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Vážené naše čtenářky,
vážení naši čtenáři,

konečně jsme se dočkali tepla, 
poslední dubnové dny a ty první 
májové přinesly sluníčko nad 
naše hlavy, ale hlavně do čekající 
po zimě vychladlé země. Bylo dost 
intenzivní, bez mráčků a deště 
a stylem hrrr vykvetlo během 
několika dnů všecko. Nejen řepka 
se svými žlutými lány, jimž mimo-
zemšťané pozorující nás z jiných 
galaxií svými kukry říkají důvěrně 
„česká jarní žluť“. Ale i další stro-

moví se svými květy a pylem z nich, že alergici trpí nebývale 
a auta si navlékla lepkavý žlutý háv pouhou vodu nesmy-
telný. Takže myčky mají práci a auto čisté vydrží jen pár 
chvil. I baloňák jsme zase nemuseli letos vyndavat ze skříně, 
ze zimního kabátu to bylo rovnou na lehké odění. Příroda si 
s námi zahrává a nynější slunné a aridní počasí nese i velkou 
obavu o vodu. Je sucho i na horách, ranní rosu skoro neznáme 
a zemědělci mohou vyhlížet mraky jenom marně. Takže si jen 
přejme, aby další týdny déšť přinesly a úroda dostala vodu, 
kterou potřebuje.

Počasí nepočasí, pracovat se musí. Trh potravin je skvěle 
nasycen, naši výrobci dost často znervózní z vysokých podílů 
dovozů, ale i z tuzemské konkurence. Prodat chce každý, a tak 
se řetězce snaží získat zboží co nejlevněji. Regulérní obchodní 
postoj, i když rohlík za 50 haléřů je nový prvek, který volá do 
nebe jako nehoráznost. Od pekaře, nebo od obchodníka? 
Myslím, že od obou. Obchodní etika je neměřitelná veličina, 
i když daná zákonem a vzájemnými ujednáními. A pláče 
obvykle ten třetí, i když ti dva smluvní zapláčou za chvíli, při-
čemž je současný efekt naprosto pomíjivý.

Největším současným problémem potravinářů jsou 
však pracovní síly. Lidi na práci nejsou, ale ony nejsou ani 
takzvané střední kádry. Mistři, dílovedoucí, ale i mladí mana-
žeři, tedy budoucí vrcholový management. Odborné školství 
je na pokraji zájmu studentů, ale hlavně jejich rodičů. Ale není 

to jen jejich vina. Učňovské školství se začalo – v dobré víře – 
likvidovat již v minulém režimu a polistopadový vývoj to ještě 
dorazil. Z každého učňáku se stala střední škola a z průmy-
slovek pak vyšší odborné školy. A zájem o studijní potravi-
nářské obory takřka pohasl. Snaha škol mít studenty přinesla 
konvergenci do všeobecnějších a někdy úplně jiných studij-
ních oborů, a tak se místo stovek mlékařů, pekařů, řezníků 
učí s bídou desítky. Je v módě studium managementu, ekono-
miky, hotelnictví a z učňovek nemáme v potravinářských pro-
vozech ani kvalifi kované dělníky, ani techniky. Hledat recept 
je nesnadné. Rezort školství si je toho vědom, ale opravný 
zásah zatím žádný nepřichází, a jen tak asi nepřijde. Takže co 
se dá dělat vlastními silami potravinářů? Dost mě udivuje, že 
se vlastně neděje nic. Připadá mi, že pod vlivem těžkých pod-
nikatelských podmínek v potravinářství nevedou ani otcové 
své syny a dcery ke svému oboru, tak jak bývalo dáno staletými 
zvyky. Školy samy potřebná množství odborníků neprodukují. 
Ale řešení určitě musí existovat. Své by si měly říci oborové 
svazy a také Potravinářská komora České republiky. Měl by 
být vytvořen stipendijní fond, na který by alikvótně přispívaly 
všechny členské společnosti čili potravinářské fi rmy. A z něj 
pak platit nejen dohodnutý příspěvek získaným studentům, 
ale i hradit z něj marketing oboru při této ekonomicky zají-
mavé formě studia. Vím, že každý manažer i vlastník potra-
vinářské fi rmy má spoustu denních operativních povinností 
a na budoucnost není čas. V této velmi nepříznivé situaci to 
vidím jako jediné řešení. A to jak u učňovského, tak zejména 
středoškolského studia. Ale i vysokoškolského. Aby však 
mohl tento způsob motivace výběru studijního oboru stu-
dentem existovat, musí se celé organizace někdo velmi vážně 
ujmout. Jinou cestu pro nejbližší budoucno bohužel nevidím. 
Jsem si ale plně vědom, že sdružování fi nančních prostředků 
„okamžitě nevyužitelných“ je pro případného organizátora 
velmi nesnadný úkol, spíše úděl. Součet sil na toto téma je pak 
hodně blízký paralele o třech prutech Svatoplukových.

Přeji příjemné počtení tohoto vydání. Věřím, že i moje 
výše uvedené řádky přijmete jako námět, a ne jako hraběcí 
radu.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel
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Úřad pro potraviny, 
jeho společenská 

role a aktivita

MUDr. VIERA ŠEDIVÁ,
náměstkyně ministra zemědělství, 

Sekce potravinářských výrob
– Úřad pro potraviny

Ke dni 1. 5. 2015 byla v rámci organizačního řádu Mini-
sterstva zemědělství (MZe) zřízena Sekce potravinář-

ských výrob – Úřad pro potraviny s pozicí náměstka minist-
ra. Z pohledu odborné veřejnosti je tento krok vnímán velmi 
kladně a pozitivně. V důsledku vytvoření potravinářské sek-

ce došlo k výraznému posílení efektivní komunikace a dis-
kuse s partnery jak z přímo řízených dozorových organizací, 
tak zejména se zástupci potravinářského průmyslu, jednot-
livých nevládních organizací, spotřebitelských svazů a orga-
nizací, včetně zástupců obchodních společností. 

Za významnou změnu k 1. dubnu považuji začlenění 
odboru zahraničně obchodní spolupráce do působnosti 
Sekce potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny. Pro 
všechny účastníky potravinového řetězce se tak naskytla 
jedinečná možnost mít v rámci resortu zemědělství jednoho 
hlavního partnera pro řešení své problematiky. Dosavadní 
působnost potravinářské sekce se fakticky rozšířila ze spo-
lečného trhu EU, kam se mj. dodává přes 85 % produktů 
našeho zemědělství a potravinářství, na globální teritorium. 
Dosavadní ucelené pojetí potravinového práva, podpora 
v rámci mezinárodních veletrhů a výstav, metodické řízení 
dozorových orgánů či komplexní řešení oblasti bezpečnosti 
potravin bude maximálně využito i pro snahy našich zpraco-
vatelů o diverzifi kaci odbytu své produkce, s vyšší mírou při-
dané hodnoty. Dnes je více než kdykoliv v posledních letech 
kladen důraz na bilaterální obchodní dohody (důkazem 
může být sjednání dohody mezi EU a Japonskem), zatímco 
dohody na mnohostranné bázi ztrácí na své dynamice 
a významu. Stejně tak se ve zvýšené míře naše subjekty 
potýkají s řadou tarifních i netarifních překážek obchodu, 
zejména fytosanitárních opatření a procesem certifi kace ve 
třetích zemích. Nové organizační uspořádání, jak věřím, při-
spěje k efektivnímu naplňování cílů resortu v oblasti celého 
potravinového řetězce. 

