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www.tycinkyhavlik.cz

TIP NA VELIKONOČNÍ STŮL: Potřebujeme balíček trvanlivých tyčinek HAVLÍK ORIGINÁL či SEDLÁCKÝCH, 80 g 
brusinkové marmelády nebo 80 g česnekové pomazánky, 100 g parmské šunky, 8 provázků korbáčiků nebo pažitky. Postup: 
Vezmeme plátek šunky, který natřeme brusinkovou marmeládou nebo česnekovou pomazánkou a omotáme ji kolem tyčinky 
Havlík. Z korbáčiku či pažitky uděláme mašličku. Dobrou chuť! 

Hody, hody, proutek z vrby, mlsný jazýček už mě svrbí,
hody, hody zpívá slavík, dej mi třeba tyčky Havlík.

Veselé Velikonoce přejí tradiční české tyčinky Havlík.

VYROBENO 
Z REGIONÁLNÍCH 
SUROVIN, URČENO 
PRO FAJNŠMEKRY.

BEZ CHEMICKÝCH
LÁTEK, KONZERVANTŮ

A BARVIV.
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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
tak máme po ní. Po letošní zimě. 
Byla jakási podivná, celou svojí 
délkou mírná a vlastně téměř 
nebílá. Sníh příliš nezdobil a ani 
nezlobil. Až na svém konci při-
nesly předjarní týdny dost silné 
mrazy, takže se dalo bruslit i na 
přírodních plochách. Na Lipně 
šlo přejet autem jezero po ledě 
na druhou stranu bez rizika 
a letošní Salima v Brně pak pro-
běhla na přelomu února a března 

v naprosto arktickém klimatu. Sníh v našich horách sice 
byl, ale jen od vyšších nadmořských výšek a nejvíce jej bylo 
na uměle zasněžených sjezdovkách a hřebenech hor. Takže 
nebylo zas až tak nesnadné se rozhodnout vyjet si zalyžovat 
k našim jižním sousedům do Rakouska.

Rakousko. Nejezdím tam zas tak často, takže je mé divení 
asi tím dáno. Historicky jsme byli víc než tisíc let většinou 
pod jednou korunou, obě země jsme již skoro třicet let v EU 
a největším názorovým dělítkem je snad jen, že my svítíme 
uranem, a oni ne. Ale přejedete hranici a jste v jiném světě. 
Nápadně čistěji i ve škarpách, v tunelech nových dálničních 
tahů se jezdí stovkou, a to téměř hned od naší hranice. Kdy se 
dočkáme dálnice z Prahy do Dolního Dvořiště nevědí ani nej-
nadanější vědmy ruského původu a okolí Kaplice připomíná 
stále krajinu včera opuštěnou příslušníky bdělé Pohraniční 
stráže. A pak ty služby. Zvýrazňovat příjemné požitky ubyto-
vaného v rakouském hotýlku a lyžaře na rakouské sjezdovce 
je naprosto zbytečné, patří to k standardu, který je nejen oče-
káván, ale vždy naplněn. O to víc bolí našince úplně něco 
jiného u nás. Při návratu máme příjezd do naší milé země vět-
šinou v poobědovém čase a skoro vždy řešíme, kde se najíst. 

Už víme, že v Českých Budějovicích ve Zvonu mají skvělou 
svíčkovou na smetaně, ale je velký problém s parkováním. 
Před a za tímto krajským městem je několik motorestů. Už 
jsme jich pár vyzkoušeli a většinou to bylo dost velké rozčaro-
vání z kvality jídel. Tentokrát padla volba na další. Několik aut 
před vybraným motorestem stálo, což měla být záruka oblí-
benosti podniku. Vstoupili jsme do ponurého lokálu, posadili 
se a nestačili se, asi nejspíš po rakouském několikadenním 
rozmazlování, divit. Obsluha blumy, dršťková polévka mírně 
obstála, ale ohřívaná svíčková z předvčerejšího vaření se sra-
ženou omáčkou a „rozblemtaný“ knedlík. Nějaké pití a ve čty-
řech jsme zaplatili osm set. Ale to není úplná pointa tohoto 
příběhu. Druhý den už byl pracovní a na rychlý oběd jsem si 
skočil sám do samoobslužné restaurace poblíž naší redakce. 
Měli svíčkovou. Ne že bych baštil pořád jen svíčkovou, ale 
jiná volba mě nenapadla a pak jsem se nechal svést touhou 
porovnat. Že to bylo podobné jídlo jako u té koňské dráhy, 
zase není vrchol mého vyprávění. Snědl jsem tedy jen vymo-
čené maso bez chuti a půl knedlíku, který upadl na cestě 
z talíře k puse a pak si přepočítal peníze vrácené zpět. A ejhle, 
místo kovové padesátikoruny byla v kapse dvacka. V rekla-
maci jsem uspěl – uzardění pokladní a pokání se ale nekonalo. 
Asi rutina. Taky už tam nepůjdu. Ano, vím, že nejsou všechny 
naše restaurace špatné. Má to ale jeden háček, musíme ty 
dobré hledat asi víc než právě v tom Rakousku. A to mě docela 
obyčejně vadí. 

Zimu máme tedy za sebou. Čekání na jaro a jeho tep-
lejší dny ale ne a ne přijít. Mějme tedy jaro v duši a prožijme 
si příjemně nadcházející Velikonoce. A nemysleme tolik na 
politiku, která řadu z nás zlobí a statisticky zjištěné většině 
vyhovuje. Třeba to tak musí být. Nebo ne?

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel 

�

Dne 20. března 2018 se konalo na pražském Žofíně další setkání zemědělců a potravinářů Žofínské forum na téma „Český země-
dělec a jeho budoucnost. Světlo na konci tunelu?“. Záběr na předsednické pódium při projevu ministra zemědělství Jiřího Milka.
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Senát podporuje 
spotřebu českých 

potravin

Ing. PETR ŠILAR,
senátor Parlamentu ČR

Nevyvážená kvalita potravin, které jsou na českém trhu 
momentálně k dostání, a především jejich bezprostřed-

ní srovnání s potravinami, které se distribuují pro západní 
trh, vede řadu politiků k čím dál aktivnější podpoře tuzemské 
produkce. Lidovecký senátor Ing. Petr Šilar se touto proble-
matikou zabývá dlouhodobě, patří mezi aktivní podporovate-
le rozvoje venkova a samozřejmě i jeho produkce. 

Stálá komise pro rozvoj venkova, které je Petr Šilar 
členem již osmým rokem, se pravidelně snaží tuzemské 
potraviny nejen propagovat, ale především zvyšovat jejich 
spotřebu. Nachází k tomu řadu zajímavých nástrojů, jako je 
například soutěž Česká chuťovka, značení potravin vybra-
nými logy kvality, podporuje jejich propagaci formou nejrůz-
nějších celorepublikových kampaní, konferencí a osvětových 
akcí na podporu regionálních značek. 

Senátor má být ombudsmanem
svého obvodu/regionu

Podle něj může každý senátor ve svém obvodu pro-
pagovat místní výrobky, a to nejenom potravinářské, pro-
tože se jedná o běžnou součást jeho práce. On sám pochází 
z venkova, kde žil celý svůj dosavadní život, a navíc i dlouhé 
roky působil v komunální politice, problematiku tedy velmi 
dobře zná. Navíc je původním vzděláním agronom, takže 
i z odborného hlediska přesně ví, co venkov a zemědělství
trápí.

Senát podporuje a motivuje lidi k práci
na venkově a v zemědělství

„V Senátu se snažíme především korigovat zákony, které 
lidem na venkově ztěžují praktický život, nebo by ho v budoucnu 
mohly komplikovat, a to nejen v regionech,“ říká Petr Šilar 
a jako konkrétní příklad z poslední doby uvádí svůj předlo-
žený návrh na odpuštění DPH na stavební pozemky, které 
poměrně výrazně zdražuje bydlení. DPH by se dle jeho návrhu 
mělo platit jen ze zastavěné plochy, nikoliv z celého pozemku, 
jak nařizuje novela zákona o DPH, což je v praxi rozdíl i něko-
lika set tisíc korun.

„Úloha Senátu je však samozřejmě mnohem širší. Co se 
týká zemědělství, určitě je zapotřebí zmínit dlouhodobou pod-
poru regionálních, tedy výhradně českých potravin,“ říká Šilar 
a znovu připomíná: „Každý senátor je vlastně takovým ombuds-
manem za svůj obvod. Když se jedná o potravinářské výrobky, 
vždy aktivně bojuji za svůj region.“ Tomu však obvykle před-
chází řada setkání s představiteli fi rem z daného kraje, u kte-
rých se zjišťuje, co výrobce, distributory nebo prodejce aktuálně 
trápí a jaké mají případně praktické návrhy na zlepšení. 

Spolupráce na rozvoji venkova s příslušnými 
rezorty státní správy a územními orgány

„Ač se to možná všeobecně moc neví, tak poměrně hodně 
senátorů působí souběžně se svým senátorským mandátem i na 
pozici starostů, nebo jsou zvoleni krajskými zastupiteli podobně 
jako já, proto je spolupráce s příslušnými resorty státní správy 
opravdu velmi těsná,“ podotýká Šilar. 

Podobné propojení velmi dobře funguje, protože 
dotyčný senátor zná díky komunální politice problémy svého 
regionu, které pak může v rámci projektů na nejvyšší úrovni 
účinně hájit, a tím svému kraji prospět víc, než když zastává 
jen jednu z výše jmenovaných pracovních pozic. 

Jak funguje Stálá komise Senátu pro rozvoj 
venkova?

Tato komise je podle počtu pořádaných akcí tou nejpra-
covitější a také nejpočetnější ze všech komisí, které v Senátu 
působí. Spolupracuje například při vyhlášení Vesnice roku, 
dále se její členové aktivně zúčastňují řady aktivit v regionech, 
jedná se o různé výstavy, veletrhy a o spoustu dalších akcí. 
Komise je také účastníkem jednání se Spolkem pro obnovu ven-
kova, Svazem měst a obcí a se sdružením místních samospráv.

Zemědělské suroviny pro potravinářský 
průmysl, dostatek surovin rostlinného původu, 
horší v živočišné

„V tomto případě nemá Senát prakticky žádný vliv na 
jakoukoliv exekutivu, vše totiž spadá pod rezort ministra země-
dělství, do kterého nemáme mandát zasahovat,“ vysvětluje 
senátor Šilar.

Spolupráce s EU v této oblasti

Spolupráce s EU v této oblasti je rozdělena na dvě 
základní roviny. V té první se jedná se o konzultaci všech 
evropských tisků, v té druhé pak o aplikaci evropských 
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směrnic do našich zákonů. „Zároveň bych rád připomenul, 
že Senát přijímá usnesení k evropským směrnicím na úrovni 
celého pléna, ne jenom ve výboru, což je mnohem více propraco-
vané,“ vysvětluje Šilar. 

Jak vypadá vlastní podpora spotřeby 
tuzemských potravin

Podle nás je především velice důležité opakovaně infor-
movat tuzemské spotřebitele a motivovat je k vyšší spotřebě 
tuzemských potravin. Lze je oslovit například prostřednic-
tvím médií a vysvětlit jim, že domácí potraviny a suroviny 
jsou často mnohem kvalitnější a například po stránce cizoro-
dých nebezpečných látek i lépe kontrolovatelné než ty zahra-
niční. 

„Připomínám například hodně diskutované kauzy 
z poslední doby, jako byl ukrajinský med plný antibiotik nebo 
polská jablka s obsahem pesticidů. Nezbytná je ovšem nejen 
cílená reklama a mediální osvěta, ale i pořádání různých vele-
trhů, výstav nebo soutěží, kde lze spotřebitele oslovit napřímo,“ 
říká Šilar a dodává, že podobné akce se periodicky opakují 
i v Senátu, například v rámci krojovaných slavností nebo 
u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Česká chuťovka, jejíž 
vítězové se v posledních letech pravidelně vyhlašují v Senátu.

Česká chuťovka a aktivní účast Senátu

Soutěž Česká chuťovka se na půdě Senátu už etablovala 
a senátor Šilar si ji prostřednictvím Stálé komise pro rozvoj 
venkova vzal víceméně pod svůj patronát. Je ve velmi úzkém 
kontaktu s pořadateli akce a oceněné produkty pak propaguje 
i při svých cestách nejen po východních Čechách. Podle něj 
je cílem soutěže nejen podpora kvalitních českých potravin, 
ale především i produktů, které vynikají nad ostatní svojí 
výtečnou chutí. 

Sám k soutěži s úsměvem podotýká, že kromě toho, že 
šíří pozitivní povědomí o této soutěži nejen mezi odbornou 
či laickou veřejností či u fi rem, které se této soutěže mohou 
účastnit, je také členem hodnoticí komise. „To je občas 
velmi náročné. Obzvlášť, když musíte během krátké chvíle 
ochutnat a navíc i ohodnotit více než 200 vzorků, jako tomu 
bylo v posledním ročníku,“ směje se Šilar, podle kterého jsou 

všechny přihlášené potraviny velice dobré, a vybrat vítěze je 
tak rok od roku složitější. 

Další významné aktivity Senátu 

Senát se v rámci podpory venkova účastní různých akcí, 
jako je například veletrh Regiontour v Brně, veletrh Holiday 
Word, vyhlašuje vítěze pozemkových úprav, v Lysé nad 
Labem se účastní výstavy měst, obcí a mikroregionů s názvem 
Regiony České republiky, na Vyšehradě to pak je přehlídka 
krajů „Má vlast“, přímo v Senátu to jsou Krojované slavnosti. 

Myslí však i na seniory, kteří se prezentují na výstavě 
Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem. Soutěž „Ves-
nice roku“, která je každoročně vyhlašovaná v Luhačovicích, 
oceňuje soustavnou práci obyvatel vesnic na zvelebení svého 
okolí. V podobném duchu se nese předávání Oranžových 
a Zelených stuh soutěže „Vesnice roku“ nebo účast na kon-
ferenci „Venkov“ a neméně zajímavá je i soutěž „Nejkrásnější 
nádraží“. 

„Výše jsou vyjmenované jen pravidelné akce, další se pak 
konají ad hoc nebo se jich účastní jednotliví senátoři jako speci-
álně pozvaní hosté, případně jako poskytovatelé nejrůznějších 
záštit,“ hodnotí bohatý výčet podpory Senátu českým potra-
vinám Petr Šilar. 

Individuální přístup

„Jako agronomovi mi je jasné, že výsledná kvalita potravin 
úzce souvisí se způsobem, jakým se pěstují. Dlouhodobě se 
zajímám především o nebezpečná rezidua v zemědělské půdě, 
jako jsou například pesticidy nebo těžké kovy, a o ochranu vod-
ních zdrojů. Kvalita složení vody a hrozící sucho jsou velkým 
problémem, který se do budoucna může stát až klíčovým. V této 
souvislosti je zapotřebí zmínit i zmenšující se diverzibilitu 
našich lesů a obnovu tůní a mokřadel, které mají za úkol vodu 
v krajině zadržovat, to všechno spolu vzájemně souvisí,“ při-
pomíná Šilar a dodává, že pokud si nyní pečlivě neohlídáme 
to, co jíme, a především jak potraviny pěstujeme, skladujeme 
a zpracováváme, zakládáme si do budoucna dost možná na 
velké zdravotní komplikace. „Je to jednoznačně oblast, pro 
kterou v Senátu i politice obecně lobbuji. Je totiž nejvyšší čas 
s tím něco udělat,“ uzavírá Šilar.  �

Česká chuťovka 2017 – senátor Petr Šilar předává ocenění výrobcům vítězných výrobků v Senátu PČR.
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

Ing. OLDŘICH OBERMAIER

1. Minulý měsíc jsi oslavil významné životní jubileum. 
A k nim patří gratulace moje, ale i všech spolupracovníků 
z naší redakce. Známe se spoustu let, tykáme si, ale při tomto 
rozhovoru si dovolím zvolit formu spíše slavnostní a guthjar-
kovskou – tedy vykací. Vadí ti to, Oldo? Vlastně, vadí Vám to 
Oldřichu? A jak vnímáte to svoje jubilejní číslo se sedmičkou 
a považujete jej za jakýsi životní předěl?

Zdravím a vážím si zájmu Revue o mé jubileum, které 
ovšem na druhou stranu není nic k velké radosti. Čas prostě 
rychle ubíhá. K oslovení: Byl jsem tak vychován, že si tykám 
jen s několika málo přáteli. Preferuji jednoznačně vykání. Má 
to v sobě něco z prvorepublikové noblesy a současná prefe-
rence tykání vůbec neznamená, že si jsou lidé bližší. Na přátel-
ství nemá tykání či vykání žádný vliv. Vážím si toho, že mě můj 
dobrý přítel profesor Gajdůšek v soukromých rozhovorech 
oslovoval vole. Když Vás takhle oslovuje osmdesátiletý 
profesor, víte, že jste opravdu dobří přátelé. Sedmdesátka 
znamená jen to, že už neumřeme předčasně. A komplikované 
právní problémy v zaměstnání mi doplňují adrenalin.

2. Celý svůj profesní život jste věrný mlékárenskému oboru – 
takže jste spojen celoživotně a vlastně bytostně s mlékařinou 
a s mlékem. S jakými pocity jste vnímal tento obor v době 
Vašich začátků v něm a jak jej vnímáte dnes?

Ano, celý můj profesní život od poloviny šedesátých 
let (minulého století) je spojen s mlékařstvím a potravinář-
stvím. Jak říkal můj učitel a přítel ing. Kuča nám studentům: 
„Vaším vznešeným úkolem je nasytit hladové.“ Pamětníci 
ještě jsou, ale už si nic nepamatují. Rozvoj, který prodělal 
potravinářský průmysl za můj profesní život, je neuvěřitelný. 
Zejména léta po sametové revoluci znamenala neuvěřitelný 
vzestup kvality a sortimentu potravin i kvality surovin. Mnozí 
dnes říkají, že dříve byly potraviny lepší. To už zapomněli na 
DDT a PCB atd., mléko s více než 20 miliony CPZ, což bylo 
běžnou skutečností v celém Československu? Technologie 
a hygiena, kterou máme dnes v závodech SAVENCIA, mléko 
s 10 tis. CPZ, považujeme za běžné. A není to tak dlouho, 
co jsme ve výrobě plísňových sýrů museli nejméně dvakrát 
ročně kvůli hygieně zastavovat výrobu a Pribináček měl 
záruku kvality 24 hodin. Za minulého režimu bylo přes 80 % 
zařízení v mlékárnách zcela amortizováno. Nedávno se mě 
ptal novinář z časopisu Téma, co bylo za minulého režimu 
v našem oboru lepší, a byl překvapen, když jsem řekl, že si 
na nic nevzpomínám. Je ovšem pravda, že jsme se, my tech-
nici, vždy snažili udržet za těch mizerných okolností výrobu 
mléčných potravin, která vyhověla základním normám. Tím 
jsme taky drželi při životě režim, o kterém jsme nikdy neměli 
žádné ideály. (Na druhou stranu je ovšem pravda, že jsme 
často museli zapomenout na morální aspekty a výt s vlky.)

3. Působil jste na řadě postů v mlékárenském průmyslu, mohl 
byste připomenout tuto genezi a zdůraznit, kterou část svého 
odborného působení v oboru považujete za nejdůležitější?

Seznámil jsem se s úžasnými lidmi: prof. Hamplem 
(rok jsem byl u něho asistentem), prof. Doležálkem, prof. 
Pokorným. Věnoval jsem se mikrobiologii a diplomku jsem 
dělal v Madetě v Řípci. Doc. Forman mi pak nabídl zaměst-
nání ve Výzkumném ústavu mlékárenském: po roce v prak-
tickém světě v mlékárnách (Olma, Planá nad Lužnicí, 
Vysočany, Kolín, Poděbrady) a vojenské službě (proviantní 
náčelník, organizoval jsem stravování pro oddíly taktických 
raket a vím, že se i za málo peněz dá vařit dobře) jsem se spolu 
s doc. Formanem věnoval vývoji mlékárenských strojů v Cho-
těboři (tanky na smetanu, pastéry, kontinuální linky na výrobu 
másla). Napsal jsem několik učebnic pro kroměřížskou školu. 
V roce 1976 jsem byl na stáži ve francouzském mlékařství, 
mj. v renomované škole v Surgeres. Získal jsem kontakty na 
francouzské sýrařství a zůstal jsem mu věrný celou profesní 
kariéru. Byl jsem v těch dobách jediným kontaktem s fran-
couzským odborným prostředím a snažil jsem se ho využít pro 
cesty mých kolegů, aby se seznámili se špičkou světového mlé-
kařství. Od roku 1976 jsem převzal funkci tajemníka Komi-
tétu Mezinárodní mlékařské federace a zůstal jsem jí věrný 
33 let. Myslím, že jsem to dělal dobře. Měl jsem vzácnou mož-
nost seznámit se s předními odborníky světového mlékařství, 
navštívit renomované světové výzkumné ústavy a v roce 1984 
organizovat světové fórum mlékařů v Praze. Vzpomínám na 
kolegy z těch dob: velmi jsem si vážil dr. Teplého, ředitele 
VÚM, francouzských sýrařů prof. Ecka, kolegy z INRA (dr. 
Auclaira, dr. Grappina), ředitele Robertsona z VÚM v Pal-
merston North, kolegů z IDF p. Hopkina a p. Staala, přítele 
ing. Englicha, ing. Havelky, ředitele Vokovic. Velmi jsem si 
vážil svého šéfa dr. Gabriela, kolegů ing. Štípkové a ing. Kři-
vánka.
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4. Celou profesní kariéru jste coby reprezentant oboru hodně 
vidět. Ať už to bylo na generálním ředitelství Mlékárenského 
průmyslu, tak v pozici ředitele Výzkumného ústavu mléká-
renského, ale hlavně posledních dvacet let. Co považujete za 
největší hnací motor své nepřehlédnutelné osobnosti? A které 
osobnosti nejvíce ovlivnily Vaši mlékařskou duši a nebojím se 
říci cechovní hrdost? 

Čtyři roky jsem na generálním ředitelství Mlékáren-
ského průmyslu obstarával agendu technické normalizace, 
v České republice i na Slovensku. Bylo to velmi zajímavé 
období a hodně práce (dohodnout se tehdy na znění normy 
na mléko s dvaceti organizacemi nebývalo snadné, občas 
jsem musel tehdejší zákon o technické normalizaci vykládat 
tvůrčím způsobem. Také práce na mezinárodních normách 
byla zajímavá, měl jsem vynikající spolupracovnici ing. 
Černou). V roce 1981 jsem byl jmenován ředitelem Výzkum-
ného ústavu mlékárenského. Byl to oborový výzkumný ústav 
a měl tehdy přes 120 pracovníků. Byl jsem ve funkci 14 let 
a často jsem byl kritizován, že jsem snížil odbornou úroveň 
práce Ústavu. Snažil jsem se totiž, aby Ústav dělal to, co mlé-
kárny potřebují, namísto čistě vědeckých studií. Díky tomu 
Ústav přežil do dnešních dnů, zatímco jiné podobné ústavy 
dávno zanikly. Přestěhoval jsem Ústav z několika nevyhovují-
cích pracovišť do prostor tehdy nové mlékárny v Kyjích (zažil 
jsem si své od spolupracovníků: místo střed města konec světa 
na periferii). Měl jsem ale výborné spolupracovníky: doc. 
Formana, ing. Pecha, ing. Drbohlava, ing. Huška, dr. Cvaka 
(škoda, že jich nemohu jmenovat vzhledem k rozsahu více). 
Založil jsem Mlékařské listy. Spolu s přítelem Kopáčkem 
jsem celá léta publikoval v médiích o tom, že mléko je přece 
jen zdravá potravina. Velmi jsem si vážil ředitele VÚEZVž 
ing. Douchy. Na Vysoké škole technické v Bratislavě jsem 
absolvoval aspiranturu: po devíti letech jsem ji nedokončil 
(bylo lepší dělat v Bratislavě nekonečnou aspiranturu než 
v Praze VÚML). Z té doby si velmi vážím prof. Goernera a doc. 
Palu, mé učitele. Spolu s kolegy jsem zažil revoluci v roce 1989 
a s čistým lustračním osvědčením přežil své kolegy z jiných 
ústavů. Spolu s ing. Havlem a Drbohlavem jsme úspěšně 
řešili privatizaci (samozřejmě také díky ing. Sernickému, kte-
rého rád jmenuji mezi přáteli) a pokračoval jsem ve vedení 
Ústavu až do roku 1993, kdy se na mě obrátily fy Danone 
a Bongrain s nabídkou vedení svých akvizic v Českoslo-
vensku. Po váhání jsem přijal: byla to výzva a návrat k mým 
francouzským mlékařským kořenům, kdo tehdy z techniků 
uměl francouzsky… A od roku 1993 jsem spolu s přítelem 
dr. Žatečkou řídil mlékárnu v Pribině, později v Novém 
Městě n/V, v Hodoníně, obstarával jsem nákup mléka v maďar-
ských fi liálkách Bongraina, řídil dozorčí radu v Srbsku a zajiš-
ťoval kontakt s francouzským vedením fi rmy. Velmi jsem si 
vážil spolupracovníků, pana Štemberka ze Sedlčan, dlou-
holetého ředitele ing. Žáka a mnoha dalších, ing. Hoška, 
vzpomínám zase na ing. Kopáčka a svou dlouholetou spo-
lupracovnici dr. Přibylovou. Vážím si velmi pana Bongraina: 
za život dokázal z ruční výroby sýrů, kterou sám s rodinou 
obstarával, vybudovat světové impérium (Bongrain, nyní 
Savencia, patří mezi TOP 10 ve světovém mlékařství). Dnes 
je firma velkou mezinárodní korporací – já jsem měl stále 
důvěru vedení fi rmy. Z malé mlékárny v Přibyslavi je dnes nej-
větší český výrobce sýrů s více než 30 000t roční výrobou (celá 
SAVENCIA CZ) a těší mě, že jsem měl na tom velký podíl.

5. S panem MVDr. Václavem Žatečkou jste přivedli do našich 
mlékáren francouzské mlékaře, fi rmu Bongrain. Jak se to 
stalo a co bylo hlavním motivem této snahy? 

Celý život jsem měl rád Francii. Jak mi řekl kdysi fran-
couzský velvyslanec: Věříme, že se Vám stala druhou vlastí. 
Vy mlékaři víte, že francouzské sýry jsou nejlepší na světě. 
Sortiment a kvalita, tradice a savoir-faire i savoir-vivre 
jsou spojeny s francouzským sýrařstvím od středověku. 
Byl jsem v obci Camembert, kde Marie Harel v roce 1716 
začala vyrábět sýr camembert, a je jen logické, že jsem se 
se svými konexemi ve Francii snažil při privatizaci Pribiny, 
kde se plísňové sýry vyráběly už před válkou, přivést reno-
movanou francouzskou fi rmu, a zajistit tak budoucnost Pri-
biny Přibyslav i budoucnost naší výroby Hermelínu. (Často 
také vzpomínám na své návštěvy mlékáren v Roquefortu.) 
Spolu s jedním z mých nejbližších přátel dr. Žatečkou se nám 
podařilo vyjmout Pribinu Přibyslav z aglomerace n. p. Prů-
myslu mléčné výživy a po dlouhých dobrodružných jedná-
ních společně s naší tehdejší společností Vysočina uzavřít 
smlouvu s ministerstvem zemědělství o prodeji. Nemusím 
zdůrazňovat, jak to v tehdejších podmínkách bylo obtížné. 
Později se připojila sedlčanská a příbramská mlékárna, pri-
vatizované kuponovou privatizací, a mlékárny v Hodoníně 
a Velkém Valtínově. Byl jsem také aktérem při koupi mlékáren 
na Slovensku a v Maďarsku a dělá mi dobře, když vidím jejich 
úspěchy na trzích střední Evropy. Několik let jsem v těch 
závodech zastával vedoucí místa – a měli jsme úspěch.

6. Naše mlékárny pod křídly fi rmy Bongrain prodělaly velké 
změny, a to vždy za Vaší asistence a ve Vaší pozici jednatele 
této fi rmy. Mohl byste uvést genezi tohoto vývoje od počátků 
samých až po dnešní stav, tedy až do existence dnešní společ-
nosti Savencia?

V počátcích transformace v devadesátých letech měla 
společnost Bongrain větší důvěru v nás, než jsme měli my 
sami. Francouzský management firmy si byl jistý, že se 
Československo stane členem EU, což byl pro nás tehdy velmi, 
velmi vzdálený cíl. Ve všech akvizících bylo třeba změnit zvyky 
z dob centrálně plánované ekonomiky, pracovní nasazení, 
odpovědnost vedoucích a zásadní změny v účetnictví a inves-
ticích. Společnost Bongrain investovala stovky milionů do 
výměny zastaralých technologií a věnovala velkou pozor-
nost hygieně výroby. Já jsem vždy po přechodnou dobu, než 
se našel nový management, měl za úkol vést nové mlékárny 
při přechodu na francouzský systém. S dr. Žatečkou, panem 
Štemberkem, pány Csákvárim a Besenyeim, Blcháčem 
a Matyášem i Maňáskem jsme spolu s francouzskými kolegy 
vybudovali základ současné výroby Bongrainu ve střední 
Evropě. Nedávno jsem uvedl v nějakém rozhovoru, že hygie-
nická úroveň výroby v těch počátečních časech odpovídala 
možnostem. Redaktor napsal, že tehdy byla v závodech špína. 
Moji kolegové se na mě velmi zlobili, neboť oni v těch časech 
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dělali i nemožné, aby zajistili za těch těžkých podmínek sta-
rých budov i technologií co nejlepší sýry. Ale ten redaktor měl 
pravdu, vždyť z tehdejšího mléka ani nešlo udělat Pribináček 
s trvanlivostí delší než 1 den.

7. Patříte mezi několik málo osobností u nás a mezi potravi-
náři jste, pokud já vím, jediným, kdo získal řád Francouzské 
republiky „Mérite agricole“. Můžete popsat, s jakými pocity 
jste v roce 2016 toto druhé nejvyšší francouzské státní vyzna-
menání (za řádem Čestné legie) přebíral z rukou fran-
couzského velvyslance a tím se dostal mezi takové oceněné 
osobnosti, jako byl například Louis Pasteur?

Francouzského státního vyznamenání si velmi vážím 
a měl jsem z něho velkou radost. Jak jsem někde napsal, 
vyznamenání od jiného státu dostávají kromě válečných činů 
občané jiného státu jen výjimečně, a můj Mérite agricole je za 
dlouholetou práci pro Francii a naši zemi, a to nejen za tohoto, 
ale i za minulého režimu. Byl jsem jedním z autorů smlouvy 
o spolupráci v zemědělství mezi Francií a Československem, 
která umožnila řadě našich spolupracovníků seznámit se 
s moderní mlékařskou technologií. Rád uvedu některá slova 
z projevu francouzského velvyslance pana Asvazadouriana 
při příležitosti předání Řádu: „...Sešli jsme se, abychom vyjá-
dřili vděk Francie člověku, který se po čtyřicet let neúnavně 
zasazoval o šíření dobrého jména Francie a jejího know-
-how. Vyznamenání za zemědělské zásluhy, které mi bude 
ctí za chvíli předat našemu příteli Oldřichu Obermaierovi, 
je odměnou za jeho působení ve prospěch sbližování jeho 
země s Francií, jež, jak věříme, se mu svým způsobem stala 
druhou vlastí. V bývalém Československu vyžadovalo spo-
jení profesní kariéry s mezinárodní spoluprací, tím spíše na 
západ od železné opony, notnou dávku odvahy. Pravidelné 
kontakty se zemí, jako je Francie, představovaly značné 
osobní riziko. Po sametové revoluci jste se rozhodl dát své 
zkušenosti z tohoto sektoru do služeb francouzských pod-
niků. Všichni, kdo Vás znají, vědí, že vztahy, které udržujete 
s Francií, se neomezují pouze na ekonomickou dimenzi. 
Srdce a city zde hrají významnou roli. Vážený pane Ober-
maiere, za všechny tyto zásluhy jsem velice rád, že právě já 
Vám mohu předat jménem ministra zemědělství insignie 
důstojníka Řádu za zemědělské zásluhy...“ 

8. Jste naším častým přispívatelem, zejména do listu Potravi-
nářský zpravodaj, a Vaše glosy jsou velmi sledované a našimi 
čtenáři oblíbené. Vždy z nich vyvěrá kritický pohled na 
zásadní chyby v hospodářském a politickém dění a úžasný 
liberální pohled a nadhled. Co podle Vás nejvíce ovlivnilo tyto 
podle mne velmi sympatické, a vlastně často i velmi odvážné 
postoje?

Polovina mé profesní kariéry byla za centrálně pláno-
vané ekonomiky (hezký eufemismus, že?) a polovina za eko-
nomiky jakžtakž tržní. Od svých teenagerských let jsem měl 
vždycky zájem o ekonomii a na rozdíl od těch, kteří říkají, že 
jen idiot nemění své názory, patřím mezi ty, kteří si o eko-
nomice mysleli vždycky totéž – že svobodný trh, dějinami 
vyzkoušený, je jediným systémem, který funguje. Trochu 
mě děsí, že máme kolem sebe mnoho chytrých lidí, kteří to 
nechápou. Společně s hloupými, kteří to chápat nedokážou, 
dnes řídí hospodářství řady států. Ničí měny, zestátňují, zvy-
šují daně a regulují svobodný trh. Výsledky jsou vždycky, 
vždycky špatné. (Myšlenky, které mě přitom napadají: moji 
francouzští kolegové se mě ptají na rozdíl režimů, před a po 
sametové revoluci: odpovídám, že jsem byl dříve důstoj-
níkem armády Varšavské smlouvy a teď jsem důstojníkem 

v záloze armády NATO – pěkné změny, že? Redaktor Stei-
gerwald napsal, že nemá smysl diskutovat s lidmi, kteří 
nevidí rozdíl mezi tím, že nemohou jet na Nový Zéland, 
protože nemají peníze, a tím, že jsou uzavřené hranice. 
V osmdesátých letech jsem byl s manželkou na dovolené ve 
Francii, ale dceru jsme museli nechat doma, jako rukojmí. 
Vzpomínáte, nebo už jste zapomněli?) Řada renomovaných 
ekonomů už všechno napsala: Adam Smith, von Mieses, 
F. A. von Hayek, Wheelan, Klaus. A i když jsem si uložil dobro-
volně neplést se do politiky (byl jsem dva roky v KSČ), v eko-
nomické oblasti se snažím oponovat všem mylným snahám. 
Dost marně. Prostě don Quijote, jak to poslední dobou 
vidím.

9. Jste také obdivovatelem dobré a kvalitní techniky. Mohl 
byste prozradit, jak je to s Vašimi auty-veterány a co Vás na 
nich nejvíce přitahuje? A jaké to je svézt se autem značky 
Citroën, se kterým jezdili francouzští prezidenti a i četník ze 
Saint Tropéz?

V časopisech jsem objevil fotografi i ze sedmdesátých let: 
letadlo Concorde a Citroën DS. Symboly francouzské tech-
niky a elegance. S Citroënem DS a SM jsem jezdil ve Francii 
v sedmdesátých letech. Bylo to úžasné. Na stará kolena jsem 
si tedy pořídil Citroën DS: to není auto ze St. Tropez (to je Cit-
roën 2CV), ale auto, které stejně jako naše Tatry předběhlo 
vývoj o desítky let, auto, v němž jezdil generál de Gaulle. 
Je to i dnes nejen historie automobilu, ale inspirace dnešní 
doby, technikou i elegancí. Máme v rodině ještě některé další 
Young-timery i Tatru.

10. Čechy, Francie, rodina, jazyk český, jazyk francouzský. 
Co nám o těchto zdánlivě nesouvislých pojmech můžete osob-
ního sdělit?

Francouzský spisovatel Ismail Kadaré napsal: „To je tak 
snadné milovat Francii.“ Mám dnes francouzská vnoučata 
a jsem rád, že mluví francouzsky i česky. Mám rád český jazyk 
a je mi líto, že mnozí (i redaktoři) mluví česky špatně. I proto 
si dávám v mých glosách do tisku pozor na správnou češtinu. 
A mou zemí je Československo.

Děkuji za skvělý rozhovor.
 Ing. František Kruntorád

�
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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

Salima je skvělá příležitost 
pro navázání kontaktů 
s lokálními dodavateli

Mezinárodní potravinářský veletrh Salima, který se 
konal ve dnech 27. 2.–2. 3. 2018 na brněnském výstavišti, 
představil návštěvníkům množství novinek a moderních 
trendů ze světa potravinářství. 

Letos se na tomto významném veletrhu se čtyřice-
tiletou tradicí opět prezentoval Svaz obchodu a cestov-
ního ruchu ČR tentokrát stánkem své Komory obchodních 
řetězců. Členy této Komory jsou právě nejvýznamnější 
maloobchodní i velkoobchodní řetězce fungující v České 
republice. Cílem účasti na Salimě bylo nejen zdůraznění 
a  zviditelnění dlouhodobé spolupráce s  tuzemskými 
potravináři a zemědělci, ale především pomoci novým 
producentům a zpracovatelům v možnosti dodávat své 
produkty do jednotlivých řetězců. Na stánku se mohli 
návštěvníci seznámit s  aktivitami jednotlivých členů 
i  z  oblasti společenské odpovědnosti, podpory svých 
zaměstnanců a jejich kariérním růstu. Byla zde prezen-
tována i soutěž Diamantová liga kvality, která na základě 
celé řady parametrů každoročně oceňuje nejúspěšnější 
prodejny v oblasti malo- a velkoobchodu. V blízkosti spo-
lečného stánku SOCR ČR se samostatně na velké ploše 
prezentoval i člen Svazu – společnost Makro Cash & Carry.

Další ze členů Komory obchodních řetězců, pro-
vozovatel sítě prodejen Albert, se stal generálním part-
nerem soutěže Pekař roku 2018 – Junior, pořádané v rámci 
Gastrofestu.

Veletrh navštívili jak nejvyšší představitelé obchod-
ních řetězců, tak i jejich kolegové především z nákupních 
oddělení. 

„Na veletrh Salima pohlížíme jako na významnou 
možnost, jak navázat ještě bližší spolupráci s jednotlivými 
regionálními dodavateli. Naše snahy se ukázaly jako krok 
správným směrem. Během konání veletrhu se nám podařilo 
shromáždit vyplněné dotazníky od několika desítek dodava-
telů, kteří projevili zájem o spolupráci s obchodními řetězci,“ 
uvedl Radek Sazama, ředitel Komory obchodních řetězců.

Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 
Marta Nováková také vystoupila na doprovodné konfe-
renci Food Forum, pořádané ministerstvem zemědělství. 
Zde vystoupil nejen ministr zemědělství Jiří Milek, ale 
i ministři za daný segment ze Slovenska a Rumunska. Na 
veletrhu se uskutečnilo i společné setkání ministra země-
dělství Jiřího Milka s prezidentkou SOCR ČR Martou Nová-
kovou, ředitelem Komory obchodních řetězců Radkem 
Sazamou a se zástupci jednotlivých členských řetězců. 
Obchodníci při této příležitosti pana ministra ujistili, že 
vítají užší spolupráci s  regionálními dodavateli, a  i  do 
budoucna by ji chtěli průběžně rozšiřovat. 

Není tajemstvím, že většina potravin v  řetěz-
cích pochází právě od českých výrobců a  dodavatelů. 

Obchodníci tak respektují nejen regionální odlišnosti 
a požadavky zákazníků, ale snaží se o maximální kvalitu 
a čerstvost potravin. Statistiky obchodníků totiž jasně 
ukazují, že tuzemští zákazníci čím dál víc nakupují potra-
viny původem z Česka. Vzhledem k tomu, že se značná 
část spotřebitelů řídí při výběru potravin i  jejich cenou, 
připravovaly by se řetězce cenovou diskriminací tuzem-
ských potravin o tržby. Nicméně v zavedení konkrétního 
podílu českého zboží daného zákonným nařízením spat-
řují obchodníci sdružení ve Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR jisté potíže. Na základě jakých parametrů by 
byla defi nována skutečně česká potravina? Jak by se řešila 
tato situace například u některých druhů ovoce a zele-
niny, které se vůbec v České republice nepěstují? Těžko 
zajistíme 80% podíl českého zboží u exotického ovoce. 
Jak by se konkrétně kontrolovalo zastoupení těchto 
potravin na pultech a v regálech obchodů? Domníváme 
se, že co, kolik a za jakou cenu se bude prodávat, určuje 
v  tržních ekonomikách primárně poptávka a nabídka. 
Snahy o regulaci v tomto směru odporují evropskému 
právu.

„Velice pozitivně vnímáme i  trend, že se stále více 
zákazníků orientuje na kvalitu, za kterou si neváhají při-
platit, a vyhledávají právě i české výrobky, které jim obchod-
níci velmi rádi nabídnou. To ostatně dokládají jednotlivé 
průzkumy s tím, že slevová spirála se po dlouhé době zpo-
malila. Je zde však i poměrně velký podíl lidí, kteří jsou ori-
entováni především na cenu, a těm je třeba také nabídnout 
odpovídající sortiment právě za co nejvýhodnější cenu,“ 
doplnila Marta Nováková. 

Velmi pozitivním výsledkem jednotlivých jednání 
se jeví i dohoda obchodníků s ministrem zemědělství, že 
budou v diskuzi nad těmito tématy pokračovat u kula-
tého stolu, a to za účasti zástupců Svazu obchodu a ces-
tovního ruchu ČR, Potravinářské a Agrární komory.  

Zástupci SOCR ČR před společným stánkem
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Bez malých obchodů 
není trh trhem

Ing. ZDENĚK JURAČKA, 
předseda Asociace českého tradičního obchodu

Zachování obchodů na venkově, férové podmínky pro pod-
nikání, boj s nekalými praktikami konkurence, podpora 

domácí potravinářské výroby či funkční a smysluplná legis-
lativa. To jsou jen některá z palčivých témat, která již čtvrtým 
rokem aktivně řeší Asociace českého tradičního obchodu.

Malé venkovské prodejny, obchody s tradičním potra-
vinářským i jiným zbožím v městech menších i větších, které 
v dané lokalitě fungují už od dob, kdy se jim říkalo koloniály 
či hokynářství, neodmyslitelně patří k naší kultuře. Bohužel, 
v poslední době bojuje český obchod o přežití, a není to boj 
snadný. Sportovní terminologií řečeno, tradiční český trh 
prohrává se zdatnějším zahraničním borcem na body, zápas 
ale ještě neskončil. Tím soupeřem, nikoliv však jediným, jsou 
zahraniční obchodní řetězce, jejichž síla roste s jejich podílem 
na trhu. Dnes mají přes 60 % podílu na prodeji potravin, což 
je stav, kdy začínají plně uplatňovat svou tržní sílu, a to jak 
směrem ke konkurenci, tak vůči většině dodavatelů. 

Efektivní regulace jsme zmeškali. Stát měl, stejně jako 
jinde ve vyspělých zemích, které chrání svou ekonomiku, 
stanovit pravidla pro expanzi cizích obchodníků tak, aby byl 
zachován prostor pro národní zájmy jak v maloobchodě, tak 
při prodeji českých výrobků. Ty jsou totiž často nahrazovány 
dumpingovými dovozy z domoviny toho kterého obchodního 
řetězce. Regulace další expanze je velmi problematická a slo-
žitá. Tvrdý lobbing, neohebná legislativa EU, nechuť českých 
zákonodárců s politováníhodným stavem něco dělat. Jsme 
vlastně takový malý evropský unikát. Jen těžko bychom jinde 
v Evropě hledali zemi, která si tak ochotně zlikvidovala vlastní 
maloobchod a předala jej do rukou zahraničního konkurenta. 

Situace je rok od roku horší. Zavírá se stále více tradič-
ních malých prodejen a ještě donedávna to bylo všem jedno. 

To byl ostatně také důvod, proč Asociace českého tradičního 
obchodu v roce 2014 vznikla. Tehdy, po změně vedení Svazu 
obchodu a cestovního ruchu, se totiž ukázalo, že problémy 
tradičního trhu nehodlá řešit ani instituce, která by toto měla 
činit především. A tak čeští obchodníci opustili Svaz obchodu 
a vytvořili společnou platformu, která skýtala lepší podmínky 
pro obhajobu zájmů nezávislých obchodníků. Vznikla Aso-
ciace, která mohla jít tvrdě za svým. Někdy úspěšně, někdy 
ne. 

Krátce po svém vzniku se AČTO stala připomín-
kovým místem pro vznikající legislativu týkající se obchodu 
i potravin, a v zájmu českých obchodníků tak pravidelně 
uplatňuje své připomínky vůči nové legislativě. Za dobu své 
existence se Asociace stala respektovaným partnerem pro 
příslušná ministerstva, dozorové orgány i sněmovní výbory, 
s nimiž vede pravidelná jednání o aktuálních problémech. 
Naposledy to bylo o zachování venkovského obchodu či 
zákonu o významné tržní síle. Oboustranný přínos znamenal 
vstup AČTO do řad prestižní evropské organizace Indepen-
dent Retail Europe (IRE), která sdružuje nezávislé obchod-
níky na evropské úrovni a svým členům dává plnou podporu 
při řešení problémů, což si čeští obchodníci ověřili při řešení 
problému podnákupních cen a také získávání tzv. dobré praxe 
při hledání vzorů pro podporu českého nezávislého trhu. 
AČTO je jediným členem IRE ze střední a východní Evropy. 

Českým obchodníkům AČTO nabízí možnost certifi-
kovat jejich prodejny a získat originální značku TRADIČNÍ 
ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO. Certifi kační proces 
obchodníkům poskytuje nezávislý audit a zprávu o stavu 
jejich prodejny i návrhy na zlepšení, zatímco značka a cer-
tifikát obchodníkům nabízí konkurenční výhodu oproti 
ostatním obchodníkům, zákazníky motivuje a dává jim infor-
maci o tom, který obchod jim zaručuje kvalitu služeb i zboží. 
Tento projekt vznikal poměrně dlouho, výsledek ale stojí za to. 
Ve tvrdém konkurenčním prostředí si český zákazník zaslouží 
vědět, které prodejny mu nabízejí to, co očekává. S tím ostatně 
souvisí i podpora výhradně obchodních značek, které zaručují 
kvalitu a původ zboží. Vedle obchodníků jsou tak členy AČTO 
i čeští výrobci potravin, např. pekařských výrobků, čokolády, 
masných a uzenářských výrobků, alko i nealko nápojů. AČTO 
do budoucna hodlá také prohloubit od počátku dobré vztahy 
s Potravinářskou komorou ČR, která vnímá prostředí českého 
trhu, a zejména potravinářské výroby velmi podobně.

Pokud by měla Asociaci českého tradičního obchodu 
charakterizovat nějaká vlastnost, pak je to konstruktivnost, 
neb nechce být pouze křiklounem, ale přinášet návrhy řešení 
a dospět k dohodě. Klíčovým faktorem je posun konkrétního 
problému k řešení, ideálně pozitivnímu pro český maloob-
chod, ale nejen ten. Příkladem budiž živé téma EET. Jistě to 



11
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
1

8
s p o l e č n o s t

není nejzávažnější téma AČTO, ale rozhodně jedno z velmi 
důležitých. Je potřeba zdůraznit, že AČTO bere EET přede-
vším jako prostředek k urovnání vztahů na českém maloob-
chodním trhu. Nikdo jiný totiž podobný nástroj nepředložil, 
a tak podporuje všemi prostředky ten, který je k dispozici 
a dostupný. Velké plus ve skutečnosti je, že přes veškeré stesky 
podnikatelů je technologie dostupná, relativně finančně 
nenáročná a navíc slouží i k vlastnímu kontrolnímu systému 
provozovny. Dle současného stavu a budoucího výhledu 
totiž žádná provozovna nebude moci v krátké budoucnosti 
existovat bez funkčního pokladního systému, připojení na 
internet a dalšího vybavení, které sice přímo nesouvisí s EET, 
ale je nezbytné k naplnění nových předpisů o značení potravin 
apod. Za minus realizace EET považuje AČTO určitou neroz-
hodnost až bojácnost (kdo koho se bojí?) při prosazování, ale 
i uvádění zákona do praxe a poměrně laxní kontrolní systém 
ze strany Finanční správy. Ukazuje se stará známá pravda, že 
životem protřelý úředník, a máme jich u nás většinu, raději 
třikrát navštíví prodejnu, o které ví, že je v pořádku, než by si 
dělal problémy u všeobecně známých hříšníků. 

Jiným z témat, které AČTO dlouhodobě řeší, jsou pod-
nákupní ceny. Mezi členy AČTO panuje názor, že užívání 
podnákupních cen je podvodem na zákazníka, dodavatele 
i konkurenci. Cena má určovat reálnou hodnotu a mimo jiné 
do ní mají  být zakalkulovány i náklady obchodníka. Pokud tak 
neučiní, zkresluje cenovou situaci na trhu v určité komoditě 
za účelem získání prospěchu, neb zákazník takovou nabídku 
„ocení“ a koupí u daného obchodníka další zboží, jehož 
marže mu nahradí ztrátu z podnákupní ceny. Z konkurenč-
ního obchodníka, jímž je často právě nezávislý český malo-
obchodník, dělá navíc zloděje, protože zákazníkovi tímto 
krokem naznačí, že jeho konkurent má přemrštěné ceny. 
Tento nešvar je v mnoha zemích zakázán a trestán. Již několik 
let apeluje AČTO na ministerstvo fi nancí, ale i poslance o pro-
mítnutí zákazu používání této nekalé praktiky do patřičné 
legislativy, ale ti hledají zatím pouze výmluvy, proč to nejde, 
namísto snahy o prosazení opatření, které by velmi prospělo 
k urovnání poměrů na českém maloobchodním trhu.

Do třetice nelze opomenout problematiku obchodní 
obslužnosti venkova, u které samozřejmě AČTO nemohlo 
chybět. AČTO nejen nechyběla, ale dokonce se jí o tomto 
tématu podařilo rozvířit veřejnou debatu, a to i v médiích, 
rozhýbat zkostnatělý státní aparát a dovést řešení problema-
tiky k prvním dílčím úspěchům. Prvním cílem bylo objasnit 
odborné veřejnosti a státní administrativně, že obchodní 
obslužnost venkova je problém, který je propojen s velmi 
negativním jevem vylidňování venkova a bude narůstat, 

pokud se nebude řešit. Konečně došlo zejména starostům 
postižených obcí, že k pohodě bydlení na venkově mimo kos-
tela, fary a hospody patří i obchod s potravinami. Ročně totiž 
zaniká několik set obchodů, které se pod tlakem trhu, způso-
beným zejména prudkou a pokračující expanzí zahraničních 
obchodních řetězců do venkovských lokalit, dostávají do eko-
nomických problémů. Tento stav se bohužel každým rokem 
zhoršuje úměrně s tlakem trhu a vylidňováním venkova. 
AČTO jedná intenzivně s mnoha starosty, hejtmany i odpo-
vědnými ministerstvy, zejména pak ministerstvem zeměděl-
ství. Pochopili, že je už dávno pryč doba, kdy se čekalo, „až to 
trh vyřeší“. Většinou nevyřešilo. My doporučujeme v rozho-
dovacím procesu následující postup.

Rozhodujícím činitelem při hledání řešení je a musí 
být obec. Obec si vyžádá od majitele verifi kovanou zprávu 
o hospodaření prodejny, ze které musí být jasné, že za ztráto-
vostí v jejím hospodaření nestojí špatná práce personálu ani 
nevhodná obchodní politika, ale skutečně situace na trhu. Pak 
jsou dvě možnosti. Buď obec má dostatek fi nancí na přímou 
pomoc a dohodne se s majitelem na formě, časovém rozlo-
žení a podobně, nebo se obec obrátí na kraj, který, byť z ome-
zených zdrojů, ale většinou má možnost pomoci. V tomto 
smyslu jsme zahájili i jednání s Asociací krajů a hledáme jed-
notný postup k řešení těchto zásadních problémů. Není však 
hlavně dořešena přímá pomoc státu prostřednictvím dotač-
ních titulů odpovědných ministerstev. Vyřešením tohoto 
problému se stává z prodejny státem podporovaná služba ve 
veřejném zájmu, jejíž problematická budoucnost je tou horší 
zprávou na konec.

�

AČTO je odborným garantem kongresu pro tradiční trh Samoška. Na snímku diskuzní panel k problematice EET.
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Salima 2018 – 
ohlasy odborníků

Nové potravinářské výrobky pro obchod a gastronomii, 
přehlídka nejmodernějších technologií i pavilon oba-

lového a tiskařského průmyslu. Veletrhy SALIMA a Em-
baxPrint se v Brně pořádají už přes čtyřicet let a o jejich 
nabídku je stále velký zájem. Letos se v rámci potravinář-
ských veletrhů poprvé uskutečnil veletrh SALIMA Tech-
nology a také Festival chutí oslovující všechny milovníky 
dobrého jídla a pití. Za pět dnů od úterý 27. února do so-
boty 3. března prošlo branami výstaviště 23 tisíc návštěv-
níků. 

JIŘÍ MILEK,
ministr zemědělství České republiky

Jako velmi důležitou vnímám výchovu spotřebitelů tak, 
aby byli hrdí na naše české potraviny, které jsou kvalitní 
a bezpečné. Sami se ale musí rozhodnout, zda dají přednost 
kvalitním potravinám před levnějšími a méně kvalitními. 
Vysoká kvalita českých potravin je především zásluha čes-
kých výrobců, a za to jim chci poděkovat. Veletrh Salima má 
určitě pro propagaci českých potravin mezi spotřebiteli velký 
význam. Musíme se společně zaměřit na konečného spotřebi-
tele a přesvědčit ho, že české výrobky jsou lepší než dovozové. 

Vyrostla tu také řada zajímavých českých fi rem, které dodávají 
technologie do potravinářské výroby, takže tyto dnes na vele-
trhu převažují.

MARTA NOVÁKOVÁ,
prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Jsem přesvědčena, že Salima je dobrou příležitostí pře-
devším pro výrobce, kteří tady mohou najít své obchodníky. 
Potkala jsem tady obchodní ředitele nebo šéfy nákupu z mini-
málně pěti obchodních řetězců, takže tady opravdu jsou. 
Jako svaz apelujeme na obchodníky, aby se Salimy účastnili, 
máme tady stánek a někteří obchodníci vystavují i samostatně. 
Ale hlavně chceme dát výrobcům příležitost dodávat do vel-
kých obchodních řetězců. Každý výrobce u nás může vyplnit 
dotazník, že chce dodávat do řetězce, a po veletrhu s těmito 
informacemi budeme dále pracovat.

GABRIELA MATEČNÁ,
místopředsedkyně vlády a ministryně zemědělství 
a rozvoje venkova Slovenské republiky

Salima je veletrh, kam přichází hodně návštěvníků z řad 
odborné i laické veřejnosti, což je dobré pro edukaci spotřebi-
telů. Možná by se zde mohl najít prostor také pro pódiové pre-
zentace potravinářských výrobců a odborníků, kteří se věnují 
třeba aditivům, kam by mohlo přijít i více škol. Spotřebitel by 
měl být informovaný a výstavy jsou místem, kde by taková edu-
kace měla probíhat. Máme tu také slovenské vystavovatele, 
které jsem byla na veletrhu navštívit, třeba fi rmu Berto, která 
zpracovává maso a vyrábí šunky a párky v naprosto top kvalitě, 
s vysokým podílem masa a bez chemických aditiv. 

VLADIMÍRA NOVÁKOVÁ,
tisková mluvčí, Státní zemědělský intervenční fond

O prezentaci na Salimě mají výrobci s oceněním Klasa 
a Regionální potravina velký zájem, zejména ti z jižní Moravy, 
ale i ze vzdálenějších krajů. Máme statisticky ověřeno, že 
ochutnávky výrobků zvyšují prodej, takže každý vystavovatel 
svou účast následně pocítí ve zvýšeném odbytu. Takové akce 
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jsou potřeba, protože bez marketingové podpory se dnes prak-
ticky žádný výrobce neobejde. Naším hlavním cílem na Salimě 
a Festivalu chutí je představit tyto vynikající výrobky specia-
listům i široké veřejnosti, aby se více dostaly do povědomí spo-
třebitelů. Chceme tak podpořit tuzemské výrobce a naučit 
zákazníky, že výrobky oceněné značkou Klasa a Regionální 
potravina jsou skutečně nadstandardně kvalitní.

JAROMÍR MUSIL,
ředitel, Regionální agrární komora 

Jihomoravského kraje

Jsme tu v zastoupení potravinářů Jihomoravského kraje, 
kteří se účastní soutěží Zlatá chuť Jižní Moravy nebo Regio-
nální potravina Jihomoravského kraje. Obě soutěže propagují 
malé a střední podnikatele v potravinářství nebo v produkci 
potravinářských surovin. Tato forma se opakuje v průběhu 
roku i na dalších veletržních akcích, které mají vztah k země-
dělství, potravinářství a venkovu jako celku. Letošní ročník se 
mi zdá velmi navštívený, mám z něj dobrý pocit a je vidět, že 
spolu s tím, jak se vyvíjí tento systém prezentace, a stává se 
tradicí, roste úroveň celé akce i zájem o regionální potraviny. 

RADOSLAV POSPÍCHAL,
referent mediální komunikace, 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Pro SZPI je určitě důležité a prestižní být součástí veletrhu 
Salima na brněnském výstavišti. Jsme tady obklopeni mnoha 
producenty s širokým zastoupením potravinářských výrobků, 
je tu i spousta zájemců o produkty. Na stánku odpovídáme na 
mnohé dotazy, například co SZPI dělá, jaké má kompetence, je 
také zájem o výsledky naší činnosti. Spotřebitelé chtějí vědět, 
kam se mohou obracet se svými dotazy, chodí k nám také podni-
katelé pro užitečné rady do začátku podnikání anebo studenti, 
kteří se ptají na uplatnění v budoucnosti, většinou z biochemic-
kých oborů, potravinářství nebo chemických škol. 

JAROMÍR DŘÍZAL,
výkonný ředitel, Svaz pekařů a cukrářů v ČR

V rámci veletrhu MBK se letos uskutečnily naše soutěže 
Pekař roku 2018 – Junior a také Atraktivní výrobek roku. Účast 
hodnotíme rozhodně jako velmi úspěšnou. Cíl, který jsme si dali, 
tedy zpropagovat a zatraktivnit pekařské řemeslo pro mládež, 
se nám podařil naplnit. Účast na soutěžích byla velká, přijelo 
devět stovek fanoušků z členských škol. Zároveň jsme se snažili 
přitáhnout pozornost i odborné veřejnosti tak, aby přijeli pekaři 
a cukráři z celé České republiky a ze zahraničí a mohli zhlédnout 
špičkové moderní technologie našich dodavatelských fi rem.

OLDŘICH GOJIŠ,
generální ředitel, INTERLACTO

Na veletrhu Salima jsme tradiční účastníci, vystavujeme 
tady hlavně kvůli zmrzlinářské produkci, ale prezentujeme 
i další mlékárenskou výrobu. Osobně na veletrhy do Brna 
jezdím od 22 let, takže je v tom i nostalgie, mám to tady rád. 
Je dobré představit tady novinky v sortimentu, podpořit roz-
hodující výrobní program a dát trhu na vědomí, že existujeme.

MÁRIA VRŇATOVÁ,
branding a marketing, MAKRO ČR

Jsme tady, protože Salima je spojená s gastronomií 
a potravinami, kde představujeme hlavní obchodní kanál. 

Makro poskytuje služby pro HORECA segment, pro maloob-
chodní prodejny i pro jednotlivé zákazníky, kteří si k nám při-
jdou nakoupit pro vlastní potřebu. Na Salimě můžeme všechny 
tři tyto zákaznické skupiny oslovit na jednom místě. Je to 
i forma reklamy, dostáváme se zde více do povědomí veřejnosti, 
aby věděla, že Makro je i pro běžného člověka. Ve čtvrtek, kdy se 
otevřel Festival chutí, sem začaly proudit davy, takže myslím, že 
veletrh tento účel plní.

MICHAL KOLÁŘ,
obchodní ředitel pro Českou republiku, 
ONDRÁŠEK INK – JET SYSTEM spol. s r. o.

S organizací a prostředím veletrhu jsme spokojení. Totéž 
platí i o návštěvnosti. Největší jsme zaznamenali ve středu 
a čtvrtek. Využíváme tento veletrh jako prostředek k získání 
a upevnění prestiže naší fi rmy a to se nám tady daří. Budu moc 
rád, když bude EmbaxPrint pokračovat i v budoucnu a zavítá 
na něj více návštěvníků i vystavovatelů. 

MILOŠ LEŠIKAR,
zástupce ředitele, 
Asociace českého papírenského průmyslu

Veletrhu EmbaxPrint jsem se účastnil už jako student, 
a to v roce 1969, kdy se konal jeho historicky první ročník. 
Myslím si, že u novodobého EmbaxPrintu jsme nevynechali ani 
jeden. Zastupujeme zde výrobce nepromastitelných papírů, 
vajíčkových proložek a dalších typů potravinářských obalů. 
Všichni si svou letošní účast pochvalují. Zdá se mi, že tento rok 
se přišlo podívat ještě více lidí než v předcházejících letech. Také 
s pořadatelskými službami jsem nadmíru spokojený. Dokonce 
když jsme akutně potřebovali dozasklít jednu vitrínu, poslali 
organizátoři během pěti minut svého zaměstnance, který nám 
s tím pomohl. 

MARTINA KORNFEILOVÁ,
ředitelka marketingu a obchodu, 
Kornfeil spol. s r. o.

Letošní veletrh byl především o kvalitě. Mám tím na 
mysli to, že běžných návštěvníků dorazilo z našeho pohledu 
méně, zato však došli všichni zákazníci, se kterými jsme 
se potřebovali setkat a na kterých nám záleží. Potěšily nás 
proto i naše obchodní úspěchy, které se nám tady poda-
řilo vyjednat. V porovnání s rokem 2016 se kvalita a úroveň 
veletrhu zlepšila – od podoby stánků přes návštěvníky až po 
celkově dobrou atmosféru, která v pavilonu vládla po celou 
dobu. Potěší mě, když si MBK bude svou atraktivitu zvyšovat 
i nadále. 

VLADO VOLEK,
ředitel, Obalový institut SYBA

Využili jsme souběhu s veletrhem a uspořádali jsme v Brně 
mezinárodní konferenci pod názvem Obaly pro potraviny a kos-
metiku, které se zúčastnilo přes 170 odborníků. Tento formát 
naplnil naši představu a vytváří jakýsi středoevropský prostor 
pro setkání výrobců obalů, potravin a kosmetiky i zástupců 
krajských hygienických stanic. Těší nás letošní hojná účast 
včetně slovenských inspekčních orgánů i přítomnost českých 
a zahraničních řečníků ze Slovenska, Německa, Maďarska 
a Lotyšska. 

AGRAL, zdroj: Veletrhy Brno, a. s.

�
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Pekař roku 2018 
– MBK Brno 

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL,
výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů 

v České republice

Veletrh Mlynářství, pekařství a cukrářství

Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA představu-
jí nejvýznamnější potravinářskou přehlídku v České re-

publice i ve středoevropském regionu. Veletrhů se dle údajů 
organizátora akce, společnosti Veletrhy Brno, a. s., zúčastni-
lo 889 vystavujících a zastoupených fi rem z 39 zemí. Za pět 
dnů od úterý 27. února do soboty 3. března 2018 prošlo bra-
nami výstaviště 23 tisíc návštěvníků.

Svaz pekařů a cukrářů v ČR se již podeváté stal odborným 
garantem veletrhu Mlynářství, pekařství a cukrářství MBK. 
MBK je zkratka z německého názvu „Mühlerei, Bäckerei, 
Konditorei“, při svém zrodu měl veletrh za úkol navázat na 

obsah světoznámých oborově příbuzných veletrhů IBA či 
EUROPAIN a profi lovat se vůči vystavovatelům a odborným 
návštěvníkům v zemích střední a východní Evropy.

Prezentace potravinářských technologií se letos soustře-
dily v pavilonu „V“ pod hlavičkou SALIMA Technology. Nej-
větší devizou veletrhu bylo, že tuzemští vystavovatelé mohli 
na jednom místě – v moderním pavilonu „V“ představit nej-
novější technické a technologické novinky a seznámit s nimi 
odborníky z pekařského a cukrářského byznysu. Zástupci 
potravinářských fi rem pak měli jedinečnou šanci během doby 
výstavy zhlédnout a porovnat poslední novinky od vystavova-
telů a zaregistrovat moderní trendy v oboru. Letošního roč-
níku MBK se zúčastnily rozhodující strojírenské fi rmy, které 
jsou v pekařském a cukrářském oboru na špici. Ve strojíren-
ských expozicích probíhalo setkávání odborníků z pekařského 
a cukrářského oboru, staly se ideální platformou pro výměnu 
názorů a navazování osobních a obchodních kontaktů. 

Pekařské centrum

Svaz pekařů a cukrářů již počtvrté vybudoval na veletrhu 
MBK soutěžní pekárnu pro klání mladých pekařských talentů. 
Návštěvníci veletrhu tak mohli v „přímém přenosu“ sledovat 
po dva dny pekařský dorost při práci a také posoudit kvalitu 
jejich výtvorů. Pekařské centrum bylo vybaveno špičkovým 
strojním zařízením od členských dodavatelských fi rem Korn-
feil spol. s r. o. – hlavní partner pekařského centra, PEKASS 
s. r. o. a MELVIA TRADE s. r. o. Suroviny na výrobu dodala 
společnost Zeelandia spol. s r. o. a mouky MLÝN PERNER 
SVIJANY, spol. s r. o. 

Pekařské centrum bylo ozvučeno tak, aby diváci byli 
průběžně informováni o průběhu soutěží. Na velkoplošné TV 
obrazovce zase mohli sledovat přihlížející videa z pekařského 
prostředí, a zjistit tak, jak vypadá moderní pekárna v 21. sto-
letí a co obnáší práce pekaře a cukrářky v moderním provozu. 
Zároveň stánek průběžně poskytoval potřebný „azyl“, infor-
mace a občerstvení širokému spektru návštěvníků z pekař-
ského oboru při návštěvě veletrhu. 

Návštěva vládní delegace

V rámci zahájení veletrhu MBK navštívila v úterý 
27. února stánek Svazu pekařů a cukrářů vládní delegace se 
zástupci ministerstev zemědělství České republiky, Slovenska 
a Rumunska, vedená náměstkyní ministra zemědělství České 
republiky MUDr. Vierou Šedivou. Hosté si se zájmem pro-
hlédli výstavu atraktivních pekařských a cukrářských 

Návštěva vládní delegace

Pekařské centrum
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výrobků, podpořili soutěžní klání pekařského dorostu 
a také zhlédli taneční vystoupení žáků SŠ Charbulova Brno 
na motivy populární písničky Nadi Urbánkové „Vilém peče 
housky“. Paní náměstkyně Šedivá poděkovala za vzornou 
propagaci potravinářských řemesel a popřála organizátorům, 
aby se naplnila jejich očekávání ve zvýšení atraktivity a pres-
tiže pekařského a cukrářského řemesla v příštích letech. 

 

Výchova a vzdělávání – svazová priorita

Vedení Svazu si uvědomuje, jak důležitá je výchova 
mladé generace pekařů a cukrářek a vyvíjí v tomto směru 
řadu aktivit. Zajišťuje pro mladé adepty pekařského řemesla 
v jednotlivých krajích stipendia v rámci preferovaného 
oboru Pekař, vydává odborné publikace, propaguje řemeslo 
na sociálních sítích a propojuje potravinářské školy a uči-
liště s výrobní praxí. Některé pekárny v rámci náboru orga-
nizují „Den otevřených dveří“, kde žákům základních škol, 
výchovným pracovníkům a rodičům dětí představují, jaké 
je pekařské řemeslo krásné a voňavé. Prakticky každá česká 
pekárna v poslední době pociťuje citelný nedostatek kvalifi -
kovaných pracovníků znalých svého řemesla, ochotných pra-
covat a hrdých na svoji profesi. Naše společnost se upnula 
k fenoménu vzdělanosti, honbě za tituly a citelně nám chybí 
poctiví řemeslníci. Aby pekaři vyráběli kvalitní výrobky 
a navázali na české gastronomické tradice, nutně potře-
bují kvalifi kovaný a řádně odměňovaný dorost. Přestože se 
dnes vyrábí již na moderním strojním zařízení, profese si do 
jisté míry zachovala svůj řemeslný charakter a šikovní mladí 
pekaři jsou pro budoucnost oboru nepostradatelní. Řeme-
slný fortel a získané zkušenosti ze soutěže mohou hrát velmi 
významnou roli při jejich budoucím uplatnění. 

Národní soutěž PEKAŘ ROKU 2018 – junior

Svaz pekařů a cukrářů v ČR uspořádal v rámci veletrhu 
SALIMA/MBK MBK Brno již 22. ročník národní soutěže 
o titul „PEKAŘ ROKU 2018 – kategorie junior“ a dovednostní 
soutěž „ATRAKTIVNÍ VÝROBEK ROKU 2018“. Generálním 
partnerem letošní soutěže byl obchodní řetězec Albert. 

Ve fi nále soutěže se o prestižní ocenění utkalo 15 mladých 
pekařských talentů z deseti pekařských škol a učilišť z celé ČR. 
Hlavním cílem letošního ročníku bylo propagovat pekařské 
a cukrářské řemeslo před mladou generací a zvýšit jeho atrak-
tivitu a prestiž. Ukázat mladým lidem pekařské řemeslo jako 
zajímavé, voňavé a perspektivní a těm nerozhodnutým sdělit, 
že je lepší být „dobrým řemeslníkem než špatným inženýrem“. 

Dovednostní pekařské soutěže mají dlouhou tradici 
a pozitivní motivaci pro mladé soutěžící. Zdravá rivalita při-
spívá ke zvyšování řemeslné zručnosti, správných výrobních 
návyků a k růstu kvalifi kace. Účastníci získávají velmi cenné 
zkušenosti pro svoji budoucí praxi a zároveň si upevňují 
hrdost k pekařskému řemeslu. 

Výchova mladé generace pekařů je v souladu s trendem 
rostoucí poptávky po kvalitních českých potravinách. Aby 
mohli pekaři spotřebitelům nabízet kvalitní čerstvý chléb 
a pečivo, musí mít dostatek kvalifi kovaných a řádně odměňo-
vaných zaměstnanců. 

Pekařem se dnes v České republice učí zhruba sedm set 
učňů, kteří mají před sebou jistotu stabilního zaměstnání. 
Výroba v pekárnách 21. století probíhá na moderním zařízení 
s minimem ruční práce. Uplatnění zde najdou jak technicky 
zaměření chlapci, tak manuálně zručná děvčata s citem pro 
kreativní řemeslnou práci. Poptávka zaměstnavatelů po mla-
dých adeptech pekařského řemesla je značná, mají tak před 
sebou velmi dobrou perspektivu.

Soutěžní disciplíny

Soutěžící museli pod dohledem odborné poroty ve 
dvou dnech prokázat dovednosti při výrobě pšenično-
-žitného chleba, ručně tvarovaných pletýnek v časovém 
limitu, různých tvarů vícezrnného pečiva a ve výrobě 

Soutěžní výrobky

Pokus o rekord

Pekařský dorost    
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skládané či pletené vánočky, velkých a malých zdobených 
koláčů.

Před zahájením soutěže museli mladí pekaři a pekařky 
předložit receptury a jednoduchý technologický postup ke 
schválení. Hodnotila se hmotnost, objem, vzhled a tvar, kůrka 
a povrch, vůně a samozřejmě chuť výrobků. Komisaři dohlí-
želi i na zručnost, odbornou manipulaci s těstem, hygienu, 
pořádek na pracovišti, čistotu válů a pomůcek. Za jednotlivé 
disciplíny se přidělovaly body, soutěžící s nejvyšším počtem 
bodů se pak stal Pekařem roku 2018. 

Výsledky soutěže

1. místo: KLÁRA KALVODOVÁ (SŠ Brno, Charbulova) 
2. místo: VERONIKA KOVAŘÍKOVÁ 
 (SŠ hotelová a služeb Kroměříž)
3. místo: KATEŘINA HERČÍKOVÁ
 (SPŠ potravinářství a služeb Pardubice)

V letošním ročníku se projevila větší šikovnost děvčat, 
která obsadila první tři místa na stupních vítězů. Velmi potě-
šitelná pro organizátory byla zejména rostoucí kvalita soutě-
žících a jejich produktů oproti minulému ročníku. Ocenění 
i ostatní soutěžící si vedle hodnotných cen odvezli také velmi 
cenné zkušenosti pro svoji budoucí praxi v českých pekárnách 
a cukrárnách. 

Soutěž měla i neméně důležitou společenskou rovinu 
a mezi vedením zúčastněných škol probíhala živá diskuze na 
palčivá témata současné úrovně odborného školství. Podařilo 
se naplnit záměr ředitelů členských škol – uskutečnit soutěže 
na velké potravinářské akci a propagovat naše řemesla. Dle 
vysoké účasti a aktivnímu zapojení škol je do budoucna na 
čem stavět. 

Soutěž ATRAKTIVNÍ VÝROBEK ROKU 2018 

Vedle dvoudenního klání mladých pekařů a pekařek 
probíhala i soutěž v mistrovském zvládnutí těsta či cukrářské 
hmoty, kterou v předstihu vyráběli zruční pekaři a šikovné 
cukrářky.

Ve fi nále soutěže „Atraktivní výrobek roku 2018“ bylo 
hodnoceno celkem 17 exponátů, a to v kategorii cukrářské 
a pekařské výrobky. Všichni, kdo zhlédli výstavku těchto uni-
kátních výrobků, mohli potvrdit, že skvěle reprezentovaly 
mistrovskou řemeslnou práci jednotlivců nebo kolektivu 
autorů. 

Potřebnost udržovat manuální zručnost, rozvíjet kreati-
vitu a profesionální zvládnutí hmoty je důležitá zejména pro 
řemeslné výrobce a je důležitou protiváhou v době výrobkové 
unifi kace průmyslové výroby. 

Výsledky soutěže

Atraktivní cukrářský výrobek:
1. místo: Andělé, autorka Kristýna Danišová
Střední škola potravinářská, Smiřice

Atraktivní pekařský výrobek: 
1. místo: Zákoutí lesa, autorky Jitka Stehnová, Štěpánka 
Vojtková
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka

Oceněným finalistům obou soutěží gratulujeme 
k dosaženému úspěchu. Poděkování a pochvalu si však 
zaslouží všichni účastníci soutěže za krásné výrobky, které 
byly ozdobou akce.

Pekařská show a návštěvy celebrit

K atraktivitě soutěží nesporně přispěla pekařská show 
– pokus o „překonání rekordu v pletení pletýnek“ na čas, 
který přijel osobně změřit a zaregistrovat ředitel agentury 
Dobrý den z Pelhřimova M. Marek. O překonání rekordu se 
pokoušelo 6 mladých pekařů a pekařek. Rekord se nakonec 
překonat nepodařilo, nejlepšího času dosáhl Aleš Hrabovský 
ze SŠ prof. Matějčka z Ostravy, který zvládnul uplést 30 ks 
pletýnek za 3,56 minut. 

Akční podívaná přilákala velký zájem veřejnosti, diváci 
spontánně povzbuzovali mladé pekaře a vytvořili neopakova-
telnou atmosféru. Jen z potravinářských škol a učilišť přijelo 
fandit „svým barvám“ na osm stovek mladých fanoušků, pro 
které Svaz zajistil vstupenky od BVV Brno zdarma.

Atraktivitě soutěží velmi prospěla návštěva hereckých 
a sportovních „celebrit“. V úterý odpoledne se plést vánočky 
učila modelka Vlaďka Erbová s hercem Lukášem Langmajerem.

Cenu vítězce předal Petr Novák, trenér Martiny Sáblí-
kové: „Všude po světě s Martinou hledáme český chléb, a když 
ho najdeme, vždycky si ukrojíme a vyfotíme se s ním. Jak můžete 
vidět na internetu, děláme českému chlebu reklamu,“ dodal při 
slavnostním ceremoniálu Petr Novák.

Zájem médií

Soutěže mladých pekařských talentů přilákaly také velký 
zájem médií. Upoutávka akce se třemi vstupy byla odvysílána 
26. února v Dobrém ránu České televize, reportáž ze soutěže 

Andělé

Zákoutí lesa
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natočila ČT1 a TV Barrandov, řada zpráv vyšla v denících 
a informace proběhly také na internetových serverech. 

Naplnilo se tak očekávání vedení Svazu, který usiluje 
o co největší propagaci pekařského a cukrářského řemesla 
před mladou generací. O pekařích se tak opět mluvilo, a to 
nikoliv negativně v souvislosti se zvyšováním cen, ale pozi-
tivně o smysluplné aktivitě směřující k výchově mladé gene-
race potravinářů, kteří se připravují na své budoucí povolání.

