým způsobem 
nové a jedinečné. Proto byl později tento výrobní „omyl“ 
ještě několikrát odzkušován, a „nový“ výrobní postup pečlivě 
zapsán do nového výrobního postupu.

Ulrika Eleonora Lindström zemřela 15. února 1892 ve 
věku 56 let na pneumonii. Po celou svoji kariéru vždy pečlivě 
zaznamenávala údaje o výrobě sýrů, a tak podrobně doku-
mentovala svoji práci pro další pracovníky v mlékárně a pro 

Sýrařka Gerda Granberg, která jako jedna z prvních převzala a začala využívat recept na výrobu sýra Västerbottensost. 
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navíc svým podpisem garantuje i mistr sýrař, pan Thomas 
Rudin. Tradice a originální řemeslné zpracování sýra Väs-
terbottensost se tak jasně odráží v novém dekoru a současně 
akcentuje moderní značku v čase.

Z novodobé historie výroby sýra bych ještě připomněl, 
že v roce 1947 byl významný podíl produkce sýra vyvážen do 
Spojených států amerických, od roku 1990 se právě díky sýru 
Västerbottensost stala mlékárna Norrmejerier registrovaným 
dodavatelem sýrů na švédský královský dvůr. V roce 2003 ote-
vřeli švédský král s královnou v Burträsku muzeum „Dům 
sýra“ (The House of Cheese) s rozsáhlou expozicí informující 
o historii a tradici slavného sýra. V roce 2010 tu také proběhly 
velkolepé oslavy stého výročí registrované známky kvality „W“. 
Švédský král Carl Gustav XVI. byl také u dalšího slavnostního 
otevření, a to nové moderní sýrárny v Burträsku, která nahra-
dila původní továrnu z 19. století. Od roku 2016 se rozšířilo 
i výrobkové portfolio sýra, do kterého přibyla uzená varianta 
a také ještě déle zrající sýr s označením Extra Matured.

Společnost Norrmejerier (formálně Norrmejerier Ekono-
misk Förening ) je nejsevernější mlékárnou ve Švédsku a sou-
časně jednou z největších mlékárenských společností v zemi. 
Založena byla v roce 1971 společně třemi družstevními pod-
niky, a to Västerbottens södra mejeriförening, Skellefteortens 
mejeriföreningg a Lappmarkens mejeriförening. Společnost 
je vlastněna celkem 533 zemědělci, pracuje v ní něco přes 
500 zaměstnanců a vytváří obrat okolo 1,8 miliard švédských 
korun. Hlavními produkty jsou sýry Västerbottensost a čer-
stvé mléčné výrobky včetně zakysaných, uváděných na trh 
pod obchodní značkou Gainomax a Verum.

Do roku 2014 vyrá-
běla společnost Norrmeje-
rier okolo 8 tun sýra denně, 
s otevřením nového provozu 
v tomto roce došlo ale k navý-
šení a výroba nyní i nadále 
roste. Pro výrobu se samo-
zřejmě zpracovává výlučně 
mléko z oblasti Västerbotten, 

a to nejméně 80 000 litrů denně. Spotřeba na kilogram sýra 
je něco málo přes 10 litrů mléka. Před vlastním zpracováním 
je mléko tepelně ošetřeno šetrnou pasterací, pak se čerpá na 

patentového a registrač-
ního úřadu, byl to významný 
historický mezník pro tento 
švédský sýr. Kvalita sýrů se 
totiž u jednotlivých výrobců 
lišila a tomu chtěl Johan 
Bexelius zabránit regis-
trací ochranné známky, 
která zajistí pro sýr jedno-
tící výrobní standard. Na 
tomto postupu se nakonec 
mlékárny dohodly. Všechny 
sýry, které splňovaly přede-
psané jakostní parametry, 
mohly pak využívat symbo-
lickou korunku s písmenem 
„W“, doplněnou o výrobní 
rok a stáří sýra. Symbol byl 
razítkován přímo na povrch 
sýra.

Västerbottensost se 
postupně stal nejuznáva-
nějším švédským sýrem 
a dnes je oblíbeným mezi 
kuchaři jak ve Švédsku, 
tak v mezinárodním měřítku. Klasická značka „W“ byla 
využívána jako záruka kvality sýra v letech 1910 až 1974.
S ohledem na životní prostředí a potravinovou bezpečnost 
bylo od razítkování na povrch sýra upuštěno a symbol kvality 
nahrazen novým logem s písmenem „W“ na zlatém pozadí umís-
ťovaném na etiketě, kterým jsou opatřeny fólie a obaly na sýr.

Zodpovědnost za značku Västerbottensost převzala 
v roce 1985 společnost Norrmejerier, která je od roku 2001 
jediným držitelem této ochranné známky.

Rok 2015 byl dalším důležitým mezníkem ve vývoji 
značky Västerbottensost. Balení výrobků získalo nový vzhled, 
odrážející historický původ sýra. Obaly s černo-zlatým 
designem zdobí opětovně původní známka „W“ s králov-
skou korunkou, zaregistrovanou již v roce 1910. Původně 
ochranná známka „W“ působila jako záruka kvality pro sýry, 
který splnily přísné jakostní požadavky. Dnes to na obalech 

Historická raznice na sýr 
s emblémem W. Přestala 
se využívat se zavedením 
nových potištěných obalů.

Dnes již historická mlékárna v Burträsku, kde se vyráběl sýr Västerbottensost více než 100 let.
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výrobník, kde je technologický postup srážení mléka a zpra-
cování sýřeniny z pochopitelných důvodů utajován. Sýřenina 
se formuje do bochníků o průměru 42 cm (16 ½") a váží 18 kg 
(40 liber), což je také největší sýrový bochník vyráběný ve 
Švédsku. Ve formách se sýr lisuje po dobu 18 hodin, solí v solné 
lázni a následně zraje při teplotách okolo 12–14 °C po dobu 
nejméně 14 měsíců. Dnes se již ale vyrábějí varianty s délkou 
zrání 19 a 24 měsíců. Sýry ke zrání se ukládají na dřevěné 
police vyrobené z místního smrkového dřeva, což je rovněž 
jedním z požadavků chráněné a certifikované technologie, 
protože tato skutečnost ovlivňuje výsledný osobitý buket sýra.

Zrací sklepy v Ånäsetu připomínají katedrálu, neboť 
výška zracích regálů v nich je opravdu značně vysoká. Povrchy 
sýrů jsou opatřeny voskovým nátěrem. V jeden jediný oka-
mžik je ve sklepích okolo nejméně 140 000 bochníků tohoto 
úžasného sýra.

Ke spotřebitelům se sýr dostává v různých svých podo-
bách, jak krájený do různých výsečí a výkrojů, tak často i ve 
strouhané podobě, která je velice využívána zejména v gast-
ronomii.

Chuť sýra je výrazná, pikantní, charakteristicky mírně 
štiplavá s určitým podtónem lanýžové chuti, mírně slaná. Väs-
terbottensost má také náznak umami – páté základní chuti, ve 
které je možné najít onu lahodnost, která výsledný chuťový 
vjem doprovází. Konzistence sýrové hmoty je křehká, mírně 
drobivá, s drobnými krystalky přítomných aminokyselin, ale 
i tak není sýr výrazněji sušší, ale naopak spíše šťavnatý.