Bezpečnost a kvalita potravin, boj proti nekalým 
obchodním praktikám, řešení problematiky dvojí kvality 
potravin včetně proexportních aktivit jsou v současné době 
hlavními prioritami Sekce potravinářských výrob – Úřadu 
pro potraviny. Na výše uvedené navazují témata jako posí-
lení informovanosti a ochrana konečného spotřebitele, pod-
pora kvalitních českých potravin, zvýšení podílu českých 
potravin v tržní síti, podpora regionálních výrobců a pro-
ducentů potravin a zemědělských komodit. V této oblasti 
usilujeme o zlepšení celkové úrovně prodávaných potravin 
a podporu producentů kvalitních lokálních potravin, včetně 
zavedených systémů kvality. V této souvislosti je nutné 
zmínit, že Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Stát-
ního zemědělského a intervenčního fondu aktivně realizuje 
Propagační kampaň na podporu kvalitních potravin. Jedná 
se o podporu konkrétních a zavedených značek a schémat 
kvality Klasa, Regionální potravina, Bio, Chráněné země-
pisné označení, Chráněné označení původu a Zaručené tra-
diční speciality. Zde je nutné zmínit velmi významný úspěch, 
kdy Evropská komise po mnohaletém úsilí České republiky 
dne 23. 2. 2018 schválila žádost o zápis názvu „Pražská 
šunka“ jako zaručené tradiční speciality. Označením 
Pražská šunka se již od 60. let 19. století označuje jeden 
z nejznámějších potravinářských produktů, který má původ 
v České republice, a zejména pak v Praze. V Čechách se pro 
označení Pražská šunka používá tento název pro šunku nej-
vyšší jakosti vyrobenou z vepřové kýty, kde je původní oválný 
tvar masa zachován použitím takzvaného pražského řezu. 
Obliba tohoto tradičního výrobku byla tak velká, že byla 
z Prahy dodávána i na císařský dvůr ve Vídni. Zároveň ji 
však vyrábělo a dodnes vyrábí řada evropských států. Název 
„Pražská šunka“ označuje masný výrobek zahrnující tyto tři 
varianty: „Pražskou šunku“ na kosti, „Pražskou šunku“ bez 
kosti a „Pražskou šunku“ – konzervu. 

Spotřebitelé stále více požadují kvalitní produkty 
s odkazem na zachování tradičních metod výroby nebo 
tradičních receptur. Cílem režimu zaručených tradičních 
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specialit je pomáhat výrobcům tradičních produktů infor-
movat spotřebitele o vlastnostech jejich produktů, které 
představují přidanou hodnotu. Pražskou šunku považuji za 
jeden z velmi tradičních výrobků, který si s ohledem na svou 
výjimečnost ochranu daného názvu v EU právem zaslouží.

V rámci Úřadu pro potraviny byl dále zpracován mate-
riál „Strategie bezpečnosti potravin“, který popisuje sou-
časný stav zajištění bezpečnosti potravin v ČR, defi nuje jeho 
hlavní prvky, včetně role národních, vládních a nevládních 
institucí, zdůrazňuje význam spolupráce v oblasti bezpeč-
nosti potravin na národní i mezinárodní úrovni, přičemž 
vyzdvihuje spolupráci s Evropským úřadem pro bezpeč-
nost potravin (EFSA). Materiál definuje prioritní témata 
ČR v oblasti zajištění bezpečnosti potravin a v oblasti výživy 
pro období 2014–2020. Mezi další neméně důležitou prio-
ritou Úřadu pro potraviny je edukace široké i odborné veřej-
nosti. Zástupci naší sekce se aktivně účastní odborných akcí 
typu konference, semináře, konzultace jak v ČR, tak v zahra-
ničí a dále se aktivně účastní mezinárodních výstav a vele-
trhů. Informační centrum bezpečnosti potravin realizuje 
vzdělávání spotřebitelské veřejnosti prostřednictvím webo-
vých stránek www.bezpecnostpotravin.cz, www.viscojis.cz 
a www.viscojis.cz/teens, dále připravuje semináře, vzdělá-
vací akce pro děti a mládež, aktivně vystupuje na odborných 
výstavách a vytváří učební materiál pro žáky a pedagogy 
základních i středních škol. 

Posilování významu potravinářství na domácím trhu 
a růst jeho exportní výkonnosti je další významnou prio-
ritou naší sekce. Tato priorita je naplňována jak podporou 
prostřednictvím státních institucí (typu EGAP – Exportní 
garanční a pojišťovací společnost apod.), tak při hledání trhů 
v třetích zemích a propagačních podpor nejen v zahraničí. 
Úřad pro potraviny dále zajišťuje sběr a vyhodnocení infor-
mací souvisejících s mapováním situace na trzích třetích zemí 
a navrhuje příslušná proexportní opatření. Metodicky a věcně 
řídí činnost zemědělských diplomatů a místních sil pro oblast 
agropotravinářského sektoru, podílí se na realizaci incomin-
gových misí, realizaci Projektů ekonomické diplomacie MZV 
(PROPED), podnikatelských misí vedených MZe či podpory 
účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách. 

Podpora českého potravinářského průmyslu je mj. zajiš-
ťována prostřednictvím Dotačního programu 13 „Podpora 
zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkuren-
ceschopnosti potravinářského průmyslu“. Cílem tohoto 
dotačního programu je primárně podpora potravinářského 
průmyslu s cílem zvýšení kvality zpracování zemědělských 
produktů, zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských 
podniků na evropském trhu, hlavně s ohledem na jakost 
a zdravotní nezávadnost potravinářských výrobků. 

Jedná se o jeden z dlouhodobě realizovaných nástrojů 
Úřadu pro potraviny pro zvyšování konkurenceschopnosti 
potravinářského průmyslu, který je financovaný výhradně 
z rozpočtu České republiky. Jde o dotační titul, jenž je 
doplňkový k „Programu rozvoje venkova“ (dále jen PRV) 
a primárně je určen pro velké potravinářské firmy, které 

zaměstnávají 250–750 osob, nebo mají roční obrat v roz-
mezí 50–200 mil. eur. Podniky splňující defi nici malého nebo 
středního podniku jsou způsobilé pro podporu v rámci PRV. 