Poděkování a přání závěrem

Pekaři drželi veletržní prapor svého oboru vysoko 
nahoře. Dle ohlasu návštěvníků bylo pekařské centrum 
jednou z nejzajímavějších expozic pavilonu „V“. Je jen dobře, 
že se odborná i laická veřejnost, a především mladá generace 
mohla v pekařském centru na vlastní oči přesvědčit, jak krásné 

Pohár vítězce od Petra Nováka

je pekařské a cukrářské řemeslo. Soutěž PEKAŘ ROKU 2018 
byla též výbornou prezentací a propagací řemesla, které je 
v naší novodobé společnosti poněkud opomíjené, ale přitom 
navýsost potřebné.

V této souvislosti patří velký dík všem sponzorům a part-
nerům soutěží za fi nanční podporu, členským fi rmám za vyba-
vení pekařského centra, všem členům organizačního týmu 
a samozřejmě soutěžícím, jejich doprovodu a vedení zúčast-
něných potravinářských škol. Společně se podařila skvělá věc, 
ku prospěchu našich řemesel. 

Závěrem nezbývá než si přát, aby se největší středoev-
ropský potravinářský veletrh MBK podařilo udržet a dále roz-
víjet i v ročnících nadcházejících. Prospělo by méně negace 
a více patriotismu českých potravinářů, kteří by si měli vzít 
oborové veletrhy za vlastní a podporovat je. Byla by velká 
škoda tuto šanci opustit a za novými trendy v pekárenství 
jezdit do Mnichova či do Paříže.  �

Mladí fanoušci

Celebrity pletou vánočku.   
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Renomovaní odborníci z  oblasti 
potravinářského průmyslu a obchodu vyu-
žívají moderní způsoby přepravy potravin. 

Kombinace vozu zn. Citroën s chladí-
renskou vestavbou od společnosti Carrier 
je pro Vás zárukou splnění náročných 
požadavků přepravce potravin, při dodr-
žení přísných přepravních podmínek. 
Kvalita provedení těchto vestaveb je na 
nejvyšší úrovni. 

Nejenom moderní způsoby pře-
pravy, ale i  vozový park přispívá k  ús- 
pěchu firem. V mnoha ohledech jde i o co 
nejkratší čas strávený v servisu.

Nedílnou součástí našich kvalitních 
služeb je okamžité dodání nového vozu 
s  isotermickou vestavbou. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlý 
zásah do vozidla, je i  časová náročnost 
v mnoha případech delší než půl roku.

Kdo rychle dává, 
dvakrát dává…

Naše firma si je vědoma toho, že Vaše 
výrobky, které podléhají v mnoha přípa-
dech velmi krátké záruční lhůtě, nemohou 
čekat! Víme dobře, že naše přidaná hod-
nota okamžité dostupnosti vozů pro Vás 
potravináře hraje zásadní roli při rozhodo-
vání o nákupu vozidla.

To vše najdete v  našem unikátním 
CENTRU NÁSTAVEB Auto Babiš v Mnicho-
vicích 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 
firma se specializuje na užitková vozidla 
s isotermickou vestavbou do 3,5 tuny.

Auto Babiš s. r. o.

Mirošovická 926, 

251 64 Mnichovice

Tel.: Prodej vozů +420 731 471 549

Tel.: Servis +420 731 472 462

Tomáš Jetýlek,

prodej společnostem

Tel.: 731 471 549

E-mail: jetylekt@citroen-babis.cz

E-mail: businesscenter.prodej@citroen-babis.cz

Ing. Karel Musil, 

vedoucí prodeje 

speciálních nástaveb

Tel.: +420 734 232 213

E-mail: musilk@citroen-babis.cz

Naši partneři z řad potravinářů dlouhodobě oceňují 
naše kvalitní a komplexní služby:

spolehlivý partner našich potravinářů

�      chladírenské a mrazírenské přestavby 
a vestavby vozidel do 3,5 tuny

�      vyspělé, energicky efektivní 
a ekologické chladicí jednotky Carrier

�       záznamníky teploty 
s mikrotiskárnami či dataloggery  
pro transparentní chladicí řetězec

�      skladová vozidla s přestavbami 
za výhodné ceny

�       okamžitá dostupnost  
isotermických vozů, demo přestavby 
chladicích vozů v autosalonu

�      prodej užitkových i osobních 
vozů Citroën

�     zajištění financování a pojištění vozu

�      profesionální poprodejní péče 
a servisní služby

Více informací najdete na www.citroen-babis.cz

AUTO BABIŠ 
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Jaké je to 
nejkvalitnější 

hovězí na světě?
Bc. JAROSLAV VALENTA

Zamyšlení nad situací v ČR

Obyvatelé ČR zkonzumují v průměru kolem 10 % hovězího 
masa z celkové spotřeby masa, to je cca 8 kg hovězího na 

obyvatele a rok. Hovězí maso tedy jen z dálky vyhlíží před se-
bou více oblíbené maso vepřové a drůbeží. Spotřeba vepřové-
ho přesahuje 50 % a drůbežího se spotřebuje něco málo přes 
30 % z celkového masa za rok. Pokud bychom se poohlédli po 
ostatních zemích EU, zjistili bychom, že tam se obecně konzu-
muje významně více masa. V EU sice také dominuje vepřové 
maso z celkového podílu konzumovaného masa, ale hovězího 
se sní oproti ČR mnohem více (průměr EU je kolem 15 kg na 
obyvatele a rok). Souvisí tedy konzumace hovězího masa s ži-
votní úrovní dané země? Samozřejmě hovězí maso patří mezi 
ty dražší varianty, vždyť spotřebitelská cena (SC) přesahuje 
200 Kč za hovězí zadní bez kosti, oproti tomu u vepřového 
je to v případě 1 kg vepřové kýty bez kosti cca 120 Kč
a u drůbežího je to cca 72 Kč za 1 kg jatečného kuřete 1. ja-
kosti. Cena bude ovšem jen jedním z mnohých faktorů, které 
do skutečnosti nízké konzumace hovězího v ČR promlouva-
jí. Významná je možnost kulinářského využití masa. Drůbeží, 
ale i vepřové se poměrně hodí na rychlou přípravu, což spolu 
s cenovou a kvalitativní dostupností hraje zásadní roli. Kvali-
tu hovězího masa na českém trhu vidím jako velmi význam-
ný faktor, které mnohé spotřebitele odrazuje. Určitou měrou 
ovlivňuje spotřebitele masa i trend zdravého životního stylu. 

Pokud si projdeme nabídku hovězího v našich obcho-
dech, jen stěží se dostaneme k určitým konkrétním partiím 
masa a mnohdy už nejsme ani schopni určit, z jakého kusu 
nebo plemene dané maso pochází. Musíme si však uvědomit, 
že se u nás porazí za rok více než 200 tis. kusů skotu, kdy 
z toho dominují porážky jatečných býků a jatečných krav. 
V běžných podmínkách není tedy zcela jednoduché přijít 
do obchodu a sehnat kvalitní partii masa, např. na steak. 
Jatečné krávy jsou v podstatě vyřazené krávy z chovu. Nej-
kvalitnější maso, vedle mladých býků masných a kombinova-
ných plemen, pochází od jalovic a volů, kterých je v nabídce 
nedostatek. Jalovice se samozřejmě využívají pro obrat stáda, 
dále se za velmi výhodné ceny prodávají jako vysokobřezí do 
ciziny. Když už je někdo nucen z různých důvodů jalovici na 

jatky poslat, velmi spokojen být nemůže, neboť u nás je zpe-
něžení tak kvalitního masa velmi úsměvné. Chovatel dostane 
za jalovici jen o trochu více než za krávu a podstatně méně než 
za býka. Díky výše uvedeným skutečnostem se pak snadno 
stane, že konzument zavítá do prodejny pro steakovou partii 
masa za nemalou částku, nebo zajde do restaurace si očeká-
vaný kus masa dát a nakonec je zklamán. Šance, že člověk 
pořídí maso ze starého kusu, tedy z nějaké z různých důvodů 
vyřazené krávy, je tedy poměrně vysoká. Pokud se ale budou 
konzumenti více zajímat, mnoho jatek, prodejen, řezníků, 
restaurací apod. si dnes zakládá na identifi kaci masa tak, aby 
zákazník alespoň věděl, z jakého jatečného zvířete ona partie 
masa pochází. Lidé, kteří jsou si ochotni cestu za kvalitním 
hovězím masem najít, dnes tu možnost také mají. V rámci 
ČR funguje řada chovů skotu BTPM (bez tržní produkce 
mléka), tedy chovů masných plemen, z nichž řada hospo-
daří v režimu ekologického zemědělství, dále lze najít mnohé 
e-shopy nabízející hovězí maso až z Jižní Ameriky a nakonec 
je i řada restaurací, které připravují maso vybraných plemen 
a zvířat. Souhrnem se dá říct, že za jistých okolností se dá 
u nás kvalitní hovězí maso ochutnat, pokud jsme ochotní si 
mnohdy připlatit. Je nutné však podotknout, že výkrm jateč-
ného skotu není ani levný, ani časově krátký, hovězí svou 
cenu nemůže zcela zásadně snižovat, ale úroveň nabídky 
hovězího by mohla významně stoupnout a vedle toho by měl 
mít zákazník možnost jasně např. na obalu identifi kovat kva-
litu a doporučenou úpravu masa. V této oblasti problema-
tiky si myslím, že jsem ještě velmi pozadu. Pokud bychom 
to porovnali s USA nebo Austrálií, zjistili bychom podstatné 
nedostatky. 

Jaké hovězí maso je kvalitní?

Jako kvalitní maso budeme samozřejmě vnímat to, 
které nám nejvíce bude chutnat. Z takové defi nice by možná 
na první pohled vyplývala velmi subjektivní a individuální 
záležitost, ale pravdou však je, že maso musí splňovat určité 
senzorické charakteristiky, aby se dalo považovat za kvalitní. 
Spotřebitel už v procesu nakupování vnímá barvu a vůni, 
při úpravě a samotné konzumaci pak šťavnatost, křehkost, 
vůni a mnohé další parametry, které vytvářejí fi nální chuťový 
vjem. Mnoho konzumentů odrazuje náročnost nebo vlastní 
nedovednost si kulinářsky s takovým čí jiným kouskem hovězí 
partie poradit, mnozí nemají dobré zkušenosti se samotnou 
chutí, kdy zkušenosti spíše korelují s čímsi tuhým a nesnadno 
žvýkatelným. Vedle problematiky zvládnutí adekvátní úpravy 
hovězího masa je zde ovšem skutečnost, že v nabídce hově-
zího masa existuje řada možností, jak se setkat se skutečnými 
chuťovými skvosty, které jakoby nabourávají naše dosa-
vadní zkušenosti s tuhým a špatně rozkousatelným masem 
nešťastně upraveného ve formě steaku. 

Co tedy rozděluje hovězí maso na to méně kvalitní a na 
to výrazně chutné? Nejdůležitějším parametrem je intramus-
kulární tuk (IMT), resp. jeho obsah v mase. Intramuskulární 
tuk je tuková tkáň nacházející se mezi jednotlivými svalo-
vými vlákny uvnitř svalu (obr. 1). Jak je patrné na obrázku, 
kde je maso plemene wagyu, vysoká intenzita obsahu IMT 
podmiňuje podstatnou kvalitativní charakteristiku masa tzv. 
mramorování (marbling). Pokud srovnáme mramorování na 
obr. 1 s obr. 2, všimneme si podstatného rozdílu. Marbling 
bychom pak mohli defi novat jako nápadné a jemné rozpro-
stření tuku mezi svalovými vlákny, které určuje u masa šťav-
natost, vůni, křehkost a chuť. Je obecně známo, že tuk je 
nositelem chuti. Je to dáno tím, že sestává z řady látek, jejichž 
aroma se uvolňuje do okolí při tepelné úpravě, a dávají tak 
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masu vůni, mnohdy typickou a specifickou, a zvláště pak 
i chuť. Maso s vysokým podílem IMT pak vnímáme také 
jako podstatně křehčí, textura masa je totiž výrazně jemnější 
a maso je velmi šťavnaté. Intramuskulární tuk se při tepelné 
úpravě dostane do podoby, kdy v soustu necítíme žádnou kon-
zistentní tučnou strukturu. Maso výrazně mramorované se 
nám téměř v ústech rozpadá. Již mnoho studií potvrdilo, že 
pokud bychom srovnali maso býků a jalovic, zjistili bychom, 
že jalovice obsahuje téměř dvojnásobný obsah IMT oproti 
býkům. Jiné práce k tomu potvrzují, že maso jalovic vyka-
zuje lepší senzorické charakteristiky. Vyšší podíl IMT ve svalu 
nalezneme také u volů. Je zde tedy namístě poznamenat, jak 
již bylo uvedeno, že porážek jalovic a volů je v ČR minimum, 
a tím pádem se takovým masem setkáme jen stěží. Nejen kate-
gorie a pohlaví skotu souvisí s obsahem intramuskulárního 
tuku, ale také a v podstatě zásadně i plemeno skotu. Dá se 
říct, že vyšší obsah IMT mají spíše anglická plemena masného 
užitkového typu (aberdeen angus, hereford), dále pak asijská 
plemena, zejm. korejské hanwoo a japonské wagyu. Když 
vynechám masná plemena chovaná v ČR, s jejímž masem se 
setkáme vzácněji, je potřeba se i uvědomit, že pro naše jatky 
jsou významným dodavatelem chovatelé plemene ČESTR 
(kombinovaný užitkový typ) a holštýnský skot (dojné ple-
meno). V obou případech, se kterými se v našem obchodním 
sortimentu nejčastěji potkáme (býci a krávy), nemůžeme 

očekávat nějak zajímavý podíl IMT. Jak se tedy dostaneme 
ke kvalitnímu masu a ještě k tomu s vysokým podílem intra-
muskulárního tuku? V našich podmínkách jen velmi těžko. Je 
potřeba poznamenat, že o kvalitě a chutnosti hovězího masa 
rozhoduje ještě celá řada dalších faktorů, kdy problematika 
této skutečnosti by byla nad rámec tohoto článku. Jeden z dal-
ších velmi významných aspektů, který rozhoduje o výsledné 
chutnosti masa, je i délka zrání, které je pro hovězí maso 
v konečném důsledku velmi podstatné.

Jaké hovězí je to nejkvalitnější?

Osobně pokládám za nejkvalitnější hovězí maso takové, 
které je vysoce mramorované po adekvátní době zrání. Pre-
ference úrovně mramoru u masa se liší mezi jednotlivými 
zeměmi, potažmo mezi samotnými konzumenty. Pokud bych 
měl představit ovšem takové hovězí maso, které je poklá-
dáno za to nejkvalitnější na světě, musel bych ukázat na maso 
pocházející z japonského skotu plemene wagyu. 

Japonský černý skot, jak se někdy obecně plemeno 
wagyu nazývá, je velmi nenáročné plemeno malého tělesného 
rámce a masného užitkového typu pocházejícího z Japonska. 
Wagyu zahrnuje 4 čistokrevná plemena, tedy konkrétně 
japonské černé, hnědé, bezrohé a krátkorohé. Japonské černé 
plemeno (obr. 3) je rohaté, černého zbarvení a výrazně nejpo-
četnější ze všech 4 plemen. Historie plemene na japonských 
ostrovech je poměrně dlouhá. Původní japonská plemena 
byla křížena s introdukovanými plemeny z Evropy, zejména 
tedy s plemenem aberdeen angus, brown swiss, ayrshire atd. 
V průběhu historie bylo křížení separováno do jednotlivých 
regionů, neboť hornatá krajina Japonska nedovolovala větší 
migraci. Tím vznikly různé linie, které si nesou svou specifi tu 
dodnes. V japonské historii byl skot dlouhé období využíván 
zejména v zemědělství k obdělávání rýžových polí. Kultura 
Japoncům dříve nedovolovala konzumaci masa až do doby, než 
se stalo součástí vojenské stravy. V 60. letech 20. století došlo 
k výrazné modernizaci zemědělství, kdy dobytek byl nahrazen 
stroji a započala 1. cesta k chovu dobytka pro masnou pro-
dukci. Následně přišlo krátké období, kdy byl japonský skot 
vyvezen z Japonska do USA, tím se dostal vzácný materiál 
zejména z hlediska genetiky do celého světa. To byla ovšem 
jen historická výjimka, neboť japonská vláda záhy prohlásila 
wagyu za národní poklad a v současnosti (od roku 2013) je 
vedeno i jako nehmotné kulturní dědictví UNESCO. 

Obr. 1  Vakuově balené wagyu maso, šipky znázorňují intra-
muskulární tuk mezi svalovými vlákny.

  FOTO: Josef Müller, Wagyu farma Müller

Obr. 2  Hovězí zadní plec mladého býka
FOTO: Jaroslav Valenta

Obr. 3  Japonské černé wagyu  FOTO: Šárka Jindrásková
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Proč si Japonci tak plemeno wagyu hýčkají a proč je pro 
ně tak důležité? Je to proto, že maso tohoto plemene je to nej-
kvalitnější a nejdražší na světě. Nikde jinde není možné v pod-
mínkách mimo Japonsko takové kvality dosáhnout. Proč 
tomu tak je? O wagyu se dočtete mnoho zajímavostí, které 
někdy připomínají až sci-fi  nebo značně korespondují s hobby 
chovem nějakého vymazleného jednotlivce. V Japonsku jsou 
určité chovy a určité farmy, kde je dopřáváno dobytku zvlášt-
ního zacházení. Zvířata jsou krmena rýžovou slámou, to není 
nic tak zvláštního, ovšem pro podporu chutě bývají napá-
jena pivem, někde se jim pouští hudba, dále jsou masírována 
a často k péči o srst se využívá saké. Velmi často jsou zvířata 
chována stájově, a to i pro nás za spíše primitivnějších pod-
mínek, neboť pastvin v Japonsku moc není a riziko, že se zvíře 
na pastvině zraní, je pro japonského chovatele velmi neú-
nosné. Zvířata mají obrovskou hodnotu. Wagyu představuje 
početně v Japonsku více než 40 % z celkového skotu a 97 % 
všech wagyu jedinců zaujímá plemeno japonské černé. 

Cestou k nejlepšímu masu je specifi cký chov a výkrm 
tohoto skotu. Jak jsem již výše uvedl, kvalitní maso poskytují 
zejména jalovice a toho si jsou Japonci vědomi. V Japonsku 
existují obecně dvě skupiny chovatelů, ti, kteří produkují zví-
řata pro chov a výkrm, a ti, kteří vykrmují jatečné kusy. Jalo-
vice se prodávají nejen pro chov, ale jsou velmi významným 
jatečným skotem. Prodej zvířat a nákup je uskutečňován 
pomocí aukcí, kde o ceně daného zvířete zásadně rozhoduje 
jeho původ. V Japonsku se tedy vykrmují býci, dále pak vyřa-
zené krávy z chovu, kterým se určitou dobu před porážkou 
podává speciální výkrmová dieta. Jalovice se vykrmují do 
36 měsíců věku. Problematika chovu i výkrmu je samozřejmě 
rozsáhlejší a byla by nad rámec tohoto článku. Tímto způ-
sobem se tedy dosáhne požadované kvality masa.

Čím je maso plemene wagyu tak výjimečné? Vedle toho, 
že má wagyu vynikající jatečnou hodnotu, tak hlavním a nej-
cennějším parametrem kvality jeho masa je mramorování, 

které je podmíněno velmi vysokým obsahem intramuskulár-
ního tuku (obr. 4). Oproti jiným masným plemenům (obr. 5) 
je to naprostý unikát, a tak je jeho v kulinářském světě ceněno 
tak, že některé partie dosahují astronomických částek. Spe-
cifi cké chovné prostředí Japonska a způsob výkrmu vytváří 
jedinečný produkt, který lze jen těžko napodobit. Obecně 
výkrm plemen tak, aby dosáhla vysokého mramorování, není 
ani v podmínkách vyspělých zemí rentabilní. Řada chovatelů 
dosáhne zvýraznění mramorování za současného ekonomic-
kého zisku tím, že produkuje křížence wagyu s jinými ple-
meny (obr. 6). Produkce kříženců wagyu je oblíbená zejména 
v USA, kde dochází ke křížení s plemenem aberdeen angus, 
a vznikají tak 50% a 75% jedinci. Kříženci 50% wagyu a 50% 
aberdeen angus dosahují v 90 % všech případů úrovně USDA 
Prime, když si vezmeme, že jen 3 % veškerého v USA vyprodu-
kovaného hovězího masa dosáhne tohoto nejvyššího stupně 
kvality masa, je to opravdu pozoruhodné číslo. Japonsko 
má také svůj klasifikační systém kvality masa a dá se říct, 
že to nejkvalitnější hovězí maso v USA, tedy USDA Prime, 
dosahuje cca poloviny kvality z toho japonského nejkvalit-
nějšího, tedy úrovně přesahující 50 % obsahu intramusku-
lárního tuku ve svalu. Japonský klasifikační systém BMS 
(Beef Marbling Standard) rozlišuje kvalitu masa na základě 
mramorování do 12 úrovní a 5 stupňů. První 2 úrovně se 
vůbec v Japonsku neuvažují, neboť vyjadřují žádný či spíše 
minimální obsah IMT. V běžném americkém steakhousu 
se setkáme spíše právě s onou úrovní 2. BMS tedy začíná
úrovní 3 a výše, a jak ukazuje obr. 7, tam, kde je ekvivalentně 
dle obsahu IMT v USA maso řazeno do nejvyšší kvality 
(USDA Prime), tam teprve v podstatě začíná klasifikační 
stupnice pro nároky kvality masa v Japonsku. 

Obsah IMT tedy souvisí s kvalitou masa, dává mu speci-
fi ckou chuť a další senzorické vlastnosti, které vnímáme velmi 
chutně. Intramuskulární tuk u wagyu obsahuje významně 
vysoký podíl mononenasycené mastné kyseliny olejové, a čeho 
si všimneme u wagyu masa, je skutečnost, kdy díky obsahu 
této mastné kyseliny má nízkou hodnotu bodu tání, velmi 
často pozorovanou již při pokojové teplotě, jak naznačuje 
obr. 8, kde je wagyu maso srovnáno s masem konvenčním. 

Je možné se setkat s wagyu skotem a masem v ČR? 
Ano, možné to je. Dnes se na našem území vyskytuje již řada 
chovatelů tohoto japonského plemene, ale jako první chov 
a v současnosti i největší chov plemene wagyu se nachází 
v Mněticích u Pardubic. Ing. Josef Müller se svou rodinou 
položil základy 1. chovu wagyu u nás v roce 2006. Genetický 
materiál byl získán z Nizozemska a díky embryotransferu se 

Obr. 4  Loupaná plec 100% wagyu jedince 
 FOTO: Josef Müller, Wagyu farma Müller

Obr. 5  Vysoký roštěnec plemene limousine 
FOTO: Jaroslav Valenta

Obr. 6  Ukázka masa křížence 75% wagyu 
FOTO: Josef Müller, Wagyu farma Müller
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Obr. 7  BMS (Beef Marbling Standard) v porovnání s USDA Prime

Obr. 8  Srovnání wagyu a konvenčního masa při pokojové tep-
lotě  FOTO: Josef Müller, Wagyu farma Müller

Obr. 9  Vakuově balená část vysokého roštěnce 1. 100% wagyu 
krávy narozené a poražené v ČR 

FOTO: Josef Müller, Wagyu farma Müller

narodili v ČR první 100% wagyu jedinci matkám plemene 
ČESTR. Dnes farma v Mněticích již celkem pravidelně pro-
dukuje různá jatečná zvířata přes 50–75% wagyu jedince až 
po 100% zvířata. Maso je dodáváno vybraným restauracím, 
ale cestu do Mnětic si najdou i jednotliví zákazníci, jak ti pra-
videlní, tak i ti, kteří chtějí vyzkoušet tento skvost. Produkt 
farmy v Mněticích a současně maso 1. narozené 100% wagyu 
krávy v ČR a v roce 2013 poražené dokumentuje obr. 9.

Wagyu, kobe a kobe-style, jaký je v tom rozdíl? V mno-
hých informačních zdrojích se můžeme setkat s těmito názvy, 
které se mnohdy, dokonce velmi často zaměňují navzájem, 
a ačkoliv by mohly znamenat to samé, tak představují velké 
rozdíly. Jak se v nich tedy zorientovat? Wagyu je souhrnný 
název 4 plemen, jak je uvedeno výše v textu. Pokud se setkáme 
s pojmem wagyu maso, v podstatě nám to označuje jakékoliv 
100% maso tohoto plemene. Pokud budeme hovořit o kobe 
hovězím mase (kobe beef), tak platí skutečnost, že veškeré 
kobe je wagyu, ale ne každé wagyu je kobe. Kobe-style beef 
je takový chytlavý marketingový termín, neboť kobe maso 
patří mezi nejdražší typy wagyu masa, ale pojem kobe-style je 
termín, který patří křížencům obecně plemena wagyu s jaký-
koliv jiným plemenem, nejčastěji masným (aberdeen angus, 
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limousine, masný simentál atd.). Kobe-style je tedy maso kří-
ženců, ovšem lepší kvalitativní zatřídění z něho nevyčteme. 
Může se jednat o 50% a 75% křížence wagyu s čímkoliv. Tento 
termín vznikl v USA a nejčastěji postihuje maso kříženců 
50% wagyu a 50% aberdeen angus, v komerčním prostředí 
pak můžeme vysledovat pojmy jako Texas Wagyu, Australian 
Wagyu a podobně.

Jaké je to nejkvalitnější z nejkvalitnějšího? Pokud 
bychom se podívali trochu podrobněji na problematiku 
wagyu masa, zjistíme, že ne každé wagyu je v rámci Japonska 
kvalitativně srovnatelné. Je to dáno původem, kdy určité linie 
wagyu byly izolovány v určitých malých regionech a vznikl tak 
plemenný materiál, který dává excelentní mramorování. Tři 
nejzajímavější a nejdůležitější perly wagyu masa ukazuje obr. 
10, někdy se označují jako Big Three (velká trojka).

Kobe beef je označení wagyu masa, které dosahuje dle 
BMS úrovně více než 6 (tedy větší podíl IMT než 40 %). Pro 
certifi kaci wagyu masa jako Kobe beef musí být splněna řada 
podmínek. Vedle úrovně BMS musí mít maso vynikající spe-
cifi cké senzorické vlastnosti a parametry jatečné výtěžnosti, 
podmínky jsou i na dobu výkrmu (do 32 měsíců) a hmotnost 
jatečně upraveného těla do 470 kg. Zásadním je také původ, 
kdy se musí jednat o skot pocházející z oblasti Tajima, která se 
nachází v prefektuře Hyogo. Zvířata, voli a jalovice, se v této 
oblasti musí narodit, být vykrmena i poražena. Jsou chována 
jen na určitých farmách. S certifi kovaným kobe masem se 
mimo japonské území jen stěží setkáme. Ceny za 500 g masa 
se pohybují v tisících korunách českých.

Omi beef je hovězí wagyu maso pocházejícího z dobytka 
chovaného kolem jezera Biwa v prefektuře Shiga. Pro tento 
wagyu dobytek je specifi cké zvláštní zacházení a dlouhá doba 
výkrmu.

Matsusaka beef je maso pouze jalovic, které pochá-
zejí z oblasti Matsusaka v prefektuře Mie. Protože se jedná 
o maso jalovic, je někdy toto maso označováno jako Virgin 
Meat (panenské maso). Jalovice jsou vykrmovány minimálně
900 dnů a poráženy ve věku 38 a více měsíců. Doba výkrmu 
je tedy velmi dlouhá. Původ, ale i řada velmi přísných chova-
telských podmínek, které je nutno dodržet, vede k certifi kaci 
masa jako Matsusaka. Maso vyniká extrémním mramoro-
váním a řadí se mezi superprémiové maso. Matsusaka beef je 
považováno za nejkvalitnější a nejdražší hovězí wagyu maso 
na světě. Hodnota 1 kg svíčkové dosahuje cca 1 000 eur. 

Nejvýznamnější použité literární zdroje
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meatsci.2016.04.026.
Smith, S. B. 2015. The Production of High-Quality Beef 
with Wagyu Cattle. ResearchGate. DOI: 10.13140/
RG.2.1.3810.5046.
 Valenta, J. 2018. Wagyu – 1. část. Maso, č. 1, str. 27–37. 
ISSN: 1210 – 4086. �

Obr. 10  Big Three – tři nejvýznamnější druhy wagyu masa a jejich původ na mapě Japonska, součástí obrázku je ochranná známka 
wagyu masa  FOTO: Šárka Jindrásková
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Pseudocereálie 
jako součást 
superfoods

Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Cereálie neboli obiloviny či obilniny jsou rostliny z če-
ledi lipnicovitých a jejich semena nazýváme obilky. 

Pseudocereálie podle názvu i podle použití jsou obilovi-
nám podobné a blízké, ale jedná se o „nevlastní souro-
zence obilovin“, jejichž semena nejsou obilky. Co si tedy 
představit pod pojmem pseudocereálie? Předpona „pseu-
do“ v jazykovém významu znamená něco „neopravdové-
ho, ale vypadajícího pravě“, nebo cosi „napodobujícího“. 
V obou případech význam nezní příliš pozitivně, spíš ne-
gativně. Proč jsou tedy tyto plodiny řazeny mezi doporu-
čované superpotraviny?

Protože zdání klame, v tomto případě je jazykové vysvět-
lení předpony „pseudo“ skutečně mýlka. Skupina plodin 
spadajících pod souhrnné označení pseudocereálie totiž 
v mnohém, zejména v obsahu pozitivně působících nutričních 
látek, samotné cereálie v mnohém předčí. Jméno pseudoce-
rálie je odvozeno z malých zrníčkových semen, ne nepodob-
ných obilkám. Struktura a složení těchto semen se však od 
obilek výrazně liší. Obilky neboli zrna, jako semena obilovin, 
mají tvrdé oplodí pevně spojené se semennými obaly a jsou 
typickými plody řádu lipnicovitých rostlin – trav – z čeledi 
jednoděložných rostlin. Pseudoobiloviny nejsou trávy a jejich 
semena nejsou obilky.

Botanické zařazení 
dle systematického třídění rostlin

Do pseudocereálií patří tři plodiny. První je amarant 
z čeledi laskavcovitých – v pěstovaných druzích jako Ama-
ranthus cruentus (anglicky Blood Amaranth; česky laskavec 
krvavý), Amaranthus hypochondiacus (Red Amaranth; las-
kavec červený) a Amaranthus caudatus (Purple Amaranth; 
laskavec nachový). Druhou plodinou je quinoa neboli merlík 
chilský z čeledi laskavcovitých (Chenopodium quinoa). 
Třetí je pak pohanka z čeledi rdesnovitých, pěstovaná jako 
pohanka obecná (Common Buckwheat; Fagopyrum escu-
lentum) a pohanka tatarská (Tartary Buckwheat; Fagopyrum 
tataricum), jež se pěstuje zejména v Asii pro svůj vyšší obsah 
rutinu. Plody pohanky tatarské jsou však hořké a po pražení 
se využívají k přípravě čaje. Tyto všechny zmíněné rostliny 

patří mezi dvouděložné druhy. Naopak pravé obiloviny patří 
mezi jednoděložné rostliny. Tedy s pseudoobilovinami nejsou 
přímo příbuzné. 

Laskavcovité dnes zahrnují ve své čeledi i rostliny, které 
byly dříve řazeny mezi samostatnou čeleď merlíkovitých. Nej-
častěji se jedná o byliny, vzácněji keře a polokeře. Jejich květy 
se někdy seskupují do vrcholových lat (příkladem je rod las-
kavec). Plodem jsou buď tobolky (například plodem laskavce 
je nejčastěji vejčitá tobolka, v níž jsou okrouhle elipsovitá, čoč-
kovitá semena s hladkým a lesklým povrchem), nebo nažky 
(například v našich podmínkách u nejpěstovanější řepy). 
Rostliny čeledi laskavcovitých jsou rozšířeny téměř po celém 
světě, rostou hluboko na jihu Ameriky v nehostinných, téměř 
až antarktických podmínkách Patagonie, v polopouštích, 
často i na slaných půdách s nedostatkem vláhy i s přemírou 
slunečního svitu. Významnými zástupci této čeledi pěstova-
nými jako kulturní plodiny v našich zeměpisných šířkách jsou 
rody špenát a řepa. Rostliny z čeledi rdesnovitých, kam patří 
pohanka, také rostou po celém světe, například v Asii v pod-
hůří Himalájí – ve vysokohorských oblastech Číny, Nepálu, 
Indie i v Japonsku. Dalšími příbuznými rostlinami pohanky 
z této čeledi jsou různé druhy revení (např. u nás známá rebar-
bora) nebo rdesno využívané jako koření a šťovíky. 

Superfoods

Amarant, quinoa a pohanka jsou také někdy souhrnně 
řazeny mezi funkční potraviny, tedy potraviny nebo jejich 
extrakty s pozitivním vlivem na lidské zdraví. Nedávno 
dostaly další pozitivní označení – superpotraviny. Podle slov-
níku oxfordské angličtiny je superpotravinou taková potra-
vina, která „je výživově bohatá a je považována za zvláště 
prospěšnou pro zdraví, tělesnou a duševní pohodu“. 

Oficiální, přesná a jasná definice superfoods není 
dostupná. Lze však najít i logicky odvodit další popisy těchto 
potravin, a to například jako „takové složky potravy s kladnými 
vlastnostmi, které jsou v daných destinacích rozesetých po 
celém světě známy, ověřeny a používány po mnoho generací“. 
Tento popis koresponduje se skutečností, že zmínky o jejich 
příznivých účincích nebo využití v léčitelství jsou dohleda-
telné i u některých starobylých civilizací. Často také pomohly 
v dobách, kdy potravy bylo málo, avšak jejich koncentrované 
obsahy nutričních látek v podstatě zachránily dané civilizace. 

U semen pseudoobilovin je ceněna celá řada živin. Spo-
lečným vyzdvihovaným kladným znakem je však jednoznačně 
kvalita jejich bílkovin. Všude, kde mají rostlinné bílkoviny vyvá-
žené poměry esenciálních aminokyselin, stavebních kamenů 
bílkovin, se o takovýchto zdrojích hovoří v superlativech. Pro-
tože jak známo, jedna z hlavních a pro lidskou výživu nejdů-
ležitějších obilovin – pšenice setá – má nedostatečný obsah 
aminokyseliny lysinu. I další významná obilovina – kukuřice – 
má nedostatek lysinu i tryptofanu, stejně je na tom s defi citem 
lysinu i rýže. Tím jsou bílkoviny těchto hlavních světových 
obilovin defi citní neboli nejsou plnohodnotné. Pro srovnání 
amarant obsahuje esenciální aminokyseliny lysinu přibližně 
dvakrát více než pšenice. Lysin je přitom nejen ve sportovní 
medicíně doporučován jako nezbytná látka potřebná pro růst 
a regeneraci tkání, pro kvalitu svalové hmoty, ale také hraje 
svoji důležitou roli v tvorbě protilátek a hormonů v lidském 
těle, a v neposlední řadě je popisován jako látka zabezpečující 
potřebnou energii pro odpovídající využití tuků. 

Další velmi důležitou vlastností bílkovin pseudocere-
álií je fakt, že neobsahují žádný gluten, a jsou tedy vhodné 
pro výrobu bezlepkových potravin pro celiaky nebo lidi 
s nesnášenlivostí lepku. A právě tato vlastnost – přirozená 
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bezlepkovost – zvyšuje jejich význam v potravinářském prů-
myslu. I díky absenci lepku po nich tak roste poptávka. 

Kvalita a množství bílkovin pseudocereálií, stejně jako 
jejich celkový vysoký nutriční profi l spojený s kvalitou tuků 
a s jejich antioxidačním potenciálem, vedly postupně k obnově 
a rozšíření jejich pěstování v zemích původu. Pseudocereálie 
se vrátily do jídelníčku nejen domorodců v tradičních pěsteb-
ních destinacích, kde jsou známy již více než 4000 let, ale rozší-
řily se do mnoha dalších, zejména průmyslově vyspělých zemí, 
jejichž obyvatelstvo prahne po vyvážené a zdraví prospěšné 
stravě a pátrá po zdrojích třeba i z exotických zemí původu. 
O existenci takovýchto plodin ještě před několika desetiletími 
neměla většinová populace ani potuchy! A náš potravinářský 
průmysl je nezpracovával, v obchodech nebyly k zakoupení 
ani v základní podobě semen. Dnes je situace jiná, informace 
o nich jsou bohatě sdíleny na internetu, píše se o nich nejen 
v lifestylových časopisech a také jsou zdůrazňovány v televiz-
ních pořadech o cestování a gastronomii vzdálených zemí. 

Výživové hodnoty ve 100 g amarantu, quinoy a pohanky 
ve srovnání s pšenicí (rozpětí hodnot je dáno dle různých 
výrobců a způsobů zpracování):

Průměrné 
výživové 

údaje 
ve 100 g 
výrobku

Amarant
(semena)

Quinoa
(semena)

Pohanka
(loupaná 
semena)

Pšenice 
setá

(celozrnná 
mouka)

Energie
1550–1712 kJ/
370–409 kcal

1510–1540 kJ/
360–368 kcal

1430
–1490 kJ/

337–355 kcal

1517
–1525 kJ/ 

363–364 kcal

Tuky 6,5–7,2 g 5,9–6,2 g 2,3–4,3 g 1,7–1,9 g

Z toho 
NMK 1,2–1,4 g 0,9–1,1 g 0,5–0,9 g 0,2–0,3 g

Sacharidy 61,5–65,5 g 63–64,2 g 58,9–59,6 g 71–73 g

Z toho 
cukry 1,6–1,7 g 0,4 g 0,5–1,5 g 0,5–1,0 g

Vláknina 7,1–9,2 g 4,0–5,1 g 3,6–3,9 g 9,1–11,9 g

Bílkoviny 14,0–16,5 g 13–14,5 g 12,5–16,5 g 11,7–13,0 g

Sůl 0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,01 g

Quinoa / Matka zrno

Quinoa či chinoa, česky merlík chilský, je v současné 
době jedna z nejpopulárnějších plodin, o kterou je zájem 
napříč zeměkoulí v takové míře, že poptávka významně 
převýšila nabídku. Cena semen této původně incké plo-
diny, která byla španělskými dobyvateli dokonce zakázána 
pěstovat, aby se oslabila výživa původních obyvatel zemí 
Latinské Ameriky, vzrostla tak, že se paradoxně postupně 
stala nedostupnou i pro městské obyvatelstvo zemí, ve kte-
rých se quinoa pěstuje.