Otázkou opravdu zůstává, co je skryto za neobyčejnou 
chutí sýra, kterou zdejší mistr sýrař pan Thomas Rudin ozna-
čuje za „jantarovou“, a proč se může Västerbottensost vyrábět 
pouze v Burträsku? Je to snad onen tajemný recept, který 
vytvořila Ulrika Eleonora vlastně omylem díky své nepozor-
nosti při výrobě sýrů? Nebo to jsou ty smrkové police, na kte-
rých sýry dozrávají a které prý sýru propůjčují jeho zvláštní 
charakter? Jiní odborníci připomínají také vápenatou půdu 
v oblasti Burträsku, kterou kdysi „vytvořil“ pád meteoritu do 
této oblasti. A ještě trochu mysterie: vliv „půlnočního slunce“. 
Region Västerbotten se nachází již velmi blízko k polárnímu 
kruhu a jak vegetace, tak místní krávy mohou být ovlivněny 
„bílými nocemi“ v době dlouhé doby slunečního svitu v létě. 
Není snad i tato skutečnost odpovědí za tajemstvím Väster-
bottensost? Mikrobiologové se dále také přiklánějí k přítom-
nosti specifi cké mikrofl óry vytvořené lety ve zracích sklepích 
v Ånäsetu a dále ještě zdůrazňují dobrou mikrobiologickou 
kvalitu mléka z této zeměpisné oblasti, která je prostá zejména 
sporotvorných mikroorganismů. A několik skutečně hodně 
vymýšlivých jedinců hledá dokonce ještě další „čáry-máry“ 
v této vzdálené oblasti Švédska. Ale to je už skutečně někde za 

hranicí reality. Pravdou ovšem je, že se sýr v jeho charakteris-
tické kvalitě zatím nikde jinde vyrobit nepodařilo.

Sýr Västerbottensost se konzumuje jednak jako takový, 
zejména na zdejším oblíbeném knäckebrödu, a takto se nej-
lépe snoubí s fíky či hroznovým vínem. Důležité pro doko-
nalou chuť je jeho podávání při pokojové teplotě.

Pro svoji charakte-
ristickou kořeněnou chuť 
je však sýr ještě častěji 
používán jako přísada do 
pokrmů, a to jak v teplé, 
tak ve studené tradiční 
i moderní kuchyni. Velmi 
oblíbený je zejména k pří-
pravě sýrového koláče 
Västerbottensostpaj, tedy 
podobného pokrmu nazý-
vaného v Anglii a Francii 
jako fl an nebo quiche. Tento 
sýrový koláč je oblíbený 
zejména na Vánoce, kdy je 

servírován jako příloha k říčním rakům, což je obojí vyhlá-
šenou švédskou pochoutkou.

Na otázku, co dalo Švédsko světu, lidé často odpoví-
dají: „Ikeu, Abbu, hokej, …“. Tak teď už víte, že také skvělý 
sýr Västerbottensost! Tak tedy, až někdy do Švédska poje-
dete, nezapomeňte se na sýr zeptat. Kupte si ho a ochutnejte. 
Určitě mi potvrdíte, že se jedná o lahůdku, kterou stálo za to
poznat.  �

I v moderní výrobě sýra zůstalo zachováno mnoho tradičních 
řemeslných prvků.

Zrací sýry v Ånäsetu jsou nejenom pěkné, ale díky 140 000 sýro-
vých bochníků také náležitě provoněné.

Sýrový koláč Västerbotten-
sostpaj je zajisté nejlepší
gastronomickou pochoutkou 
připravenou ze sýra 
Västerbottensost.

Västerbottensost je skutečným „pokladem“ mezi švédskými 
sýry.
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Školy AHOL 
slaví v letošním 

školním roce 25 let 
existence

Mgr. MIRIAM LACINOVÁ,
ředitelka AHOL – Střední škola 

gastronomie, turismu a lázeňství,
Ostrava-Vítkovice

 

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeň-
ství se sídlem v Ostravě-Vítkovicích je jednou ze tří 

škol AHOL, které slaví v letošním školním roce 25 let
existence.

Kurzy
a vzdělávací obory

V závěru loňského roku jsme dokončili III. etapu pře-
stavby školy a můžeme říci, že nyní máme opravdu opti-
mální prostorové a technologické podmínky pro vzdělávání 
a výchovu našich studentů. Co konkrétně může AHOL 
– Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství svým 
studentům nabídnout? Vedle osobního přístupu aktivní stu-
dentský život: Nad rámec běžné výuky organizujeme certi-
fikované odborné kurzy, například barmanský, baristický, 
kurz delegáta a technického průvodce cestovní kanceláře, 
ECDL apod. V moderně vybavených učebnách techniky 
obsluhy nebo v gastronomickém studiu AHOL se žáci mohou 
zapojit do činnosti kroužků nápojové kultury či gastronomic-
kého kroužku. Dalšími kroužky jsou kroužky cizích jazyků 
– obchodní němčina, anglická konverzace, španělština, ruš-
tina či francouzština, na škole funguje i kroužek účetnictví 
nebo čtenářské dílny. Nabízíme atraktivní praxe v tuzemsku 
i zahraničí či účast žáků na projektech Erasmus+, v rámci 

kterých vycestují na odborné stáže do Londýna či německého 
Bad Neustadtu.

Ve školním roce 2017/18 poskytuje škola střední vzdělání 
s maturitní zkouškou vzdělávací obory:

�         65-41-L/01 Gastronomie – ŠVP Kuchař v moderní gas-
tronomii,

�         65-42-M/01 Hotelnictví – ŠVP Moderní hotelový provoz 
a ŠVP Barman – sommeliér, 

�         65-42-M/02 Cestovní ruch – ŠVP Provoz cestovní kan-
celáře, ŠVP Stevard v dopravních službách a ŠVP Zážit-
kový cestovní ruch, 

�         střední vzdělání s výučním listem v oboru 65-51-H/01 
Kuchař – číšník, 

�         střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém 
studiu oboru 65-41-L/51 Gastronomie – ŠVP Moderní 
gastronomie.

Nabídka oborů bude ve školním roce 2018/2019 rozší-
řena o tříletý učební obor Fastfoodová gastronomie.

19. ročník gastronomické soutěže AHOL CUP 2017. Zleva: 
Marek Dohnal, komisař Karel Mayer

19. ročník gastronomické soutěže AHOL CUP 2017. Zleva: 
Jakub Mrkva, Zbyněk Koubek
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Spolupráce a soutěže

Škola aktivně spolupracuje s celou řadou insti-
tucí, počínaje správními orgány od Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Vítkovice přes Magistrát města Ostravy 
po Krajský úřad MSK a MŠMT, dále s profesními a zájmo-
vými sdruženími, jako jsou Sdružení pro rozvoj MSK, 
Krajská hospodářská komora MSK, Dolní oblast Vítko-
vice, Moravian-Silesian Tourism až po firmy, ve kterých 
jejich žáci vykonávají odbornou praxi. Zástupci fi rem (např. 
Clarion Congress Hotel Ostrava, Park Inn by Radisson
Ostrava, Best Western Hotel Visla, hotel Mercury, Grand-
hotel Pupp Karlovy Vary, restaurace Paleta, restaurace
Colosseum Ostrava, Leo Express, RegioJet, Dolní oblast
Vítkovice, MAKRO Ostrava, MontyCon Ostrava, CK Rekrea, 
ČEDOK, CK Vítkovice Tours a další), ve kterých žáci vyko-
návají odborný výcvik nebo odbornou praxi, jsou zároveň 
i členy poradního sboru ředitelky školy. 

Výše uvedené partnerské fi rmy spolu se školou podporují 
žáky i v soutěžní oblasti, a to zejména na soutěžích kuchařů, 
barmanů, baristů, teatendrů a pivních specialistů. Mezi nej-
výraznější soutěžní úspěchy našich žáků patří zlaté pásmo 
Jakuba Mrkvy na mezinárodním mistrovství České republiky 
GASTRO JUNIOR BIDVEST CUP BRNO 2018 v kategorii 
Kuchař, zlaté pásmo Dominika Švancary v kategorii Barista, 
zlaté pásmo Natálie Studené v kategorii Barman a stříbrné 
pásmo Veroniky Kučerové v kategorii Číšník.