V roce 2017 potravinářský průmysl včetně výrobců 
krmiv pro hospodářská zvířata realizoval v rámci DP 
13 investice v celkovém objemu přesahujícím 1,2 mld. Kč. 
Objem realizovaných investic v roce 2017 téměř dvakrát pře-
konal průměrnou výši realizovaných investic v předchozích 
letech, která je přibližně 616 mil. Kč. Z národního rozpočtu 
bylo v roce 2017 podpořeno 45 projektů celkovou částkou 
téměř 400 mil. Kč. Míra podpory v roce 2017 byla 32,91 % 
realizovaných uznatelných nákladů. 

Pokud jde o konkrétní čísla, tak lze obecně konstatovat, 
že výše investic realizovaných projektů byla v roce 2017 od 
cca 1 mil. Kč až po 60 mil. Kč. Z toho národní podpora na 
jeden projekt byla v rozmezí od 0,3 mil. Kč až po 20 mil. Kč, 
17 projektů bylo podpořeno částkou vyšší než 10 mil. Kč. 

Příjem žádostí pro rok 2018 byl ukončen 29. 3. 2018. 
Ministerstvo zemědělství v rámci tohoto dotačního programu 
do 29. 3. 2018 přijalo 44 žádostí s celkovým objemem pláno-
vaných investic ve výši více než 1,5 mld. Kč. 

Celá řada úkolů před námi stojí také v oblasti spo-
lupráce s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin 
(EFSA). Zástupce Úřadu pro potraviny připravují ve spo-
lupráci s EFSA mezinárodní konferenci k atraktivnímu 
tématu nových potravin. Té se kromě odborníků z ČR a EFSA 
zúčastní také experti např. z Evropské komise, americké 
FDA či Evropské asociace pro doplňky stravy (FSE). Konfe-
rence se uskuteční v prostorách Národní technické knihovny 
ve dnech 19.–20. 6. 2018. Program a další informace je 
možné nalézt na webu www.bezpecnostpotravin.cz. Dále 
je rok 2018 z hlediska činnosti EFSA významný, protože 
k 30. 6. 2018 skončí tříletý mandát současným členům 
vědeckých panelů a vědeckého výboru. Ke stejnému datu 
skončí čtyřletý mandát i jedné polovině členů Správní rady, 
která EFSA řídí. Věřím, že ve volbách do vědeckých panelů 
i Správní rady uspějí také kandidáti z ČR, kteří se dostali do 
užšího výběru a odborníci z ČR tak budou opět po několika 
letech členy uvedených těles. 

Ve dnech 18.–21. září se pak v Parmě uskuteční již třetí 
ročník vědecké konference EFSA, tentokrát pod názvem 
„Konference EFSA 2018 – Věda, potraviny, společnost“. 
Konference je koncipována podle hesla „kontextualizace 
hodnocení rizik“, čímž je myšleno uvažování o budouc-
nosti hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin beroucí 
v úvahu společenský a politický kontext. Vědci, hodnotitelé 
rizik, odborníci v oblasti společenských věd, manažeři rizik 
a další zúčastnění z celého světa budou diskutovat o problé-
mech kolem komplexních interakcí mezi vědou, potravinami 
a společností (bližší informace najdete na: https://confe-
rence.efsa.europa.eu/). 

Na Evropské úrovni je nyní také aktivně diskuto-
vána problematika plýtvání potravinami a potravinového 
odpadu. Evropskou unií (EU) byla vytvořena strategie obě-
hového hospodářství Evropské komise (EK), jejímž cílem 

Přehled čerpání z DT 13 v období 2012–2017
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Celkem

Míra podpory 23,82 % 23,45 % 23,39 % 25,00 % 32,37 % 32,91 %

Vyplacená podpora
(mil. Kč)

132 130 140 203 396 400 1 401

Realizované projekty  34  35  33  40  41  45  228

Podpořené investice
(mil. Kč)

554 554 598 812 1 223 1 215 4 956
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je transformovat Evropu směrem ke konkurenceschopněj-
šímu oběhovému hospodářství účinně využívajícímu zdroje. 
Snížení potravinových ztrát a potravinového odpadu napříč 
celým potravinovým řetězcem je vysokou prioritou EU. Cílem 
EK je snížit potravinový odpad do roku 2030 o 50 %. Vytvo-
ření metodiky sledování v této oblasti, založení systému sběru 
dat a následná analýza dat za určité časové období (1 rok) 
v jednotlivých zemích EU je jedním z předpokladů pro spl-
nění tohoto cíle. V rámci projektu EK FUSIONS (Food Use 
for Social Innovation by Optimizing Waste Prevention Stra-
tegies) byl vytvořen manuál pro kvantifi kaci potravinového 
odpadu, ze kterého mohou členské státy při měření potravi-
nového odpadu vycházet. Aby se podpořilo dosažení cíle EK 
a maximalizovalo se přispění všech aktérů, Komise zřídila 
EU Platformu zabývající se prevencí potravinového odpadu 
a potravinových ztrát (2016). EU Platforma má za cíl podpo-
rovat všechny aktéry, aby defi novali opatření vedoucí k zabrá-
nění potravinového odpadu, předávali si praktické zkušenosti 
a vyhodnocovali dosažený pokrok. Platforma spojuje veřejné 
subjekty (členské státy/země Evropského sdružení volného 
obchodu, EU orgány a mezinárodní organizace) a aktéry 
potravinového řetězce zahrnující spotřebitele a ostatní 
nevládní organizace. 

S omezením plýtvání potravin úzce souvisí i darování 
potravin organizacím s humanitárním zaměřením. V roce 
2017 vydala EK Pokyny (vodítka) k darování potravin, 
jejichž cílem je usnadnit darování potravin v členských 
zemích. Pokud se mají cíle v oblasti potravinového odpadu 
sledovat, musí být možnost tento odpad kvalifi kovaně měřit. 
Pravomocí Komise je stanovit společnou metodologii pro 
jednotné měření potravinového odpadu vzniklého ve člen-
ských státech. EK v letošním roce připravila návrh delegova-
ného aktu pro společnou metodologii a pro jednotné měření 
potravinového odpadu vzniklého ve členských státech – 
(přijetí 2019)

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě monitoruje 
výskyt nevyváženosti v dodavatelsko-odběratelských vzta-
zích a je připraveno diskutovat o všech přístupech vedoucích 
ke zlepšení postavení zemědělců a zpracovatelů. MZe regis-
truje v dodavatelsko-odběratelských vztazích s potravinář-
skými výrobky většinu známých NOP (nekalých obchodních 
praktik). Z dlouhodobého hlediska nepovažuje Ministerstvo 
zemědělství současný stav výskytu nekalých obchodních 
praktik za udržitelný, protože fakticky poškozuje nejslabší 
články v řetězci, tedy prvovýrobce a zpracovatele. 