Největšími producenty jsou dnes Bolívie a Peru, dále i 
Ekvádor, Chile a Kolumbie. Její skutečně pradávnou domo-
vinou byla před 7–5000 lety peruánsko-bolívijská náhorní 
plošina vysoko v Andách, v okolí jezera Titicaca (tato oblast 
španělsky nazývaná Altiplano je po Tibetské náhorní plošině 
druhým největším útvarem tohoto typu na Zemi). V současné 
době se pěstuje nejen na jižní polokouli amerického konti-
nentu, tedy v zemích, odkud pochází, ale intenzivně se mož-
nosti pěstování zkoumají v mnoha dalších oblastech, včetně 
Evropy. U nás se této plodině věnují na zemědělské univer-
zitě v Brně. Genom se prozkoumává a možnosti úspěšného 
uchycení v polopoušti se zjišťují také na univerzitě v Saúdské 
Arábii, kde byl dokonce pro tyto účely vytvořen mezinárodní 

výzkumný tým. Kombinace perfektní nutriční kvality spolu s 
tolerancí k slanému prostředí – v půdě i vzduchu – a s nevy-
sokými nároky na bohatost půdy dodává naději, že by tato 
plodina mohla přispět k pozitivní skladbě jídelníčku jako 
vegetariánská složka s plnohodnotnými bílkovinami. Odo-
lává suchu a také chladu či vysokým teplotám. Růst může do 
4000 m nadmořské výšky. Kultivary jsou známy i z Dánska, 
Anglie, Francie a Švédska, začala se pěstovat ve výše polo-
žených oblastech USA a Kanady, také v oblasti Himaláje, 
zejména v severní Indii, ale také na náhorních plošinách Keni, 
kde dosahuje zajímavých výnosů. Proč je takový zájem o tato 
malá zrnka, která jsou po sklizni hořká, je třeba je řádně prát
a zbavit hořkosti, jejich zpracování není jednoduché, a navíc 
se z nich obtížně peče, protože nemají lepkové bílkoviny?

Protože díky svému složení je quinoa velmi žádanou 
plodinou posledních let. Stala se superstar mezi ostatními 
znovu objevenými, zapomenutými, nikterak nešlechtěnými 
rostlinami. OSN dokonce na návrh Bolívie a s podporou dal-
ších zemí všech kontinentů na doporučení FAO (Organizace 
OSN pro výživu a zemědělství) vyhlásila rok 2013 Meziná-
rodním rokem quinoy. Cílem bylo upozornit nejen na její vyni-
kající nutriční vlastnosti, ale také na schopnost přizpůsobit se 
vysoké nadmořské výšce, chudé půdě či slanějšímu prostředí. 
Quinoa má dle OSN potenciál pomoci v boji proti hladu
a podvýživě. Pokud by se podařily vyšlechtit kultivary s nižším 
obsahem hořkých saponinů, které rostlinu chrání před predá-
tory (zejména ptáky), mohlo by se podstatně zjednodušit i její 
zpracování a tím by se také tato plodina podstatně zlevnila. 

Jistou zajímavostí je i zařazení quinoy jako vhodné plo-
diny do výzkumného programu NASA pro podporu života 
při dlouhých vesmírných letech s lidskou posádkou. Též 
byla začleněna do programu Fair Trade neboli spravedlivého 
obchodu, který dává lidem z rozvojových nebo chudých zemí 
Jižní Ameriky, Afriky a Asie možnost uživit se vlastní prací za 
důstojných podmínek. 

Merlík chilský patří do čeledi laskavcovitých. Plody, 
v tomto případě nažky, jsou uspořádány v latě rostliny vysoké 
1–2 m a přirozeně se vyskytují v několika barevných varian-
tách. Bílá semena vzniknou mechanickým obroušením povr-
chových barevných vrstev se saponiny. Máčením se odstraní 
hořkost u barevných povrchových vrstev nažek, které mohou 
být světle žluté, oranžové, červené, fi alové, hnědé až tmavě 
šedé, téměř černé. Při pěstování v organickém režimu se dosa-
huje sklizně do 1,5 t/ha, pokud se přihnojuje dusíkem, pak se 
může hektarový výnos zvýšit až na 5 t. Dle dohledatelných sta-
tistik, například z Instituto Nacional de Estadística e Informá-
tica v Peru, se ročně produkuje v této zemi necelých 50 000 tun
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semen quinoy a zhruba pětina se exportuje. Zejména Peru, 
ale i dalších devět zemí Jižní Ameriky, nabízelo různobarevné 
varianty quinoy na mezinárodním potravinářském veletrhu 
Sial 2016 v Paříži jako hlavní plodinu pro exportní účely. Na 
tomto významném setkání potravinářů a jejich dodavatelů 
surovin, jehož branami prošlo přes 155 000 návštěvníků, se 
stala quinoa nosným tématem pavilonů a výstavních stánků 
jihoamerických států. Ze strany odborné i laické veřejnosti o ni 
byl opravdu obrovský zájem. Merlík chilský neboli v jazyku 
indiánů „matka zrno“ (Chisya mama) se do popředí zájmu 
dostala až po její reintrodukci z iniciace vlád Peru a Bolívie 
po roce 1975 (reintrodukce znamená vysazení jakékoli biolo-
gické – zoologické i botanické – systematické jednotky do míst 
původního výskytu, odkud vymizela nebo byla vyhubena). Do 
té doby se quinoa stala polozapomenutou a nešlechtěnou plo-
dinou zapadlých horských údolí jihoamerických And. Zájem 
o tuto pseudoobilovinu vzrostl po jejím prozkoumání z hle-
diska výživových vlastností a zařazení do seznamu alternativ-
ních plodin v sortimentu racionální výživy. 

Nejzajímavější na semenech této plodiny je kvalita bíl-
kovin, obsah a složení vlákniny a množství minerálních látek 
a vitaminů. Zejména vegani a vegetariáni mají radost z toho, že 
v nažkách quinoy získávají všechny esenciální aminokyseliny, 
a mnozí i skutečnost, že neobsahují lepkové bílkoviny. V porov-
nání s běžně pěstovanými obilovinami má podstatně vyšší obsah 
defi citní aminokyseliny lysinu a blíží se ideálnímu profi lu vyvá-
ženého proteinu. Škrob semen má velmi nízký obsah amylózy 
a vyznačuje se značnou viskozitou. Z vitaminů uvádí literatura 
zásadní obsah vitaminů skupiny B, obsah minerálních látek je 
pak odvislý od složení půdy a způsobu posklizňového zpraco-
vání (broušení nebo máčení a následného sušení). Každopádně 
quinoa je významným zdrojem vápníku, fosforu a draslíku.

Amarant / Svaté zrno

Amarant neboli laskavec byl součástí stravy Mayů, 
Aztéků a Inků, kteří ho znali a pěstovali několik tisíc let. 
Jeho semena byla nalezena v 9000 let starých hrobech 
v Mexiku. Indiáni si amarantu nesmírně cenili pro jeho 
výživné vlastnosti a uctívali ho jako posvátné zrno. Byl 
přidáván do potravy bojovníků a v předkolumbovských 
dobách patřil k základním potravinám jihoamerického 
kontinentu. Samotná rostlina byla též součástí rituálních 
obřadů. Indiáni věřili, že je mentálně i fyzicky chrání před 
útoky, a z jejich zrnek vyráběli amulety, jež jim dodávaly 
odvahu, posilovaly jejich smysly a zlepšovaly jim intuici. 
Dnešním největším producentem amarantového semene 
je Čína a teprve po ní až teritorium jeho původu, Mexiko 
a země Střední Ameriky. 

Po vpádu španělských kolonizátorů v roce 1519 pod 
vedením Fernando Cortéze bylo pěstování svatého zrna na 
tomto území dobyvateli zakázáno. Zejména ve spojitosti 
s náboženstvím, obřady a rituály. Ovšem také jako plodina, 
u které španělští conquistadoři rozpoznali, že znamená 
vydatnou posilující potravu odbojných domorodců vyzna-
čujících se poměrně dobrým zdravotním stavem populace. 
Pokud chtěli toto etnikum oslabit, museli mu zabránit v pěs-
tování amarantu. Laskavec se tedy téměř přestal pěstovat, 
až na odlehlá a těžce dostupná podhorská údolí, ve kterých 
si Inkové pečlivě chránili jeho tajemství. Z rostlin uměli spo-
třebovat jednak listy, tak zejména plody, z nichž připravovali 
kaše a mouku na celozrnné placky. Traduje se, že amarant je 
v podstatě zachránil a dovolil přežít v nehostinných oblastech 
v době, kdy byli odstřihnuti od jiných zdrojů obživy. Název 
amarant v jazyce Mayů znamená „nesmrtelný“, a to z důvodu 
schopnosti semen neztratit klíčivost až několik let a také díky 
odolnosti přežít i v téměř extrémních podmínkách. 

Evropané si sice semena na kontinent přivezli, ale do 
svých zahrad je dokázali rozmnožit pouze jako okrasné rost-
liny. Nepochopili, že se listy amarantu díky vysokému podílu 
vitaminu C a skvalenu používají jako listová zelenina v Karibiku 
i v Asii, a zejména že malá semínka čočkovitého tvaru o velikosti 
1–1,5 mm jsou zdrojem plnohodnotných bílkovin. A to v množ-
ství 14–18 %, tedy nejvyšším ze všech semen. Také v bezlepkové 
kvalitě a s ideálním zastoupením aminokyselin. Jsou výtečným 
zdrojem vlákniny, železa, vápníku a dalších minerálních látek. 
Jejich olej obsahuje 6–7 % skvalenu, látky, kterou běžně obsa-
huje lidské tělo jako produkt biosyntézy cholesterolu a která
podporuje imunitní systém jako antioxidant. Skvalen se prů-
myslově vyrábí jako doplněk stravy z jater žraloka, ale jeho 
zdrojem je také olivový, a zejména amarantový olej. Výrobci 
uvádí, že důležitou vlastností skvalenu je skutečnost, že brání 
nadbytečné tvorbě cholesterolu v organismu. Zařazení potravin 
s amarantem do jídelníčku tak může pomoci snížit hladinu cho-
lesterolu v krvi. Skvalen je pro své mimořádné účinky také hojně 
využíván v kvalitních přípravcích kosmetického průmyslu.

Peru, Bolívie, Ekvádor a severní Argentina jsou tradič-
ními producenty amarantu. K rostoucímu zájmu o něj došlo
v 80. letech minulého století, kdy se z odrůd pěstovaných 
zejména v USA podstatně rozšířily jeho osevní plochy v Číně, 
dále v Indii, Nepálu, Etiopii a Keni. Pěstuje se jednak jako potra-
vina a také jako krmivo. Amarant se do hledáčku agronomů 
dostal z důvodu hledání nových zdrojů kvalitních bílkovin rost-
linného původu a také díky rostoucí poptávce po semenech 
obsahujících kvalitní tuky s nenasycenými mastnými kyse-
linami, vlákninu, minerální látky a vitaminy. To vše laskavec
splňuje a dnes je označován jako plodina třetího tisíciletí.

Amarant se dá úspěšně pěstovat i u nás. Vyžaduje 
dostatek přímého slunečního svitu a nemá rád zamokřenou 
půdu, upřednostňuje lehké písčito-hlinité půdy. Je velmi nená-
ročný na kvalitu půdy a dokáže rychle růst i v poměrně suchém 
prostředí. Nevyžaduje přílišné hnojení a je také značně odolný 
vůči škůdcům a chorobám. Dospělá rostlina poskytne až 2 kg
semen, která se musí vyklepat, poté usušit. Termín sklizně 
většinou představuje kompromis mezi již vypadanými a ještě 
nezralými semeny. Obecně platí, že sklizeň by se měla usku-
tečnit tehdy, když semena ztratí svůj „sklovitý“ vzhled. Aby se 
snížily sklizňové ztráty, je potřeba přesné nastavení a kontrola 
sklízecí mlátičky – sklizňová technologie je tedy nejnáročnější 
fází produkce amarantu. Hektarový výnos je 2–2,5 t. Barva 
semen je světlá, smetanová až nažloutlá s jemně oříškovou 
a lehce nasládlou chutí. Při tepelném opracování jsou lehce 
křupavá, při smažení na pánvi pukají jako popcorn. V maloob-
chodě se dá amarant koupit buď ve formě přirozených semínek, 
nebo jako vločky, mouka či pufovaná semínka (tzv. pukance). 
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Poslední dobou je amarant velmi oblíbenou potravinovou 
složkou veganského či vegetariánského způsobu stravování, 
a to zejména z důvodu kvalitních bílkovin s dobrými poměry 
zastoupení esenciálních aminokyselin, důležitého obsahu 
vápníku a železa i bohatého zdroje tuků. Vrací se do jídelníčku 
tam, kde měl kdysi své nezastupitelné místo, a nachází si nové 
spotřebitele v oblastech, jež hledají zdraví prospěšné potra-
viny, ať již pojmenované jako funkční nebo superfoods. 

Pohanka

Pohanka je známá a hojně doporučovaná plodina pro 
svůj poměrně vysoký obsah bílkovin neobsahujících lepek 
s téměř ideálním zastoupením esenciálních aminokyselin. 
Dále jako zdroj vlákniny, a to jak ve vodě nerozpustné, 
tak rozpustné, vitaminů B1 a B12 i fl avonoidů, zejména 
rutinu, který zvyšuje pružnost cévních stěn, reguluje sráž-
livost krve a posiluje imunitní systém. Jako jediná z pseu-
doobilovin je u nás dobře dostupná, má tradici pěstování 
v tuzemsku i v okolních státech, zejména v Polsku, Bělo-
rusku a na Ukrajině. 

Nejen v obchodech se zdravou výživou, ale i v běžném 
maloobchodě s potravinami lze zakoupit docela široký sorti-
ment pohankových produktů, a to jak z pohanky importované, 
tak z domácí sklizně. Běžně je tedy k dostání pohanka loupaná 
(kroupa), pohanka lámanka (to jsou fakticky oloupaná a rozlá-
maná zrna), pohankové mouky s různou jemností mletí včetně 
celozrnné, pohanková krupice, pohanková kaše (obvykle je ke 
koupi i instantní forma), dále také pohankové klíčky, vločky, 
případně lupínky a další obchodní názvy instantních forem 
pohanky. Také jsou oblíbené expandované výrobky – křupky, 
nelepkové pohankové těstoviny i samotné pohankové slupky 
k nepotravinářskému využití. Neloupaná pohanka, ve formě 
po sklizni, není určená k potravě. Nažka má obal ve formě tvrdé 
slupky, která je nepoživatelná. Je však využitelná pro přípravu 
čaje (protože obsahuje cenné látky včetně rutinu) a pohankové 
slupky slouží jako náplň do zahřívacích polštářků. Vyloupat 
krupky z tvrdých slupek není zcela jednoduché. Prakticky se 
používají dvě metody. Mechanické odrhnutí nebo loupání 
vysokou teplotou, při níž však krupky zhnědnou a částečně se 
změní jejich chuť, včetně určité ztráty některých přirozených 
látek. Mechanicky loupaná pohanka má spíš zelenou či khaki 
barvu a je celkově světlejší. Neloupaná semena se také hodí pro 
nakličování, kdy do týdne vzroste porost až 7 cm vysoký. Po 
odříznutí od semen je vhodný do salátů nebo jen tak na chleba 
či dnes velmi moderní zdobení vzrostlými klíčky a výhonky 
v gastronomii. Pokud se nechá naklíčit loupané semeno, lze 
ho pak použít po 1–2 dnech, kdy v něm proběhnou procesem 
klíčení nastartované enzymatické procesy přeměny některých 
látek, díky kterým je i v neuvařené podobě dobře stravitelné. 

Z minulosti, z různých valašských kronik, jsou k dohle-
dání zápisy popisující pohanku a výrobky z ní jako potraviny 
prostého lidu a chudých vrstev obyvatelstva. Snad i proto, že 
je to rostlina odolávající tamnímu drsnějšímu podnebí, a také 
i pro její specifi ckou chuť, byla považována ve srovnání s pše-
nicí za něco podřadného. Od časů 17.–19. století se naštěstí 
mnohé změnilo a dnes je tato plodina součástí nejedné učeb-
nice zdravého stravování a její vlastnosti jsou hodnoceny 
v superlativech. Je to jedna z mála lokálních funkčních potravin 
nebo superpotravin. Cenný a unikátní je obsah rutinu – biofl a-
vonoidního glykosidu, jenž se v přírodě v menším množství 
vyskytuje poměrně často (v zelenině – chřestu nebo slupkách 
rajčat; v ovoci – v kůře citrusových plodů, v jablečné slupce 
aj.). Objeven byl v roce 1842 v listech léčivé rostliny nazývané 
routa vonná, která se dnes využívá jako okrasná rostlina, ale 

její vlastnosti jsou známy z lidového léčitelství. Též je využí-
vána v homeopatii, ve Středomoří také sporadicky jako koření 
i v gastronomii. Její rodové jméno je ruta (název je odvozený 
z řeckého rhyomai znamenající léčit), odtud tedy název rutin. 

Ačkoli pro rutin překvapivě neplatí v současné době 
žádné schválené zdravotní tvrzení a není stanovena Referenční 
hodnota příjmu (RI – Reference Intakes), dříve známá jako 
Doporučená denní dávka (DDD), lze ho již po léta zakoupit 
v lékárnách jako doplněk stravy, a to hned od několika výrobců. 
Neofi ciálně je používáno všeobecné doporučení příjmu rutinu 
v preventivní dávce 60 až 100 mg/den pro dospělou popu-
laci, pro děti do 10 let je doporučená denní dávka 20 až 60 mg
rutinu za den – dle věku; v případě léčebné dávky je pak pro 
dospělou populaci denní množství v dávce 120–150 mg. Je také 
součástí multivitaminových a multiminerálních přípravků. 
Zde je obvykle dávkován v množství 20–50 mg/den. V oloupa-
ných krupkách je této látky, dříve označované jako vitamin P,
obsaženo cca do 10 mg ve 100 g. Hlavní podíl rutinu je ve slup-
kách, ovšem nejvíce je ho obsaženo v nati. Nať vzrostlé rost-
liny je však mírně toxická z důvodu obsahu látky způsobující 
hyperfotosenzitivitu, tedy přecitlivělost na sluneční svit. Na 
obalech produktů k zakoupení v lékárnách nebo v interneto-
vých e-shopech jsou většinou o rutinu komunikovány infor-
mace typu jeho léčivých účinků na cévní systém, zejména 
pro jeho kladný vliv na jejich pružnost, pomoc při léčbě cho-
robných změn typu křečových žil a hemoroidů, a to ve spo-
jení s příjmem vitaminu E. Společně s vitaminem C pak rutin 
dle informací na obalech přípravků snižuje riziko trombózy, 
infarktu či mozkové mrtvice.

Nakonec se ještě vraťme k původu pohanky. Kde se tady 
vlastně tato jedinečná, až metr vysoká, přirozeně bezlepková 
jednoletá plodina, dnes stále více pěstovaná i v USA, Kanadě, 
Rusku a Číně vzala? Planě rostoucí pohanka, předchůdkyně 
dnešní pohanky seté, pochází z podhůří Himaláje. Do Evropy 
ji ve 13. století pravděpodobně zavlekli tatarští bojovníci, 
kteří si pohanku vozili v kožených měšcích zavěšených na 
koňských sedlech. Stalo se to při vpádu tatarských vojsk vede-
ných mongolskými vládci na Moravu v roce 1241, když tito 
pohanští bojovníci táhli křesťanskou Evropou. Výboje začal 
Čingischán a pokračovaly s přestávkami i pod vedením jeho 
následovníků, až se vojska dostala do Polska, Uher a k nám. 
Jméno pohanka je tedy odvozeno od jejich původních maji-
telů, jež byli souhrnně nazýváni jako pohani. V zemědělství se 
také využívá jako medonosná plodina a slouží jako krmivo pro 
hospodářská zvířata. Používá se i jako meziplodina k obnově 
půdní úrodnosti a ke zlepšení její struktury pro následné plo-
diny. Pohanka má tedy mnoho kladných vlastností, nejen pro 
své výživové vlastnosti.  �
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Musí být maso 
vždy červené?

Prof. Ing. PETR PIPEK, CSc.

Nemusí…

Maso má obvykle barvu červenou; podle obsahu barviv lze 
nalézt široký rozsah zbarvení od téměř bílé u ryb přes 

světle červenou u drůbeže až po temně rudou, skoro černou 
u zvěřiny a velryb. V důsledku chemických změn, mikrobiál-
ního rozkladu, technologického ošetření a podmínek uložení 
nabývá maso různé barevné odstíny: růžovou, šedou, žluto-
hnědou, zelenou, modrou a ultrafi alovou (viz obr. 1).

Naproti tomu maso obvykle nebývá bílé. Označování 
drůbežího masa jako bílého je nešťastné, barva tomu roz-
hodně neodpovídá a pod pojmem „bílé maso“ si lze před-
stavit spíše kategorii mimo potravinářský obor. Je ale fakt, 

že některé ryby mají maso skutečně bílé. U ryb v polárních 
oblastech se za velmi nízkých teplot oslabuje schopnost červe-
ných krvinek vázat kyslík, a proto se počet erytrocytů výrazně 
snižuje. Rod antarktických ryb Channichtyidae se dokonce 
obejde zcela bez hemoglobinu, a proto je krev těchto ryb až 
průzračně bílá. Transport kyslíku usnadňuje větší množství 
krve, zvětšené žábry a širší vlásečnice.

Proč obvykle bývá maso červené

Shodneme se ovšem, že základní barva masa je červená 
a je způsobena hemovými barvivy, a to myoglobinem a hemo-
globinem. Jejich molekula je tvořena jedním nebo čtyřmi pep-
tidovými řetězci, z nichž každý si nese svoji hemovou skupinu. 

Ve svalovině je svalové barvivo myoglobin, které má ve 
své molekule jen jeden peptidový řetězec a jednu hemovou 
skupinu. Proto je poměrně lehčí, relativní molekulová hmot-
nost myoglobinu činí přibližně 17 000 Da. Naproti tomu 
molekula hemoglobinu je složena ze čtyř peptidových řetězců 
a čtyř hemových skupin, takže jeho relativní molekulová 
hmotnost je čtyřnásobná, přibližně 68 kDa. Krevní bar-
vivo hemoglobin sice součástí svalové tkáně není, bývá však 
nalézán v mase v různých koncentracích podle toho, jak bylo 
zvíře dostatečně vykrveno (to platí zejména pro maso lovné 
zvěře). Celkový obsah obou hemových barviv, a tím i inten-
zita barvy závisí na řadě intravitálních faktorů (druh, pohlaví 
a věk zvířete, úroveň výživy, příslušná svalová partie) i způ-
sobu získání masa (lov, vykrvení, jateční opracování). 

Hemová skupina (hem) má složitou strukturu s vnitřně 
komplexně vázáným atomem dvojmocného železa (viz obr. 2);
změnami na centrálním atomu železa dochází k různým 
barevným efektům. Chemické vlastnosti hemových barviv 
jsou určovány schopností centrálního atomu železa vázat 
různé ligandy (kyslík, oxid uhelnatý, oxid dusnatý) a schop-
ností oxidovat se na trojmocnou formu po uvolnění elektronu. 

Další chemické vlastnosti
vyplývají z bílkovinné po-
vahy globinového řetězce 
a (v případě rozkladu) 
z možnosti otevření 
porfyrinového kruhu 
hemové skupiny a jeho 
následných změn. 

Vznikají tak přísluš-
né deriváty: temně čer-
vený (deoxy)myoglobin, 
rumělkově červený oxy-
myoglobin, žlutošedý 
metmyoglobin, růžově 
červený nitroxymyo-
globin, třešňově čer-
vený karboxymyoglobin 
či růžový nitroxyhemo-
chrom.

Oxidace1 centrální-
ho atomu železa nastává 
účinkem oxidačních čini-

del, zejména peroxidem vodíku, ale i vzdušným kyslíkem v pří-
padě jeho nízkého parciálního tlaku aj. Při oxidaci odevzdá 
centrální atom železa elektron, vzniká tak kation MetMb+; 
ke kladnému náboji se může vázat nějaký anion (většinou 

1   Připomeňme, že oxidace není slučování s kyslíkem, jak si mnozí představují, nýbrž chemická reakce, kdy atom uvolňuje elektron a vytváří 

se chemická vazba s jiným atomem. Tím může být sice v některých případech opravdu kyslík, ale nemusí.

Obr. 1  Maso může nabývat skutečně různých barev. Vedle 
původní červené může být zelené (mikrobní rozklad), 
modré (Pseudomonas syncyanea) nebo získat žlutošedé 
odstíny v důsledku oxidace na metmyoglobin.

Obr. 2  Schéma molekuly 
myoglobinu
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OH-). Hemová barviva přitom přecházejí na metmyoglobin 
nebo methemoglobin, což se projeví změnou barvy na šedo-
hnědou:

2 Mb + 2 H+ + ½ O2→2 MetMb+ + H2O

Oxidace kyslíkem však probíhá pouze při nízkých par-
ciálních tlacích kyslíku, při vyšších parciálních tlacích (stačí 
ten, který je v normálním vzduchu, tedy zhruba 210 kPa) 
nastává přednostně oxygenace (tj. adice celé molekuly kys-
líku) za vzniku rumělkově červeného oxymyoglobinu, který 
je chráněn proti oxidaci navázaným ligandem – kyslíkem. 
Kyslík zde působí (zdánlivě paradoxně) jako antioxidant:

Mb + O2↔MbO2

Tato reakce se velmi nápadně projevuje při ponechání 
čerstvého řezu masa na vzduchu. V místech, kam pronikl 
kyslík, vzniká oxymyoglobin a původní purpurová barva se 
mění na rumělkově červenou (viz obr. 3). V angličtině se tento 
jev někdy označuje jako blooming = vykvetení.

Pokud je maso s již vytvořeným oxymyoglobinem umís-
těno do prostředí s nízkým parciálním kyslíkem (např. při 
vakuovém zabalení), dochází k opačnému efektu, k tzv. auto-
oxidaci oxymyoglobinu. Ta probíhá ve dvou fázích: nejprve se 
uvolní navázaná molekula kyslíku z vazby na železo v mole-
kule oxymyoglobinu:

MbO2↔Mb + O2

a následně proběhne zmíněná oxidace (nyní již nechráně-
ného) myoglobinu mimo jiné i tímto uvolněným kyslíkem:

½O2 + 2 H+ + 2 Mb → 2 MetMb+ + H2O

Zmíněná deoxygenace oxymyoglobinu na myoglobin 
začíná při parciálním tlaku kyslíku pod 4,0–5,3 kPa; přitom 
rychlou tvorbu metmyoglobinu lze očekávat při 0,53 kPa.

Autooxidace se uplatňuje zejména při vakuovém balení 
masa; vakuově balené maso mívá proto nahnědlou barvu 
(viz obr. 4). Oxidace v povrchových vrstvách doprovázená 
změnou barvy nastává i při mrazírenském skladování (viz 
obr. 5).

Vzájemné působení hemových barviv a nenasycených 
tuků významně urychluje oxidaci. Tvorba radikálů a tuko-
vých hydroperoxidů vede k oxidaci hemových barviv. Hemová 
barviva se naopak podílejí na urychlení oxidace tuků tím, že 
uvolňují trojmocné železo, které pak působí jako katalyzátor 
oxidace tuků.

Elektromagnetické záření, zejména viditelné světlo 
a ultrafi alové záření, urychlují oxidaci hemových barviv, což 
vede k šednutí/hnědnutí masa či blednutí nákroje masných 
výrobků. Nasvícení výloh a prodejních pultů zářivkami proto 
může urychlovat oxidaci vystaveného zboží.

Nežádoucí změny barvy

Rozpad hemových barviv nastává pokračující oxidací 
metmyoglobinu, kdy se poruší struktura hemové skupiny 
a vznikají zelená barviva jako choleglobin, verdoglobin, sulf-
myoglobin a biliverdin. Zelenání masa způsobují mikroorga-
nismy, které produkují buď sulfan (sirovodík), nebo peroxid 
vodíku. Častým původcem zelenání bývají laktobacily, které 
produkují peroxid vodíku; vzhledem k tomu, že nemají kata-
lázu, peroxid vodíku se hromadí a způsobuje pak rozklad 
hemových barviv. Zda zelenání způsobuje konkrétně sulfan 
či peroxid vodíku, závisí na složení mikrobioty a do jisté míry 
i na pH.

Obr. 3 Změny barvy v důsledku povrchové oxygenace

Obr. 4  Pokud je kolem masa málo kyslíku, dochází k oxidaci 
a změně červené barvy na šedohnědou.

Obr. 5  Důsledkem povrchové oxidace hemových barviv při mra-
zírenském skladování masa je zhnědnutí povrchových 
vrstev.
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Paradoxně samotné zelené barvivo je zdravotně nezá-
vadné, je však signálem, že v mase byly vytvořeny podmínky 
pro mikrobní děje; vedle v podstatě neškodných mléčných 
bakterií zde může být také přítomná patogenní mikrobiota, 
takže barevně změněné maso je přinejmenším podezřelé, 
pokud ne přímo zdravotně závadné (viz obr. 6).

Může být maso modré? Může. Modré zabarvení způ-
sobuje nárůst aerobních psychrofilních pseudomonád 
(Pseudomonas syncyanea), které vytváří na kazícím se mase 
povrchový biofi lm (viz obr. 1). Samozřejmě mohou mikroor-
ganismy „vyrobit“ i jiné barevné efekty, např. modrozelené 
až černé (Chromobacterium lividum) či žluté (Flavobacte-
rium).

Zajímavým jevem je fluorescence, kterou lze pozo-
rovat ve tmě u masa, které je na povrchu porostlé biofi lmem 
bakterií. Mohou to být pseudomonády (Pseudomonas fl uo-
rescens) nebo zástupci rodu Photobacterium. Maso pak 
působí ve tmě stejným dojmem jako bludičky v temném lese 
(viz obr. 7).

Duha neznamená zkázu

Naopak zcela neškodná je Iridescence (opalescence), 
zvláštní optický jev, kdy na řezu masa dochází díky pravidelně 
uspořádané struktuře (svalová vlákna) k rozkladu dopada-
jícího světla. Světlo různých vlnových délek je pak odráženo 
pod různým úhlem (viz obr. 8). Iridescence je však vidět 
jen pod určitým úhlem; pootočením masa zmizí. Nejčas-
tější barva iridescence je zelená nebo oranžová. Přestože jde 
o čistě optický jev rozkladu světla na různé vlnové délky, budí 
u některých lidí mylný dojem zkaženého masa či masných 
výrobků. Paradoxně se tento jev vyskytuje zejména u kvalit-
ního masa a masných výrobků, u kterých je zachována pra-
videlná struktura svalových vláken. Vyskytuje se častěji na 
hladkém povrchu než na drsném. Tenderizací pomocí ostří 
nože se může iridescence omezit. 

Může pH ovlivnit barvu masa?

Ano. Hodnota pH ovlivňuje vaznost vody a v důsledku 
toho i barvu masa (zejména jeho světlost). Pokud maso váže 
méně vody (zejména v okolí izoelektrického bodu), světlo pro-
niká jen do malé hloubky, více se odráží od vlhkých povrcho-
vých vrstev, a vytváří se tak (při stejné koncentraci hemových 
barviv) dojem světlejšího masa. Naopak při velké vaznosti 
(vyšším pH) světlo proniká hlouběji do masa, je zde absorbo-
váno a maso se jeví jako tmavší. 

Barva masa tak závisí na úrovni posmrtného okyselení 
masa. Při vyšších konečných hodnotách pH (např. u DFD 
svaloviny) jsou odpudivé síly a vzdálenosti mezi myofi brilami 
větší. Intenzita odraženého světla se zmenšuje. Při nízkých 
konečných hodnotách pH je vzhledem k menší vzdálenosti 
mezi myofibrilami větší odraz světla. Kromě toho snižuje 
pokles pH hloubku proniknutí světla do svaloviny volnou 
intracelulární i extracelulární vodou, a způsobuje tak zvýšený 
rozptyl světla. 

Nápadně se toto projevuje u PSE či masa (viz obr. 9).
Toto maso je nejen světlé, ale pouští i velké množství masové 
šťávy, exsudátu. Příčina vzniku je poměrně složitá, má 
na ni vliv řada faktorů. Velmi zjednodušeně můžeme říci, 
že u citlivých jedinců (zejména přešlechtěných masných 

Obr. 6  Příčin zelenání je řada, většinou jde o mikrobiální 
zkázu.

Obr. 7  Nárůst povrchové aerobní mikrobioty (Pseudomonas 
fl uorescencens) může způsobit strašidelné světélkování 
masa ve tmě. 

Obr. 8  Iridescence je pouze optický jev, který v žádném případě 
nesouvisí se zkázou masa.
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plemen prasat) se může před porážkou a při porážce vyvolat 
nevhodným zacházením stres, což vede k urychlení posmrt-
ného okyselení (glykolýzy) a vzestupu teploty. Bílkoviny ve 
svalových vláknech (zejména některých typů) pak částečně 
denaturují, nejsou schopné vázat vodu a dojde k výše uvede-
nému většímu odrazu světla.

DFD maso, které je málo okyselené, a tudíž dobře váže 
vodu, má naopak barvu velmi tmavou (u býků téměř černou). 
Příčinou je vyčerpání svalového polysacharidu glykogenu, 
takže se nemůže vytvořit dostatek kyseliny mléčné. Dochází 
k tomu při vyčerpání zvířat, nevhodném předporážkovém 
ustájení či opožděném vykrvení po omráčení. Mohlo by se 
zdát, že intenzivní červená barva a výborná vaznost vody jsou 
výhodou; bohužel však toto maso vzhledem k vysokému pH 
i nedostatku sacharidů snadno podléhá zkáze, takže barva se 
záhy může změnit na šedozelenou až brčálově zelenou. 

Rozdílnou barvu lze nalézt i mezi dvěma částmi jednoho 
svalu, např. jádra vepřové pečeně (viz obr. 10). 

Jak lze uchovat barvu masa 
při distribuci? 

Asi nejlepší způsob je zabalit maso do obalu prostup-
ného pro vzduch, takže vzdušný kyslík (parciální tlak vyšší než 
200 kPa) se naváže v povrchových vrstvách na hemovou sku-
pinu a maso je krásně rumělkově červené (oxymyoglobin). 
Takový obal ale nechrání před kontaminací a mikrobní zkázou, 
proto se dává přednost hermetickému uzavření v plastovém 

obalu. V případě vakuového balení by ale maso v důsledku 
autooxidace oxymyoglobinu ztratilo červenou barvu, jak jsme 
si uvedli výše. Takže se prodává maso v „ochranné atmosféře“. 
Co to je? Směs 80 % kyslíku a 20 % oxidu uhličitého uchová 
krásnou červenou barvu po dobu použitelnosti. Kyslík se váže 
na myoglobin a zabraňuje jeho oxidaci, oxid uhličitý snižuje 
povrchové pH a brání růstu mikroorganismů. Jak dlouho? No 
jen několik dní…

Zkoušeli jsme skladování mělněného masa (viz obr. 12)
a ejhle: ono to v kyslíkové atmosféře postupně šedlo. Šednutí 
lze ale zabránit použitím oxidu uhelnatého (1 % v ochranné 
atmosféře). Ten se tak pevně váže na myoglobin, že maso 
barvu neztratí. Ve světě (Norsko, USA, Japonsko) malý podíl 

Obr. 9  PSE maso, multifaktoriální problém anomálních 
posmrtných změn, je vlastně jen změna odrazu světla od 
povrchu.

Obr. 10    I uvnitř jednoho svalu může být barva velmi rozdílná. 

Obr. 11  Černání kostí vzniká oxidací hemoglobinu v kostní 
dřeni; působí však nevzhledně a je markerem stáří 
masa post mortem.

Obr. 12  Stabilizace barvy oxidem uhelnatým je dokonalá (v EU 
ale nepovolená).



32
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
1

8
i n f o r m a c e

oxidu uhelnatého v ochranné atmosféře používají, v EU to 
není povoleno se zdůvodněním, že při zkáze masa se nemohou 
projevit barevné změny a zákazník nepozná dříve, než otevře 
balíček, že kupuje zkažené maso…

Co se děje při tepelném opracování masa?

Při tepelném opracování masa (v nepřítomnosti dusi-
tanů) dochází k denaturaci globinové části hemových barviv, 
po níž zpravidla následuje oxidace železa v hemové skupině; 
v důsledku toho dochází ke změně barvy na hnědou nebo 
šedohnědou (viz obr. 12). Této oxidaci nezabrání ani redukční 
podmínky, které se vytvářejí v mase při tepelné denaturaci uvol-
něním SH-skupin, ani přídavek redukčních látek (např. kyse-
liny askorbové). Za určitých podmínek lze však při šetrném 
záhřevu díky redukčním systémům v mase uchovat červenou 
barvu hemových barviv i bez dusitanů (např. u roastbeefu).

Jiná situace nastává u masných výrobků, kde při výrobě 
byla použita dusitanová solicí směs. Výrobky jsou pak krásně 
růžové, ale to je již námět pro další článek. Nicméně i zde 
si řekněme, že v přítomnosti dusitanů (E250) nebo dusič-
nanů je centrální atom železa v hemu chráněn před oxidací, 
takže vařené maso může být na povrchu růžové až růžovo 
fi alové. Toto nastane v případě, pokud se hovězí maso „do 
polévky“ vaří ve vodě obsahující dusitany nebo dusičnany 
ze zeleniny nebo uzeného masa. Fialové zbarvení se objeví 
i u rolád a španělských ptáčků v místech, kde se maso dotýká 
vloženého párku (ten obsahuje solicí směs Pragandu) nebo 
zeleniny (cibule, okurka). I majoránka může poskytnout 
dusičnany a pak maso nebo „domácí“ (hnědá) sekaná mají 
růžové zóny kolem částic majoránky či jiného koření.

Obr. 13  Vařené maso je v důsledku denaturace a následné oxi-
dace na hemichromy šedohnědé.

Závěrem

Výslednou barvu masa tedy ovlivňuje řada faktorů; jde 
o intravitální i technologické vlivy, způsob úchovy a v nepo-
slední řadě i změny související se zkázou masa.

…maso tedy opravdu nemusí být vždy červené.

Použitá literatura u autora článku.