Vedle gastronomických soutěží se naši žáci účastní i sou-
těží ekonomických a jazykových. Nejvýraznějším úspěchem 
bylo vítězství Petra Horáka v kategorii AJ2 a 3. místo Francescy 
Cavalcante v kategorii NJ2 na 18. ročníku celostátní konver-
zační soutěže hotelových škol v cizích jazycích v Těšíně.

Zástupci spolupracujících fi rem se také podílí na reali-
zaci závěrečných zkoušek žáků oboru Kuchař – číšník, kdy 
praktická zkouška těchto žáků probíhá přímo v Clarion Con-
gress Hotelu Ostrava, a také se pravidelně účastní obhajob 
maturitních prací v profi lové části maturitní zkoušky. Za 
vysokou úroveň praktické přípravy udělila v září 2015 Hos-
podářská komora ČR škole čestné uznání. 

Vedle spolupracujících firem přispívá k rozvoji školy 
i úzká spolupráce s profesními svazy a asociacemi. AHOL 

– Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství je dlouho-
letou členkou Asociace hotelů a restaurací ČR (dále AHR 
ČR), České barmanské asociace (CBA), Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR (AKC ČR), Asociace číšníků ČR i Asociace 
ředitelů hotelových škol.

Pod odbornou patronací prezidentů AHR ČR, AKC ČR 
a CBA probíhá i školou organizovaná gastronomická soutěž 
s mezinárodní účastí a porotou AHOL CUP. V roce 2017 
proběhl v Multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic již 
19. ročník této soutěže. Této soutěže se zúčastnilo celkem 
20 soutěžících v kategorii kuchařských týmů, 36 soutěžících 
v kategorii Junior pro žáky základních škol na území města 
Ostrava, 31 soutěžících barmanů, 18 baristů a 11 teatendrů. 
AHOL CUPU se zúčastnili soutěžící z celé ČR i ze zahraničí. 
Bez podpory statutárního města Ostrava, MŠMT, zmíněných 
odborných asociací a spolupracujících fi rem i zájmu soutěží-
cích škol by realizace této soutěže v takovém rozsahu nebyla 
vůbec možná.

Odborná praxe v Grandhotelu PUPP Karlovy Vary. Zleva: Mgr. Anna Slaninová, Nikola Prokopovská, Lucie Kuchařová, Niki 
Wrobelová, Stanislav Kotán, Tereza Trčková, Veronika Kučerová, Natálie Zgubišová, Markéta Smolarčíková, Dennis Sobek, 
Marek Dohnal, Jakub Mrkva, Bc. Šárka Seibertová

Molekulární kuchyně. Zleva: Pavel Býček, Alex Rádl, Marek 
Mac, Jakub Mrkva, Markéta Ziajová
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Realizované projekty

Škola realizovala i celou řadu projektů, a to regionálních, 
národních i mezinárodních. Uvádíme zde stručný přehled 
těch nejvýznamnějších realizovaných projektů:

�         Vytváření vzdělávacích programů v souladu s Národní 
soustavou kvalifi kací a jejich pilotní ověřování (reali-
zováno 1. 3. 2010–28. 2. 2013 s rozpočtem 1 742 482 Kč).
Projekt nabídl nové možnosti v oblasti dalšího vzdě-
lávání. Poskytl účastníkům příležitost k získávání 
a uznávání kvalifi kací použitelných na trhu práce a ke 
zdokonalování klíčových kompetencí potřebných pro 
uplatnění v pracovním životě. Bylo vytvořeno 5 vzdělá-
vacích programů z oblasti gastronomie a služeb cestov-
ního ruchu v souladu s Národní soustavou kvalifi kací: 
Stravovací a ubytovací služby, Kuchař – číšník, Prů-
vodce cestovního ruchu, Barman, Sommeliér. Po jejich 
pilotním ověření absolvovali účastníci zkoušky dle 
hodnotících standardů NSK. Bylo proškoleno celkem 
180 účastníků.

�         Výchova k podnikavosti prostřednictvím student-
ských minipodniků (Projekt č. CZ.1.07/1.1.00/54.0048 
realizován ve školním roce 2014/2015). V rámci tohoto 
projektu byly na škole celoročně provozovány celkem 
tři minipodniky: minipodnik „Break city“ se zaměřil 
na nabídku zdravých svačinek a nápojů, minipodnik 
„Funny Pie“ realizoval svou činnost na úseku caterin-
gových služeb a minipodnik „Rozmarýna“ vybudoval 
na škole bylinkovou zahrádku a využíval vypěstované 
bylinky k přípravě čaje, míchaných nápojů, samostat-
ných produktů, k dochucení a dozdobení jídel ve školní 
kuchyni, k výrobě pomazánek apod.

�         Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů 
prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci 
s AHR ČR (projek č. CZ.1.07/1.1.00/54.0050 reali-
zován ve školním roce 2014/2015). Škola se stala part-
nerem AHR ČR při realizaci tohoto projektu. Hlavním 
cílem projektu byl rozvoj odborného gastronomického 
vzdělávání prostřednictvím odborných stáží žáků a peda-
gogů školy. Mgr. Kowalská absolvovala stáž v hotelu 
Fortuna City Praha, Mgr. Šnauerová a Mgr. Bartesková 
pak absolvovaly stáže v Park Inn by Radisson Hotel Ost-
rava. V hotelu Park Inn absolvovalo stáž celkem 21 žáků, 
v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava celkem 9 žáků. 
Odbornou praxi pod vedením mentora AHR ČR vyko-
návali žáci na úsecích: snídaňový servis, složitá obsluha, 
cateringové aktivity hotelů, hotelová kuchyň, recepce, 
housekeping.

�         Praxe pro život (projekt č. CZ.1.07/1.1.00/54.0031 rea-
lizován ve školním roce 2014/2015). Hlavním cílem pro-
jektu byl rozvoj počátečního vzdělávání prostřednictvím 
spolupráce hotelových škol v našem regionu a zapojení 
úspěšných odborníků z praxe do praktického vyučování. 
Domácí mobility žáků byly realizovány s HŠ Havířov, 
HŠ Šumperk a HŠ V. Priessnitze Jeseník. Žáci AHOL – 
SŠ GTL absolvovali stáže v hotelu Voroněž Brno, hotelu 
Santon Brno, na HŠ V. Priessnitze v Jeseníku a v Info-
centru Šumperk.

�         Techno-emocionální kuchyně I. (projekt z prostředků 
statutárního města Ostrava č. 1004/2016/ŠaS reali-
zován v roce 2016). V rámci podpory talentovaných žáků 
bylo napříč obory i ročníky vybráno 8 talentovaných 
kuchařů, kteří se mohli nad rámec běžné výuky setkávat 
na workshopech s šéfkuchaři z regionu i celé ČR,

a seznamovat se tak s nejnovějšími trendy v gastronomii. 
Realizován byl workshop s Miroslavem Kubcem (prezi-
dent AKC ČR), s šéfkuchařem Pavlem Čadilem (Park Inn 
by Radisson Ostrava), Miroslavem Moldřikem (City City 
Ostrava), Pavlem Býčkem (Alcron Praha), Miroslavem 
Kubcem (prezident AKC ČR) a dalšími. Žáci měli také 
možnost zúčastnit se exkurzí na špičková pracoviště 
v celé ČR (Alcron, Grandhotel Pupp Karlovy Vary atd.)