V ČR je národní legislativní úpravou NOP zákon
č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle (ZVTS) při prodeji 
zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneu-
žití. Orgánem dozoru nad dodržováním zákona o ZVTS je 
stanoven ÚOHS. Novela zákona o VTS (zákon č. 50/2016 
Sb.) zavádí termín nákupní aliance jako formu seskupení 
obchodníků působících na území ČR a zprostředkování nebo 
obstarávání obchodu nebo služeb souvisejících s prodejem 
potravin. Novela zákona o ZVTS dále uvádí demonstrativní 
výčet praktik zakázaného zneužití ZVTS. Ministerstvo země-
dělství se rovněž vyjádřilo k veřejným konzultacím vyhlá-
šeným EK k návrhům řešení a posouzení dopadů. Dobrovolná 
samoregulační řešení mohou při řešení NOP přispět ke kul-
tivaci obchodních vztahů. MZe nepodporuje samoregulační 
systémy jako zásadní, ale jako doplňkové řešení problému 
nekalých obchodních praktik. ČR podporuje ustanovení EU 
rámce pro potírání nekalých obchodních praktik, který by 
přihlížel i ke specifi ckým rysům jednotlivých trhů. Případná 
přijatá evropská rámcová právní úprava nesmí vést k nižší 
míře ochrany v zemích, které již přijaly vlastní předpisy proti 
nekalým obchodním praktikám. 

Na Radě EU pro zemědělství a rybolov dne 16. 4. 2018 
byl již prezentován návrh Směrnice o nekalých obchod-
ních praktikách v rámci potravinového řetězce. Předmětem 
Směrnice je zavedení minimální úrovně ochrany proti 
nekalým obchodním praktikám ve všech členských zemích 
EU. V této souvislosti MZe jednoznačně podporuje ustano-
vení EU rámce pro potírání nekalých obchodních praktik. 
Dlouhodobě podporujeme variantu, kdy EK zavede legis-
lativu platnou pro celý potravinový řetězec týkající se NOP 
a poskytne členským státům fl exibilitu při implementaci spe-
cifi ckých národních opatření. ČR ocenila práci EK na před-
loženém návrhu a považuje ho za dobrý výchozí bod k další 
diskusi. 

Velký problém vidí Úřad pro potraviny v již hodně dis-
kutované nekalé praktice týkající se „dvojí kvality potravin“. 
Ministerstvo zemědělství se problémem dvojí kvality potravin 
zabývá již od roku 2015 a systematicky upozorňuje a pro-
kazuje tuto nekalou praktiku, která je na vnitřním trhu EU 
přítomna. MZe dvojí kvalitu výrobků na trhu EU prokázalo
2 srovnávacími testy provedenými v roce 2017. Další kroky 
týkající se prokazování dvojí kvality mohou být ze strany 
MZe přijaty v době následující po dubnu 2018, kdy má EK dle 
plánu vydat jednotnou metodiku pro provádění testů dvojí 
kvality potravinářských výrobků, na které se aktivně účastní 
i zástupci ČR. Jednalo by se o provedení opětovných srovná-
vacích testů na dvojí kvalitu výrobků, nyní již na základě jed-
notné metodiky a poskytnutí výsledků EK. Stávající právní 
rámec EU neposkytuje dle ČR oporu pro zabránění praktik 
dvojí kvality. Není pouze v silách jednotlivých členských států 
konvergenci zajistit. V rámci řešení nekalé praktiky dvojí kva-
lity je preferováno její řešení legislativní cestou na úrovni 
revize předpisu EU, s důrazem na oblast ochrany spotřebi-
tele (směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních prakti-
kách vůči spotřebitelům). Stanoviska, (která sdílejí členové 
skupiny V4 a řada dalších zemí východního bloku EU), jsou 
aktivně předmětem jednání na Radách ministrů pro země-
dělství a rybářství a na Fóru vysoké úrovně pro Potravinový 
řetězec. Problematika dvojí kvality byla rovněž řešena na jed-
nání Výboru pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele 
a na jednání Evropské rady.

Již 13. 9. 2017 uvedl předseda EK Juncker, že nebude 
akceptovat, že se v některých částech Evropy lidem prodá-
vají potraviny nižší kvality než v jiných zemích, a to navzdory 
tomu, že jejich obaly a značky jsou identické. Dozorové 
orgány musí být vybaveny silnějšími pravomocemi, aby 
odstranily jakoukoli nezákonnou praxi všude tam, kde exis-
tuje. Evropská komise proto dne 11. dubna 2018 publikovala 
návrh revize spotřebitelské legislativy EU (tzv. spotřebitelský 
balíček), ve kterém je jasně stanoveno, že vnitrostátní orgány 
mohou posuzovat a řešit klamavé obchodní praktiky, včetně 
uvádění výrobků na trh jako totožných v několika zemích EU, 
ačkoli se jejich složení nebo vlastnosti výrazně liší.

MZe jako ústřední orgán státní správy ve věcech 
péče o potraviny podporuje legislativní řešení dvojí kvality
výrobků (zejména potravin) a jednoznačně oceňuje aktuální 
návrhy Evropské komise v oblasti dvojí kvality potravin, tj. 
již zmíněné směrnice 2005/29/ES v rámci tzv. nové politiky 
pro spotřebitele. Ministerstvo zemědělství velmi vítá a oce-
ňuje aktivity Evropské komise na návrhu revize spotřebitelské 
legislativy, které je navrženo pro řešení problematiky dvojí 
kvality potravin. 

Jak napovídají popsané aktivity, stojíme před řadou 
významných výzev pro celý náš sektor. Za Úřad pro potra-
viny chci přislíbit všem potravinářům maximální vstřícnost 
při řešení jejich každodenních starostí. Všem zároveň přeji, 
aby se jim v jejich práci dařilo.  �
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www.moravialacto.cz

RYCHLÁ LETNÍ SVAČINKA
Olešnické tvarohy jsou pro nás ideálním zdrojem kvalitních mléčných bílkovin a probiotických kultur. 

Připravte si zdravé svačiny i hlavní chody z Olešnických tvarohů od tradičního českého výrobce.

Olešnický tvaroh - jem
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O dvou významných 
konferencích 

mlékařů
MLÉČNÝ TRH v EU

NA POČÁTKU ROKU 2018
– OHROŽENÍ, NEBO NOVÉ VÝZVY?

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský 

IX. berlínské mléčné fórum

Tradiční, v pořadí již deváté mlékařské konference „Ber-
liner Milchforum“ s nosným tématem „Německé mléko 

v mezinárodní konkurenci“, kterou ve dnech 15.–16. března 
2018 uspořádaly v Berlíně Německý zemědělský svaz (DBV) 
a Německý svaz mlékárenského průmyslu (MIV), se zúčastni-
lo na 500 účastníků z 11 zemí. 

Poslední krize na trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
poukázaly na skutečnost, jak se vzájemně propojují globální 
trhy s mléčnými výrobky. Narůstající počet multilaterálních 
a bilaterálních obchodních dohod určuje současný vývoj 
trhu, a pro mlékárny nabízí tato situace příležitost prodávat 
na nových, zejména rozvíjejících trzích. Při tom se ale výrobci 
dostávají do silného konkurenčního prostředí, ve kterém 
musí tvrdě soutěžit.