�

www.olma.cz   Olma.cz

Zrajeme jako víno, 
ke kterému jsme určeni.
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Využití 
pivovarského mláta 

v potravinářství

KAREL KÝHOS, 
Ing. PAVLA NOVOTNÁ, 

JAN STROHALM, 
Ing. ALEŠ LANDFELD, 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.

 

Mláto je odpadní surovinou při vaření piva. Vstupní suro-
vinou je zrní ječmene, ze kterého se po naklíčení vyrábí 

slad. Po uvaření sladu a zcezení mladiny zůstane jako odpad 
mláto, které vyžaduje nutnost rychlého zpracování. Dosud 
je pivovarské mláto využíváno převážně jako zdroj energie. 
Po částečném vysušení se mísí s uhelným nebo dřevným od-
padem a je využito přímo jako méně kvalitní palivo. V po-
slední době, při uplatňování biotechnologického zpracová-
ní, je mláto používáno jako náplně do bioplynových stanic. 
V menší míře je mláto využito v živočišné výrobě jako přída-
vek do krmiva pro prasata a skot. Některé společnosti mlá-

to upravují a vyrábějí suché krmné pelety pro hospodářská 
zvířata. 

V současnosti se převážně nakládá s mlátem jako 
s odpadem. Mláto však obsahuje velké množství cenných 
prvků, jako například vápník 13,10 g/kg, fosfor 10,80 g/kg, 
sodík 0,80 g/kg, draslík 1,70 g/kg, hořčík 2,00 g/kg, měď 
29,60 mg/kg, mangan 49,50 mg/kg, zinek 85,60 mg/kg, jod 
0,08 mg/kg, selen 0,71 mg/kg. Nutriční obsah mláta tvoří: 
proteiny 240 g/kg, tuky 76,14 g/kg, popeloviny 41,70 g/kg, 
vláknina 193,50 g/kg, redukující cukry jako sacharóza 13,70 g
/kg, škroby 64,90 g/kg. Proto by bylo velmi výhodné využít 
mláta jako druhotné suroviny pro výrobu potravin, které by 
měly i vyšší přidanou hodnotou a které by splnily požadavek 
nízkých energetických nákladů na výrobu.

Je známo, že mláta bylo ve světě využito i pro přípravu 
potravin. V popsaných postupech je ale mláto vždy nejprve 
sušeno a pak dále zpracováno do nejrůznějších výrobků, 
např. příloh k hlavnímu jídlu, smažených karbanátků, 
sušenek atd. Nativní (mokré mláto) je použito ve dvou paten-
tových spisech, ale pouze jako maximálně 20% přídavek do 
známé potraviny, jako je např. chleba, nebo jiného druhu 
pečiva. 

Ve VÚPP jsme se zabývali vývojem potravin s přídavkem 
pivovarského mláta. Pro naše pokusy jsme odebírali mláto 
z Pivovaru Ferdinand, s. r. o., v Benešově. Vstupní suroviny, tj. 
ječmen a slad, jsou velmi pečlivě kontrolovány na přítomnost 
mykotoxinů. Nejprve je nutno mláto mechanicky rozpojit 
tak, aby pluchy nezpůsobovaly zdravotní problémy v trá-
vicím traktu. Po této úpravě jsou přidány látky, k teré upraví 
konečnou texturu výrobku včetně jeho příchuti.

Výsledkem bylo velké množství vzorků lupínků, 
sušenek, tyčinek, karbanátků, fritovaných nudliček s různými 
příchutěmi s úpravou naslano i na sladko (viz obr. 1–5). 
Výrobky dále obsahují obilnou mouku, vlákninu, rostlinné 
nenasycené mastné kyseliny. Výrobky jsou obohaceny o rost-
linnou drť kořenové zeleniny a cibuli. Dále byly výrobky 
ochuceny solí, kořením, aromaty, v případě sladké varianty 
kakaem, cukrem nebo umělým sladidlem. 

Způsob výroby potraviny s obsahem mláta probíhá tak, 
že mláto je mechanicky rozpojeno vhodným způsobem, aby 
se zcela rozrušily ostré pluchy. Do vzniklé pastovité hmoty 
se přidají ostatní složky podle vyráběné receptury a dokonale 
promísí. Hotová směs těstovité povahy se dále upravuje na 
požadované tvary, které se pak suší horkým vzduchem při 
teplotě 80–120 °C. Teplota se volí podle povahy přidaného 
obsahu. Jedna z možností je sušení sálavým teplem.

Dále jsme vyvinuli receptury pomazánek z nativního 
pivovarského mláta (viz obr. 6). Tyto pomazánky obsahují 
minimálně 50 % hmotnostních nativního mokrého mláta 
se sušinou 10–30 %. Dále obsahují pojivou složku (tzn. 
škrob a bílkoviny), nasycené a nenasycené mastné kyseliny 
a přírodní vlákninu. Pomazánky byly obohaceny o ovocnou 
a zeleninovou drť a ochuceny solí, cukrem, kořením a aro-
maty. Pomazánky z mláta byly vyzkoušeny s různými pří-
chutěmi (např. provensálské koření, cibule, mexické koření, 
směs kořenové zeleniny). Pomazánky z mláta však vyžadují 
velmi jemné mletí vstupní suroviny – mláta. Řešením by byl 
velký kolíkový mlýn.

K největším výhodám těchto výrobků patří vysoký podíl 
vlákniny a nízký obsah tuků. Jsou tedy vhodnou potravinou 
při redukčních dietách pro populaci s nadváhou. Výsledný 
produkt má díky mechanickému rozpojení mláta a způ-
sobu výroby dokonalou texturu. Tvarování do tvarů sušenek, 
tyčinek, lupínků a karbanátků příznivě působí na konzumenta, 
takže zde není překážka nevhodného vzhledu potraviny. 
Potraviny s mlátem jsou též svým zpracováním a konečným 

Ing. Aleš Landfeld

Karel Kýhos Ing. Pavla Novotná

Jan Strohalm
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Obr. 6 Pomazánky z mláta

Obr. 1 Sušenky z mláta Obr. 2 Tyčinky z mláta

Obr. 3 Lupínky z mláta Obr. 4 Karbanátky z mláta   

Obr. 5 Fritované nudličky z mláta
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Graf: Křehkost sušenek z mláta při skladování

Obr. 7  Měření křehkosti sušenek na texturometru Texture Ana-
lyzer typ TA-XT2i

obsahem vody mikrobiálně bezpečné. Receptura poma-
zánky s vysokým obsahem vlákniny, vyrobená z nativního 
pivovarského mláta, je chráněna užitným vzorem 30406. 
Potravina s vysokým obsahem vlákniny vyrobená z nativního 
pivovarského mláta a způsob její výroby je chráněna patentem 
č. 307058.

Pro zkoušku trvanlivosti byl proveden skladovací pokus 
sušenek z mláta. Byly zkoumány tyto varianty:
�   Vliv obalu – sáčky PA/PE nebo Al
�   Vliv atmosféry – s absorbérem kyslíku nebo bez něho
�    Vliv teploty – umístění při teplotě místnosti nebo v chlad-

ničce 

V rámci ročního pokusu skladování bylo provedeno sen-
zorické hodnocení kvality a stanovena přístrojově pomocí tex-
turometru (viz obr. 7) i křehkost sušenek. Bylo zjištěno, že se 
v průběhu skladování přístrojová křehkost příliš nemění (viz 
graf); mezi vzorky není statisticky významný rozdíl. Chuťově 
i podle vůně byly lepší vzorky uchovávané v obalech s absor-
bérem kyslíku, nedošlo u nich k oxidaci tuku. 

Naše výsledky jsou k dispozici a dávají příležitost ke 
komerčnímu využití zejména pivovarům ve spolupráci 
s výrobci pečiva (křupky, sušenky) a lahůdek určených k rychlé 
spotřebě (pomazánky, karbanátky, fritované nudličky).

Literatura

Kýhos K., Novotná P., Pomazánka s vysokým obsahem vlákniny 
vyrobená z nativního mláta, užitný vzor č. 30406 
Kýhos K., Novotná P., Doplňková potravina s vysokým obsahem 
vlákniny vyrobená z nativního pivovarského mláta a způsob její 
výroby, patent č. 307058 

Poděkování

Tato práce byla podpořena institucionálním výzkumným pro-
jektem MZe RO0317. �
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Pivovar v lůně 
historického 

a duchovního 
skvostu

Ing. JOSEF VACL, CSc., 
UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE /

PORT spol. s r. o.

Dnes už jistě nelze zjistit, jaké měli představy kníže Vla-
dislav II. a olomoucký biskup Jindřich Zdík, zakladate-

lé Strahovského kláštera, který dostal původně jméno Sion, 
o tom, jak areál bude vypadat. Byl postaven na dohled od 
dnešního Pražského hradu, jak se dnes říká „na kopci“. Stal 
se jedním z nejkrásnějších kulturně-historických areálů 
u nás. Ale byl v celé své historii centrem vzdělanosti a kultury, 
a až na krátké přerušení i centrem duchovním. Jak říká s hr-
dostí v hlase Mgr. Petros Alexandridis, ředitel ústřední kan-
celáře Královské kanonie premonstrátů na Strahově, jak zní 
jeho celý titul, ale kterému i opat Josef Pojezdný neřekne ji-
nak než „pan řídící“, je místem, kam se lidé přicházejí setkat 
s Bohem, skrze liturgickou oslavu zaslechnout Boží hlas. Tím 
Strahov byl, tím Strahov chce být i dnes.

Připomeňme si, že první písemnosti o klášteře jsou k dis-
pozici z období fungování opata Kašpara Questenberga, který 
byl zvolen opatem v roce 1612. Původně byl pivovar v klau-
zuře pro klášter a potom i pro veřejnost. Klášter musel platit 
náklady na provoz, aby mohl plnit své duchovní i vzdělávací 
funkce, a dnešními slovy, aby mohl poskytovat celou škálu 
služeb. Proto již ve své zakládací listině Vladislava II. najdeme 
specifi kaci majetku. Žil a dodnes žije z polností, lesů, rybnič-
ního hospodaření.

A jedním ze zařízení, které sloužilo jako hospodářské 
zázemí, byl od začátku pivovar. Je pravdou, že ve sklepeních 
kláštera pobýval a pil jejich pivo i sám Karel IV.? „Jsou to jen 
pověry a není to pravda. Pravdou je, že klášter měl pivovar od stře-
dověku, ale pivo tehdy za moc nestálo,“ komentuje tehdejší situaci 
ředitel kanceláře, a dodává s úsměvem: „Zaměstnanci ale měli 
povinnost nakupovat v něm pivo, aby nezanášeli peníze jinam.“

Nyní se především polnosti a lesy částečně vrátily v resti-
tuci a slouží k původnímu účelu. Jiný osud čekal církevní 
velkostatky, veliké areály se po poválečné reformě rozpadly 
a částečně byly v cizích rukou. Ke Strahovskému klášteru patří 

K l á š t e r n í  p i v o v a r y

i klášter Milevsko, který je také národní kulturní památkou, 
a sv. Kopeček u Olomouce. Ve správě Strahovského kláštera 
je i část areálu v Doksanech, kde působí ženská větev premon-
strátek. Většinu areálu vlastní a spravuje stát. „Po roce 1945 
zůstal v majetku státu a nebyl předmětem restituce, protože byl 
zrušen za Josefa II., a tak jsme museli kus kláštera koupit. Obno-
vili jsme ženskou větev a postupně jej rekonstruujeme,“ komen-
tuje Petros Alexandridis. „A ptáte-li se, je-li tam pivovar, musím 
dodat: dobrá zpráva je, že tam pivovar byl, špatná zpráva je, že 
je v části, která nám nepatří a je zatím v bídném stavu.“

Roku 1143 byl na západní straně petřínského 
kopce, zvaného Strahov, založen první premons-
trátský klášter v českých zemích, plným názvem 
Královská kanonie premonstrátů na Strahově 
(latinsky Monasterium Strahoviense, starým ozna-
čením též Mons Sion). Od té doby se premonst-
rátští řeholníci, někdy označováni „bílí bratři“, stali 
nedílnou součástí duchovních i kulturních českých 
dějin. 

Strahovská opatská bazilika je navíc místem, 
kam byly roku 1627 přeneseny ostatky Svatého 
Norberta, zakladatele premonstrátského řádu, 
čímž se Strahov stal jeho jakýmsi pomyslným 
duchovním středem.

V dubnu 1950 byl mobiliář prelatury i provizo-
riátu zabaven a rozvezen do nejrůznějších institucí 
a od roku 1953 byly budovy využívány Památníkem 
národního písemnictví. 

Celý areál, včetně budov, byl v restituci v roce 
1990 klášteru navrácen. Objekt bývalé prelatury 
i nadále slouží Památníku národního písemnictví.

Z původního zařízení se zpět do majetku kláš-
tera vrátila pouze menší část.

Opatem Královské kanonie premonstrátů 
na Strahově je Rmus. D. Michael Josef Pojezdný 
(zvolen původně ještě tajně v roce 1987). Ke 
kanonii patří celkem 65 řeholníků, žijících v kláš-
teře samotném, nebo na farách po celé České 
republice a v části Slovenska.

„Některé naše knihy jsme sháněli i po antikvariátech i na auk-
cích,“ vzpomíná Petros Alexandridis.  FOTO: PORT/jv
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K l á š t e r n í  p i v o v a r y

Zkoumáme-li, jaký je vlastně dnes vztah mezi kláš-
terem a pivovarem, musíme chápat již vzpomenutý fakt, že 
pivovar podobně jako řada jiných objektů a činností sloužila 
a slouží k podpoře hlavní funkce kláštera, k rozvoji duchovní 
činnosti. Nemovitý majetek, na němž stojí jeho ekonomická 
aktivita, spravuje ve vlastní režii jen částečně. Z vrácených 
5 800 ha lesů vytvořil lesní závod sídlící v Milevsku a má dal-
ších, výrazně roztříštěných 10 lesních revírů. Polnosti dává 
do pachtu, neboť původní klášterní velkostatky, jak bylo 
zmíněno, nebyly obnoveny.

Vztah mezi klášterem a pivovarem je jednoduchý. 
Ředitel Alexandridis je specifikuje jednoznačně: „Názor 
kanonie je respektování pravidla, nebo spíše přísloví ‚ševče 
drž se svého kopyta‘, a proto jej neprovozujeme a ani k tomu 
nemáme fakticky oprávnění. Musíte si uvědomit, že hlavní 
činností kláštera je pastorace, tedy šíření slova božího. Hos-
podu provozují lidé, kteří na to mají znalosti a odbornost.“ 
A totéž platí o třech ubytovacích zařízeních v areálu kláš-
tera, Hotelu Strahov, Hotelu Questenberk a ubytovacím 
zařízení Rezidence Monastery. Jde o to, aby objekty nechát-
raly a přinášely fi nanční efekt. Objekty je potřeba opravovat, 
rekonstruovat, udržovat ve stavu, aby návštěvníci viděli his-
torické budovy v co nejlepším stavu.

„Když se premonstráti v roce 1990 na Strahov vrátili, 
neměli ani židli a na účtu bylo pět tisíc korun,“ vzpomíná 
na tu dobu bez záště Petros Alexandridis. „A přitom v roce 
1950 opustili krásně vybavený klášter. Vrátili se do prázd-
ných místností, kde nebyly nejen třeba lustry, ale ani jedna 
žárovka,“ dodává s vážnou tváří.

Poznamenává, že klášter, aby žil, a hlavně přežil, se 
musí přizpůsobit době. „Klášterní silencio je částečně poru-
šeno množstvím návštěvníků,“ říká ředitel Alexandridis 
a potvrzují to ne stovky, ale tisíce návštěvníků klášterního 
areálu. „Ale nemůžeme přece zavřít, žít v izolaci a provoz 

„Měli jsme štěstí, že se nám alespoň některé cenností přece jen 
vrátily,“ ukazuje ředitel Alexandridis relikviář, pýchu klášterní 
sbírky.  FOTO: PORT/jv

První písemné zmínky o pivovaru ve formě 
pronajímající listiny pocházejí z roku 1400. Ale 
předpokládá se, že se pivo tady vařilo hned po zalo-
žení kláštera. Pivovar byl pronajímán ročně za 
4 kopy grošů, dva tučné zajíce a libru pepře. Je tam 
přesně specifi kováno, kdy se zajíci mají předávat. 
Z počáteční historie pivovaru toho mnoho známo 
není. Další dokument je z roku 1629. Obsahuje 
smlouvu o přestavbě pivovaru, kdy se nejednalo 
o klasickou rekonstrukci, ale šlo spíše o výstavbu 
nového pivovaru. Pivovar fungoval až do roku 
1907 s menšími nebo většími přestávkami a skončil 
v souvislosti s rozvojem velkých pivovarů. V době 
socialismu tam byl sklad armádního divadla a zku-
šebna souboru písní a tanců. Poté budovy chát-
raly, až zchátraly… Aleš Kocvera získal prostory 
pivovaru do pronájmu v roce 2000. Lev CZ, a. s., 
provedla rekonstrukci a od roku 2001 vaří pivo
Sv. Norbert podle zakladatele Řádu premonstrátů. 
Od roku 2004 provozuje pivovar a restaurace Aleš 
Kocvera, jako fyzická osoba. Předtím Kocvera pra-
coval v marketingu Budějovického Budvaru, kde 
našel cestu k pivovarnictví, a svůj sen vlastně zrea-
lizoval následně. Více informací k historii pivovaru 
jsou k dispozici např. ve stati dr. Jana Pařeza z Krá-
lovské kanonie premonstrátů na Strahově.

kláštera se tomu musí přizpůsobit. Samozřejmě, že klauzurní 
část je pochopitelně uzavřena, ale vše ostatní musí žít a vydě-
lávat,“ dodává.

A co říká pivovaru v jejich areálu, jehož rekonstrukce 
po roce 1990, kdy jim byl vrácen, stála investory kolem
100 milionů korun? Dělá jim dobrou reklamu. „Pivovar 
se za dobu své existence stal vyhlášený výborným pivem, 
je veden profesionálně a každoročně jejich piva získávají 
mnoho cen. Dělá nám dobrou pověst,“ komentuje Petros 
Alexandridis situaci s mírným úsměvem. „Klášterní pivovar 
k našim aktivitám nevyužíváme, slavnosti jsou v kostelích, 
ale do pivovaru chodíme na služební obědy,“ objasňuje vztah 
kanonie a pivovaru. Každoročně před Vánocemi je pivo 
ze Strahovského pivovaru premonstráty žehnáno. „Příle-
žitosti využíváme k poděkování pivovaru za dobrou práci. 
Navíc si zazpíváme i pivní ‚rybovku‘, ale ta má úplně jiný text 
než originál od J. J. Ryby,“ komentuje situaci s úsměvem na 
tváři ředitel ústřední kanceláře. A pokračuje: „Deputát od 
pivovaru nedostáváme, ale nějaké pivo ze slavnosti dosta-
neme.“ A jaké pivo má Petros Alexandridis nejraději? „Nej-
raději piji Polotmavé 13°, speciální piva jsou pro mne příliš 
silná, jsou asi spíš pro labužníky a na běžné pití je nejlepší 
určitě jantar, protože speciály jdou rychle do hlavy.“

Kromě nemovitého majetku dostali premonstráti 
z restitucí nazpět i část majetku movitého. Jejich největší 
chloubou je strahovská knihovna a její inventář i obra-
zárna. 

„Ztráty byly pochopitelně obrovské, takže knihy se 
například i dnes dohledávají podle ex libris v antikvariátech 
a na různých aukcích,“ uvádí ředitel Alexandridis a s hoř-
kostí v hlase dodává: „Asi není známo, že třetina strahovské 
obrazárny se ztratila, resp. byla rozprodaná přes podniky 
zahraničního obchodu Tuzex a Artia jako ideově nepřá-
telské kulturní památky.“ Ale při improvizované prohlídce 
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některých částí knihovny, a především obrazárny se jeho 
tvář zasvěceného průvodce rozjasňuje. 

Klášter dnes zaměstnává desítky lidí, protože to 
provoz vyžaduje. Nejvíce lidí pracuje v kustodské službě, 
kam spadá např. obrazárna, knihovna a hojně navštěvo-
vaná studovna a badatelna a i ti, kteří se starají o velký areál 
zahrady. Část zaměstnanců působí v provozně-ekonomické 
činnosti nezbytné pro zajišťování chodu kláštera i investiční
činnosti.

„Nezapomeňte na to, že klášter je živá instituce, při-
chází k nám lidé nejen od nás, ale jezdí sem lidé z celého 
světa i významné zahraniční návštěvy, představitelé různých 
států, dokonce prezidentů a jiných hlav států. Areál je veřej-
nosti přístupný, nefiltrujeme nikoho,“ jak Petros Alexan-
dridis opakovaně zdůrazňuje. „Ekonomická činnost je pro 
nás nesmírně důležitá, protože bez ní bychom nemohli plnit 
náš hlavní cíl, tedy pastorační činnost a vychovávat mladé lidi 
pro duchovní službu. Řada z nich studuje vysoké školy, i když 
mezi našimi bratřími máme dnes i absolventy jiných škol, 
a proto mezi nimi naleznete třeba ekonomy nebo matematiky, 
což se nám do života a fungování kláštera pochopitelně hodí. 
Jsme pochopitelně daňovými poplatníky z majetku i ze zisku 
a odvádíme daně i dávky ze zaměstnanců, a na co jsem nejvíce 
pyšný, je, že nikomu nic nedlužíme,“ dodává ředitel Alexand-
ridis s hrdostí v hlase.

Strahovský klášter má však i něco, co potěší vedle 
ducha i tělo. Tím je obnovený klášterní pivovar. Je namístě 
uvést, že funguje k plné spokojenosti vlastníka i těch, kteří 
se o jeho chod jako nájemci starají. Je jím především dnes 
známý a velmi respektovaný pivovarník Aleš Kocvera. 
Zatímco zakladatel firmy provozující strahovský pivovar 
je vlastně pivovarník, jeho syn a pravá ruka Marek je ten, 
který bývá nejčastěji průvodcem Klášterním pivovarem 
Strahov. Vystudoval fi lmovou školu a pivovarníkem, jak říká 
s hrdostí, se stal až dodatečně. A je tomu moc rád.

Do pivovaru přišel v roce 2001 na brigádu jako asistent 
sládka tehdejšího Martina Matušky. „Zní to možná nadne-
seně, ale učarovala mně práce v pivovaru, a z logiky věci, kdy 
se v místě angažovala celá rodina, jsem tady zůstal a fi lmu 

dal vale.“ A Marek Kocvera pokračuje: „Maminka se podí-
lela na činnosti v kuchyni, přinášela novinky do gastronomie, 
které se staly součástí jídelního lístku. Pekla skvělé dorty 
a zákusky a vyráběla utopence dle vlastní receptury.“ 

Zeptáte-li se po letech Aleše Kocvery, který doslova 
vypiplal, nebo přesněji vydupal pivovar z ničeho, zdali by 
šel do projektu znovu, kdyby věděl, co ho čeká, říká s velmi 
vážnou tváří: „Ne, nešel bych. Jsme na duchovním místě 
a nutně mi to připomíná kalvárii. A hlavně, nejhorší jsou stále 
se zhoršující podmínky pro podnikatele a pro ty, kteří se do 
takových nebo obdobných projektů dají. Prostě ta byrokracie 
je mnohdy ubíjející.“ A v souvislosti se založením a prvním 
obdobím pivovaru dodává: „Důležité je si připomenout, že 
jsme nastoupili do minipivovarské revoluce v její časné fázi 
a tehdy ještě opravdu nikdo nevěděl, jak se vše bude vyvíjet, 
kolik a jakého piva se bude vyrábět.“ A až teprve následně se 
díky velkému zájmu ukázalo, že je pivovar malý. A tak došlo 
v roce 2009 k rozšíření o tři dvoutisícové tanky. Začínali 
čtyřmi tanky a dnes již mají dvoutisícových tanků celkem 
sedm.

Jeho syn Marek dodává, že pivovar je dnes na 
vrcholu své kapacity. V loňském roce vyprodukovali 
1 800 hl piva, což je maximum, co jsou zde schopni vyrobit. 
V současnosti o rozšíření neuvažují, ale tajným přáním to 
určitě je.

Kocverové začínali skromně. Když se otevřelo, tak se 
zde čepoval Budějovický Budvar, a to do doby, než si uvařili 
vlastní pivo, tmavou 14°. Vlastně se maličko inspirovali teh-
dejším pivem z fl ekovského pivovaru. 

Ze začátku měli problém s přesvědčováním hlavně 
českých hostů, aby si černé pivo dali. Existoval totiž před-
sudek, že se jedná o sladké pivo, ale tento názor se jim poda-
řilo postupně změnit. Museli se ale gustu spotřebitelů do 
jisté míry přizpůsobit. A tak nakonec uvařili tmavé pivo, 
a dodnes vaří, více hořké a sušší, než bylo zvykem. Zachut-
nalo, a tak to pivo bylo pro lidi z mimopivovarského světa 
úspěšnou vstupní bránou k rostoucí oblibě.

Výraznější změny nastaly v roce 2005. Do nabídky 
zařadili polotmavé pivo 13°, a to vlastně otevřelo cestu 
k dalším pivům, která se začala vařit jako sezonní. Prvním 
sezonním pivem byl vánoční speciál 19° a následně začali 
vařit podzimní speciál z čerstvě sklizeného chmele.

„Toto pivo nazýváme Antidepresant. Je to kvůli tomu, 
že po takto chmeleném čerstvém pivu můžete ucítit vliv na 
nervovou soustavu dříve než vliv alkoholu v pivu obsaženém,“ 
seznamuje s pivním speciálem Marek Kocvera. „Pivo se 
uchytilo, máme jeho značku i na našich dodávkách, a hlavně 
toto pivo určilo i směr etiket. Vytvořili jsme si náš vlastní 
styl, výrazně odlišný od jiných pivovarů. Původní návrhy 
jsem udělal, ale nyní je autorem kamarád ze školy, který 
je profesionální grafi k a se kterým spolupracujeme již více než 
pět let,“ dodává s hrdostí.

Antidepresant ukázal, že sezonní piva jsou populární 
záležitosti, měly by se vyrábět více a stát se stálou nabídkou 
v nápojovém lístku. Postupně přidali velikonoční pivo, což 
je 13°. prémiový ležák plzeňského typu. A v létě vaří i pše-
ničnou světlou třináctku.

Ze čtyř sezonních piv se dopracovali ke 13–14 pivům 
ročně, kdy každý měsíc najdete na čepu nové pivo. Autorem 
piv je Marek Kocvera a sládek Jan Martinka.

„Současným konceptem je, že vaříme tři piva celoročně 
a na čepu je doplňuje jedno, většinou dvě sezonní piva,“ uka-
zuje nápadité pivní meníčko. „Zajímavostí je, že v únoru 
nám například dozrával nakuřovaný Porter. Neprozradím 
žádné tajemství, když řeknu, že toto pivo dozrává za pří-
tomnosti dubového dřeva nasáklého whisky, kdy se vlastně 

Premonstráti každoročně před Vánocemi žehnají pivu, což je 
oboustranně oceňovaná příležitost se setkat a pivo ochutnat.
 FOTO: archiv pivovaru
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simuluje dozrávání v sudu po whisky. Děláme to obráceně, 
než je zvykem. Nikoliv pivo do sudu whisky, ale sud do tanku,“ 
dodává s mírným úsměvem. Takové pivo se připravuje pro 
masopustní zabijačku. V poslední době také experimentují 
se dřevem i pro piva z exotických ingrediencí. Kromě dubo-
vého dřeva používají cedrové dřevo do piva Barley Wine, což 
byla čtyřiadvacítka. Vaří ale i pivo s višněmi nebo třešňovým 
dřevem a dali se do výroby čokoládového stoutu, který vaří 
přes léto. 

„Obecně u sezonních piv jde o to, aby pivo odpovídalo 
charakteru sezony,“ komentuje pivní nabídku zasvěcený 
průvodce pivovarem mladý Kocvera a dále vysvětluje: „Pro 
náš pivovar je to příležitost vyzkoušet nové pivní styly, nové 
postupy, ingredience a pro hosty je to zároveň příležitost 
vyzkoušet, a především ochutnat pokaždé něco nového.“

U každého pivovaru, ať je velký nebo malý, hraje 
významnou roli marketing. K tomu Marek poznamenává: 
„Vzhledem k poloze pivovaru na Strahově tvoří velkou část 
turisté, ale naším cílem dlouhodobě je, aby se u nás dobře 
cítili i domácí hosté, což se nám podařilo dostat do poměru 
60–70 % zahraniční a zbytek domácí. V restauraci sice mají 
stůl naši štamgasti, ale jsou zvyklí si své místo objednat.“ 
A upřesňuje: „V posledních letech ubylo skupinových organi-
zovaných zájezdů a soustřeďujeme se na individuální turisty, 
čemuž napomáhá velmi členitá restaurace umožňující pořá-
dání fi remních nebo rodinných akcí, školení atd.“ Dodejme, 
že je plná pivovarských memorabilií, tedy starých tabulí, 
reklamních předmětů ze sbírky otce a syna Kocverových, 
a především diplomů a ocenění z pivovarských soutěží. 

Zajímavým trendem je, že se v průběhu let mění slo-
žení zahraničních turistů. Dnes dominují hosté z Asie, např. 
z Indie, ale hlavně z Koreje na základě jejich televizního 

seriálu Svatba v Praze nebo medializované kampaně 
jejich populárního zpěváka PSY. Své udělaly i cestova-
telské pořady nebo se popularita rozvíjí na základě zpráv 
na sociálních sítích, především opět v Koreji, ale i v Rusku 
a v Japonsku.

Nabízí se otázka, zdali za současné situace má pro 
minipivovar nějaký smysl marketing. Zdá se, že určitě má. 
„Dříve jsme hodně inzerovali v různých průvodcích a k zís-
kání domácí klientely jsme cílili i na reklamu v radiích,“ 
poodkrývá marketingovou komunikaci pivovaru Marek 
Kocvera a pokračuje: „Dnes náš pivovar využívá především 
sociální sítě a z nich třeba Instagram, ale především Face-
book má nezastupitelnou roli vedle internetových stránek. 
A ještě jeden důležitý moment. Využili jsme nabídky, kdy se 
u nás točily různé turistické programy, především z již zmí-
něné Koreje, Japonska i Francie. To vše pomáhá. Ale vyu-
žíváme i tradiční formy. Na druhé straně však chceme mít 
i více české klientely, a proto se účastníme i řady pivních fes-
tivalů u nás.“ Že účast na festivalech není jen o tom být 
přítomen, ale i vyhrát, svědčí desítky diplomů a ocenění, 
které dotvářejí milieu v restauraci i v samotném výčepu. 
Marek Kocvera zmiňuje, že právě facebooková komuni-
kace má významnou roli při propagaci sezonních piv. Jsou 
totiž především pro milovníky piva důvodem vrátit se mini-
málně jednou ročně na ochutnávku svého oblíbeného piva 
nebo být důvodem, proč v pivovaru poznat každý měsíc
jiné pivo.

A kde lze piva ochutnat? 95 procent si vyčepují a pro-
dají ve vlastní restauraci, která má kapacitu 350 míst včetně 
letní zahrádky, a zbývajících pět procent je určeno na fes-
tivaly, soutěže pivovarů a do spřátelených pivních barů. 
A Kocverův komentář ke strategii nabídky piv a struktuře 

Strahovský areál patří k nejnavštěvovanějším památkám Prahy.  Zdroj: www.zemefi lmu.cz
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produkce? „Ne, opravdu se nechceme tady na kopci izo-
lovat, ale současná kapacita nám umožňuje prodávat pivo 
mimo pivovar pouze nárazově. Profil produkce je jedno-
duchý. Sedmdesát procent tvoří polotmavá 13°, ale u zahra-
ničních hostů platí, že nejsou konzervativní konzumenti, 
a mají chuť ochutnat mnohem širší nabídku.“ Jak to ví? 
„Jsem často za barem, mockrát s nimi mluvím a ze skupiny 
třeba padesátky zahraničních hostů si jich půlka dá klasiku 
a zbytek ochutná sortiment napříč pivním spektrem. Mluvit 
s hosty se opravdu vyplatí,“ komentuje s úsměvem Marek
Kocvera.

Restauraci s výčepem dominuje varna. A host nemůže 
nezaznamenat, že kdykoliv jde Marek Kocvera nebo někdo 
z jeho týmu kolem varny, snaží se leštit její povrch, pro-
tože hosté si jej velmi často fotí. Ta je totiž cílem mnoha 
momentek, které si hosté z pivovaru odnášejí. A každá 
čmouha by mohla být na snímcích vidět…

A kde se vlastně pivo vyrábí? Varna je 10 hl, vaří se 
dva dny po sobě, aby se naplnil dvoutisícový tank. V dalších 
dvou místnostech nalezneme  kvasné tanky, na půdě je sklad 
sladu a šrotovna. Slad pro jejich piva pochází ze sladoven 
z Prostějova a z Litovle.

V loňském roce si pronajali externí chlazený sklad, 
a především nakoupili 300 kusů padesátilitrových keg sudů. 
Právě v zimních měsících se snaží navařit na jaro do zásoby, 
kdy je vždy větší poptávka po jejich pivech. A kolorit restau-
rací dotváří i vůně po vařeném pivu, což zvyšuje autenticitu 
vyráběného nápoje.

„Před třemi lety jsme postavili párník, pivovarský komín 
a hlavně při chmelovaru je to cítit po celém Pohořelci,“ říká 
s úsměvem Marek Kocvera a dodává: „A i to je nesporně 
velmi speciální marketingový nástroj.“

Je však okamžik, kdy často usměvavá tvář Marka 
Kocvery zvážní. S velkým respektem mluví o sládkovi, 
který se o pivo v pivovaru nejvíce stará. Je jím Jan Mar-
tinka, na zastávané postavení velmi mladý. „Chtěl bych u něj 
vyzdvihnout, vedle toho, že vaří vynikající pivo, což je pocho-
pitelně to nejdůležitější, i to, jak je velice technicky zdatný,“ 
oceňuje sládka Marek Kocvera. „Byl schopen vyprojektovat 

K l á š t e r n í  p i v o v a r y

Návštěvníci pivovaru často fotografují Marka Kocveru při 
kontrole varného procesu přímo v restauraci.  FOTO: PORT/jv

například myčku na sudy, kterou zde bohatě využíváme. Má 
k sobě další lidi, což je nutností vzhledem k externímu chla-
zenému skladu,“ dodává. V pivovaru pracují na stálo celkem 
čtyři osoby a 40 osob je celkový počet zaměstnanců pivovaru 
i restaurace, včetně externích pracovníků a brigádníků.

Aleš Kocvera velmi oceňuje i „perfektní vazby“ na 
vlastníka objektu, klášter Strahov. Každoročně společně 
pořádají požehnání vánočního piva spojené se slavnostním 
koncertem. „Fakt, že klášter je tak často cílem návštěv 
mnoha, především zahraničních návštěvníků, vytváří pocho-
pitelně i pro nás příležitost jejich přítomnosti využít k nabídce 
piva i naší, jak věřím, zajímavé gastronomie.“

A jak vidí Marek Kocvera budoucnost? „Myslím si, že 
hodně důležité je držet standard kvality piva dlouhodobě. 
Nikdy se nám za celých 17 let nestalo, abychom o pivu nebyli 
přesvědčení, že by nebylo to nejlepší, co bychom byli schopni 
vyrobit. A přesto, že je dnes minipivovarů přes čtyři stovky 
a spousta z nich vaří vynikající piva, je to právě ta stálost, 
která nás od řady z nich odlišuje. Zní to možná nadneseně, 
ale je to pro nás velký závazek a budeme jen rádi, když si 
naši i zahraniční hosté budou pochutnávat alespoň tak jako 
dnes.“

Zdá se, že nádherné prostředí Strahovského kláštera 
i přítomnost pivovaru nabízí to, co člověk dnes zvlášť inten-
zivně potřebuje. Symbiózu krásného prostředí s duchovním 
nábojem a potěšení i pro tělo, jaké nabízí snad jen pivo. Spo-
jení obojího je inspirující. 

Pozn.: V článku byly využity i materiály z wikipedie a webových 

stránek Strahovského kláštera.

Rodinná sbírka pivovarských memorabilií dotváří neopakova-
telnou atmosféru restaurace i pivovaru.  FOTO: PORT/jv

�
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Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a. s., 

uvádí na trh 
Pojištění 

samosprávných 
celků

Ing. VLADIMÍRA ONDRÁKOVÁ,
obchodní ředitelka 

a předsedkyně představenstva HVP

Jedná se o produkt, který pokrývá všechna pojistná ne-
bezpečí spjatá s majetkem a odpovědností samospráv-

ných celků na jedné pojistné smlouvě. 

Tento produkt je určen především pro obce, města, měs-
tyse, městské obvody a kraje, ale lze jím pojistit i příspěvkové 
organizace, obecně prospěšné společnosti, obchodní společ-
nosti ve vlastnictví územně samosprávných celků, školská 
zařízení i např. mikroregiony.

Předmětem pojištění jsou budovy, movité věci, inže-
nýrské a speciální stavby, odpovědnost za škody a řada dal-
ších předmětů dle individuální poptávky klienta.

Výhody tohoto pojištění jsou především v širokém roz-
sahu pojistných nebezpečí, pojištění v nových cenách a voli-
telné spoluúčasti. Produkt rovněž disponuje širokou nabídkou 
pojištění odpovědnosti za škody. 

Právem lze tvrdit, že se jedná o pojištění s nejširším roz-
sahem krytí za výhodnou cenu, s možností fl exibilní úhrady 
pojistného (ročně, pololetně, čtvrtletně), bez področních při-
rážek.

Na podporu prodeje zavádí HVP, a. s., časově omezenou 
slevu 10 % při uzavření pojistné smlouvy do konce roku 2018.

Tento produkt plně navazuje na fi lozofi i komplexního 
krytí pojistných potřeb klientů, jako je tomu např. u produktu 
FORTEL, který je určen pro drobné živnostníky a podnika-
tele.

V posledních letech se Hasičské vzájemné pojišťovně 
velmi dobře daří plnit obchodní plán a předpis pojistného. 
Toho dosahuje i proto, že je úspěšná při výběrových řízeních 
na pojištění velkých celků, i pojištění větších měst.

Hasičská vzájemná pojišťovna v loňském roce oslavila 
25. výročí své novodobé pojišťovací činnosti, což je důkazem 
toho, že i myšlenka z počátku minulého století může přežít, 
přizpůsobit se a prosperovat v otevřeném a dynamickém pro-
středí, jakým je současný tuzemský pojišťovací trh.