�         Techno-emocionální kuchyně II. (projekt z prostředků 
statutárního města Ostrava č. 1004/2017/ŠaS reali-
zován v letech 2017–2018). Projekt je pokračováním 
předchozího projektu Techno – emocionální kuchyně I. 
s rozšířením o molekulární mixologii.

Zahraniční spolupráce

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeň-
ství spolupracuje i s řadou zahraničních partnerských 
škol stejného zaměření. V roce 1993 začala škola spolupra-
covat s německými školami AFZ Rostock a Bildungszentrum 
Ribnitz-Damgarten, později se přidala spolupráce s polskou 
partnerskou školou Zespól Szkól Gastronomiczno-Hotelar-
skich ve Wisle a v roce 2011 přibylo ADC College v Londýně. 
Díky těmto partnerským institucím absolvovala řada žáků 
oboru Hotelnictví, Gastronomie a Cestovní ruch odbornou 
praxi v zahraničí. Odborné stáže v zahraničí se podařilo rea-
lizovat i díky mezinárodním projektům mobilit Leonardo da 
Vinci a Erasmus+. Škola dosud realizovala celkem 4 projekty 
mobilit:

�         Výzva 2011 – Leonardo da Vinci – projekt mobi-
lity CZ/11/LLP-LdV/IVT/134001 s názvem Praxe 
v Evropě, Evropa v praxi (celkem 4 běhy: září/říjen 
2011, červen 2012, říjen 2012 a březen 2013, zúčastnili 
se vždy 4 žáci – celkem vysláno 16 žáků na dvoutýdenní 
odbornou stáž v bavorském Bad Neustadtu),

�         Výzva 2012 – Leonardo da Vinci – projekt mobility 
CZ/12/LLP-LdV/IVT/134004 s názvem Za zkuše-
nostmi do Evropy (únor 2013 – odborná stáž 12 žáků 
oborů Hotelnictví a Cestovní ruch v Londýně),

�         Výzva 2013 – Leonardo da Vinci – projekt mobilit CZ/13/

Techno-emocionální kuchyně s Miroslavem Kubcem. Zleva: 
Mgr. Anna Slaninová, Dennis Sobek, Lucie Hrabčáková, 
Miroslav Kubec, Anush Tunyanová, Martin Vantuch, Marek 
Dohnal, Jakub Mrkva
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LLP-LdV/IVT/134004  s názvem Za zkušenostmi do 
Londýna (březen 2014 – dvoutýdenní odborné stáže 
12 žáků oboru Hotelnictví, Gastronomie a Cestovní ruch 
v Londýně),

�         Výzva 2015 – Erasmus+ – Klíčová akce 1 – mobility 
osob 2015-1-CZ01-KA102-013619  s názvem Za praxí 
do Evropy (dvoutýdenní stáže žáků oboru Hotelnictví, 
Gastronomie a Cestovní ruch v bavorském Bad Neu-
stadtu (celkem 4 běhy á 4 žáci, tedy 16 žáků) a v Lon-
dýně (celkem 2 běhy á 12 žáků, tedy 24 žáků).

�         Mimo odborné stáže v rámci projektů Leonardo da 
Vinci či Erasmus+ žáci vykonávali odborné praxe na 
Rhodosu, v Německu, Španělsku, Francii, Itálii a na 
Slovensku.

V roce 2013 jsme navázali intenzivní spolupráci 
s Hoteľovou akadémií Ľudovíta Wintera v Piešťanech, 
s Lycée des métiers de Bazeilles a se Zespól Szkól Eko-
nomiczno – Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cie-
szynskiej v Cieszynie.  V rámci Výzvy 2014 získala AHOL 
– Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství grant 
z programu Erasmus+, Klíčová akce 2 – Strategická part-
nerství v odborném vzdělávání na realizaci projektu číslo 
2014-1-CZ01-KA202-001842 – Evropou za poznáním. 
Výše získaného grantu činila 70 250 eur. Hlavním cílem pro-
jektu bylo postupně realizovat 4 mezinárodní projektová 
setkání, na každé partnerské škole vždy jedno. Ve školním 
roce 2014/2015 bylo realizováno pětidenní mezinárodní pro-
jektové setkání v Ostravě ve dnech 2.–6. 2. 2015 a v Piešťa-
nech ve dnech 13.–17. 4. 2015. Ve školním roce 2015/2016 
pak proběhlo mezinárodní projektové setkání v polském 
Těšíně ve dnech 25.–29. 1. 2016 a ve francouzské Baze-
illes ve dnech 25.–30. 4. 2016. Během těchto pětidenních 

setkání se účastníci projektu seznámili s historií, kulturou, 
tradicemi dané země, poznali její národní kuchyni i regio-
nální speciality, navštívili turisticky atraktivní místa v daném 
městě či region, naučili se technologický postup i prak-
tickou přípravu vybrané národní speciality. Výstupem pro-
jektu publikovaném na Platformě výsledků Evropské komise 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects) 
byly bulletiny z jednotlivých setkání, mezinárodní kuchařka 
a gastroslovníček. Všichni účastníci projektu získali doku-
menty Europass – mobility a ECVET. 

Do projektu „Evropou za poznáním“ se v průběhu 
čtyř mezinárodních projektových setkání zapojilo celkem 
47 žáků a 8 odborných vyučujících v roli doprovodných 
osob. 

Ocenění

V průběhu samostatné existence získala AHOL – Střední 
škola gastronomie, turismu a lázeňství několik významných 
ocenění:

�         listopad 2013 – Asociace hotelů a restaurací ČR udělila 
škole titul Škola roku 2013,

�         prosinec 2016 – Sdružení pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje a Krajská hospodářská komora MSK udělila 
školám AHOL v kategorii Vzdělávací instituce „Oce-
nění za dlouholetý přínos k rozvoji Moravskoslezského 
kraje“,

�         leden 2017 – AKC ČR udělila škole bronzovou medaili 
M. D. Rettigové.

�

19. ročník gastronomické soutěže AHOL CUP 2017 – vyhlášení čtyřčlenných kuchařských týmů. Zleva: Ing. Hana Holíková, 
Jakub Sedláček (AKC ČR), Mgr. Miriam Lacinová, 2. místo: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Cieszyn, Polsko,
1. místo: Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, 3. místo: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná 
škola, Opava
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Lidské osudy většinou nejsou přímočaré. Téměř vždy 
jsou odrazem doby, kdy jsou prožívány. Člověk má 

přání, představy o tom, co by v životě chtěl dělat, čeho 
by chtěl dosáhnout, jak by život chtěl prožít. Život však 
mnohdy připraví úskalí, komplikace, které nás nutí 
k tomu, abychom se s nimi poprali a abychom s nimi bo-
jovali. V nejednom případě jsou silnější než my. Nezbývá 
proto nic jiného než se okolnostem přizpůsobit a hledat 
jiné místo a směr, kterým se chceme na své životní pouti 
ubírat.

Nejinak tomu bylo i u Josefa Vávry. Jeho sen stát se 
námořním kapitánem se nemohl naplnit, protože doba 
a okolnosti mu nepřály. Nesplňoval jedno ze základních kri-
térií, které rozhodovalo v jeho době o tom, co bude absolvent 
devítiletky dělat – kam půjde. Kritérium známé starší gene-
raci jako nevyhovující kádrové předpoklady bylo tehdy velmi 
mocné. Řekli bychom dnešní mluvou „přes to nejel vlak“. 
A v některých případech, a právě v pivovarství, těch příkladů 
je více než v jiných oborech. Nakonec to ale bylo dobře. Asi 
bychom měli experta, který velí lodi, třeba tankeru, ale neměli 

Některá ocenění Ing. Josefa Vávry:

• Byl fi nalistou soutěže Manažer roku 2013. V roce 2014 získal ocenění Manažer roku 2013 v oboru GASTRONOMIE.