Konference se zabývala řadou aspektů současného trhu, 
například tím, zda reference o původu mléčných výrobků 
z Evropy je dostatečná k tomu, aby se němečtí a evropští 
mlékaři na mezinárodním trhu úspěšně prosadili. Hodně 
se diskutovalo o tom, zda má větší úspěch družstevní či pri-
vátní způsob podnikání v mlékárenském sektoru, a v nepo-
slední řadě o tom, jak se bude v letošním roce vyvíjet mléčný 
trh, který je determinován velkými zásobami proteinových 
komodit, oslabenou poptávkou na vnitřním trhu a započatým 
propadem nákupních cen mléka na počátku roku 2018. Tento 
článek přináší stručný přehled analýzy současného vývoje 
mléčného sektoru.

Dvoudenní setkání mlékařů zahájil Karsten Schmal, 
viceprezident DBV, zodpovědný za oblast mléka, který ve svém 
vystoupení prohlásil, že vývoj trhu s mlékem na začátku roku 
2018 opět jasně ukazuje, jak jsou regionální a národní mléčné 

trhy závislé na globálním vývoji. Ukazuje se, že v postupně libe-
ralizovaném trhu s mlékem je mezinárodní obchod jasně roz-
hodujícím faktorem podílejícím se na příjmech prvovýrobců 
mléka. Evropské mlékárenství čelí příležitostem a výzvám, 
které s sebou přináší otevřený trh. Evropské a národní politické 
instituce by tento proces měly podporovat. To platí zejména 
v souvislosti s rostoucí kritikou mezinárodního obchodu, která 
nakonec může vyústit v taková rozhodnutí, jakými je například 
brexit nebo hrozba různých obchodních válek.

Jak se vyvíjí situace na trhu s mlékem počátkem roku 
2018? Současný trh je charakterizovaný vysokou produkcí 
mléka v celé Evropské unii, ale zároveň dobrými vývoz-
ními příležitostmi pro evropské mlékaře na světovém trhu. 
Stejně jako v minulém roce přetrvává ale významný rozdíl
ve výnosech z mléčného tuku a mléčných bílkovin. 

Jak na konferenci uvedla Monika Wohlfahrt z ZMB, 
zůstaly v Německu v roce 2017 dodávky mléka ke zpracování 
ve výši 31,3 milionu tun v porovnání s předchozím rokem sta-
bilní. Stagnace dodávek tak v této zemi tedy přetrvává již od 
roku 2015. Situace v mléčných dodávkách v Evropské unii 
jako celku byla ale odlišná. V roce 2017 vzrostl objem mléka 
dodaného ke zpracování o 2,7 milionu (+2,1 %) na celkových
155 milionů tun, což bylo způsobeno zvýšením výroby a dodávek 
mléka zejména v Irsku (+633 tis. tun), Velké Británii (+591 tis. 
tun), v Polsku (+508 tis. tun) a v Itálii (+414 tis. tun). Nárůst 
mléčných dodávek byl zaznamenán také v Belgii, Španělsku, 
Rakousku, Dánsku, Rumunsku, Bulharsku a počátkem letoš-
ního roku už také v České republice. Přitom v roce předcháze-
jícím byl meziroční nárůst evropských dodávek pouze o 0,3 % 
vyšší. K nejmarkantnějšímu navýšení nákupu mléka došlo ke 
konci roku 2017, a to jak v EU, tak rovněž už i v Německu. Ve 
4. čtvrtletí se oproti stejnému období předchozího roku zvý-
šily dodávky mléka o 4,8 % a v lednu letošního roku to bylo
o 3,2 % v porovnání s lednem 2017. Tento nárůst ovlivnily 
například dopady programů Evropské unie na snížení pro-
dukce mléka, velmi dobrá kvalita krmiv a na počátku letošního 
roku také neobvykle teplé zimní počasí. Skutečnost rostoucího 
nákupu mléka tak vyvolala cenový tlak na syrové mléko, ale 
také koncentrát odstředěného mléka.

Světový trh s mlékem roste od roku 2015 podstatně 
pomaleji, ale zvyšuje se v něm podíl Evropské unie. V roce 
2017 navýšila Evropská unie svůj tržní podíl na světovém 
trhu s mlékem, a snížila tak odstup za největším světovým 
exportérem, tedy Novým Zélandem. Mléčný export Nového 
Zélandu v posledních letech mírně ztrácí a v žádném případě 
nedosahuje rekordní výše z hospodářského roku 2014/2015. 
V posledním roce se na snížení novozélandského vývozu pro-
jevilo zejména velké sucho, které zde způsobilo propad mléčné 



9
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

8
s p o l e č n o s t

produkce. Výroba mléka v lednu 2018 byla na Novém Zélandu 
dokonce o 4,9 % nižší v porovnání s předchozím rokem, a je 
otázkou, zda se vůbec tento propad do konce letošní mléčné 
sezony na jižní polokouli zastaví. Tento vývoj pravděpodobně 
přispěl k tomu, že ceny mléčných komodit na světovém trhu 
v prvních týdnech roku 2018 mírně oživily a z mezinárodních 
trhů je zaznamenána vyšší poptávka po zboží z Evropské unie. 
Nedávno se však na trzích zvýšila přítomnost obchodníků 
z USA, kteří začali silněji konkurovat v segmentu sýrů, sušené 
syrovátky, ale také sušeného odstředěného mléka. Je potřeba 
také uvést, že ceny ropy, které korelují s cenami sušeného 
odstředěného mléka, od počátku letošního roku mírně posi-
lují, což by mohlo přispět i ke zvýšení poptávky u hlavních svě-
tových dovozců sušených mlék. Kromě toho se letos očekává 
další zvyšující se dovozní poptávka z Číny, což může rovněž 
prospět evropskému exportu.

Zatímco výhled vývozu do třetích zemí je možno na 
začátku roku 2018 hodnotit pozitivně, situace na vnitřním trhu 
Evropské unie čelí celé řadě nových problémů. Zvyšující se poža-
davky a nároky spotřebitelské veřejnosti, ale také maloobchodu 
ovlivňují nákladovost zpracování mléka, a tedy celkovou eko-
nomiku zpracovatelů. Přitom spotřeba mléčných výrobků roste 

jen u některých tržních segmentů. V posledních letech klesá pře-
devším prodej a spotřeba konzumních mlék. I když veganské 
alternativy k mléčným výrobkům vykazují stále malý tržní 
podíl, jejich výroba a prodej neustále posiluje. Novým trendem 
v některých zemích je narůstající zájem o bio mléčné výrobky. 
V Německu se například zvýšil meziročně objem dodávek bio-
mléka o 18,4 %, ve Francii o 13,9 % a v Rakousku o 12,9 %. 

Pozitivní vývoj signalizuje zejména spotřeba sýrů 
a spotřebitelský zájem o nové funkční a také o konvenientní 
výrobky.

Velkým problémem může být brexit, protože podmínky 
odchodu Velké Británie z Evropské unie nejsou ještě stále 
uspokojivě dojednány a vzhledem k současnému úzkému pro-
pojení EU s trhem Spojeného království by nezachování sou-
časného stavu volného obchodu bez tarifních překážek mohlo 
způsobit velké nejistoty účastníkům na obou stranách.