I v následujících letech si pojišťovna chce udržet svůj 
osvědčený standard a bude stále rozšiřovat své služby ve pro-
spěch svých spokojených klientů. 

Těší nás, že vztah k vlasti nevymizel

Velmi si zakládáme na tom, že je Hasičská vzájemná 
pojišťovna jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě, 
i na tom, že jsme subjektem s ryze českým kapitálem. Jsme 
úzce spjati se sbory dobrovolných hasičů a lpíme na tradicích, 
jako je právě vztah k vlasti, sdílení hodnot českých fi rem, ori-
entace na vztahy mezi lidmi, pojišťovnou a našimi klienty. To 
je umocněno naším zaměřením – hodně cílíme i na obyva-
tele venkova a menších regionů, střední a malé podnikatele 
a živnostníky, a v této komunitě jde o vztahy především. Bez 
dobrých vztahů k sousedovi by žádný z podnikatelů v menší 
obci neuspěl. Mezi těmito atributy je mnohé z toho, co se dá 
defi novat nebo přiřadit k pojmu vlastenectví: vztah k vlast-
nímu životu, nejbližším, k půdě, historii, českým výrobkům, 
kulturnímu dědictví, skutečným hodnotám. 

Vlastenectví v mém osobním pojetí znamená, že člověku 
není jedno, kde žije, co se kolem něj děje, a že je také hrdý 
na svoji zem, dokáže být pyšný na české podniky, osobnosti 
a jméno České republiky ve světě. Myslím si, že vlastenectví, 
ať už se mu říká jakkoli, bychom měli záměrně pěstovat a pod-
porovat. Mladší generaci je potřeba učit zdravému sebevě-
domí a hrdosti na to, co jejich předkové i současníci dokázali 
a dokazují. Toho dobrého je mnohonásobně více, než popisují 
nejrůznější kauzy a závistivci. 

Ve fi lozofi i HVP je vlastenectví silně zakotveno, držíme 
ducha českého pojišťovnictví, jsme patrioté. Vlastenectví má 
totiž jednu úžasnou schopnost: dává lidem sílu něco dokázat. 
Povzbuzuje navzájem. A to je nesmírně důležité.

�
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Zasedání přípravného výboru letošního již 10. roč-
níku soutěže Dobrý potravinářský výrobek ČESKÁ 

CHUŤOVKA se uskutečnilo dne 21. března 2018 
na České zemědělské univerzitě v Praze 6 – Such-
dole. Konkrétním místem setkání byly provozní 
prostory pivovaru Suchdolský Jeník, který je již nyní 
nedílnou součástí Technické fakulty. A hlavně místem 
vysokoškolské výuky výroby piva pod vedením doc. 
Ladislava Chládka, CSc. 

Přípravný výbor, jehož rozhodujícími zástupci jsou čle-
nové hodnotitelské komise soutěže ČESKÁ CHUŤOVKA, 
nejen že projednal přípravy na letošní ročník soutěže, ale také 
ochutnal skvělé pivo. Pořadatelé usilují o to, aby letošní ročník 
plně navázal na dobré zkušenosti z těch předchozích a aby byl 
zase úspěšný a dobře zastoupený soutěžními výrobky. Dobré 
a chutné naše potraviny budou zase soutěžit o tituly ČESKÁ 
CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA a jeden potravinářský 
odborník obdrží ocenění RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI 2018. 

Záštitu nad soutěží ponese předseda Senátu České 
republiky pan Milan Štěch. Odborným patronem je rektor 
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze prof. Karel 
Melzoch a odborným garantem je Střední průmyslová škola 
potravinářských technologií v Praze. Zde se uskuteční i vlastní 

Členové přípravného výboru a hodnotitelské komise soutěže Česká chuťovka na varně pivovaru Suchdolský Jeník

Česká chuťovka 2018
– již 10. ročník se připravuje

odborné hodnocení soutěžních výrobků. Velkou prestiží sou-
těže je i generální partnerství obchodního řetězce AHOLD. 

Vyhlášení soutěže proběhne
v měsíci dubnu t. r.,

uzávěrka pro přihlášení výrobků 
je 13. září 2018. 

Výrobky budou hodnotitelskými komisemi ČESKÁ 
CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA (děti od 8 do 15 let) 
hodnoceny ve dnech 21. a 22. září 2018. Slavnostní odpoledne 
a podvečer proběhne opět v Senátu České republiky. Tedy ve 
Valdštejnském paláci a jeho Velkém sále a přilehlých prosto-
rách, včetně Rytířského sálu této úžasné historické budovy na 
Malé Straně v Praze. A to dne 11. října 2018. Součástí slav-
nostního předávání diplomů vítězným výrobkům bude i hod-
notný kulturní program špičkových pražských umělců. 

Věříme, že již nyní myslí výrobci na tuto soutěž a že vědí, 
které výrobky do ní přihlásí. 

Ing. František Kruntorád, CSc.,
tajemník přípravného výboru

a hodnotitelské komise soutěže Česká chuťovka �
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Po 70 letech 
se Národní 

zemědělské 
muzeum v Praze 
dočkalo expozice 

Zemědělství

Od čtvrtka 15. března je v Národním zemědělském 
muzeu na Letné otevřena nová expozice Zemědělství. 

K vidění bude ruchadlo bratranců Veverkových 
i plemenný býk César. 

Sedmdesát let čekalo Národní zemědělské muzeum 
v Praze, až bude moci znovu realizovat expozici věnovanou 
zemědělství. Ta v budově postavené v roce 1939 sice po válce 
vznikla, ale vydržela zde jen pár měsíců. V roce 1950 se totiž 
v muzeu na Letné usídlila z nařízení tehdejší vlády fi rma Sta-
voprojekt. Nyní se v rámci oživování a rekonstrukce muzea 
postupně daří celému objektu vrátit jeho původní účel. 
K expozicím Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Živá zahrada, 
Voda v krajině a Laboratoř ticha tak nyní přibyde i ucelená 
expozice věnující se historii zemědělství.

„Oceňuji, že Národní zemědělské muzeum odpovídá 
trendům, kterými jdou i světová muzea. Důležitým prvkem je 
interaktivita, tím expozice lákají i ty nejmenší návštěvníky. Děti se 
tak mohou seznámit se zemědělstvím zábavným způsobem, což 
je podle mě důležité. Zemědělství bychom měli vnímat v širších 
souvislostech, jako nenahraditelnou součást našich životů. Vím, 
že historie muzea byla plná změn, různých přesunů a stěhování. 

Ministr zemědělství Jiří Milek a generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček v expozici Jede traktor.

Historická zemědělská technika v expozici ilustruje střídání 
zemědělských činností v průběhu roku.
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Promítal se do ní vývoj naší republiky, která letos slaví 100. výročí 
vzniku. A stoletá je také historie muzea,“ řekl při slavnostním 
otevření nové expozice ministr zemědělství Jiří Milek.

V nové expozici Zemědělství nechybí symbolická cesta 
dějinami zemědělství formou časové osy, která přibližuje jeho 
vývoj od pravěku až do současnosti se všemi zvraty, propady 
i úspěchy. Zemědělství od neolitu představuje základ celé spo-
lečnosti, umožnilo rozvoj dalších odvětví, vědy a techniky. 
Obděláváním půdy a chovem hospodářských zvířat se až do 
19. století živila převážná část obyvatel. Návštěvníci se seznámí 
i s koloběhem hospodářského roku. Naleznou zde unikátní 
sbírkové předměty, například legendární ruchadlo bratranců 
Veverkových, které v 19. století započalo éru nových technologií 
a inovací v zemědělství. Dominantou expozice je také býk César, 
nejlepší plemeník z první české inseminační stanice. Centrálním 
tématem je hospodářský cyklus. Zobrazení zemědělských prací 
během jednoho roku doplňuje výstava historické techniky. 
Zájemci si také mohou poslechnout audio vyprávění našich 
předků od neolitu až po současnost. Dětští návštěvníci mohou 
vstoupit do chlívku s ovcí a kozou nebo obilné sýpky a zjistit, 
jaké to je zahrabat se do zrní. Zahrají si na archeology a čeká je 
tu i světnička, kde si vyzkouší výrobu chleba a másla. Je jim také 
vyhrazena střední část expozice seznamující děti s životem 
hospodářských zvířat. „Odtržení naší společnosti od toho, jak 
získáváme jídlo, je velké a považujeme za důležité zejména děti 
seznamovat s tím, kde se potraviny berou, a budovat v nich vztah 
k zemědělství, potažmo k přírodě, půdě a krajině. U nás se o to 
snažíme hravou a interaktivní formou,“ říká generální ředitel 
Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Expozice vznikla při příležitosti stého výročí založení 
Československa. 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková 
organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se 
zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybář-
ství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských 
produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní země-
dělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také 
další čtyři pobočky –  Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, 
Valtice. Jednotlivé pobočky jsou zaměřeny tak, aby svou 
vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností kom-
plexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé 
šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně 
pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. 

www.nzm.cz

Národní zemědělské muzeum �

Slavnostní otevření nové expozice Zemědělství v Národním zemědělském muzeu proběhlo 14. března.

Expozice má dynamický koncept – jednotlivé exponáty se v prů-
běhu let mohou měnit.
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Doc. Ing. Marie Hrušková,
CSc.

Ing. Ivona Fleglová

Kontrola 
jakosti obilovin 

a mlýnských 
výrobků

Doc. Ing. MARIE HRUŠKOVÁ, CSc., VŠCHT Praha
Ing. IVONA FLEGLOVÁ, MILCOM servis a. s.

Proč kontrolovat kvalitu cereálních výrobků, kam patří 
mlýnské, pekařské a těstárenské druhy a sortiment tr-

vanlivého pečiva? Spotřebitel si z nich podle svých zvyklostí 
denně vybere, ochutná a nákup opakuje nebo zvolí jiný chléb 
či pečivo ze široké nabídky. Důvodů pro kontrolu jakosti lze 
najít několik, za důležité lze označit fakt, že jde o sortiment 
výrobků převážně z českých průmyslových a řemeslných 
provozů dobrého technického stavu vyráběných převážně 
z českých obilovin. Cereální výrobky mají také nezastupi-
telné sytící a výživové funkce pro většinu české populace, 
a jejich kvalita musí být proto standardizovaná jakostními 
znaky, které je potřeba efektivně sledovat. 

Význam obilovin a mlýnských výrobků
ve výživě a spotřebě

Obiloviny tvoří ve světovém měřítku důležité místo ve 
spotřebě rostlinných produktů pro lidskou výživu. Ve svě-
tové produkci je na prvním místě kukuřice (cca 1 000 mil. t) 
a hojně se pěstuje pšenice a rýže (cca 700 mil. t). V ČR kolí-
sala sklizeň potravinářské pšenice v letech 2010–2017 mezi
4,5 až 5,4 mil. t. Pro zpracování ve mlýnech bylo v tomto 
období dodáno cca 1,2 mil. t ročně. Ve srovnání se žitem 
(produkce ve stejném období 110 až 170 tis. t) jde o nejrozší-
řenější plodinu pro potravinářský a krmivářský průmysl u nás.

Obiloviny a výrobky z nich jsou významným zdrojem 
sacharidů. Škrob jako lehce stravitelný polysacharid tvoří 
nejvíce zastoupenou složku, v endospermu pšenice až 80 %. 
Obiloviny jsou také hlavním zdrojem rostlinných bílkovin. 

Mají relativně málo tuků (v klíčku) a z vitaminů jsou zastou-
peny zejména B1 a B2. Obsahují 1,5–4 % minerálních látek, 
označovaných podle metody stanovení jako popel. V něm 
tvoří významnou složku P, Ca a Mg. Mezi nutričně a zdra-
votně přínosné látky vyskytující se v minoritním množství 
patří vláknina tvořená celulózou, beta-glukany a hemicelu-
lózami a dále polyfenoly a fytoestrogeny – látky působící jako 
antioxidanty.

Hodnocení jakosti obilovin
a mlýnských výrobků 

Množství obilovin pro přímou spotřebu, tedy ke konzu-
maci v nezpracovaném stavu je omezené a týká se speciálních 
diet (makrobiotická, veganská aj.). Jakostní kontrola musí 
zabezpečovat především zdravotní nezávadnost podle pří-
slušných vyhlášek Ministerstva zdravotnictví. Z výživového 
hlediska jde o kontrolu obsahu hlavních živin (bílkoviny, 
škrob) a fytonutrientů (vláknina, minerální látky).

Jakost potravinářské pšenice pro mlynářské účely je 
popsána základními znaky hodnoticími obilnou masu (vlh-
kost, příměsi a nečistoty, objemová hmotnost) a složení zrna 
(obsah bílkovin). Pro pekařské účely je hodnocení doplněno 
o hodnotu Zelenyho testu a číslo poklesu. Mlýnské výrobky 
jsou defi novány dalšími znaky podle způsobu fi nálního užití.

Pro přímou spotřebu, která činí v domácnostech cca 
10 kg mlýnských výrobků na osobu a rok, platí tradiční dělení 
tržních druhů na krupice, mouky hrubé, polohrubé a hladké. 
Legislativně závazná jakostní kritéria mlýnských výrobků 
(Zákon o potravinách) tvoří zrnitost (tj. propad dvěma síty 
normované velikosti v %) a obsah popela (tj. zůstatek mine-
rálních látek po spalování při 900 °C). Výrobce ručí za zdra-
votní nezávadnost svých výrobků.

Pro výrobní spotřebu na cereální výrobky se používá 
téměř 90 % pšeničných a většina žitných mouk, převážně 
hladkých. Lze je rozdělit podle užití na druhy:

–  pro výrobu chleba (hladká chlebová, polosvětlá, celozrnná),
–  pro výrobu běžného a jemného pečiva (hladká světlá, polo-

světlá, celozrnná),
–  pro výrobu těstovin (polohrubá těstárenská),
–  pro výrobu trvanlivého pečiva (hladká pečivárenská – 

sušenková, oplatková, crackerová, perníková),
–  pro výrobu ostatních výrobků (např. hrubá na knedlíky).

Pšeničné a žitné mouky pro každou skupinu cereálních 
výrobků mají podle receptury a technologického procesu 
deklarované technologické vlastnosti, které tvoří analytické 
znaky (granulace, obsah mokrého lepku, bílkovin, hodnota 
Zelenyho testu, číslo poklesu), a reologické vlastnosti simu-
lující jejich chování ve výrobě.

Metody hodnocení jakosti obilovin
a mlýnských výrobků

Stanovení vlhkosti
Zpracování obilovin pro lidskou výživu patří k nej-

starším dovednostem člověka. S tím souvisí hodnocení toho, 
co bylo vyrobeno nejdříve v hmoždířích, později na mlýnských 
kamenech. Pro primitivní postupy, dnes by se odborně ozna-
čily jako fyzikálně mechanické, bylo rozhodující, jak je obilí 
suché. Stanovení vlhkosti lze tedy považovat za první jakostní 
zkoušku a stejně i jednoduchý postup zjištění – sušením. Při 
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užití obilného produktu nejprve ve formě kaší bylo potřeba 
vědět, kolik je potřeba přidat vody. Stanovení vlhkosti lze 
v cereálním oboru považovat za základní zkoušku a v prů-
běhu času doznalo mnoho technických změn při zachování 
principu stan ovení sušením. Gravimetrický postup, spočíva-
jící ve zjištění veškeré přítomné vody v obilovinách a mlýn-
ských výrobcích před a po sušení, je časově náročný. ISO a EN 
normy předepisují sušení při 105 °C do konstantní hmotnosti, 
což představuje několikahodinový proces. Uzanční zkoušky 
pro obiloviny a výrobky z nich modifi kují postup sušením při
130 °C po dobu 1 hod. Přes zkrácení zkoušky s přijatelnou 
chybou stanovení je potřeba technické vybavení (váhy s přes-
ností na dvě desetinná místa, sušárna, exikátor pro chladnutí).

NIR analyzátory firmy FOSS 

Moderní způsoby stanovení jakostních znaků obilovin 
zajišťují přístroje využívající k analýze vlnové délky blízkého 
infračerveného záření (NIR). Technologie NIR je obecně 
založena na tvorbě kvalitních predikčních modelů – provozně 
označovaných jako kalibrační křivky. Firma FOSS používá 
tzv. ANN (Artifi cial Neural Networks) predikční model, zalo-
žený na globálním sběru dat (min. 1 000 vzorků) se zohled-
něním geografické variability a odrůdové odlišnosti pro 
měřené komodity. Výsledkem je měření několika jakostních 
parametrů současně. Přesnost predikčního modelu je určena 
validací podle ISO 12099:2010 a vyjádřena standardní 
chybou předpovědi (SEP). SEP je výrazem bias (zkreslení) 
korigovaný průměrným rozdílem mezi předpokládanými 
a referenčními hodnotami nezávislého testovacího souboru.

NIRS přístroj DS2500 pracuje ve spektrálním roz-
sahu 400–2 500 nm s nejvyšším možným poměrem signálu 
k šumu. Představuje univerzální řešení s vysokou přesností 
a optickým výkonem, které umožňuje užívat různé aplikace 
pro zpracovatele krmného a potravinářského obilí.

Přístroj je vybaven interními standardy pro řízení inten-
zity světla, šířky pásma a polohy vlnových délek. Stabilita 
je průběžně ověřována, aby se zajistil nepřetržitý a plynulý 
přenos dat. Monochromátor NIRS DS2500 obvykle nepotře-
buje re-kalibraci. Dostupné interní i externí standardy mohou 
být použity k automatické re-kalibraci a kontrole funkce spek-
trometru.

NIR přístroj DA1650 pracuje na principu měření 
pomocí digitálního diodového pole (DDA) v rozsahu měření
1 100–1 650 nm. Umožňuje užití pro přesné analýzy stan-
dardních jakostních parametrů (např. bílkoviny, vlhkost 
a popel) především mlýnských výrobků v různých tržních 
druzích. Technickou konstrukcí je kompatibilní s normou 
ISO 12099 a certifi kovaný podle normy IP65 – odolnost proti 
prachu a vlhkosti. Lze doporučit pro přesné analýzy v pro-
vozní laboratoři nebo umístit přímo v prostředí výrobní linky.

Přístroj NIRS DS2500 pro stanovení vlhkosti pšeničné 
mouky užívá predikční model ANN. Zobrazování jako grafu 
referenční hodnoty versus předpokládané hodnoty je dobrá 
vizuální metoda pro pochopení výkonu kalibračního modelu. 
Chyba stanovení je Acc 0,22 % a přesnost testovacího 
souboru vyjádřená jako standardní chyba předpovědi (SEP) 
korigovaná pro bias činí RSQ: 0.99.

Pšeničná mouka – kalibrace pro vlhkost (NIRS DS2500)

Stanovení mokrého lepku a bílkovin 
Obiloviny jsou důležitým zdrojem rostlinných bílkovin 

ve výživě lidí i zvířat. V pšenici jsou z globulárních proteinů 
zastoupeny v nejvyšším množství gliadiny a gluteliny, které 
dávají mlýnským výrobkům ze pšenice unikátní vlastnosti 
nutné pro výrobu pekařských výrobků. Stanovení mokrého 
lepku v obilovinách a mlýnských výrobcích předcházelo 
v mlýnském oboru zjišťování obsahu bílkovin. Mokrý lepek je 
pružná a tažná hmota tvořená z lepkových bílkovin a vody po 
odstranění ostatních složek mouky. Vzhledem k jednoduché 
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zkoušce vypírání vodou z kuličky těsta se provádělo od 
začátku minulého století. Kromě množství se také nataho-
váním válečku mokrého lepku rychle stanovily jeho základní 
vlastnosti (tažnost a pružnost), které slouží i dnes k posouzení 
vhodnosti pšeničné mouky pro zpracování v pekárnách. Pro 
mechanizaci postupu a zvýšení přesnosti byly navrženy různé 
typy vypíračů lepku. Přístroj podle autorů Hýža a Špidla je stále 
v některých laboratořích v provozu. Přestože obsah mokrého 
lepku dnes nepatří k normovaným, bývá požadován jako sou-
částí kalibrace NIR analyzátorů. Uvedený parametr je jedním 
z předpovědních modelů určených pro pšenici a pšeničnou 
mouku analyzovaných pomocí přístrojů NIRS DS2500 a DA 
1650 nebo NIT přístrojů Infratec™ 1241 a Infratec™ NOVA. 
Grafy a údaje příkladů předpovědních modelů pro parametr 
mokrý lepek v pšenici a v pšeničné mouce závisí na mnoha 
místních podmínkách. Nutné je zohlednit zvolenou refe-
renční metodu (ISO 21415-1 / manuální a ISO 21415-2 / 
mechanická), referenční laboratoř, druh testované komodity, 
rok sklizně včetně klimatických podmínek aj. Pro obsah lepku 
v pšeničné mouce se deklaruje stanovení na přístroji NIRS 
DS2500 parametry Acc: 1,76 a RSQ: 0,91.

Pšeničná mouka – kalibrace pro mokrý lepek (NIRS DS2500)

Stanovení obsahu bílkovin patří mezi zkoušky datu-
jící se do poloviny minulého století. Princip podle Kjeldahla 
spočívající v mineralizaci kyselinou sírovou a titračního sta-
novení amoniaku musí znát každý středoškolák. Metoda je 
zdlouhavá a nepříjemná s ohledem na práci s chemikáliemi. 
Původní zařízení Parnas Wagner je dnes už spíše ozdobou 
chemických laboratoří. Další možnosti nabízí stanovení 
obsahu bílkovin podle Dumase založené na spalování. Pro 
stanovení obsahu bílkovin v obilovinách a mlýnských produk-
tech referenčními metodami dle Kjehdala nebo Dumase se 
dnes používají moderní přístroje fi rmy FOSS – Kjeltec 8000 
systems a Dumatec 8000 systems.

Kjeltec 8400 

Koncept Kjeltec™ nabízí produktovou řadu automati-
zovaných destilačních jednotek určených především pro ana-
lýzy na principu Kjeldahlovy metody, ale i pro mnoho dalších 
chemických destilací. Mezi základní funkce přístroje patří 
variabilní výkon páry, inteligentní chladicí systém a kont-
rola teploty destilátu. Přídavek činidel a odsátí zbytku z desti-
lačních tub umožní patentovaná technologie SAfE FOSS ve 
všech nabízených modelech.

Plně automatizovaný analyzátor Kjeltec™ 8400 
s vestavěným samočisticím kolorimetrickým titračním sys-
témem lze označit za vlajkovou loď této produktové řady pří-
strojů. Pro velký počet vzorků může být doplněn volitelnou 
výbavou v podobě automatických samplerů Kjeltec™ 
8420/8460. Doplňkové zařízení pro analýzu 20 nebo 
60 vzorků zaručuje bezobslužnou činnost standardního
měření. 

Dumatec 8000

Dumatec™ 8000 je založen na technice pracující na 
principu stanovení bílkovin dle Dumase. Přístroj poskytne 
spolehlivý výsledek analyzované matrice už během tří minut. 
za nízkých provozních nákladů. Uvedená referenční metoda 
je rychlá, přesná a vhodná především do laboratoří s velkým 
množstvím analyzovaných vzorků. Inovativní funkce zkracují 
čas potřebný k uvedení do provozu a prodlužují životnost spo-
třebního materiálu. Funkce ovládacího softwaru umožňují 
sledování obsahu bílkovin v rostlinném materiálu za provoz-
ních podmínek.

Výše uvedené analyzátory umožňují automatizací někte-
rých operací nejen zrychlení zkoušky, ale i dosažení větší 
přesnosti výsledků. Přes zlepšení komfortu a výrazného zkrá-
cení doby nutné pro stanovení obsahu bílkovin se uvedené 
přístroje v provozních laboratořích nákupních organizací 
a mlýnů málo používají. Stejně jako v případě stanovení vlh-
kosti, mokrého lepku a minerálních látek jsou ve vstupní 
a mezioperační kontrole zařazeny přístroje značky FOSS – 
Infratec 1241 a Infratec Nova.

Infratec 1241 je zavedený a uživatelsky oblíbený NIT 
přístroj, který je na trhu přes 20 let. V současné době se jedná 
o třetí technickou generaci. Nová modernější a kompakt-
nější verze přístroje má označení Infratec NOVA. Umožňuje 
způsob analýzy obilovin v celém zrnu a mlýnských výrobků za 
použití moderních technologií založených na NIT technologii 
(Near-Infrared Transmittance).

Měření NIT modu (propustnost) probíhá v oblasti 
světla s nižší vlnovou délkou 400–1050 nm. Vyšší energe-
tická úroveň světla v dolním rozsahu vlnové délky umožňuje 
hlubší proniknutí do jádra zrna. Tím se sleduje nejen povrch, 
ale také vnitřní část obilky a měření vykazuje lepší výsledky 
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Infratec 1241

Infratec NOVA

NIR měří
slupku zrna

Refl ectance

Nasypání vzorku Spuštění analýzy Zobrazení výsledku

Princip měření pomocí NIT/NIR technologie

NIT měří
složení uvnitř zrna

Transmitance

Jednoduchý postup práce s přístrojem Infratec 1241/NOVA

oproti měření pomocí refl ektance (odraz – NIR) mezi 1100–
2500 nm. Metoda je rychlá a výsledky jsou zobrazovány na 
displeji do 1 minuty od začátku analýzy.

Ovládání přístroje je velmi jednoduché a intuitivní. 
Postup analýzy jakosti obilovin a mlýnských výrobků uvedený 

výše přináší úsporu času a spotřebního materiálu oproti stan-
dardním referenčním metodám. NIT stejně jako NIR tech-
nologie vyžaduje kvalitní predikční modely, na kterých fi rma 
FOSS pracuje už více než 25 let. 

Stanovení sedimentační hodnoty
Kvalita obilovin a mlýnských výrobků pro výrobní účely 

je určena nejen množstvím bílkovin, ale i jejich technologickou 
jakostí. Již po vyprání mokrého je možno mechanickým způ-
sobem stanovit důležité viskoelastické vlastnosti (tažnost 
a pružnost). Orientační informace jednoduché zkoušky přes 
mokrý lepek byly nahrazeny posouzením kvality přímo bíl-
kovin. Změny chování moučné suspenze ve slabě kyselém 
prostředí kyseliny mléčné, kde dochází vlivem hydratace bíl-
kovin k viditelnému oddělení sedimentu, jsou mírou jejich 
technologické kvality. Objem sedimentu je v relaci k pekařské 
jakosti a slouží k rozlišení krmné a potravinářské odrůdy pše-
nice. Pro provozní účely se při stanovení sedimentační hod-
noty využívá NIT analyzátorů Infratec 1241 a Infratec NOVA, 
přestože jde spíše o screeningové měření.

Stanovení obsahu a stavu poškození škrobu
Škrob jako lehce stravitelný polysacharid a nejvíce 

zastoupená část obilovin a mlýnských výrobků nepatří k běžně 
sledovaným složkám. Významně se podílí na energetickém 
obsahu všech cereálních výrobků, ale pro údaje na obale se 
dopočítává po zjištění obsahu vody, bílkovin a tuků. Klasické 
polarimetrické stanovení podle Ewerse i další analytické 
zkoušky jsou zatíženy velkou chybou, která je přenášena do 
všech predikčních modelů pro parametr škrobu při užití NIR 
a NIT technologie. Při vytváření predikčních modelů je proto 
kladen důraz na množství a variabilitu dat získaných z refe-
renčních zkoušek, které zajišťují robustnost modelů a přes-
nější výsledky v rámci chyby referenční metody. Pro stanovení 
obsahu škrobu pro pšenici při měření celého zrna na Infratecu 
1241/NOVA jsou garantovány Acc.1,28 a RSQ: 0,95.
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Pšenice – kalibrace pro škrob (Infratec 1241/NOVA)

Pro zpracování pšenice a žita hraje významnou roli 
stupeň poškození škrobu, který nelze v prvovýrobě ovlivnit, 
ale má vliv na zpracovatelnost mlýnských výrobků v pekárně. 
Lepivost těsta, daná enzymatickým porušením škrobové 
makromolekuly, je vážným problémem zejména v průmy-
slových provozech. Vysoký obsah poškozeného škrobu má 
za následek i zhoršenou kvalitu a trvanlivost pekařských 
výrobků. Stav škrobu se stanoví modifi kovanou viskozimet-
rickou zkouškou moučné suspenze při 100 °C, např. na pří-
stroji zn. FOSS Alphatec FN. Metoda popisuje stanovení 
enzymatické aktivity v obilovinách a mlýnských výrobcích 
vyjádřené pomocí čísla poklesu (FN).

Alphatec FN pracuje v souladu s normami ISO 3093 
– 1982 a ČSN ISO 3093. Používá se při nákupu obilovin 
např. v prvovýrobě nebo pro skladování v obilních silech. Při 
obsluze je kladen důraz na bezpečnost práce. Konstrukčním 
řešením je vodní lázeň izolovaná od povrchu přístroje, což 
zamezuje přímý styk operátora s horkou párou. Také je řešen 
bezpečný odtok horké vody z měřicího prostoru přístroje.

Stanovení obsahu minerálních látek
Obsah minerálních látek je v obilném zrnu rozložen 

nerovnoměrně a podle způsobu mlýnské technologie lze 

získat produkty s rozdílným množstvím. Jde o jakostní znak, 
který spotřebitel pozná i pouhým okem, protože vyššímu 
množství popela odpovídá i tmavší odstín mouky. Patří k nor-
movaným ukazatelům, kterým se definují jednotlivé tržní 
druhy mlýnských výrobků. Stanovení má dlouhou historii 
a označení popel je odvozeno od principu spalování za pře-
depsané teploty. Zkouška vyžaduje praktickou zkušenost, 
protože doba spalování je uvedena orientační (zpravidla 
2 hodiny) a závisí na barvě nespáleného podílu. K přesnému 
výsledku je potřeba laboratorní pec a analytické váhy s přes-
ností na čtyři desetinná místa. Přes uvedené skutečnosti se 
mlýnské laboratoře klasického postupu stanovení obsahu 
popela spalováním nevzdávají, třebaže jsou vybaveny NIR 
(NIRS DS2500 a DA 1650) nebo NIT analyzátory (Infratec 
1241, Infratec NOVA). Obsah popela v mlýnských výrobcích 
patří také mezi provozně a ekonomicky důležité parametry. 
Provozní laboratoř mlýnů má a zpravidla využívá možnost 
analyzovat vzorky meziproduktů a fi nálních produktů refe-
renčním postupem – spalováním. Získané hodnoty slouží 
k ověření správnosti výsledků NIR a NIT analyzátorů a lze je 
využít pro zvětšení robustnosti predikčních modelů.

Závěry

Pro spotřebitelskou kvalitu mlýnských a pekařských 
výrobků a způsoby hodnocení platí podmíněné souvislosti. 
Kvalitu mlýnských výrobků určují znaky potravinářská pše-
nice a jakost pekařských výrobků do značné míry podmiňují 
charakteristiky produktů ze mlýna.

Význam nových principů převážně na nedestruktivní 
a nechemické bázi umožňuje zrychlení zkoušek pro vstupní 
suroviny i provozní mezioperační kontrolu s dosažením přija-
telné přesnosti stanovení. Při zpracování cca 1 mil. t potravi-
nářské pšenice a spotřebě téměř 100 kg cereálních výrobků na 
osobu a rok při rostoucích požadavcích spotřebitelů na stan-
dardní jakost je uplatnění moderních přístrojů nezbytné. Pří-
stroje umožňující souběžné stanovení více znaků pro různé 
obilné suroviny a cereální výrobky jsou dnes i přes relativně 
vysoké pořizovací náklady téměř samozřejmostí.

�
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Cukrovinkářský 
veletrh v Kolíně 

nad Rýnem
Již 48. ročníku cukrovinkářského veletrhu ISM se letos zú-

častnil rekordní počet vystavovatelů z České republiky. Již 
potřetí organizoval Czech Trade společný stánek a další fi rmy 
vystavovaly samostatně. Některé z nich se veletrhu zúčast-
nily poprvé, jiné, především středně velké fi rmy, opakovaně. 
Vesměs byly fi rmy s účastí spokojeny, získaly množství kon-
taktů, z nichž některé se přetaví do realizace obchodu. 

K tradičním českým fi rmám, které na veletrhu vysta-
vují již řadu let a mají vlastní stánky, patří např. fi rma Carla, 
která slavila úspěch se svými 3D sadami pro cestovní ruch, 
nebo Čokoládovny Fikar, které nabízí originální obaly s čoko-
ládou, posledním hitem jsou čokoládové gramofonové desky. 
Z dalších samostatně vystavujících fi rem bych jmenoval např. 
fi rmy Chocoland, Mocca, Candy Plus, Hors nebo Čoko Klasik. 

Celkově se letos zúčastnilo veletrhu 1 656 firem ze
73 zemí světa. Výstavní plocha dosáhla velikosti 110 000 m2.
Zvýšená účast byla zaznamenána ze zemí bývalého 

východního bloku jako Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, 
Ukrajina a Polsko, které má tradičně vysokou účast. Výrazně 
méně vystavovatelů oproti předešlým letům bylo např. 
z Ruska, ze Slovenska jsem zaznamenal dvě fi rmy. Největší 
účast byla jako obvykle německých fi rem – 229. 

Veletrh je určen pouze pro odbornou veřejnost, během 
4 dnů navštívilo velerh na 37 500 obchodníků ze 144 zemí 
světa. Paralelně se konal i veletrh ProSweets, na který platila 
stejná vstupenka jako na veletrh ISM. Tento veletrh si pro-
hlédlo na 20 000 návštěvníků, kteří se zajímali o stroje a obaly 
pro výrobce, což je i zajímavé pro vystavující fi rmy na ISM. 

Doprovodný program veletrhu byl opět pestrý. „New 
Product Show Case“ představilo více než 100 zajímavých 
a inovativních výrobků. Každý den probíhaly přednášky 
v rámci „Expert Stage“ a „Sweet Trends“. 

Společný stánek měly poprvé nově založené firmy – 
start-upy a také fi rmy, které vystavovaly na veletrh u poprvé 
– „Newcomer Area“. 

Na veletrhu se potvrdil současný trend – bio a fair trade 
kvalita, výrobky se sníženým obsahem cukru, výrobky zdravé 
výživy jako zeleninové a ovocné tyčinky a snacky, bezlepkové, 
veganské a proteinové tyčinky a další výrobky. Objevily se 
i obaly v biokvalitě a speciální balení výrobků pro singles. 

49. ročník tohoto veletrhu se bude konat ve dnech
27.–30. 1. 2019. 

Ing. Stanislav Krámský

... a další fi rmy reprezentující Českou republiku

Již řadu let vystavuje na veletrhu ISM fi rma Carla.

Stánek fi rmy Celita Čoko Klasik

�
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Důraz na kvalitu potravin a jejich zpracování je v Čes-
ké republice aktuálním tématem. Čím dál více spotře-

bitelů řeší, co vkládá do svých nákupních vozíků, a kde 
a jak byly tyto produkty vyrobeny či zpracovány. Společ-
nost BILLA tento trend vítá, neboť již řadu let podporuje 
prodej českých potravin a výrobků z regionů. Sortiment 
v BILLE je tak v současné době tvořen ze 75 % výrob-
ky českého původu, z nichž významnou částí je zboží 
vlastní výroby, regionální potraviny nebo oblíbené bio-
produkty.

Ovoce a zelenina z našich krajů

Příběh privátní značky Česká 
farma začíná na českých polích a v čes-
kých sadech. Naši předci nám zane-
chali v obhospodařované půdě velké 
dědictví, které se v BILLE snaží chránit 

a podporovat. Proto před šesti lety 
uvedla na český trh privátní značku 
Česká farma. Pod tímto označením 
naleznou zákazníci od začátku čer-
vence do konce září sezonní zboží, 
jako jsou například okurky, raj-
čata, cibule, česnek, chřest, bram-
bory a ledový či hlávkový salát. 
Značka Česká farma zaručuje, že 
se na náš stůl dostane české ovoce 
a zelenina, na které jsme chu-
ťově zvyklí, protože jsou vypěsto-
vané v našich podmínkách. Další 
výhodou je, že české ovoce a zele-
nina jsou primárně nakupovány 
přímo od pěstitelů, aby cesta na 
pulty byla co nejkratší, a tím byla 
zaručena jejich maximální čer-
stvost. 

Ovoce a zelenina Česká farma 
a regionální potraviny 

mají v BILLE své pevné místo 
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U značky Česká farma má zákazník jistotu, že ovoce 
a zelenina pocházejí od domácích zemědělců. Garantem 
původu jsou certifi káty a prohlášení o shodě, dále ochranné 
známky SISPO a IPZ. Pro tuto značku jsou přednostně vybí-
ráni dodavatelé, kteří vypěstovali své produkty ekologicky 
šetrným způsobem při omezeném použití ochranných látek 
a hnojiv. Na celý proces dohlížejí nezávislí pracovníci akredi-
tovaných laboratoří, kteří provádějí důkladné kontroly. Takto 
vypěstované ovoce a zelenina jsou nejen chutnější, ale i zdra-
vější.

Projekt BILLA regionálně: 
poctivé české potraviny

Rostoucí zájem zákazníků o lokální potraviny českého 
původu podpořila BILLA v roce 2015 spuštěním zcela uni-
kátního projektu BILLA regionálně. Oslovila malé regionální 
dodavatele a nabídla jim exkluzivní prostor pro prezentaci, 
potažmo prodej jejich výrobků. Jejich reakce byly veskrze 
pozitivní, což dokazuje i stále rostoucí počet dodavatelů, kteří 
BILLU oslovují a chtějí se do projektu zapojit. 

BILLA regionálně byl v jednotlivých regionech zahájen 
postupně od 4. 2. 2015 do 1. 12. 2016. Možnost podpořit 
produkty z vlastního kraje dostali nejdříve Jihočeši. V jede-
nácti jihočeských prodejnách BILLA dostalo svůj prostor 
pro prezentaci více než 260 výrobků od dvaceti dodavatelů. 
Následoval Středočeský kraj, kde si v prodejnách BILLA 
mohli zákazníci nově nakoupit přes 300 výrobků od při-
bližně 30 místních výrobců. Regionální potraviny dále našly 
své pevné místo i v Ústeckém kraji a na sklonku roku 2016 
pokryly potraviny od lokálních producentů celou Českou 
republiku. 

Tímto ojedinělým projektem se BILLE daří propo-
jovat lokální dodavatele a zákazníky se zájmem o poctivé 
české produkty. Zákazníci oceňují především to, že regio-
nální výrobky naleznou na prodejně, kam chodí dennodenně 
nakupovat. Výroba českých specialit má navíc i svou tradici. 