• Sládek roku 2015 od Sdružení přátel piva (čehož si velmi váží). 

•  V roce 2016 a 2017 získal ocenění Za dlouhodobou kvalitu piva od Pivo, Bier & Ale a ve výčtu bychom mohli pokra-
čovat…

•  Při oslavách Dnů českého piva od Českého svazu pivovarů a sladoven čestnou plaketu F. O. POUPĚTE za podnikatelský 
a ekonomický přínos pivovarství, sladařství a návazným odvětvím v České republice.

FOTO: archiv J. Vávry

Osud chtěl, že se Josef Vávra,
místo vysněného námořního kapitána, 

stal vynikajícím pivovarníkem
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bychom vynikajícího sladovníka a pivovarníka v jedné osobě. 
Tou se naštěstí Ing. Josef Vávra stal.

Narodil se 24. 10. 1959 v Humpolci. A i dnes bydlí na 
samotě Radostín nedaleko Jiřic u Humpolce, několik kilo-
metrů od dnešního působiště Rodinného pivovaru Bernard 
v Humpolci.

Nikdo z jeho rodiny původně „pivovarskej“ nebyl. Ale 
s jeho sourozenci spojení s pivem a pivovarským oborem to 
začalo, a jak často Josef Vávra zdůrazňuje, zprvu především 
se sladem. A to nejdůležitější: pokračuje… 

Jaké bylo jeho první setkání s pivem? Pamatuje si, že to 
bylo u oběda, snad v sedmi letech, a nechutnalo mu, zdálo se 
mu hořké a divil se, že to někdo může pít.

Ale později mu přišel na chuť. Bylo to ještě na základní 
škole v místní obci Jiřice, kdy mu hospodská pivo nabídla. 
Když vyšel s půllitrem před hospodu, vypili s dalšími pěti spo-
lužáky první půllitry piva a cítili se jako hrdinové. Ale to stále 
ještě nevěděl, že pivo bude jeho osud. 

Jeho otec soukromě hospodařil, a proto dobře věděl, že 
když se dělá na poli, pivo je to, co nejlépe doplňuje tekutinu 
a minerály. Pokud se to ovšem nepřehání. Josef Vávra tvrdí: 
„Piju pivo asi od 13 nebo 14 let, ale alkoholika ze mě neudělali.“

Do pivovaru chodil od 14 let za sestrou a i jeho nejstarší 
bratr tam pracoval. Než aby po škole čekal na autobus domů 
někde na zastávce, seděl raději na varně a pozoroval, co a jak 
se tam děje. Jedna z prvních vzpomínek na pivovar je u něj 
spojena s vůní. Nádherně mu voněl rmut i chmelovar, dodnes 
to považuje za nádherné vůně.

„Na základní škole se mně líbila matematika, chemie, 
fyzika, nelíbily se mně jazyky. Viděl jsem v nich spíše chaos 
bez pravidel,“ vzpomíná J. Vávra na školní léta. Ale osud 
zásadním způsobem zasáhl do jeho plánů.

Jeho sen byl, jak jsme zmínili, stát se námořním kapi-
tánem. Realita ale byla jiná. Chtěl studovat na dopravní prů-
myslovce v Žilině, a tím mít snadnější cestu k naplnění jeho 
snu plout na mořích a velet lodím. Ale tehdejší třídní učitel, 
jehož jméno nechce ani po letech prozradit, mu řekl, ať tam 
na zkoušky ani nejezdí, že je jasné, že nebude přijat. Jak vzpo-
míná, místní soudruzi neunesli, že otec je soukromý země-
dělec, chodí do kostela, a tak byl rok 1974 zlomový. Žádná 
střední škola. A tak si řekl, že se půjde učit sladovníkem, i když 
do pivovaru původně jít nechtěl.

„Ta doba byla taková. Přes stranické rozhodnutí nejede 
vlak, jak se tehdy říkalo. Nikdo mě ale nepřemlouval, že na 

pivovarskou dráhu nemám chodit. A navíc mně to ve čtrnácti 
bylo tak trochu jedno,“ říká smířlivě Josef Vávra.

Měl nastoupit do Budvaru v Českých Budějovicích. Ale 
přišla další změna v plánech. „Když jsme stavěli panáky ze žita 
na našem poli s otcem, v tu chvíli se blížila černá volha, jako 
dnes vidím, jak se houpala na nerovnostech polní cesty. Vystou-
pili muži v oblecích se vzkazem, že přijeli proto, že v Českých 
Budějovicích se učební obor zrušil a chtěl-li bych do učiliště 
v Plzni. A když jsme s otcem souhlasili, černá volha zase v klidu 
odjela – docela dramatický úvod mého učňovského období,“ 
vzpomíná na složitou dobu Josef Vávra.

V Plzni se v letech 1974–1978 vyučil sladovníkem. 
Učňovská léta se mu líbila. Nejvíce technologie a strojní 
zařízení. Rád vzpomíná na dobré učitele technologie, přede-
vším Františka Dubského a Víta Albla. Dokonce obdržel titul 
Vzorný učeň a vyhrál soutěž Nejlepší sladovník ČSSR v roce 
1977 a titul Mistr zítřka. „Tak trochu mně to připadá jako ame-
rický příběh, ale v českých poměrech. Cesta z učně ke sladovní-
kovi,“ říká s vážnou tváří Josef Vávra a dodává: „Dobrý sládek 
se musí naučit dělat slad a potom ze sladu si musel udělat pivo. 
A nezapomeňte, že dříve měl každý pivovar svou sladovnu.“ 
Ale vše nebylo jen plné úspěchů. „Neměl mne příliš rád mistr 
odborného výcviku a slíbil mně, že se nevyučím. Řekl mi: ‚Vávro, 
já vám garantuju, vy se nedoučíte,‘ ale raději jej nebudu jme-
novat,“ dodává dnes už s úsměvem.

Poté pokračoval ve studiu na střední průmyslové škole 
pro pracující. Znamenalo to týden studia na Střední průmys-
lové škole potravinářské v Plzni a týden práce v humpoleckém 
pivovaru. Mimochodem, tam se mj. potkával se sestrou, která 
pracovala v pivovaru až do odchodu do důchodu.

Protože vystudoval střední školu pro pracující, měl tehdy 
požadovaný „dělnický původ“, a tak mohl na vysokou. Nikdo 
mu již ve studiích nebránil. „Prostě platilo, že někde byli dobří, 
někde zlí soudruzi, někde to šlo,“  lakonicky a peprně komen-
tuje tehdejší dobu Josef Vávra.

J. Vávra s diplomem Vzorný učeň  FOTO: PORT/jv

J. Vávra ve varně Ostravaru (snímek není datován) 
FOTO: archiv. J. Vávry 
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Josef Vávra v roce 1994 jako první v České republice 
zavedl úplně nový způsob mikrofi ltrace, a to na zařízení 
fi rmy Handmann. 

V roce 1996 přišel na trh s lahvovým pivem – 
Svátečním ležákem s přídavkem živých pivovarských 
kvasnic, který se dnes stáčí do lahví s retro patentním 
uzávěrem (od roku 2002, v té době to dokázal pivovar 
Bernard jako jediný průmyslový pivovar u nás). 