Přetrvávajícím problémem je také zhodnocení mléčného 
tuku a mléčných bílkovin, které zůstává stále nevyrovnané. 
Odlišná valorizace obou těchto základních mléčných složek 
začala teprve v roce 2017. Zatímco ceny másla vyšplhaly v loň-
ském roce na rekordní cenovou hladinu až do výše 7 EUR/kg, 
klesly ceny sušeného odstředěného mléka na své historické 
minimum. Intervenční skladové zásoby překročily 400 tisíc 
tun a v dubnu 2018 představují stále objem okolo 370 tisíc tun. 
Rovněž ceny komoditních sýrů byly v uplynulém roce velice 
proměnlivé.

Cenový rozdíl mléčného tuku a mléčných proteinů se sice 
o něco snížil, nicméně je stále významný a bude přetrvávat 
i v roce 2018. Přestože ceny másla koncem loňského roku již 
poklesly, jsou přesto výrazně vyšší, nežli je jejich dlouhodobý 
průměr, navíc v únoru 2018 v souvislosti s nadcházejícími 
Velikonocemi začaly opět mírně růst. Navzdory současným 
dobrým vývozním příležitostem zůstává však cena sušeného 
odstředěného mléka velice nízká a je výrazně nižší, než je 
určená nákupní cena do intervenčních skladů. Pro rok 2018 se 
navíc ze strany Evropské komise neočekávají další nákupy této 
komodity do intervenčních skladů.

Situace je taková, že od podzimu 2017 klesá poměrně 
výrazněji prodej másla, sýrů a sušených mlék, což znamená, 
že ceny syrového mléka se nemohou déle udržet na úrovních 
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zaznamenaných v členských státech EU na konci roku 2017,
a budou tedy zákonitě klesat. U odstředěného mléka se s při-
hlédnutím k vysokým intervenčním zásobám žádné zjevné 
oživení zatím neočekává. Postupné zlepšování zpeněžení 
mléčného tuku a očekávané mírné oživování cen sýrů by ale 
naopak mělo zmírňovat výraznější propad nákupních cen 
mléka. Nabídka mléčného tuku, tedy zejména v podobě másla, 
zůstane i v roce 2018 částečně omezená a tím podpoří rovněž 
další propad ceny mléčné suroviny.

Hans Holtorf, vlastník společnosti frischli Milchwerke 
GmbH a místopředseda Německého mlékárenského svazu 
(MIV), poznamenal: „Výrazně lepší ceny mléka v loňském roce 
byly dobré pro prvovýrobce i mlékárny. Rok 2017 se však vyzna-
čoval rostoucím objemem dodávek mléka v Evropě a na celém 
světě. Byl zaznamenán rozdílný vývoj ve zpeněžení mléčného 
tuku a bílkovin mléka vedoucí k nerovnoměrnému vývoji trhu. 
Přesto je příliš brzo mluvit o nové krizi na trhu s mlékem. Další 
hodnocení trhu však musí být prováděno opatrně.“ Evropskou 
unii Hans Holtorf vyzval, aby co nejrychleji vyvíjela konstruk-
tivní řešení, která povedou ke snížení zásob sušeného odstře-
děného mléka ve skladech.

Dr. Jens Schaps, zástupce generálního ředitele DG AGRI 
při Evropské komisi, se na konferenci věnoval problematice 
evropského mlékárenství a jeho postavení na světovém trhu 
a rámcově popisoval principy společné zemědělské politiky 
v oblasti mléka a mléčných výrobků. Jeho sdělení je možné shr-
nout do následujících poznámek:

Mléko se produkuje ve všech členských státech a je zda-
leka nejdůležitějším odvětvím pro evropské zemědělství. 
Přírodní podmínky produkce se značně liší a regionální kon-
kurenceschopnost produkce mléka je silně závislá na země-
pisných, klimatických a strukturálních podmínkách. Je proto 
nesmírně obtížné zohlednit všechny tyto aspekty v jediném 
evropském nařízení. Postupné zrušení regulace výroby 
mléka v dubnu 2015 bylo proto logickým důsledkem zkuše-
ností po více než třicetiletém uplatňování režimu mléčných
kvót.

Nabídka evropských mléčných výrobků je dnes velmi 
široká a kvalitní evropské výrobky jsou vysoce ceněny jak na 
domácím, tak i na světovém trhu. Tradiční výroba mléka se 
silnými regionálními kořeny, specifi ckými výrobními postupy 
a krmnými systémy má své pevné místo stejně jako vysoce 
efektivní produkce mléka v nížinách evropských pobřežních 
oblastí.

Je známo, že již v očekávání na ukončení kvót, a obzvláště 
krátce poté, produkce mléka v EU výrazně vzrostla. To ovšem 
vedlo k nadměrnému zásobování trhu a značným problémům 
v oblasti prodeje a cen. Krize z nadvýroby dosáhla svého 
vrcholu již na jaře roku 2016 s cenami syrového mléka na hla-
dině okolo 25 ct/l a s vytvořenými zásobami sušeného odstře-
děného mléka ve veřejných skladech na úrovni okolo 380 000 
tun. Komise proto provedla některé úpravy intervenčního 
mechanismu pro běžný hospodářský rok (2018) a zejména 
pozastavila povinnost kupovat fi xní množství za pevně sta-
novené ceny. 

Již od roku 2007 pozorujeme opět zvýšenou volatilitu 
v cenách syrového mléka a určité objemové výkyvy v dodáv-
kách. Základní nařízení EU o společné organizaci trhu (SOT) 
stanoví intervenční opatření pro SOM a máslo. Ty jsou časově 
i kvantitativně omezené a jsou navrženy jako tzv. „záchranná 
síť“. Kromě toho existují možnosti podpory soukromého 
skladování másla a vybraných regionálních sýrů. 

Některé členské státy využívají také možnost podpory 
producentů mléka prostřednictvím dobrovolných spoje-
ných přímých plateb. Tento typ podpory, původně zamýšlený 
jako pomoc zemědělským podnikům ve strukturálně 

znevýhodněných oblastech, se ukázal jako mimořádně účinný 
při stabilizaci produkce mléka v řadě regionů.

Evropský mlékárenský průmysl je mimořádně úspěšný 
na celém světě. Týká se to zejména sýrů, másla a SOM, jakož 
i dalších hodnotových zpracovaných výrobků v celkovém 
objemu přibližně 18 milionů tun, přepočteno na ekvivalent 
mléka. Evropská komise trvale podporuje vývozní činnosti 
prostřednictvím programů na podporu vývozu a strategií 
k usnadnění přístupu na trhy, zejména s cílem snížit necelní 
překážky. V tom úzce spolupracuje s členskými státy a jejich 
místními odborníky.