Vyráběny jsou drobnými podnikateli v menším objemu 
a často se jedná o položky s velkým podílem ruční práce, 
jejichž recepty se dědí v rodinách z generace na generaci. Při 
nákupu těchto produktů si může být zákazník jistý původem, 
kvalitou i jedinečností v porovnání s běžnou produkcí 
dostupnou na trhu. Zakoupením regionálního výrobku 
navíc podpoří lokální zemědělskou výrobu a posílí sociální 
i ekonomickou stabilitu regionu, ve kterém žije a nakupuje. 
Když zvolí tuzemský produkt, pomáhá také snížit nega-
tivní dopad nákladové dopravy a složitých dodavatelských 
procesů.

Lokální produkty zákazníci naleznou v Regionálních 
regálech, které použitými materiály evokují český venkov 
a jsou doplněny o výrazný propagační prvek s nepřehlédnu-
telnými motivy české krajiny. Na regionální původ českých 
potravin v rámci běžného sortimentu upozorňují také stylové 
stoppery. Sortiment lokálních produktů je opravdu široký. 
V nabídce je pečivo, mléčné výrobky, uzeniny, piva, mošty, 
likéry, lihoviny, čaje a bylinky, marmelády nebo cukrovinky. 
V běžném sortimentu i v Regionálních regálech v BILLE dnes 
zákazníci najdou 1668 položek od 220 regionálních dodava-
telů.

Vzhledem k tomu, že se BILLA soustředí na podporu 
českých producentů, české potraviny tvoří většinu jejího 
sortimentu. Čeští dodavatelé tvoří 93,5 % všech tržeb spo-
lečnosti BILLA. Na druhém místě jsou výrobky od slo-
venských sousedů (1,6 %), následované Německem s 1 % 
a Rakouskem s Itálií s 0,9% podílem na tržbách. Také privátní 
značky řetězce BILLA jsou složeny převážně z produktů od 
českých dodavatelů. Aktuálně je BILLA jedním z nejúspěš-
nějších podporovatelů regionálních výrobců a dodavatelů 
v České republice a v této podpoře rozhodně nehodlá pole-
vovat.

www.billa.cz
BILLA, spol. s r. o. 

�
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Knejsledovanějším novinkám na veletrhu EmbaxPrint 
na brněnském výstavišti patřila tiskárna Limitag V5 

CMYK UV LED, která byla i součástí linky Packaging 
Live. Tiskárnu na českém trhu začala nově dodávat spo-
lečnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r. o., kte-
rá patří k předním dodavatelům průmyslového tisku. Kro-
mě velkého zájmu odborné veřejnosti získala tiskárna při 
své brněnské premiéře i prestižní ocenění Zlatý Embax.

Jak barevná variabilní data 
mohou zatraktivnit obal 

i přinést ekonomickou úsporu

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
OFICIÁLNÍ PARTNER MARKEM-IMAJE PRO ČR
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Společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM na našem 
trhu zastupuje již řadu let lídra v oblasti průmyslového zna-
čení, francouzskou společnost Markem Imaje. Na základě 
analýz požadavků svých klientů se fi rma rozhodla v letošním 
roce rozšířit své portfolio a výsledkem tohoto rozhodnutí je 
rozšíření nabídky o barevné tiskárny španělského výrobce 
Limitronic. A byla to právě tiskárna Limitag od tohoto 
výrobce, která v Brně měla svou premiéru. Společnost 
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM zde pochopitelně prezento-
vala i řadu svých stávajících smart tiskáren od Markem Imaje. 

Průmyslové značení je v současnosti stále více v popředí 
zájmu logistických operací. Od výrobců průmyslových tiskáren 
se očekává, že standardem je tiskárna s optimální kvalitou 
a výkonem. Mnozí producenti však chtějí od těchto techno-
logií mnohem více. Tisk se u producenta či dodavatele zboží 
často realizuje na nejrůznější typy substrátů i tvary povrchů, 
proto vývoj nových typů tiskáren směřuje často k vylepšení 
tiskových hlav či barev. Podceňovat nelze ani stránku ergono-
mickou, environmentální či ekonomickou. A dokonce, jak se 
ukazuje, lze od moderních tiskáren chtít i posílení možnosti 
marketingových funkcí obalu. A největší benefit nakonec? 

Vše uvedené mít zároveň v co 
nejvyšší míře efektivnosti, 
tedy tak, aby průmyslový tisk 
pomohl maximálně optimali-
zovat jak podíl držení zásob, 
tak aby byl schopen se podílet 
i na optimalizaci a redukci oba-
lových materiálů. Všechny tyto 
výzvy plní bezezbytku tiskárna 
Limitag V5 CMYK UV LED, 

která byla v Brně oceněna i Zlatým Embaxem.
Limitag je plnobarevná tiskárna, která je schopna potis-

kovat prakticky jakýkoli povrch. Technologie určitě zaujme 
jak výkonem, tak kvalitou a rozlišením. Technologie je předur-
čena k nastavení nové hranice průmyslového tisku u skupino-
vého balení směrem k produkčním digitálním technologiím. 
Ty spotřebiteli umožňují realizovat personalizovaný tisk 
včetně naprosto bezchybného a vysoce přesného tisku čáro-
vých i QR kódů i v malých nákladech přímo na místě výroby či 
balení. Tiskárna tiskne procesními barvami CMYK rychlostí 
34 m/min. 

Personalizace v atraktivním provedení 
průmyslové tiskárny

Personalizace je tématem a výzvou pro výrobce digi-
tálního konvenčního tisku již posledních několik let. V této 
oblasti se však dotýká především obalů spotřebitelského 
charakteru. Ale i sekundární obaly mají velký potenciál, jak 
oslovit zákazníka atraktivním obalem, který je personali-
zován nejenom kódem či tiskem, ale rovněž atraktivní plnoba-
revnou grafi kou. Navíc plochy zvláště u unifi kovaných krabic 
(podle katalogu FEFCO) k tomu přímo svým prostorem vybí-
zejí. Nabízí se možnost nechat si vyrobit a potisknout obaly 
u výrobce kartonáže. Tato cesta je určitě nejekonomičtější při 
objemu tzv. dlouhých (vysokých) zakázek. Dnes je však řada 
zakázek realizována spíše v menších objemech. Oč jsou však 
tyto zakázky nižší, o to je vyšší požadavek na jejich variabi-
litu a rychlou fl exibilitu. A právě v těchto případech se uka-
zuje, že zcela optimálním řešením je tisknout sekundární 
obaly až na konci balicího procesu. V tomto případě totiž pro-
ducent nemusí držet obal skladem či naopak přiobjednávat 
u výrobce, ale sám si je dotiskne při procesu balení současně 
s označením obalu přesně podle potřeby zakázky. Další mož-
ností, jak celý proces ještě více zefektivnit, je použít v procesu 
balení průmyslovou tiskárnu jako součást plně automatizova-
ného řešení, tedy ve spojení s robotem. 
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Technologie je navíc vhodná pro prakticky jakékoli 
prostředí. Limitag V5 CMYK byla totiž již od svého vývoje 
navržena tak, aby poskytovala nejvyšší spolehlivost a výkon 
i v náročnějším výrobním prostředí. Její modulový design 
s krytem z nerezové oceli umožňuje snadnou obsluhu a zajiš-
ťuje dlouhodobou životnost. 

Vedle vlastní tiskárny ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, 
spol. s r. o., který je výhradním zástupcem výrobce Limitronic 
pro Českou a Slovenskou republiku, nabízí též širokou paletu 
volitelného příslušenství podle specifických potřeb zákaz-
níka.

 �

K tomu, aby byl obal personalizován i pro marketin-
gové účely, je zapotřebí tisknout digitálně v CMYK. Pomocí 
moderních tiskových hlav je klient schopen atraktivně gra-
fi cky obal personalizovat nikoli v tiskárně, ale prostřednic-
tvím mnohem menšího (a ve srovnání s klasickým tiskem) 
i levnějšího zařízení přímo u výrobce zboží, a to na jakékoli 
povrchy krabice (díky UV technologii je tiskárna Limitag 
schopna tisknout jak na lepenky, tak i na nesavé povrchy 
plastových obalů, čímž je právě ve své kategorii jedinečná). 
V Evropě se lze s tímto technologickým řešením běžně setkat 
při balení ryb, nápojů, pečiva či automatických praček. Klient 
se již při odebírání zboží nemusí orientovat např. u pečiva 
pouze kódem, ale na první pohled vyčte z grafi ky, jaký druh 
pečiva je uvnitř (croissant, šáteček, dalamánek, rohlík, 
houska atd.).

A ještě trocha technických dat

Tiskárna Limitag tiskne nejenom na různé typy lepenek 
a papírů (natírané, lesklé i typu art paper), ale i dřevo, kov či 
plasty. Tiskárna tiskne s rozlišením 180 dpi rychlostí i více 
než 30 m/min., maximální délka tisku může dosahovat až 
1 100 mm. Limitag V5 CMYK tvoří řídicí dotykový panel 
s 15“ monitorem, čtyřbarvotisková jednotka (CMYK) a UV 
lampa. Vedle tisku vysoké kvality je u technologie dalším 
významným benefi tem i redukce vedlejších nákladů, které 
vznikají především při skladování předtištěných obalů, 
právě proto, že tisk je realizován přesně na počet produktů 
u producenta zboží. V případě nutnosti dotisknout unifi ko-
vanou krabici není potřeba tisk obalu řešit jako zakázku, 
ale „dotisk“ lze zrealizovat prakticky okamžitě, na místě 
balení. Vedle rozlišení a kvality barev je další využitelnou 
možností i práce s denzitou, u které lze uživatelsky pracovat 
až se třemi úrovněmi. Celkový vizuální vjem slouží nejenom 
k identifi kaci či personalizaci produktů, ale posiluje zároveň 
z hlediska sekundárního obalu vztah spotřebitele ke značce 
(brand) výrobce. 

Bez názvu-1   1 19.03.2018   15:05:00

Zhlédněte ukázku průmyslového 
značení tiskárnou Limitag.
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Hospoda 
U Glaubiců

IVAN JEMELKA

Hostinec U Glaubiců se nachází na Malostranském náměs-
tí v Praze, v sousedství chrámu svatého Mikuláše, který je 

jen kousek od „Královské cesty“ a blízko Karlova mostu. Bě-
hem staletí se restaurace U Glaubiců stala pražským podni-
kem, ve kterém se scházeli politici, veřejnost a do jisté doby 
i šlechta. Vydrželo to 700 let, až do druhé poloviny dvacáté-
ho století, kdy za Husákovy „normalizační“ doby došlo k po-
stupnému narušení konstrukce starobylého domu, v jehož 
přízemí se pivo téměř odjakživa točilo, a „Glaubicové“ měli 
čtrnáct let zavřeno.

Podvratný intelektuální kvas

Hostinec, či asi lépe hospoda, U Glaubiců zažila svou 
zlatou éru nejspíš v 70. a 80. letech minulého století. Pat-
řila k neformální síti podniků, ve kterých se scházel pražský 
underground. Potenciální umělci, většinou bez státem 
posvěceného vzdělání, hudebníci, malíři, herci a další tvůrčí 
duchové, někteří na hranici psychické lability, ale také podi-
víni, zarytí skandalisté a tak podobně. Byla to barvitá společ-
nost, jejímž společným jmenovatelem, kromě mladosti, byly 
dlouhé vlasy a nonkonformní oblečení, do něhož se patrně 
nejvíc promítala jakási ozvěna 60. let. Pod pokličkou zde 
kvasil intelektuální život prodchnutý nesouhlasem s komuni-
stickým establishmentem a současně melancholií, pramenící 

z vědomí bezmoci vůči totalitnímu zřízení. Večer bývala tato 
hospoda narvaná k prasknutí. Místa se držela už od raných 
odpoledních hodin, a kdo se nevešel, nechával vzkaz na 
vstupních vratech nebo na zdi: Honzo, jsem u Slunců. Jitko, 
U kocoura atd.

Děti servírky Marušky

Ke Glaubicům chodil například ve svých uměleckých 
začátcích kytarista Jiří Pavlíček. Dokumentaristka a režisérka 
Helena Třeštíková se tu seznámila se svým budoucím 
manželem. „On tam byl štamgastem a my jsme tam přišli něco 
točit a podle názoru jeho a ještě několika jeho tam kamarádů 
jsme se chovali nějak divně a prostě vůbec, kamera v hospodě 
a tak, tak to se jim nelíbilo, tak jako přišli si to s náma vyříkat. 
A já jsem byla taková trochu vyděšená…,“ vzpomínala na 
svéráz tohoto pohostinského zařízení Třeštíková v rozhovoru 
pro Český rozhlas.

Saxofonista Mikoláš Chadima a J. J. Neduha ze sku-
piny Extempore u Glaubiců řešili i své osobní problémy. 
Když Neduhovi jeho Evženii „odlákal“ v zimě 1970 Cha-
dima, Neduha sedával u Glaubiců a „bulil“ do piva. Když se 
pak Evženie k Neduhovi vrátila, sedával U Glaubiců Chadima 
a „bulil“ do piva on.

Sám Chadima si Glaubice pamatuje jako hospodu 
plnou … „šíbnutejch intelektuálů. Bohéma jako vyšitá. Kde 
je jim všem asi konec?!“ ptá se Chadima a sám si s jistou nos-
talgií odpovídá: „Někteří zemřeli, jiní emigrovali, pár se jich 
uchlastalo, a pár jich dokonce udělalo kariéru. Hospodská 
Maruška nalévala všem bez rozdílu, bez hloupých otázek na 
věk, a všem také říkala: Děti moje!“

Servírka Maruška, již starší, malá a křehká dáma 
s drdůlkem a brýlemi, neúnavně nosila velké, kulaté hliní-
kové tácy plné piv. Tak si ji pamatují z té doby všichni a dodnes 
existuje legenda, že si vzala v této době proslulého barmana 
vinárny U Tří zlatých lvů pana Kyptu a odjeli spolu do Ameriky. 
Proslýchá se, že tu a tam je někdo potkal po roce 1989 v Praze.

Sraz vlasatců

O podvratném charakteru hostů podniku U Glaubiců 
svědčí i dálnopisy Krajské správy SNB České Budějovice 
z března 1974 adresované dozorčímu důstojníku minister-
stva vnitra, Federální správě VB Praha a Hlavnímu velitelství 
VB v Praze:

V souvislosti s chuligánskými výtržnostmi v okrese České 
Budějovice, ke kterým došlo dne 30. 3. 1974, byl zjištěn neo-
věřený poznatek, že dnešního dne, tj. v neděli 31. 3. 1974, ve 
večerních hodinách se má uskutečnit sraz chuligánů (vlasatců) 
v Praze v restauraci U Glaubiců a mají mít s sebou i fotogra-
fi cké přístroje. U MS-VB bylo zjištěno, že v Praze 1 na Malé 
Straně se má restaurace U Glaubiců nacházet.

Ke zprávě týkající se srazu chuligánů (vlasatců) v Praze 
U Glaubiců bylo důvěrně zjištěno, že mají použít materiál zís-
kaný fotografováním ze zákroku orgánů VB proti nim, a tento 
prý chtějí zaslat jako dokument na západ. Jedná se o neprově-
řený poznatek. Stálá služba S – VB podepsán kpt. Maxa

Historie: Ježek, Goebbels, Neruda, Thurn

Za první republiky prý ke Glaubicům chodíval rád i Jaro-
slav Ježek a v lokále prý poprvé preludoval na klavíru svůj ryt-
mický Bugatti-step.
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Za druhé světové vláky hospoda U Glabiců neblaze pro-
slula jako útočiště zhrzeného Reichsminister für Volksau-
fklärung und Propaganda – říšského ministra propagandy 
Josepha Goebbelse. Tento ďáblův advokát miloval, jak 
známo, českou herečku Lídu Baarovou, a Hitler se proto 
postaral o to, aby Baarovou vyhodili v roce 1938 od němec-
kého fi lmu. Goebbels se trápil dva roky a pak se vypravil za 
Baarovou do Prahy. Jenže Hitlerovi dlouhé prsty zařídily, 
aby se ti dva nesetkali. Gestapo totiž Baarovou přechodně 
internovalo na zbraslavském zámku a Goebbels našel, aby 
se tak řeklo, hnízdečko prázdné. Ze žalu se zpil v několika 
pražských podnicích do němoty a svou štaci zakončil před 
druhou ráno U Glaubiců.

Hostinec byl populární v každé době. Kupříkladu 
spisovatel a básník Jan Neruda ve svých Arabeskách vzpo-
míná: „Tenkráte chodíval můj otec ke Kloubicům na džbáneček. 
Přicházeli tam hlavně staří kanonýři, jeho bývalí soudru-
hové. Tam mne brával otec s sebou, seděl jsem tiše vedle něho 
se slaným rohlíkem v ruce a naslouchal historkám, jež sobě 
podvacáté vypravovali.“ 

Živo, jak se zdá, bylo U Glaubiců i o dvě stě let dříve. 
Při vpádu Pasovských do Prahy za Rudolfa II. v roce 1611 se 
v hospodě U Glaubiců strhla rvačka, při níž byl zraněn poz-
dější vůdce stavovského povstání Matyáš Thurn. Tato klenutá 
šenkovna naplněná kouřem, hlukem a kvasnicovým pachem 
piva údajně byla také svědkem častých bitek mezi Čechy 
a Němci, což prý nebylo na poněmčené Malé Straně žádnou 
vzácností. 

Dům Malostranské náměstí č. 266/5

Počátek 17. století již nemá tak daleko k historickému 
vzniku hostince U Glaubiců. Zasloužil se o to pivovarský 
mistr a sládek Lukáš v roce 1520, kdy na dané adrese založil 
pivovar a otevřel pivnice. V roce 1615 koupil dům Baltazar 
Globic, po němž hostinec a pivovar získal jméno. Globicové 
z Bučína byla pražská patricijská rodina. Baltazar Globic byl 
primas a konšel Menšího Města pražského. V roce 1621 byl 
z příkazu knížete z Lichtenštejna za účast v odboji proti Ferdi-
nandu II. uvězněn v Malostranské radnici, ale pro nedostatek 
důkazů zase propuštěn. Roku 1628 postoupil dům na Malé 
Straně svému synu Janovi. 

Pivovar přestal vařit v roce 1830. Popularitu místní šenk 
ani zastavením výroby piva neztrácel, naopak zůstal nebo stal 
se v proměnách věků asi nejznámějším hostincem v této části 
Malé Strany.

Doložená historie malostranského domu U Glaubiců 
sahá do roku 1389. Z architektonického hlediska dům vznikl 
na rozhraní 16. a 17. století renesanční přestavbou dvou 
předhusitských objektů. Pozdně renesanční etapa určila 
hlavní rysy tohoto domu, dále pozměněného barokními 
a klasicistními zásahy kolem 18. století. Podobu interiéru 
a dvora ovlivnila historizující obnova z roku 1905. Stejně jako 
sousední objekty také tento dům je řadový a probíhá celým 
blokem. Hlavní průčelí do Malostranského náměstí má Palli-
ardiho luisézní fasádu. 

Při archeologických průzkumech v roce 1997 byly v pod-
zemí domu objeveny městské příkopy, pocházející z doby, kdy 
Přemysl Otakar II. zakládal toto město.

Rekonstrukce a revitalizace

Hostinec U Glaubiců v podstatě bez přerušení fungoval 
až do roku 1984. Měla následovat rekonstrukce, ale nakonec 

byl tento objekt jen obestavěn lešením. Oprava se uskutečnila 
až v roce 1998. 

V roce 2017 provedli Matěj Hunal a David Neuhäusl 
revitalizaci restaurace U Glaubiců. Jak uvádějí, stav restau-
race byl sice funkční, ale daleko za prahem morální životnosti: 
Dvě desítky let nekoordinovaných úprav se podle Hunala 
a Neuhäusla podepsaly nevhodnou barevností, osvětlením, 
detaily a objekty v podobě pseudohistorizujících či lehce 
nevkusných dekorací, svítidel a reklam. Celý prostor proto 
autoři revitalizace očistili od balastních prvků a následně 
sjednotili malbou, mobiliářem, osvětlením, informačním sys-
témem a kvalitními detaily. „Vše smysluplné bylo zachováno. 
Jediné nové, zcela současné zásahy defi nuje černá ocel. Kon-
krétně se jedná o pulty na stání s jemným detailem a systém 
informačních svítidel, který návštěvníka provází nejdůležitěj-
šími letopočty od vstupu až do sklepení, kde je završen levitující 
tabulí shrnující historii objektu. Na místě stropního otvoru se 
rozpíná minimalistické neformální posezení zdobené palin-
dromy,“ konstatují Hunal a Neuhäusl. 

Plzeň za 36 korun

Dnes podnik U Glaubiců nabízí k posezení sklep, 
salonek, pouliční kavárnu a samostatnou restauraci. Raritou, 
vzhledem k turisticky atraktivní lokalitě, je půllitr plzeň-
ského piva za 36 korun. Tím ovšem lidovost nabídky končí. 
Pokud jde o relativně levné pivo, je to prý jak přání místní rad-
nice, tak dobrá vůle provozovatele restaurace. Totiž, dopřát 
občanům Prahy hořké osvěžení za láci odpovídají domácím 
poměrům. Původně se tato výhoda snad měla vztahovat pře-
devším na obyvatele Malé Strany, těch však v posledních 
letech natolik ubylo, že by to nemělo valný smysl. Ke Glau-
bicům údajně jezdí na Plzeň důchodci z celé Prahy. Nicméně, 
moc jich v tomto hostinci nenajdete. Tak tři nebo čtyři, ostatní 
hosté jsou převážně turisté, kteří patrně ani netuší, v jakém 
podniku vlastně sedí.

�
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Černá zahrada
LADISLAV STEINHAUSER 

Náhorní Karabach je území, které bylo historicky obývá-
no jak Armény, tak Azery, a přestože ve 20. letech minu-

lého století tvořili většinu obyvatel Arméni, Sověti rozhodli, 
že bude součástí Ázerbájdžánské SSR. Ale v roce 1988, kdy 
vypukly první nepokoje, věc přehodnotili a sloučili Náhorní 
Karabach s Arménií. A když se v roce 1991 SSSR rozpadl,
vypukla mezi Arménií Ázerbájdžánem válka, která skonči-
la v roce 1994 příměřím, jenže napětí dál doutnalo, a v roce 
2016 se rozhořela znovu. Arméni jsou podporováni Rusy, 
Azerové Turky. Napětí na „černé zahradě“, což název Kara-
bach v překladu znamená, se dá krájet.

Podhůří je hor porostlé duby, které se používají na výrobu 
sudů. Arménský koňak je přece světově vyhlášený a prodává 
se pod ochrannou známkou Ararat. Jenže tato biblická hora 
leží v Turecku, kam mohou Arméni jen vzhlížet, a vztahy 
s Tureckem jsou dlouhodobě napjaté, genocida z první světové 
války se jen tak vymazat nedá. Současný největší francouzský 
majitel koňaků v Jerevanu (Yerevani Konyaki Gortsaran), 
založený v roce 1887, je Pernod Ricard, který si je citlivosti 
názvu natolik vědomý, že ho prodává pod značkou ArArAt.

Popíjeli jsme výborný a neskutečně levný koňak, zají-
dali ho arménskou masnou specialitou bastirmou, syrovým 
sušeným hovězím masem obaleným v koření a pozorovali 
překvapený výraz kolegy fotografa, který si vyslechl naši před-
stavu navštívit Náhorní Karabach. Nakonec se to podařilo.

Za pár dnů jsme seděli na terase, odkud byl úchvatný 
výhled do údolí, hospodář obřadně naléval každému 

skleničku, hospodyně přinesla na prkénku špek a spolu 
s chlebem a nožem ho položila před manžela. Ten pak odkra-
joval centimetrové plátky a pokládal je na krajíčky chleba. 
„Maso naše, chléb je náš,“ a rukou mávnul po údolí. Karo 
Petrosjan je na svůj dům hrdý. Je jedním z mnoha etnických 
Arménů, kteří přestáli válečné hrůzy v Náhorním Karabachu 
a nakonec na území svých předků zůstali. Narodil se kousek 
odsud ve vesnici Hinšen. Naléval, pobízel a spokojeně se roz-
hlížel po okolních horách. „Tam dole, to je naše pole. Malé, vše 
děláme jen rukama. Technika chybí. Měli jsme traktory, kom-
bajn, ale … vojna!“ pohasly mu oči. Přes vesnici se válka pře-
lila několikrát. Válčilo se o Lačinský koridor – pupeční šňůru 
spojující Karabach s Arménií. Arméni, jako je Karo Petrosjan, 
utíkali před Azery do hor, s Armény se vraceli zpět, dvakrát do 
svého vypáleného a rozstříleného domu. Byl zajat a skončil 
v táboře za frontou, asi padesát kilometrů odsud. Jeho syn se 
tenkrát rozhodl k zoufalé akci. Z vedlejší vesnice unesl azer-
skou dívku a nabídl ji výměnou za otce. Neobvyklá výměna 
– život za život. Častější byla – smrt za smrt. Otec klopil oči 
a přikusoval chléb na stakančik vodky, který jsme pozdvihli 
na jeho zdraví.

Válka je absurdním řešením sousedských vztahů mezi 
státy, národy, oblastmi, vesnicemi. Pokud si člověk nesáhne 
na její důsledky, nemluví s lidmi, kteří ji prožili, zůstane pro 
něj pouhými obrázky, čísly a fakty. Ale válka postihuje kon-
krétní lidi, vyhání je z míst, kde se narodili a byli doma. Na 
stejném místě jsou ze dne na den cizinci, chudáci bez střechy, 
přátel, práce a peněz. Válka o Náhorní Karabach vyhnala 
na milion tři sta tisíc obyvatel. Lidé se s ranci nezbytného 

přelévali z jedné strany hranice na druhou, řada odešla do 
ciziny. Ela Pašaji se narodila v ázerbájdžánském Baku. 
Nikomu nevadilo, že její rodina chodila do kostela, a ne do 
mešity. Proč také? Islám se zde s křesťanstvím setkával odjak-
živa. Když v Sumqait v únoru 1988 zahořela první jiskra kon-
fl iktu, nevěřila. Pak jim zapálili dům a vyhnali je. Žili jako 
utečenci v Arménii, pak jí zemřel muž, a ona šla do Náhor-
ního Karabachu. Proč? Říkali jí, že je zde spousta prázdných 
domů po vyhnaných Azerech. Nikdo neřekl, že vypálených. 
Také polí k hospodaření byl dostatek, ale léta zanedbaných, 
zničených, zaminovaných. Žije se čtyřmi dětmi a dnes už 
s ne cizí ženou – vdovou, kterou zde potkala. Obývají spo-
lečně dům, jenž zoufale potřebuje mužskou ruku. Ukazuje na 
nuzné políčko s pár klasy kukuřice a několika řádky brambor, 
na krávu ve chlévě stojící hned pod schody do obytné části. 
„Měla jsem vše, teď nemám nic.“ Prázdnýma očima se dlouze 
dívá na horizont. K Baku? U Petrosjanů na terase

Děti v kostele
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U kostela jsem se zapovídal s mužem mého věku, pozval 
mě na skleničku. Zasedli jsme v obývacím pokoji, kolem nás 
jeho synové. Manželka připravila k nezbytné vodce čaj a pár 
sušenek. Karen Merzojan sloužil jako voják v českých Milovi-
cích. Ptal se na Prahu, zamyslel se: „Gradčany?“ kývnul jsem 
hlavou. „Da? Geněral Svoboda!“ vzpomínal, prý na nejkrás-
nější období života. „U vas charašo,“ prokládá pravidelně své 
věty. Když se vrátil domů do Karabachu, za pár měsíců začaly 
první nepokoje, pak válka. V roce 1992 před ním vybuchl 
granát – byl raněn do plic a levé ruky. Od té doby je invalidním 
důchodcem. Syn ukazuje jeho fotografi i z mládí a směje se 
jeho plnovousu. Karen ale se slzami v očích stále listuje foto-
grafi emi z Čech: „U vas charašo!“ 

Šuši je po Stěpanakertu druhé největší karabašské 
město. Paradoxně v něm žije jen nějaká tisícovka lidí. Vyho-
řelé bloky paneláků, bezútěšný pohled do ulic s kluky, kteří 
vyrostli v poválečném nepořádku, dospělí po více než desíti 

letech ani nezabílili stopy kouře ve fasádě nad svými okny. 
Jestliže se jiná města a vesnice s válkou vypořádala, Šuši s ní 
stále bojuje. Před válkou zde žila největší muslimská komu-
nita, asi 17 tisíc Azerů. Jako výhružně vztyčené prsty trčí nad 
pobořené zdi mešity Met Meched dvojice minaretů, kousek 
dál září novotou křesťanská katedrála Ghazanchetsots – sym-
boly rozděleného města, soužití i válek. 

Ze Šuši je nádherný výhled na okolní hory, na Malý 
Kavkaz a na Stěpanakert, hlavní město Náhorního Kara-
bachu. Proplétal jsem se mezi pobořenými zdmi obloženými 
barevnými kachlíky s orientálními motivy. Před rozvalinami 
mešity proběhlo prase. Zkřížil jsem mu cestu objektivem, 
s ryčením vyběhlo na chodník. Za mnou vrzla rezavá brána. 
Stál v ní starší muž a kontroloval, co se děje s jeho majetkem. 
Dali jsme se do řeči. Razmik Gasparjan se zde v Šuši narodil 
a žil do roku 1989. Byl jedním z prvních, kteří museli ze 
svého domu odejít. Zpět se do zničeného města vrátil s armén-
skou armádou 9. května 1992 – symbolicky 47 let po II. svě-
tové válce. Na vrata do svého domu napsal „zaňato“ a za pár 
dní se mezi zdi bez stropů nastěhoval. Myslel, že jejich válce 
je konec. Zmýlil se. Karabašský konfl ikt trvá dodnes.

Kousek od stěpanakertské nemocnice je hřbitov s monu-
mentálním betonovým obeliskem. Vedle něj pokládá bělo-
vlasý Edvard Israeljan kytičku na pomník padlého vojáka. Prý 
byl za války jeho velitelem. Stavuje se zde, když jde okolo, čas 
má, je v penzi. Procházíme spolu mezi hroby, ukazuje por-
tréty kluků vytesaných do kamenů – řadu z nich znal. Po cestě 
k nám přichází muž s kosou na rameni, jako smrťák kontro-
lující své dílo. Stařík Aljoša Mirkumjan obsekává na vojen-
ském hřbitově hroby: „To je to jediné, čím mohu klukům být 
ještě platný.“ A sem tam se ožene kosou. 

Lidé, kteří zde v Karabachu žijí, jsou neuvěřitelně pohos-
tinní, zvláště na vesnicích. Pozvání do domu, posezení u skle-
ničky domácí samohonky, čaj, cukroví či prostřený stůl vás 
překvapí jen první den. Pak zjistíte, že tak to tady chodí a že 
lidé se z vaší návštěvy srdečně těší, zvláště když zjistí, že se 

Ela Pašaji utekla do Karabachu
z Baku.

Vypálené paneláky v Suši Trosky mešity Met Meched v Šuši

Bude šašlik.
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domluvíte rusky. Kousek od hotýlku, kde jsme bydleli, jsme 
se v jednom stavení zeptali, jestli by nám na večeři neudělali 
šašlik. Samozřejmě, že ho zaplatíme! Hospodář se zamyslel, 
kolik by stál celý beran, a po našem přikývnutí ho za půlho-
dinu přivezl na koni, za další půlhodinu se už maso grilovalo 
na špízech.

Když jsem se vrátil domů, chtěl jsem poznat i druhou 
stranu mince – utečence žijící v Ázerbájdžánu. Setkat se 
s těmi, kteří o sobě říkají, že i oni jsou doma v Náhorním Kara-
bachu. S lidmi, kteří byli vyhnáni z míst, kde se narodili, kde 
vyrůstali, kde měli svoji práci, domy, hroby. 

Vystavil jsem si nový pas a sledoval celníka, jak listuje 
prázdnými stránkami a hledá zapovězené arménské razítko, 
nedej Bože poznámku, že jste byl v Karabachu.

Jedním z Azerů, kteří opustili Karabach, je Šakir 
Mamedov, jehož potkáváme ve vesnici Razina. Vede nás kli-
katými uličkami domů. Přede dveřmi je několik párů bot, 
muslimské zvyky zakazují vstup v obuvi, po kobercích se 
chodí bosky. V místnosti se tlačí celá rodina. Přišli s holýma 
rukama na jaře 1992 z Lačinského koridoru z vesnice Tygyč. 
Šakir byl dělník a opravoval silnice, má plno síly, ale tady je 
práce málo. Občas pomáhá v restauraci nebo na stavbách, 
od státu dostali sociální byt a měsíční podporu, ze které se 
vyžít nedá. Jeho matce bylo při naší návštěvě 86 let, ležela 
pod mohutnou peřinou na gauči. Když jsem jí řekl, že jsem 
byl v Karabachu, plakala. S doširoka otevřenýma očima se 
ptala, jestli jejich dům ještě stojí. Nevím. Nevím, kde je přesně 
vesnice Tygyč. Plakala a ukazovala mi svůj průkaz – místo 
narození – Lačinská oblast. Na stůl snášeli cukrovinky, malé 
kalíšky čaje. Šakir mi nabízí vodku. „Alláh to vidí,“ namítám. 
„My nepijeme, ale u vás je to součást pohostinnosti! A my mus-
limové … my máme návštěvy rádi.“

Machi Husejnov bývalý traktorista v karabašském kol-
chozu, který teď žije s rodinou kousek od ázerbájdžánského 
Baku, nás vede spletí hrobů dolů do svahu. Machiho otec 
Mahis Husejnov má na náhrobku data 1927 a 2002. Jeho žena 
Tamam pláče, lomí rukama: „On tady není doma, chtěl být 
pohřbený v Karabachu!“ Obrací se na syna: „Machi, převez 
nás pak oba domů!“ 

Loučím se v dalším bytě utečenců z Karabachu. „Děku-
jeme!“ říkají.

„Proč děkujete?“ ptám se.
„Že se o nás ještě zajímáte…“ 
Od křehkého příměří na karabašské hranici, kterou 

žádná ze stran stejně neuznává, uběhlo už více než dvacet let. 
V letadle jsem otevřel noviny. První stránku zabírala písmena 
N1H1 – prasečí chřipka. Koho zajímá Karabach?

Příběhy, které popisuji z obou stran horké hranice, jsou 
pouhými obrazy vytrženými z dlouhého povídání, sestavené 
do zrcadla nastaveného nám, kteří jsme měli a máme více 
štěstí.

�

Cesta do Láčínského koridoru

V kuchyni
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Jak si vedou 
mladí kuchaři, 

cukráři a řezníci 
z Nového Bydžova

Mgr. JAROSLAVA KHOLOVÁ,
zástupkyně ředitele, 

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Z historie oboru kuchař

Mohli bychom se domnívat, že tepelná příprava pokrmů 
je činnost stará jako lidstvo samo, ale není tomu tak zce-

la. První poznatky o úpravě potravin pochází z doby kamen-
né, tehdy se jednalo o tepelnou úpravu masa. Pravděpodobně 
tato úprava probíhala následujícím způsobem.

Po jednom z úspěšných lovů se tlupa našich předků 
nemohla dohodnout na rozdělení kořisti. Při bouřlivém dělení 
kořisti spadlo několik, z jejich pohledu méně hodnotných, 
kousků masa do ohně. Po určité době zaznamenali, že se jes-
kyní šíří jakási neznámá, ale příjemná vůně. Jelikož se lidé 
tehdy řídili základními instinkty a lidskými smysly, jako jsou 
čich a chuť, zjistili, že tajemné nové aroma vychází z oněch 
kousků, které se nacházely v ohništi. Ochutnali, nebo spíše 

prozkoumali kousky masa a zjistili, že pokrm je chutnější 
a lépe se konzumuje.

Postupem času se úprava potravin zdokonalovala 
a výrazně se uplatňovaly dobové trendy. Vyšší vývojové stupně 
přípravy pokrmů můžeme zaznamenat v jihoasijských kultu-
rách, které byly mezi prvními, jež znaly přípravu pokrmů za 
využití různých druhů obilnin, ryb, zvěřiny, domácích zvířat, 
ovoce a také koření. 

Rozvojem obchodních cest se tyto poznatky šířily 
přes Persii do Egypta, Řecka a později do Říma. Ve 3. sto-
letí př. n. l. zažívá římská kuchyně nebývalý rozmach. 
Částečně se to připisuje místní šlechtě, která pořádala různé 
hostiny a předbíhala se v jejich bohatosti a různorodosti.
V období stěhování národů zůstává kuchařské umění na 
mrtvém bodě až do pozdějšího středověku, což potvrzují 
písemné záznamy, ve kterých se za celé tisíciletí (od 4. sto-
letí až do 14. století) neobjevuje žádná větší písemná zmínka 
o kuchařském umění.

Za tvůrce moderní gastronomie jsou považováni italští 
kuchaři dosahující svého mistrovského vrcholu v 16. sto-
letí. V tomto období byla například vyhlášená francouzská 
kuchyně teprve ve svých počátcích. Pomyslného vrcholu 
dosahuje až v době panování krále Ludvíka XV. a zbavuje se 
vlivu italské kuchyně. Zlatý věk prožívá gastronomie v 17. až 
18. století, kde se kulturním centrem stává Paříž. Ovlivňuje 
směr gastronomie v celé Evropě a její kulturu můžeme najít 
v různých koutech světa.

Z historie cukrářského řemesla 
 
Počátky cukrářské výroby spadají do velmi dávných dob. 

Ve starém Egyptě kolem roku 3400 před naším letopočtem 

 Budova ředitelství školy v Tyršově ulici
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byl med a sladké šťávy z rostlin jediným možným sladidlem. 
Cukr se začal poprvé vyrábět v Indii, a to z cukrové třtiny, a pak 
kolem roku 500 byl převezen do Persie a Arábie. Za pravlast 
cukrovinek lze označit Orient.

Počátek přípravy cukrářských výrobků spadá do 17. sto-
letí, jejich výrobou se zabývali především v bohatých kláš-
terech a na francouzském královském dvoře. Už samotné 
termíny jako dražé, bezé, želé, nugát, pasiáns, petit-four, gri-
liáše svědčí o francouzském původu. V 19. století se české 
cukrovarnictví dostalo na přední místo v Evropě a to ovlivnilo 
rozvoj cukrářského řemesla u nás. 