V roce 2006 Josef Vávra uvařil světlé nealko pivo, 
které do roka po uvedení na trh získalo ocenění (1. místo) 
v degustační soutěži České pivo. O rok později uvařil 
polotmavé (jantarové) nealko pivo, které v té době bylo 
raritou na evropském, možná i světovém trhu. V roce 
2008 obohatil český pivní trh nealkoholickým ovocným 
pivem – Bernard švestka, v roce 2009 – Bernard Višeň. 
V roce 2014 jako první u nás uvařil v průmyslovém pivo-
varu pivo – Bernard Bohemian Ale (BBA), svrchně kva-
šené pivo, pro které vybudoval nový „malý pivovar“ 
v rámci stávající výrobní technologie pivovaru.

V roce 2016 uvedl na trh Bernard IPA, nejdříve 
v lahvové verzi, později i sudové. Výjimečné je především 
to, že při vaření tohoto speciálu použil pouze české suro-
viny včetně chmele.

Čerstvou novinkou u nás je nedávné uvedení do pro-
vozu odstředivky hořkých kalů mladiny před spíláním.

Po průmyslovce nastoupil na Vysokou školu chemicko-
-technologickou v Praze. Byl známý tím, že své názory, které 
nebyly vždy komfortní s názory tehdejšího režimu, dovedl sdělit 
i na veřejnosti. Vzpomíná třeba na předmět Mezinárodní děl-
nické hnutí. Na jednom semináři měl mluvit o zakládání komu-
nistické strany. Vávra tehdy řekl, že se pár lidí „vožralo“ a založili 
stranu, a dodává: „Pamatuji si, jak soudruh vyučující zkoprněl 
a připomněl mně, že právě já vystudoval za ‚dělnické peníze‘.“

Ale Josef Vávra netrávil čas jen studiem a v laboratořích. 
Věnoval se i sportu. Běhal 1 500 metrů a delší vzdálenosti, 
a dokonce za Pacov běhal druhou ligu. Nakonec přesedlal na 
maraton a jeho nejlepší výkon pod dvě a půl hodiny (přesněji 
2.28) je dodnes hodný obdivu. 

„Možná, že bych maraton ještě dnes uběhl, ale jen kdybych 
musel,“ komentuje svou dnešní sportovní formu s širokým 
úsměvem Josef Vávra. Ještě v roce 2011 běžel Mattoni běh 
10 km v Praze s časem těsně přes hodinu.

„Nikdy jsem nebral studijní stipendium, ale sportovní. 
Dokonce jsem dostal od trenéra nabídku, abych přerušil studia 
a věnoval se atletice. Ale naštěstí jsem měl tehdy dostatek 
rozumu a studia měla přednost. Nabídku trenéra jsem odmítl.“

Z dob studií na VŠCHT rád vzpomíná na doc. Ing. Jaro-
slava Čepičku, CSc., a učitele anorganické chemie ing. Koutka.

„Diplomku na téma Zvyšování biologické trvanlivosti piva 
jsem dělal v Budvaru u docenta Jana Šavla. Považuji jej dodnes 
za jednu z největších hlav v našem pivovarství,“ komentuje Josef 
Vávra situaci dnes. „U něj se totiž snoubí nejen vynikající znalost 

teorie, ale je schopen použít nebo promyslet její dopad do praxe. 
Nikdy není v jeho výzkumu samoúčelnost,“ dodává ing. Vávra.

V tamním pivovaru mu po promoci v roce 1983 nabídli 
i místo, ale protože měl stipendium Severomoravských 
pivovarů, chystal se nastoupit do opavského pivovaru. 
A v posledním ročníku studií se také oženil. Mimochodem, 
jeho manželka Iva, která pochází z Opavska, s ním sdílí jeho 
pivovarskou kariéru a je vedoucí laboratoře v humpoleckém 
pivovaru.

„Kdyby nabídka z Budějovického Budvaru přišla dříve, 
asi bych nepřemýšlel a šel bych tam. O tom, že nastoupím do 
Ostravaru, a ne do původně zamýšleného pivovaru v Opavě, 
rozhodla nakonec docela prozaická okolnost,“ vzpomíná na 
jedno ze zlomových období kariéry ing. Vávra. „Tamní pivo-
varníci měli obavy z nástupu mladého pivovarského inženýra, 
a tak si vymohli, abych tam nenastoupil. Asi se báli konku-
rence,“ dodává s lehkým úsměvem.

Důsledkem bylo, že bydlení v Opavě znamenalo vstávání 
po řadu let ve čtyři ráno a návrat z pivovaru kolem páté.

Nástup do Ostravaru měl však pro nového zaměstnance 
řadu specifik. Co jej udeřilo v Ostravaru hned před vraty 
pivovaru do nosu, byl štiplavý zápach z chemiček a z Ost-
rama, kde se dnes ze známých ostravských lagun těží kaly. 
„Ten hnusný karbonový smrad byl tak intenzivní, že když jsem 
dostal napít místního piva, bylo jim cítit,“  vzpomíná na ostra-
varské začátky tehdy mladý absolvent VŠCHT. „Měli tam totiž 
ještě otevřené štoky. Ale všichni to pili a možná jen já jsem měl 
jakousi brzdu v krku,“ dodává ing. Vávra.

Ne vše tam však bylo špatné. Co bylo dle jeho názoru 
na ostravské štaci užitečné, byla možnost vidět, co zname-
nají moderní technologie, přesněji nová zařízení, např. vířivá 
káď, nový kmen kvasnic a nová varna, která se tam otevřela 
v roce 1987. Jakmile kombinace technologií a zařízení byla 
uvedena do provozu, do té doby špatné ostravské pivo bylo 
postupně jedním z nejlepších v republice a v každém případě 
nejlepší v Severomoravském kraji. Svým způsobem byla léta 
Ostravaru i učednickými roky budoucího sládka i pivovar-
ského manažera. 

J. Vávra s roboty Standa a Pepa. Prý ten druhý je pracovitější. 
FOTO: PORT/jv

Pečlivému oku J. Vávry nic ve spilce neunikne.
FOTO: PORT/jv
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V posledním roce své existence v roce 1991 před pri-
vatizací prodal humpolecký pivovar 26 000 hl piva. 

V roce 1992 již 106 000 hl, přičemž do té doby 
rekord pivovaru byl kolem 45 000 hl. 

A letošní rok bude znamenat pokoření další, opět 
rekordní hranice, 330 000 hl výstavu…  FOTO: PORT/jv

Ani na vedení podniku si nemohl stěžovat. Zvláště 
ředitel Jiří Oslizslo byl ten, o němž Josef Vávra dodnes tvrdí, 
že byl férový člověk. A během ostravského období se poznal 
i s Ing. Janou Hajníkovou, která tehdy dělala vedoucí labo-
ratoře a dnes pracuje v humpoleckém pivovaru jako vedoucí 
výroby. Zkrátka jeho profesní alter ego. 

Ačkoliv ing. Vávra nikdy nebyl členem žádné politické 
strany, těsně před listopadovým převratem dělal předsedu 
tehdejších odborů, ROH. Tato okolnost se ukázala v násle-
dujícím polistopadovém období velmi významná. Nechme 
Josefa Vávru vzpomínat „V té, dá se říci přelomové době, jeden 
z kandidátů na ředitele Jiří Baďura vyhrál a měl být jmenován 
ředitelem Severomoravských pivovarů s tím, že se Ostravar 
osamostatní. Dlouho však nepřicházelo jmenování. A tak jsem 
se začátkem roku 1990 zajel zeptat tehdejšího ministra země-
dělství Kubáta, kam pivovary příslušely, jak se věci mají. Čekal 
jsem na něj snad pět hodin a Kubát nikde. Naštěstí mně jeho 
sekretářka slíbila, že jmenování mu dá k podpisu. A do tří 
dnů dekret opravdu přišel.“ A dodává: „Za rok a půl šéfování 
odborů se nestydím, dosáhli jsme mnohé nebo přesněji, i já jsem 
alespoň k něčemu v případě Baďury pomohl. A nebyly to jedno-
duché měsíce.“

Ing. Vávra se vzdal funkce v ROH, aby totiž nebyl ve 
střetu zájmů, když přichází rozhodující zlom v jeho kariéře. 
Osud tomu chtěl, že se setkal s Ing. Stanislavem Bernardem. 
A začalo dodnes velmi úzké přátelství, spolupráce a vzájemný 
respekt. Spolupracovali na prodeji ostravarského piva do 
Polska. Žádné pivo však neprodali, protože v Polsku vstou-
pila v platnost ochranářská daň pro dovoz piva, ale dostali 
možnost a vzájemně se dobře poznali. 