Je potřeba také ještě připomenout význam tzv. Mléčné 
tržní observatoře. V ní se Evropská komise snaží v pravi-
delných intervalech spojit různé experty působící na trhu 
s mlékem, aby zjistila očekávaný vývoj v nadcházejících 
měsících. Informace o trhu a odpovídající hodnocení jsou 
základními prvky dobrého řízení rizik, které by měly pomoci 
producentům mléka, sdružením a svazům, zpracovatelům, 
ale také obchodníkům při jejich ekonomickém plánování 
a přijímaných rozhodnutích.

Strategická mlékařská konference Evropské 
mlékařské asociace

Na tradiční mlékařské kon-
ferenci EDA, která se 21. března 
2018 uskutečnila v Bruselu, 
se tentokrát sešlo na více než
200 mlékařských odborníků a ve-
doucích představitelů evrop-
ského mlékárenství. Nosným 
heslem letošní konference bylo: „Evropské mlékárenství – 
cesta vpřed“. 

„Úspěch mlékárenského 
průmyslu v celé Evropské unii je 
založen na dobrém fungování 
jednotného trhu, ambiciózní 
obchodní strategii EU a na spo-
lečné zemědělské politice – úspěch 
našeho průmyslu je založen na 
Evropském projektu,“ zdůraznil 
prezident EDA Michel Nalet 
(Lactalis) ve svém úvodním 
vystoupení a dodal: „Po dvaceti 
pěti letech budování jednotného 
trhu pozorujeme na úrovni člen-
ských států v posledním období 
určitou tendenci evropský trh 

opět defragmentovat. A co je ještě horší: přihlížíme tomu, 
jak Evropská komise, strážkyně všech evropských smluv, toto 
členským státům vlastně umožňuje,“ prohlásil s politováním 
prezident Michel Nalet o pokračující denacionalizaci potra-
vinového práva, zejména pokud jde o označování původu 
a nutriční značení. Předseda EDA varoval: „V minulém roce 
jsme poprvé zaznamenali pokles obchodu s některými mléč-
nými výrobky uvnitř EU. Tato tendence roztříštěnosti evrop-
ského trhu je pro nás dále nepřijatelná.“ 

V první konferenční sekci vystoupil náměstek ministra 
zemědělství Bulharska Dr. Cvětan Dimitrov, který současně 
zastupuje bulharské ministerstvo zemědělství, a protože je 
v tomto pololetí Bulharsko předsednickou zemí EU, před-
sedá také Radě ministrů. Dr. Dimitrov vypracoval pro před-
sednictví své země v EU jasnou a výraznou linii bulharských 
zemědělských priorit. Rozpoznal problémy v rovnováze 
mezi několika různými prioritami zemědělců, zpracovatelů 

Prezident EDA
Michel Nalet (Lactalis)
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a spotřebitelů. „Hlavní prioritou našeho předsednictví je orga-
nizovat účinnou diskuzi o modernizaci a zjednodušení SZP 
a jejím přiměřeném fi nancování,“ prohlásil náměstek. Podle 
něj se v minulosti strategie zaměřovaly spíše na krátkodobá 
řešení krizových situací, ale nebyl nalezen žádný nástroj, 
který by dlouhodobě řešil problémy v odvětví mléka a mléč-
ných výrobků. Dr. Dimitrov také popsal úlohu a odpovědnost 
bulharského předsednictví EU, které se odvolává na společné 
dlouhodobé výzvy, jako je ochrana životního prostředí, udr-
žitelnost zemědělství EU, mezinárodní obchodní jednání 
a obchodní vztahy mezi EU a Velkou Británií. 

Zástupce Bulharska zakončil své vystoupení předsta-
vením bulharského mlékárenství a výčtem rozmanitosti bul-
harské mléčné výroby založené nejenom na kravském, ale také 
na ovčím, kozím a buvolím mléce. Tyto zvláštnosti a potřeba 
řešit společné výzvy jednoznačně podporují konstruktivní 
ambice bulharské vlády během jejího předsednictví v EU.

Na něj navázal Tom Tynan, člen kabinetu komisaře EU 
pro zemědělství Phila Hogana. Ten se ve svém vystoupení 
zaměřil na projekt nové SZP po roce 2020 a popisoval názory 
útvarů Komise na tuto záležitost. „Brexit představuje hrozbu 
pro mlékárenský průmysl Spojeného království a současně pro 
celou EU 27,“ uvedl, když se začal dotýkat budoucích vztahů 
mezi EU a Velkou Británií, a s odvoláním na připomínky 
Michela Naleta k jednotnému evropskému trhu poznamenal: 
„Jednotný trh je největším přínosem Evropské unie. Zavedení 
celního kontrolního systému by bylo velkým šokem nejen pro 
hospodářství. Máme plně integrované dodavatelské řetězce, 
zejména v mlékárenském průmyslu.“

Kromě obrovských důsledků brexitu na celý mléká-
renský sektor Tom Tynan ocenil především význam dalších 
obchodních diskuzí v porovnání s ofi ciálními politickými jed-
náními vedenými o brexitu. Velice ocenil dokument „Budouc-
nost mlékařského rámce EU-UK“, který vypracovala EDA 
a zaslala hlavním vyjednavačům o brexitu panu Michaelu 
Barnierovi z EU a panu Davidu Davisovy, hlavnímu vyjed-
navači na straně Spojeného království. „Společná zemědělská 
politika je hodnota za peníze,“ ukončil toto své hodnocení.

Zástupce Evropské komise pak poukázal na budouc-
nost Společné zemědělské politiky (SZP) a zdůraznil, že plá-
novaná reforma bude evolucí, a ne revolucí. Jednotná SZP 
nemůže být vhodná pro všechny zemědělce v EU. „Pokud 
chceme dosáhnout maximální dividendy ze SZP, tedy pokud 
jde o pracovní místa, růst a investice, pokud jde o ochranu 
životního prostředí a kvalitu potravin, musí vždy v popředí 
stát zájem o aktivní přístup každého členského státu,“ dodal. 
Hovořil také o významu SZP, pokud se týká udržitelnosti, 
což nám přinese jistě ekologickou dividendu, kterou občané 
EU od SZP rovněž očekávají. Citoval prezidenta Evropské 
komise Jean-Claude Junckera, který prohlásil, že „…celá 
SZP stojí poloviční šálek kávy na jednoho občana denně.“ Tom 
Tynan nakonec zdůraznil obrovský přínos mlékárenství pro 
pracovní místa, investice a růst v EU a připomněl také důle-
žitost ochrany mléčných výrobků. „To je to, co nazývám hod-
notou za peníze,“ zdůraznil Tom Tynan.

Dalším řečníkem byl Peter Giørtz-Carlsen, výkonný 
viceprezident pro Evropu společnosti Arla Foods, který se 
vyjadřoval k tomu, co je hybnou silou dnešního mlékárenství. 

Svůj příspěvek nazval: „VRAŤME IMAGE MLÉKU – 
Není nic lepšího než mléko“. 