První Odborná škola pro učně cukrářské byla ote-
vřena 20. ledna 1926. Po roce 1948 byla cukrářská výroba 
znárodněna a živnostenská výroba převedena na velkový-
robní formu socialistického Československa. V té době byly 
vytvořeny jednotlivé receptury a normy jakosti. Výroba byla 
centrálně řízená a neexistovala konkurence. Přestože se zvy-
šovala kvalita výrobků a rozšiřoval se i sortiment, dochá-
zelo ke stagnaci cukrářského řemesla. V současné době už 
obor cukrář nepatří do kategorie popelek, ale obrovsky se 
rozvíjí. 

„Když jsem začínala, překvapilo mě, že i v recepturách 
od prvorepublikového cukráře Bohumila Hlavsy z dvacátých 
let minulého století pracovali s fondánem, foukaným kara-
melem a dělali skvostné věci, které se tu v sedmdesátých letech 
vůbec neobjevovaly. Češi jsou velmi tvořivý národ, ale potřebuje 
navázat na tradice a zdokonalit si techniku práce. O nápady 
tu není nouze. Na jedné straně zákazníky stále více zajímá 
vizuální stránka sladkosti a její surovinové složení, na druhé 
straně stojí ohodnocení náročnosti práce vložené do výroby 
dané cukrovinky,“ říká učitelka odborného výcviku Ivana 
Jiřičná.

Z řeznické historie 

Historicky první zmínky o řeznickém řemesle se obje-
vují již v době řeckořímské, kdy ve 3. století n. l. nakupovali 
řezníci dobytek pro starověký Řím. Prvními řezníky na našem 
území pak byli pohanští kněží, dobytek byl rituálně obětován 
bohům na oltářích vyhrazených k tomu účelu. Obětní zvířata 
byla porážena pouze na určených místech a lze říci, že právě 
tato místa se stala prvními organizovanými porážkami.

V 10.–12. století byla poddanými provozována řemesla 
dle stabilních řemeslných aktivit, řezníci se v této době 
zabývali pouze porážením dobytka. Řeznictví patřilo mezi 
základní obory, ze kterých se později vyvinulo například 
koželužství, brašnářství nebo ševcovské řemeslo. Právo pro-
vozovat řemesla zavedl král Vladislav I., řeznictví nebylo zpo-
čátku mezi privilegovanými řemesly zastoupeno.

Obecná představa o vizáži řezníka vychází ze starých 
pověstí a pohádek, kde muž ovládající toto prastaré řemeslo 
nosí kalhoty s černobílým kostičkovaným vzorem, na hlavě 
má čepici, takzvanou zmijovku, či jinou podobnou pokrývku 
hlavy, kolem pasu uvázanou bílou zástěru, většinou znečiš-
těnou od dobytčí krve, a v ruce třímá obrovskou řeznickou 
sekyru. A takto oblečené potkáváme řeznické mistry i dnes.

O co nám jde 

Při výuce oboru kuchař-číšník dle možností spolupracuje 
Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově s lektory 
České barmanské asociace a Barového institutu BAR HIGH 
Bc. Radima Janouška. Každoročně je pro žáky třetího ročníku 
realizován barmanský kurz a kurz baristy. Pro žáky prvního 

Cvičná cukrářská dílna v Chlumci n. Cidlinou

Cvičné školní pracoviště oboru Kuchař-číšník

Cvičná školní prodejna oboru Řezník-uzenář v Chlumci n. C.

Cvičná kavárna školy
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Pokud jde o řezníky, má obor na naší škole více než 
třicetiletou tradici. V současnosti je řezník z hlediska potřeb-
nosti na trhu práce zařazen do stipendijního programu, 
kterým Královéhradecký kraj podporuje vybraná řemesla 
a žáci získávají motivační i prospěchová stipendia. Výuka se 
skládá z teoretického vyučování a z odborného výcviku, reali-
zovaného na smluvních pracovištích a na pracovištích smluv-
ních partnerů. Odborný výcvik probíhá v nejbližším možném 
místě vzhledem k bydlišti daného žáka. 

Žáci se v průběhu studia mohou zúčastnit také prázdni-
nové stáže v partnerském masokombinátu ve Finsku, během 
mnoha exkurzí navštíví například Masokombinát Modletice 
– Kaufl and ČR, Jatka Bareš Lužec nad Cidlinou, masozpra-
cující fi rmu Toro Hlavečník, výrobce potravinářských obalů 
Cutisin v Jilemnici nebo podnik Maso Jičín.

O naše absolventy v tomto oboru je obrovský zájem, 
bohužel požadavky trhu práce nemůžeme vzhledem k relativně 
nízkému počtu absolventů zcela uspokojit a trochu s nostalgií 
vzpomínáme na porevoluční roky, kdy vzhledem k obrov-
skému zájmu museli zájemci vykonat přijímací zkoušku, neboť 
v té době jsme mohli přijmout pouze 60 uchazečů.

Úspěchy mladých kuchařů, cukrářů a řezníků

Talentovaní žáci se účastní soutěží odborných doved-
ností a určitě si v nich nevedou špatně. Naši žáci se stali dva-
krát finalisty soutěže Český kapr v Českých Budějovicích, 
fi nálová skupina se jim nevyhnula ani v soutěži Svačinka roku 
s RIO Mare a tým zastupující naši školu obsadil celkové druhé 
místo v soutěži Filmové delikatesy s Klasou. Pravidelně vozíme 
cenné kovy ze soutěží GASTRO Hradec Králové a GASTRO 
Poděbrady. Účastníme se i gastronomické soutěže O pohár 

ročníku je pak připraven kurz dekorativního vyřezávání ovoce 
a zeleniny. Kurz je veden odborníkem z praxe, v tomto případě 
Carvingovým studiem Luďka Procházky. Pro žáky druhého 
ročníku je připraven také kurz studené kuchyně, probíhající 
pod taktovkou pražské Školy chuti Martina Slezáka. 

Významná je také spolupráce s fi rmou Kaufl and Česká 
republika a Rybářstvím Chlumec n. C. V rámci smluvních 
vztahů dochází k poskytování učebních pomůcek ze strany 
partnera, k zařazení pedagogických pracovníků do systému 
firemního vzdělávání a k personální spolupráci. Smluvní 
partner se podílí na prvotním vzdělávání žáků formou deseti-
denní odborné praxe v Masokombinátu Modletice, zaměřené 
na zpracování masa a výrobu masitých produktů a m ožnost 
prodejní činnosti v rámci sítě Kaufl and.

Škola má pro výuku žáků v tomto oboru uzavřeny 
individuální smlouvy s více než deseti partnery. V rámci 
smluvních vztahů dochází k individuálnímu odbornému 
výcviku na pracovištích společností i osob samostatně výdě-
lečně činných a k personální spolupráci s možností uplat-
nění našeho absolventa u dané společnosti po vyučení. 
Mezi významné smluvní partnery patří OREA Hotel Horal 
Špindlerův Mlýn, Hotel Krakonoš v Rokytnici nad Jizerou, 
Pivovar Lindr Mžany a další fi rmy. Žáci prvního ročníku po 
zvládnutí základů oboru využívají smluvní pracoviště zamě-
řená na hromadné stravování.

Mladé cukrářky, protože především jde o děvčata, učíme 
v naší škole pracovat se základními surovinami, ale nebojíme se 
ani práce s moderními průmyslově vyráběnými produkty. Dort 
má totiž nejenom hezky vypadat, ale i výborně chutnat. Cukrář 
tak musí přesvědčit zákazníka, že není dobré ubírat na chuti na 
úkor fi nální podoby. Každý cukrář musí mít také uměleckého 
ducha, který kráčí ruku v ruce s představivostí a šikovností.

Barmanský kurz Radima Janouška na SŠTŘ

Studená kuchyně žáků SŠTŘ na soutěži Gastro Poděbrady
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Ani mladí cukráři nezůstávají sedět doma za pecí. Sou-
těže o Cukráře roku v Praze se zúčastnila nejenom žákyně 
třetího ročníku Iveta Muchová, ale také učitelka odborného 
výcviku Ivana Jiřičná a jsme velice pyšní na to, že obě dámy 
se umístily mezi trojici nejlepších cukrářek roku 2016. Také 
doprovodná soutěž O nejlepší chodský koláč nám vynesla 
páté místo. Soutěž O pohár Blanických rytířů ve Vlašimi je 
soutěžním místem nejen pro mladé kuchaře, ale i cukráře. 
Z Cukrářského festivalu v Jihlavě jsme si přivezli krásnou 
bronzovou medaili za svatební dort a taktéž v kategorii 
Svatební dort roku 2017 v Boby centru v Brně jsme sklidili 
několik ocenění nejen za fi nální zpracování svatebního dortu 
Annou Kašparovou, ale také za maketu dortu v 3D provedení 
nebo design Luční svatby od Veroniky Králové.

A jak je to s mladými řezníky? Ti se pravidelně účastní 
soutěže odborných dovedností Řeznická sekyra a Valašský 
řezník, kde předvádějí své dovednosti v bourání vepřové 
půlky nebo vaří zabijačkové speciality. Novinkou pro naše 
řezníky byla letošní jarní účast na 2. ročníku mezinárodní 
řeznické soutěže v Rimavské Sobotě, kde jsme se díky žáku 
školy Davidu Krámovi v soutěži jednotlivců i v soutěži týmů 
umístili na 2. pozici. 

Slovo závěrem

Studium ve všech oborech je organizováno tříletou 
denní formou, ale škola poskytuje také veřejnosti možnost 
doplnit si vzdělání v rámci vzdělávání dospělých, o které je 
velký zájem. 

Naším cílem ve vztahu k trhu práce je umístit žáka na 
pracoviště tak, aby po vyučení mohl získat pracovní pozici ve 
fi rmě, kde vykonával odborný výcvik. Tato myšlenka pomáhá 
našim absolventům získat ihned zaměstnání, neboť většinou 
se stávají pracovní posilou právě v těchto smluvních fi rmách.

Škola zajišťuje také rauty pro veřejnost. Žáci našich 
oborů se postarají o výrobu a přípravu požadovaného občers-
tvení a pochoutek, o aranžování stolů a obsluhu hostů včetně 
podávání nápojů. V rámci poskytování komplexních služeb se 
tak sejdou na společném úkolu mladí kuchaři, cukráři i řez-
níci.

 �

Blanických rytířů ve Vlašimi. Zde jsme získali zlato v teplé 
kuchyni a za odměnu odjely naše dvě žákyně na Světovou 
výstavu EXPO v Miláně. V letošním roce odjedou žáci naší 
školy na stáž do Itálie, což bude pro ně bezpochyby velkým 
bonusem. Dále se budoucí kuchaři během studia účastní vel-
kého množství exkurzí, zajíždí pravidelně do Pivovaru Nová 
Paka, fi rmy Bohemia sekt Starý Plzenec, Masozávodu Kauf-
land, fi rmy Maso Jičín, výrobny hořčice Malva Chlumec n. C. 
a zpracovny ryb Rybářství Chlumec n. C. 

Svatební dort a jeho detail 

Stříbrný řeznický tým školy v Rimavské Sobotě

Soutěžní žákovský dort Gastro Poděbrady 
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S rodinou při promoci v Karolinu 
FOTO: osobní archiv JUDr. F. Novosada

Na sklářské muzeum s řadou krásných exponátů je velmi hrdý. 
 FOTO: PORT/jv

foukačem skla, měl jsem tuto práci vždycky rád. Ale minipivo-
várek mám jako hobby, je to pro mne radost, a nikdy to neměl 
být hlavní zdroj příjmů snad celé fi rmy,“ komentuje situaci 
František Novosad. „Ale byly doby, kdy nebýt pivovaru, bylo by 
mně těžko. V mnohém pomohl a vlastně i díky tomu, že jsem se 
sládkem vyučil a po mnoho let v něm dělal.“

Sklářem se vyučil vlastně náhodou. Chtěl být pilotem 
a studovat v Košicích, ale jeho přání mu nevyšlo. Opilý řidič 
jej srazil v deváté třídě na motorce a byl půl roku s mnohočet-
nými zlomeninami v nemocnici. Když se vrátil, vojáci mu sdě-
lili, že je zdravotně nevyhovující. Nezbylo než jít s otcem na 
odbor pracovních sil se zeptat, co tedy mají volného.

Navíc byl zatížen kádrovým „balvanem“. Jeho rodiče 
totiž byli jedni z posledních kulaků. Volný byl pouze učební 
obor sklář v Novém Boru. „Když jsem přišel poprvé do hutě, 
hned od začátku se mně tam líbilo a zajímalo, jak se sklo vyrábí 
a co z něj lze udělat. A chtěl jsem to umět jako ti, kteří tam s píš-
ťalou a sklem pracovali,“ vzpomíná dr. Novosad na počátky 
učení ve sklárně. „Zůstalo tam mnoho zkušených sklářů, Němců 
s ‚bumážkou nepostradatelní‘. A ti tam proto mohli pracovat 
a v Československu zůstat, neodsunuli je.“

Jednou z rozhodujících osobností, která jej ovlivnila, byl 
Josef Mucha, učitel matematiky na učilišti. Všiml si schop-
ností Františka Novosada a po nějaké době se ho zeptal: „Co 
ty tady vlastně děláš mezi nimi?“ Paradoxně při mimoškolní 
činnosti. „Hrávali jsme spolu mariáš. Ten jsem se naučil dřív, 
než jsem uměl číst. Není to žádná přiblblá hra,“ říká Fran-
tišek Novosad s úsměvem a s vážnou tváří pokračuje: „Jednou 
Mucha přinesl přihlášku do Střední průmyslové školy sklářské 
v Novém Boru. Při kartách jsme vyplnili přihlášku a Mucha 
ji tam sám dovezl.“ Průmyslovku snadno vystudoval a těšil 
se, že jako vyučený sklář půjde na vojenskou základní službu 

Přísloví o devateru 
řemesel 

pro Františka 
Novosada neplatí

Možná po generace známe přísloví, které bereme jako 
jiná za bernou minci. Prostě o nich nepochybuje-

me, byla ověřena generacemi. Mezi ně až donedávna pat-
řilo velmi známé a používané devatero řemesel, desátá 
bída. Už tomu tak není. Je možné, aby někdo byl vyučený 
foukač skla, pedagog, manažer, nástěnkář, fotograf, slá-
dek, stavař, exportér, designér, politik, muzejník a také práv-
ník? Tedy v případě JUDr. Františka Novosada, totiž těch 
profesí, kterými prošel nebo i dnes dělá, je nejméně jede-
náct, možná čtrnáct. Konec konců důkazem je jeho součas-
ná fi rma v Harrachově. Vlastní sklárnu, ke které logicky pat-
ří prodejna skla a muzeum skla. Ale to není vše. Po návštěvě 
sklárny mají návštěvníci žízeň, a tak v areálu najdeme i mi-
nipivovar. A když vaříte pivo, potřebujete hospodu. A v res-
tauraci se potřebují lidé najíst. To vše vytváří komplex, který 
ročně patří ke třem nejnavštěvovanějším turistickým atrak-
cím na Liberecku. Snad jen zámek Sychrov a navštíví jej více 
než 70 000 lidí, kteří přišli v posledních letech ročně na adre-
su Harrachov č. p. 95.

Z mnoha podnikatelských aktivit však jedna přece 
jen jasně vede. „Pro mne je rozhodující sklo. Vyučil jsem se 
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Nejen právníkem a sklářem, ale vyučil se i sládkem. 
 FOTO: PORT/jv

ne na 24, ale pouze na 5 měsíců, což byla výhoda pro skláře. 
Život však rozhodl jinak, a protože byl vlastně průmyslovák, 
slibovaná výhoda byla tatam.

Nakonec si odsloužil 24 měsíců vojenské prezenční 
služby u pohraniční stráže v Chebu, přesněji v Aši na Trojmezí.

„Dnes je o pohraničnících mnoho pomluv, výmyslů, ale 
realita byla jiná,“ komentuje tehdejší situaci. „Prostě taková 
byla doba, rozdělený svět. Proto ta moje fotka v muzeu, která 
představuje kus mého života, a za to se nestydím,“ dodává 
o snímku, který visí v muzeu skla a která ukazuje četaře Novo-
sada v uniformě pohraničníka.

Po vojně zasáhla náhoda. Mistr odborného výcviku, pan 
Krejčí, byl dlouhodobě nemocen, a tak jej zastoupil právě 
František Novosad. V kanceláři mu dodnes visí montérky. Asi 
to však nejsou ty, v nichž „mistroval“.

Po půl roce začal dělat technologa, vedoucího výroby 
v lustrech v Kamenickém Šenově. A v roce 1978, bylo mu 26 let,
začal řídit skloprovoz s 250 lidmi. „Bylo to těžké období. Staří 
mně moc nevěřili, i když věděli, že jsem šel odzdola. Ti ostatní 
mne relativně brali a nekoukali na mne jako na nějakého hejska 
z kanceláře,“ vzpomíná na toto období František Novosad. 
A dodává: „Vlastně jsem byl 23 let u jednoho zaměstnavatele 
a to se dnes nejen nevidí, ale hlavně nenosí.“

Přes vysoké pracovní vytížení se rozhodl studoval 5 let
práva v Praze. Mezitím se oženil. Během studií neměl, 
jak říká, pět let dovolenou. Tu využil k učení a přípravě na 
zkoušky. V roce 1983 udělal státnice. Velmi zajímavé, a jak 
František Novosad zdůrazňuje, užitečné pro praxi v tehdejší 
době bylo i téma jeho diplomové práce Reorganizace státní 
správy. V době, kdy začínaly střediskové obce a končily kraje 
a současně došlo k přesunu pravomocí na okresy, to tehdy 
bylo velmi důležité, živé téma. 

Když skončil studium, zavolal si jej ředitel Zdeněk 
Baling. Už přesluhoval a potřeboval k sobě asistenta, a tak 
na tuto funkci, a hlavně zajímavou pracovní nabídku Fran-
tišek Novosad kývnul. Po půl roce však onemocněl šéf odbytu, 
a tak na uvolněné místo nastoupil. „Byla to velmi náročná, ale 
zajímavá práce, dnešními slovy výzva. A když odešel obchodní 
náměstek, řekl mně ředitel Baling stručně: ‚Kdo jiný by to po 
něm měl dělat než ty.´ Žádné velké debaty kolem toho nebyly,“ 
říká s úsměvem. A aby vše nebylo jednoduché, začali jej na 
právnické fakultě v Praze přemlouvat k rigoróznímu studiu. 
„Byl jsem unavený z práce a měli jsme dvě děti a rigorózní řízení 
bylo velmi náročné.“ A dodává: „Znamenalo to další semestr, 
dvě další státnice, a hlavně velmi silné ‚sejto‘. Zůstalo nás snad 
10 procent. Prostě vybírali nejlepší z nejlepších.“ Měl podle 
jeho slov výhodu, že si mohl zvolit podnikové téma, tedy uži-
tečné a s praxí spojené. Týkalo se právních aspektů exportu na 
úrovni podniku. Doktorát získal v roce 1985.

Jeho fungování ve sklářském průmyslu tímto mohlo 
skončit. Protože za podnik chodil k notáři, zúčastňoval se 
arbitráží a obhajoval zájmy podniku u soudu, tak mu v roce 
1983 nabídli funkci okresního notáře. Ale jak říká, kličkoval, 
vysvětloval, že není typ úředníka, spíš patří do dravé řeky 
mezi lidi. A tak se mu elegantně podařilo pro mnohé nabídku 
snů odmítnout. Chtěl zůstat ve „fabrice“, kde jej to mnohem 
více bavilo. Potom dělal roky obchodního náměstka a hodně 
jezdil po světě, hlavně do tehdejšího Sovětského svazu a do 
západního Německa. Skvělá kariéra však nabrala místo 
cesty vzhůru směr opačný. Může za to auto, ale nejen to. Ale 
nechme vzpomínat JUDr. Novosada: „Z jedné cesty do západ-
ního Německa jsem si přivezl mercedesa. Ale lidská závist je 
mocná čarodějka a problémy začaly. Prý na mne nasadili i dva 
agenty. Zjistilo se, že mám bratra v Západním Berlíně, což byl 
tehdy velký problém. Abych neunavoval detaily, pro mne to bylo 
velmi důležité. Po několika odmítnutých žádostech o výjezdní 

doložku jsem ji nakonec dostal, ale jak se ukázalo, mysleli si, že 
budu emigrovat. Nestalo se tak a po návratu z dovolené v Jugo-
slávii mne čekalo nemilé překvapení.“

Nejen že měl zapečetěný byt, ale při příchodu do práce 
si všiml, že jej lidé nějak divně zdraví, možná až hodně zdra-
vili. Pochopil proč. V jeho nekuřácké kanceláři bylo nakou-
řeno a na jeho židli obchodního náměstka seděl někdo jiný. 
Když se JUDr. Novosad zeptal osoby v kanceláři, co tam dělá, 
ten mu řekl, že jeho bývalou funkci. Novosada totiž dva dny 
po odjezdu na dovolenou nahradili někým jiným. „Mysleli 
si totiž, že se nevrátím. Byl tam i nový ředitel, neměl na mne 
čas. Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. Až odpoledne 
v jednu mne přijal i se zástupci krajské a okresní bezpečnosti,“ 
a dodává s vážnou tváří: „Seřvali mne, že jsem podvratný živel, 
odepřeli mi přístup k tajným věcem, odvolali z funkce a odebrali 
i služební a soukromý pas.“ Využil však svého právního vzdě-
lání a řekl si: vyhodili z funkce, ale nikoliv z práce. A nedal 
záminku k vyhození, ani když mu nedali přes měsíc žádnou 
práci. Mysleli si, že jej znechutí a „dá pokoj“. 

Nevěděl co dál, a tak si jako samoplátce udělal ve 
Svazarmu řidičák „trojku na náklaďák“, ale s takovým 
škraloupem ho nikde nechtěli. Ani když se opatrně ptal 
v sodovkárně v Novém Boru, kde byla cedule, že hledají 
řidiče. „Mezi dvacetiletými branci jsem byl věkem i vzděláním 
a životními zkušenostmi jako exot. No a po měsíci, když ředitel 
zjistil, že se mne nezbaví, tak mi dali funkci podnikového 
propagátora, nástěnkáře a fotografa,“ komentuje tehdejší 
situaci s úsměvem. „To víte, co jsem dělal, třeba fotografoval 
BSP, MDŽ a jiné podnikové nebo odborářské akce. No, ale 
nedostali mne na kolena, i když mně, jak se říká, ´sejmuli´ 
s penězi na méně než třetinový plat, který měl jako náměstek, 
a to bylo hodně cítit.“

A tak nezbylo, aby v té složité době pomáhal otci chovat 
býky, které prodávali. Vše zlé je k něčemu dobré. „Soudruzi 
mne vlastně tak trochu navedli na podnikání. Ale to jsem 
tehdy samozřejmě netušil. Začal jsem mít kontakty na Dílo, 
za čas dostal registraci a začal jsem navrhovat lustry, zaři-
zoval výstavní expozice zprvu doma, v republice.“ A dodává: 
„Když tehdejší ředitel Art Centra viděl moji práci, líbila se mu, 
a paradoxně mně zařídil vydání služebního pasu. Tak jsem 
mohl vyjíždět na pracovní cesty, samozřejmě v době svých dovo-
lených, a někdy i na Západ, ačkoliv další dva pasy byly na SNB 
v České Lípě. Dnes by to asi možné nebylo.“
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,grilovalo‘.“ Nakonec uspěl. Jeho projekt na privatizaci 
závodu 07 Harrachov byl v dubnu 1993 a od 1. 7. 1993 podnik 
převzal. Podobně dopadl i projekt s textilkou v České Kame-
nici. Sklárnu má dodnes, textilku po složitých peripetiích od 
něj nakonec město odkoupilo.

Zachoval v Harrachově tradiční výrobu. Bojoval s nevolí 
nejednoho nepřejícího, ale neopomene zdůraznit, že naštěstí 
rozumný starosta mu věřil, a naopak nevěřil pomluvám. 
I přes silný odpor některých zaměstnanců přechod se skvělým 
týmem spolupracovníků zvládl, a fi rma funguje. 

František Novosad vyznává zásadu: „Co můžeš udělat 
hned, neodkládej na zítra, nebo vás všechny problémy převál-
cují.“ A ještě jednu navíc: „Nejhorší je věci neřešit“. A tvrdí, že 
sice ne vždy se člověk trefí, ale je lepší udělat nějaké rozhod-
nutí než žádné. Nejhorší ze všeho je nechat věci „vyhnít“.

Zaměstnává kolem 110 lidí. Nejvíce právě ve sklárně. 
Jeho nejvýznamnějšími exportními destinacemi jsou USA 
a Skandinávie. Vidí však neustále sílící konkurenci z Indie, 
Číny a nově i z Turecka. „Což o to, zakázky by byly, ale za 
špatné peníze, je to čím dál těžší. Samozřejmě nejtěžší to bylo po 
roce 2008. Posilování kurzu do roku 2016 v mnohém pomohlo. 
Ale trhy se mění,“ komentuje situaci JUDr. Novosad. „Víte, 
třeba na japonském trhu, kdysi velmi významném, dochází 
dnes k jeho jakési amerikanizaci, k poklesu ‚hladu po krásných 
věcech‘, které právě my umíme. Lidé tendují k obyčejným spo-
třebním věcem, diktát marketingu je vidět i jinde. Alarmující 
je pokles obdivu ke krásným, trvalým věcem. Móda je to, co dik-
tuje a ovlivňuje poptávku. A tím pochopitelně trpí naše ruční 
výroba, kterou tam nabízíme.“ 

Podle něj postupující automatizace dusí segment naku-
pujících pěkné, ruční sklo. Tradiční ruční výrobu přesto chtějí 
i nadále udržovat, ale je to čím dál těžší. Navíc stále více je cítit 
nedostatek řemeslníků nejen u nás, ale i v Evropě.

Při procházce harrachovským areálem Františka Novo-
sada nelze přihlédnout pivovar a restauraci. A jak se stalo, že 
podnikatelské portfolio se rozšířilo směrem, o kterém toho 
mnoho nevěděl? 

Když byl v Jihoafrické republice, udělal si čas a odletěl 
z Johannesburgu do Kapského Města. Tam, v přístavních 
tavernách, měli mnoho druhů piva. A protože zastává zásadu 
„když nevím, tak se zeptám“, zeptal se, jak je to možné, že 
si tam snad každá hospoda vařila v malých vaničkách pivo. 
Sice mu moc místní piva nechutnala, ale měli tam plno. A to 
při rozhodování o vybudování minipivovaru, kterých tehdy 
ještě u nás moc nebylo, pomohlo. Navštívil snad deset nebo 
dvanáct pivovarů. „Než jsem se do toho dal, chtěl jsem vědět 
o oboru co nejvíce. Někde mě přijali vlídně, někde studeně,

Psi jsou jeho radostí a s Dášou a Čertem to nebylo jinak. 
 FOTO: osobní archiv JUDr. F. Novosada

Svou profesi skláře dodnes nezapomněl.  FOTO: PORT/jv 

Potom přišlo zlomové období. Byl shodou náhod právě 
17. listopadu 1989 u bratra v Západním Berlíně. Po návratu 
domů na vlastní kůži zažil atmosféru přelomových dní. 
Nechme Františka Novosada vzpomínat: „Dvacátého listo-
padu jsem jel ze Šenova do Prahy, zaparkoval na ‚Gorkáči‘ 
(dnes Senovážné náměstí – pozn. JV), došel na roh Jindřišské 
a Václaváku a tam byla skoro neprostupná zeď lidí, kteří tam 
zvonili klíči. Tam jsem poprvé a zatím naposledy zažil davovou 
psychózu a najednou cítil, že se na mne dav dívá, protože snad 
jako jediný jsem neskandoval. První hesla jsem volal vlastně 
ze strachu, nikdo si v davu nedovolil neskandovat, a já se 
přidal spíše jako součást davu.“ A ve vzpomínkách pokračuje: 
„Cestou domů jsem přemýšlel, co jsem zažil, po návratu vzbudil 
manželku a vyprávěl jí, co jsem viděl. A řekl jsem jí, že tomu 
davu se musí vyhovět, jinak bude krveprolití.“ 

Kromě zážitků si z Prahy přivezl kazety, které dostal 
cestou k zaparkovanému autu od dvou mladíků. Přehrál je 
několika svým kamarádům na videu, které měl k dispozici, 
a ještě týž den 22. 11. 1989 byla svolána rada pracujících, na 
které byl zvolen hlavním mluvčím Občanského fóra. Cesta 
ke generálnímu řediteli byla logickým důsledkem a odvo-
lání ředitele podniku vyústěním revolučních nálad. „Potom 
jsem se dostal do prekérní situace. Až na pár jedinců všichni 
chtěli, abych tehdejšího ředitele Vaňáka vystřídal, ale nechtěl 
jsem. Jak se ukázalo, bylo to správné rozhodnutí, a měl jsem 
čas ukázat, že mně nešlo o funkci,“ komentoval hektickou 
dobu dr. Novosad a poznamenal: „Stal jsem se obchodním 
náměstkem, což mnohem více odpovídalo mému naturelu, 
a mohl se očistit od různých nařčení, o což mně šlo.“ A po pro-
šetření posledního obvinění, které se jako všechny předtím 
nezakládaly na pravdě, k poslednímu říjnu 1990 z podniku 
odešel.

Nastal však problém co dál. Uvažoval o advokacii, ale 
přátele mu řekli, aby zůstal u profese, kterou znal. Začal jako 
mnoho jiných tím, že si v garáži udělal dílnu, kde mu začali 
pasíři vylepšovat lustry, a začal vyvážet sklo a svítidla. 

„Víte, tehdy ještě nebyl problém to vše prodat, ale problém 
byl vyrobit. Ale jen po určitou dobu. A potom se na mne štěs-
těna obrátila čelem. V roce 1992 jsem ležel s kýlou v nemoc-
nici a vlastně z dlouhé chvíle, i díky sekretářce, která mně 
nosila podklady, jsem během 14 dnů napsal tři privatizační 
projekty,“ říká s mírným úsměvem, který je rychle vystřídán 
chmurami ve tváři. „A teprve potom vše začalo. Celý rok jsem 
za projekty bojoval, čelil výpadům stále stejných lidí, proseděl 
hodiny na mezioborových komisích. Bylo to horší než u státnic, 
neboť snad třicet úředníků včetně generálního ředitele Crys-
talexu, kterým byl bývalý házenkářský brankář Arnošt, mne 
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Za svou činnost byl oceněn hejtmanským dukátem v roce 2017. 
 FOTO: osobní archiv JUDr. F. Novosada

někde vykopli, ale něco jsem pochopil,“ připomíná si tehdejší 
dobu a dodává: „Moje myšlenka není závratná. Vznikla vlastně 
ze strachu o živobytí v době, kdy pražští podnikatelé Charouz 
a spol. nastrčili herečku Reginu Rázlovou do vedení tuzem-
ského sklářství. Všichni dobře víme, jak to dopadlo. A udělal 
jsem dobře. Když to sklo nešlo, tak jsem patřil k těm, kteří to po 
pádu Skloexportu přežili. A právě tehdy mně moc pomohl právě 
pivovárek.“ A doplňuje: „Dnes lidé začínají mnohdy raději než 
hrady a zámky sledovat tovární provozy, jako jsou třeba sklárny, 
navštěvují pivovary a jejich výrobu, prostě rádi vidí průmyslovou 
nebo rukodělnou výrobu. Prostě dnešní realitu. Jako nosná myš-
lenka se ukázalo spojení ruční výroby skla s možností si sednout 
k pivečku do pivovarské restaurace. Zprvu nesourodé spojení 
nakonec fungovalo a funguje dodnes. A navíc si návštěvník může 
ve sklárně vyrobené sklo koupit v obchodě a prohlédnout sklářské 
muzeum s mnoha zajímavými exponáty. Čímž je okruh uzavřen.“ 
V jednom rozhovoru František Novosad řekl: „Pivo určitě nej-
více vynikne v krásné skleněné sklenici, to nemůže nikdo popřít.“

Doktor Novosad je velmi kritický k současnému vzdělá-
vacímu systému, a především k tomu, jak funguje učňovské 
školství, které výrazně komplikuje situaci na trhu pracov-
ních sil. „Paradoxně, pivo jde u nás samo, ale o sklo se musíme 
starat. A největší problém je nedostatek kvalitních řemeslníků. 
Domnívám se, že Evropa na tom bude hodně krvácet,“ komen-
tuje se zachmuřenou tváří situaci, kterou zná z každodenní 
praxe, a dobře ví, o čem mluví.

Nesporně tvrdý, houževnatý, schopný organizátor, 
odvážný podnikatel a vizionář však někdy zjihne. Zvláštní 
kapitolou v životě doktora Novosada totiž představují zvířata. 
Hlavně psi. Měl jich už šest. Byl to čuvač, vlčáci, Kavkazan. 
Nyní má osmdesátikilovou fenku. Je to Moskevský strážní 
pes. „Představte si, že se původně jmenovala Destiny. Naprosto 
pro tuto rasu nevhodné jméno,“ komentuje situaci František 
Novosad. „A tak jsem ji přejmenoval na Mášu, to ji přece jen 
lépe sedí, a mohu říci, že neprotestovala,“ dodává k jeho oblí-
benému psu. 

Psy netrénuje, se psy mluví. Je to jeho výcviková metoda, 
kterou zdědil po rodičích, když měli vlčáky na statku. Psi jsou 
součástí rodiny, neznají obojek, a hlavně, pes u nich nemá 
pocit zajetí. „Když si najdete ke zvířeti vztah, zvíře to pozná. 
Je chytřejší, než si myslíme, a vím, že nepřeháním. A hlavně, 
pes za vás položí život, ale takového člověka nenajdete. U všech 
svých psů vždy fungovala vzájemná důvěra – celoživotně to 
nabízejí. Ještě něco. Mám rád to vítání, máme svůj rituál, který 
mi po dni plném práce a někdy i starostí velmi pomůže k tomu, 
abych se nejen odreagoval, ale i rychleji zregeneroval.“

Vedle psů má i další zvířata. Určitým problémem je 
Lojza. Lojza je beran, který vede své stádo čtyř ovcí neomylně 
ke spásání trávy na zahradě. Tento ekologický tým prozatím 
nikdy nezklamal. „Lojza jej vede k mé plné spokojenosti, jen 
někdy se staví na zadní, nechce mě pustit do chléva,“ komen-
tuje spolupráci s šéfem biotýmu František Novosad a dodává 
s úsměvem: „Už ale vím, jak na něj. Pomůže dobré slovo a suchý 

Vidět ruční výrobu skla v harrachovské sklárně je turisty stále vyhledávanější.  FOTO: PORT/jv
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chleba, ten má Lojza rád. A navíc, ani jehněčí z jeho týmu jako 
vedlejší produkt není k zahození.“

Podruhé jeho hlas ztrácí na rozhodnosti, mluví-li 
o nedávném ocenění, které převzal od libereckého hejtmana. 
„Nejvíce mne překvapilo, že na mne nezapomněli, že si váží 
toho, co jsem nejen pro sklo, ale především pro lidi udělal.“ 

Je však oblast, ke které se už vracet nebude. Tou je poli-
tika. Úspěšný komunální politik kandidoval do senátu. Ale 
neuspěl. Možná jsme přišli o senátora, ale pro region Harra-
chovska je to určitě dobře.

Ač by jiní v jeho penzijním věku z vysokého tempa pole-
vovali, u JUDr. Františka Novosada, ačkoliv některé činnosti 
již předává svému synovi, tomu tak není. S vehemencí jemu 
vlastní je v provozu denně. A proto nepřekvapí, že ani čtyřná-
sobný bypass mu nezabrání, aby čas od času nevzal sklářskou 
píšťalu a spíše pro radost, sledován bedlivými pohledy jeho 
sklářských kolegů, nevytvořil křehkou skleněnou krásu. Jen 
tak, pro svou radost. 

Návštěva harrachovské sklárny, obchodu se skleně-
nými výrobky, muzea skla a třeba i minipivovaru s restaurací 
nabízí odpověď na poněkud pochybovačnou otázku, proč 
u Františka Novosada neplatí pořekadlo o devatero řemes-
lech. „Život je řetězec rozhodnutí na životních křižovatkách. 
Kdybych nebyl sklářem, pivovarníkem nebo třeba právníkem, 
určitě bych chtěl být třeba stavitelem. Mám rád, když věci fun-
gují, a snad je to kolem dokola vidět.“ 

V úvodu se zmiňuje, čím vším František Novosad prošel. 
Uvidíme, které profese k těm stávajícím ještě přidá. Neutu-
chající elán připraví jistě další překvapení.

Ing. Josef Vacl, CSc.,
UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE / PORT spol. s r. o.

�Se svým synem Petrem  FOTO: osobní archiv JUDr. F. Novosada
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M ÁT E  Z Á J E M  O  V Í C E  I N F O R M A C Í ?  K O N TA K T U J T E  N Á S !

V Í C E  I N F O R M A C Í  N A L E Z N E T E  N A
www.brenntag.cz

Obchodní zástupce
– masné výrobky 
a convinience food
PETR POLÍVKA
mobil: +420 603 294 712
e-mail: 
petr.polívka@brenntag.cz

Obchodní zástupce
– pekařské výrobky 
a cereálie
LUKÁŠ FEIT
mobil: +420 604 222 741
e-mail: 
lukas.feit@brenntag.cz

Obchodní zástupce
– cukrovinky a zpracování 
ovoce a zeleniny
HANA HORÁKOVÁ
mobil: +420 604 222 742
e-mail: 
hana.horakova@brenntag.cz

Obchodní zástupce
– nápoje a alkohol
FILIP TRČKA
mobil: +420 739 243 048
e-mail: 
fi lip.trcka@brenntag.cz

Obchodní zástupce
– sportovní výživa a farmacie
PETRA BEDNÁŘOVÁ
mobil: +420 605 241 951
e-mail: 
petra.bednarova@brenntag.cz

Společnost Brenntag CR s. r. o.,
celosvětový lídr v oblas   distribuce potravinářských adi  v a ingrediencí, 

je výhradním distributorem společnos   Givaudan.

Jako experti na aromata podporujeme Vaši kreativitu a přinášíme řešení, 

která Vás překvapí nevšedními nápady. Přinášíme do života magickou 

chuť nápojů, cukrovinek, pekařských a masných výrobků, snacků 

a všech dalších představitelných oblastí potravinářství. Sdílejme vášeň 

k jídlu a dodejme našemu životu nové zážitky plné chutí a vůní.

Brenntag a Givaudan Vám společně pomohou 
vytvořit neodolatelnou chuť Vašich výrobků.
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