Potom přišel pro budoucnost, jak se ukázalo, zásadní, 
nikoliv však jednoduchý a jednoznačný okamžik. Za Vávrou 
přijel švagr s informací, že se bude dražit v malé privatizaci 
pivovar v Humpolci, a s otázkou, co tak do toho jít.

Josef Vávra si udělal jen tak, řekněme zkusmo, rozvahu 
a řekl mu: „To je blbost, to nemůže vyjít.“ Ale nakonec se rozjeli 
za Stanislavem Bernardem do Hájů u Opavy. I ten potvrdil, že 
„je to taky blbost“, ale zároveň řekl, že je nutné o tom popře-
mýšlet, za jakých určitých podmínek by to šlo. A Josef Vávra 
dodává: „Nezapomeňte, že se jednalo o gentlemanskou dohodu 
nebo přesněji ujednání per huba, to je třeba zdůraznit.“

Historie je známá, trojlístek Bernard, Vávra a Šmejkal 
pivovar v Humpolci vydražili, s ředitelem Baďurou v Ostra-
varu se dohodli, že si ing. Vávra vzal neplacené volno, protože 
nevěděl ani on ani nikdo jiný, jak to vše s pivovarem v Hum-
polci dopadne.

„O dražbě již nechci mluvit, byla mnohokrát popsaná. Jen 
uvedu, že jsme to koupili neskonale draze, ale jen jednou jsme řekli 
cenu a vůbec jsme nepřihazovali. Prostě, taktika zvolená Standou 
byla perfektní, ostatní dražitele jsme odrovnali. Ale po dražbě 
jsem byl odrovnán především já, protože nikdo jiný si nepřál 
víc, aby vyhrál někdo jiný,“ říká Josef Vávra dnes, po letech již 
s úsměvem. Ale tehdy prý mu do smíchu opravdu nebylo…

Pivovar vydražili 26. 10. 1991 a první pivo nabídli na trh 
již na Mikuláše téhož roku.

„Finanční podrobnosti jsou známé. Slad a chmel byly 
v pořádku, ale vysoutěžili jsme naprosto nepitelné pivo v ležác-
kých tancích, protože měsíc před dražbou už se nevařilo,“ 
popisuje vcelku dramatickou situaci ing. Vávra. A pozname-
nává: „Pivo jsme nakonec museli vylít do kanálu, samozřejmě 
po dohodě s místními vodárnami. Dodnes si vzpomínám, že se 
v prvních měsících všechno čistilo, protože základní sanitace, 
řekněme eufemisticky, nebyla dokonalá.“

Díky tomu, jak byl pivovar zanedbán, se humpolečtí 
pivovarníci naučili, kterak dělal nepasterizované pivo, prostě 
z nouze cnost, a další pivovary je od té doby napodobují. 

V době, kdy nepasterizované pivo mělo trvanlivost deset dnů, 
jak bylo zvykem, ale noví majitelé humpoleckého pivovaru 
dávali dvacet, poté třicet dnů a dnes 8 měsíců.

Následující dva tři roky se prodávalo humpolecké pivo 
dobře, nebyly problémy. Mezitím také došlo k dohodě, že 
původní spolumajitel, Rudolf Šmejkal, vyměnil pivovarský 
podíl za 3/5. podíl v rádiu Vysočina, a vlastnická struktura se 
tak v roce 1999 ustálila. 

Ale v následujících letech začaly podle humpoleckých 
pivovarníků velké pivovary uplácet hospody. „Proto jsme 
začali hledat jiné cesty. Na uplácení jsme totiž neměli, protože 
jsme spláceli úvěry,“ vzpomíná na složité období Ing. Josef 
Vávra a dodává: „Hledal se proto strategický partner, kterým 
se nakonec stal belgický pivovar Duvel Moortgat. A v roce 2001 
jsme podepsali smlouvu o postoupení 50 % akcií.“

Dlužno podotknout, jak ing. Vávra opakovaně zdůraz-
ňuje, že peníze od Belgičanů se použily hlavně na podporu 
obchodu a marketingu. Jak se dnes ukazuje, byl to správný 
tah. „Důležité je to, že partner svůj podíl nekupoval s postran-
ními úmysly, ale jeho představitelé vždycky jednali s cílem dosáh-
nout na polovinu, tedy podíly 50 na 50. Otevřeně řečeno není to 
běžný vlastnický podíl,“ komentuje složitá a z dnešního pohledu 
opět přelomová jednání Josef Vávra. „Bylo hezké, jak Michel 
Moortgat při diskusi citoval svého dědečka, když se jednalo o to, 
kdo bude mít 51 a kdo 49 procent: už můj děda říkal minoritní 
akcionář, hloupý akcionář, a tak to platí i dnes,“ dodává se spo-
kojeností v hlase ing. Vávra. Belgičtí partneři mají veškeré eko-
nomické a účetní údaje a do řízení pivovaru manažerskému 
týmu Josefa Vávry a Stanislava Bernarda nezasahují.

Josef Vávra je však především pivovarský odborník, 
technolog, a ať to slovo zní starší generaci jakkoliv, je přede-
vším budovatel pivovaru, i když často poněkud v pozadí. Tak 
jako na počátku jeho kariéry, technika, technologie, strojní 
zařízení jsou tam, kde je nejvíce doma, tomu nejvíce fandí, 
tam se cítí opravdu nejlépe. Jeho technicko-technologická nej 
jsou uvedena na jiném místě.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že profesní život Josefa Vávry 
je symbolem naplněných představ, nebylo tomu však vždy. 
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Technologie a zařízení jsou láskou J. Vávry.  FOTO: PORT/jv

J. Vávra s oceněním F. O. Poupěte  FOTO: archiv J. Vávry

�

Patrně nejsložitější období byly podle něj léta 1995–1997. 
Úspěch humpoleckého pivovaru nezůstal bez odezvy. Některé 
konkurenční pivovary si na jeho příkladu potvrdily, co se již 
dávno vědělo. Bez hospod jako cenných prodejních, ale i mar-
ketingových uzlů není šance na úspěch na trhu. U piva to platí 
stoprocentně. „Víte, s hospodářskou soutěží to nemá nic spo-
lečného, a musím říci, že jsme se Standou, ale i s dalšími spo-
lupracovníky strávili nejednu noc diskusemi, co a jak udělat, 
aby se dobře rozjetý projekt nezadrhl. A mohl, to mně věřte. Ale 
nestalo se tak, naštěstí nejen pro nás, ale snad jsme upozornili 
na určitou nesystémovost, nechci-li to nazvat jinak,“ komen-
tuje těžké období s vážnou tváří Josef Vávra. A kdy mu bylo 
nejlépe, nebo přesněji, kdy opět viděl v podnikání v pivovar-
ství světlo na konci tunelu? „Snadná odpověď. První satisfakce 
přišla v roce 1994, kdy jsme s naší dvanáctkou vyhráli PIVEX. 
O to cennější bylo, že vyhrála u laické i u odborné komise. 
A nezapomeňte, byli jsme teprve třetím rokem na trhu,“ vzpo-
míná již s úsměvem a dodává: „V poslední době mně udělaly 
radost dvě události. Především, když naše značka piva Ber-
nard Bohemian Ale vyhrála evropskou soutěž World’s Best 
Belgian Style Ale 2015. A když sládek našeho partnera Duval 
Hedvig Neven komentoval zaslané vzorky z Humpolce, že to 
byl jeden z nejlepších Ale, co kdy chutnal. To potěší, ale i zava-
zuje.“ I když podle Vávry výrobci z některých minipivovarů 
naopak komentovali, že jim takové pivo nechutná, a snad 
byli i pobouřeni. A velká diskuse byla i kolem názvu Bohe-
mian Ale. Ptali se, jak může být ale vařen v Čechách, z českých 
surovin a české vody. „Víte, je to stejné, jako když někdo vaří 
americký ALE. Má sice americký chmel, americké slady, ale 
nemá americkou vodu! A jak víme, více nežli 92 % piva je voda.“

Odborník, jakým ing. Vávra je, má jistě představu o tom, 
jaké pivo má budoucnost. Podle něj každé dobré pivo, ať je 
jím weizen bier, ipa, ale, nebo lager. A jaké nové trendy pře-
pokládá, nebo dokonce očekává nějakou revoluci v pití piva 
u nás? „Revoluce už byly, ta poslední byla v roce 1842, kdy 
v Plzni vzniklo spodně kvašené pivo. Vše ostatní již bylo, možná 
ještě vznikající s paprikou, čokoládou, ale bude to jen promile 
celkové produkce. Myslím, že stále hodně se bude pít ležák, pro-
tože je to nejvíce pitelné pivo. A byli bychom rádi, kdyby se pilo 
nejvíce českého ležáku,“ říká Josef Vávra a dodává: „U svrchně 
kvašených piv je výroba jednodušší, ale v našich končinách to 
bylo po několik desítek let přetrženo. Měli jsme jen desítku 
nebo dvanáctku, nepočítám-li sedmičky, a ta ostatní nebyla pro 
Čechy k dispozici. Myslím si, že svrchně kvašená piva budou na 
trhu posilovat, ale zároveň nepočítám s tím, že by podíl těchto 
piv byl někdy přes 50 %.“ 

Josef Vávra tvrdí, že lidé sice volají po speciálu, rádi je 
ochutnají třeba jednou nebo párkrát. Proto se patrně více 
dostanou do popředí americké IPA, jsou hořké podobně 
jako ležák. Velkým tématem poslední doby je trvalý a možná 

rychlejší odchod konzumentů piva z hospod i v souvislosti se 
zavedením EET a zákazem kouření. Je tento trend pro Josefa 
Vávru překvapením? „Již byl pociťován odchod hostů z hospod 
u velkých pivovarů, ale například u nás přesto zaznamenáváme 
nárůst prodeje piva do hospod a restaurací. Zavedení EET však 
vidím jako problém a snad ještě horší je zákaz kouření. Osobně 
si myslím, že to byl správný krok. Ale hlavně venkovské hospody 
pokles zaznamenávají. Reálný dopad ještě uvidíme, dopad uza-
vírání venkovních zahrádek se zhoršeným počasím může zna-
menat, že ti, kteří do hospody chodili na pivo i si zakouřit, tam 
prostě chodit nebudou. A to pocítí pak všichni.“

Josef Vávra pochází z početné rodiny. A proto si svého 
rodinného prostředí váží. Jeho žena, jak už jsme zmínili, je 
šéfovou kvality v pivovaru. Mladší bratr je šéfem údržby, tech-
nické podpory a starší bratr, který loni odešel do důchodu, 
pracoval na stáčírně keg sudů. Vedle Vávrových pracuje 
v pivovaru několik manželských párů nebo i rodinných týmů. 
Rodinná fi rma se nezapře.

Josef Vávra však má i své hobby, i když největší je asi 
jeho práce v pivovaru. Dnes již sice neběhá, ale jeho zálibou 
se stala sportovní střelba. Ke svému relativně novému koníčku 
poznamenává: „Když jsme koupili sladovnu v Rajhradu u Brna, 
pozvala mne dlouholetá pracovnice sladovny paní Kostelecká na 
střelnici na střelbu z brokovnice. Pro mne to tehdy byla úplná 
novinka. Dnes ale mám zbrojní průkaz a jejímu synovi, olym-
pijskému vítězi Davidu Kosteleckému jsem řekl, že jej jednoho 
dne porazím. Fakt je, že se tak doposud nestalo. Třeba jednou 
ano, ale musím ještě opravdu hodně potrénovat,“ komentuje své 
zanícení pro sportovní střelbu s trochou nadsázky Josef Vávra.

A jaký má názor na roli sládka při přípravě piva on, jehož 
láskou jsou především technologie při výrobě zlatavého moku, 
a souhlasí-li s těmi pivovarníky, kteří tvrdí, že i v době vrchol-
ných technologií kvalita piva závisí především na člověku? 
„Vždycky ve všech oborech záleží na člověku. I když třeba dnes 
máme robota na operace, vždycky je to člověk, který jej naprogra-
muje podle svých znalostí a vědomostí a rozhoduje, kdy a kam jej 
pustí do provozu,“ komentuje vztah technologie a člověka Josef 
Vávra a dodává: „Bude vždy záležet na tom, má-li člověk práci 
jako koníčka. V tom případě do toho dá rozhodně více než ten, 
kdo chodí do práce jen pro výplatu. A odpovídá tomu i kvalita 
piva. Tak to prostě je, to se ani po generace nemění.“ 

S tímto názorem, který platí v mnoha oborech lidské čin-
nosti a v pivovarství obzvlášť nelze než souhlasit. Pro blaho 
českého piva i těch, kteří svým umem šíří doma i v zahraničí 
jeho věhlas. Mezi ně Ing. Josef Vávra už po řadu roků patří. 
Přejme si, ať je tomu i po mnoho dalších let.

Ing. Josef Vacl, CSc.,
University of New York in Prague/PORT spol. s r. o.
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Eclipse of the sun on August 21, 2017

– Casper, Wyoming,
25 miles ESE

Ing. LIBOR HAŠPL

One of many fulfi lled dreams
– a photo expedition to the United States

of America for the eclipse of the sun.

73
Czech trace in the highest

altitude city brewery
in the world 

Ing. JOSEF VACL, CSc., 

University of New York in Prague / PORT spol. s r. o. 

The highest altitude city brewery
in the world in Singapore got its inspiration

in Prague.
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The pub “U Vejvodů”

IVAN JEMELKA

History of one of the Prague’s pubs.
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Wandering through the regions of cheese making 

Västerbottensost – the king of Swedish cheese 
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc., Czech-Moravian Dairy Association 

In the next part of “Wandering through the regions
of cheese making”, we visited the North-East of Sweden.

85
The schools AHOL celebrate their 25th

anniversary this year 
Mgr. MIRIAM LACINOVÁ,  AHOL – The Secondary School

of Gastronomy, Tourism, and Balneology 

Study fi elds, competitions, evaluation,
and practice of the students abroad.
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It was the fate that Josef Vávra,

instead of the dreamed sea captain,
became an excellent brewer 

Ing. JOSEF VACL, CSc.,

University of New York in Prague / PORT spol. s r. o.

About the life, experience, memories, and success 
of Josef Vávra in the fi eld of brewing industry.
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