„Brexit a vedení negativních debat o mléku a mléčných 
výrobcích jsou hlavními problémy našeho odvětví. Podíváme-li 
se na oba tyto problémy, pochopíme, že diskuze ztrácí často veš-
kerý smysl pro zdravý rozum,“ prohlásil Peter Giørtz-Carlsen 
ve svém vystoupení a později ještě dodal: „Mýty a alterna-
tivní fakta, které byly součástí referenda v brexitu v roce 2016, 

byly nyní nahrazeny sděleními, že 
Spojené království se stane třetí 
zemí, ale nejdůležitější třetí zemí 
a největším obchodním partnerem 
EU.“

Evropský šéf společnosti 
Arla dále zdůraznil, že mlékáren-
ství Velké Británie je pro evropské 
partnery mimořádně důležité 
a „tvrdý brexit“ by pro mlékáren-
ství EU byl velice škodlivý. „Nej-
lepším možným řešením je dohoda 
o volném obchodu bez celních 
sazeb,“ uvedl. „To, jak se celé pro-
blematice brexitu za posledních 
12 měsíců věnovala EDA, a pro-
aktivní dokumenty pro jednání 

obou stran, které tým EDA vytvořil, to je neskutečné. Doku-
menty zahrnují popis problému při navrhování řešení budoucí 
dohody mezi Spojeným královstvím a EU, pokud jde o oblast 
mléka,“ uvedl.

Druhou hlavní výzvou je vnímání mléka spotřebiteli. 
To dobré, co obsahuje jedna pouhá sklenice mléka, se stále 
více zpochybňuje, a spotřebitelé se přiklánějí k různým alter-
nativám. Peter Giørtz-Carlsen popisoval rostoucí zmatek 
v myslích spotřebitelů. Emocionální kampaně nevládních 
organizací úspěšně ovlivňují veřejné mínění tím, že použí-
vají pouze selektivní informace a zachovávají přímý a emoční 
přístup ke spotřebitelům. „Není divu, že jedna čtvrtina britské 
populace aktivně snižuje příjem mléka a mléčných výrobků 
a trh s alternativami roste,“ prohlásil Peter Giørtz-Carlsen. 
To je skutečná výzva pro naše odvětví, a právě zde musíme 
v rozpravě posílit. „Ale není nic lepšího než mléko – podívejte se 
na jeho obsah bílkovin, vápníku a dalších živin. A pak se podí-
vejte třeba na mandlový nápoj. Víte, že v mandlovém nápoji 
je pouze 3 % mandlí? Musíme vybudovat zcela nové spojení 
s našimi spotřebiteli, zdůrazňovat jedinečnou nutriční hod-
notu a uznávat naši environmentální udržitelnost,“ obrátil se 
s touto výzvou na publikum.

Na zástupce Arly navázal Jacques Creyssel, generální 
ředitel francouzské maloobchodní organizace FCD, který 
prohlásil: „… emoce utvářejí trh.“ Dále tento řečník zdůraznil 
několik radikálních změn, které procházejí maloobchodním 
odvětvím: revoluce obchodního modelu, revoluce v důsledku 
příchodu elektronického obchodu (riziko pro třetinu pra-
covních míst v maloobchodě) a digitální revoluce s úplnou 
změnou například v hodnotě dat a modelech dodávání. „97 % 
růstu francouzského maloobchodu pochází z produktů malých 
a středních podniků, od malých lokálních producentů a biový-
robců a výrobců bezlepkových potravin.“ Dále vysvětlil, jak by 
maloobchodníci neměli podceňovat očekávání spotřebitelů – 
spotřebitelé chtějí zdravé a přírodní potraviny, bioprodukty, 
a to vše ve stejnou dobu, ale také za stejnou cenu, jakou mají 
potraviny současné.

Francouzský maloobchodní šéf uzavřel své vystou-
pení úvahou zdůrazňující rostoucí význam transparentnosti 
výživy, původu, výrobních metod a složení výrobků. „Mnoho 
spotřebitelů nedůvěřuje potravinářskému průmyslu,“ dodal. 
Proto musíme lépe informovat spotřebitele a posílit důvěru 
mezi všemi aktéry potravinového řetězce. 

Moderátor konference Wim Kloosterboer z nizozemské 
společnosti FrieslandCampina uzavřel živou rozpravu sdě-
lením, že „…nejdůležitějším poselstvím je potřeba větší spo-
lupráce a lepší komunikace mezi mlékárenským průmyslem 
v EU a maloobchodem jako cesta ke společnému budoucímu 
úspěchu.“ �

Peter Giørtz-Carlsen, 
výkonný viceprezident 
pro Evropu společnosti 
Arla Foods
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ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

www.rittal.cz

 ◾ střecha se sklonem 30°

 ◾ silikonové těsnění 
s možností výměny

 ◾ snadno čistitelné uzávěry 
a skryté panty

Zaručená ochrana a snadné čištění

Systém rozváděčových skříní 
Hygienic Design



13
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

8
r o z h o v o r

Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:
Ing. PETR ŠIKÝŘ, MBA,

provozní ředitel EKO-KOM, a. s.

1. Starost o ekologii a naše životní prostředí, to je jeden z vel-
kých úkolů společnosti EKO-KOM. Je skvělé, že je tato oblast 
také významnou součástí evropské legislativy. Dne 18. dubna 
2018, a to je velmi čerstvá zpráva, přijal Evropský parlament 
cirkulární balíček. Bude toto opatření mít vliv na chování 
vašich klientů? A co to znamená pro český potravinářský prů-
mysl?

Máte pravdu, Europarlament skutečně přijal všechny 
navrhované změny evropských směrnic: obalové, odpadové, 
o skládkování a o výrobcích s ukončenou životností. Řekl 
bych, že se jedná o velmi rozsáhlou legislativní změnu, která 
se postupně dotkne téměř každého průmyslového podniku 
v EU, tedy i u nás. Osobně jako velmi důležitou součást balíčku 
považuji ambici Evropské komise na vynutitelnost balíčku 
v jednotlivých státech. Víte, stávající směrnice jsou transpo-
novány do všech národních legislativ, ale pokud máte zkuše-
nosti s našimi nejbližšími sousedy, jako je Slovensko, Polsko 
nebo SRN, tak musíte mít zcela přirozeně pochybnosti, jestli 

jsou požadavky těchto směrnic skutečně naplňovány ve všech 
státech stejně, a tudíž i dopad na průmysl těchto států formou 
financování recyklace obalových odpadů. Velmi jednodu-
chým ukazatelem je například skutečnost existence sběrné 
sítě na tříděný odpad. Jak může stát, kde infrastruktura na 
tříděný sběr neexistuje, vykazovat podobnou efektivitu sběru 
spotřebitelských obalů a menších nádob jako ČR, kde máme 
přes 353 000 nebo bezmála 354 000 barevných kontejnerů? 
Odpověď je jednoduchá, nemůže. Jenže papír, tužka a statis-
tika snesou vše. Naštěstí si toto EK uvědomuje a bylo o tom již 
několikráte na veřejných fórech diskutováno, například i pod 
křídly OECD. Věřím, že se nyní tyto záležitosti mezi jednotli-
vými členskými státy srovnají. 

2. A mohl byste blíže rozvést, co toto legislativní opatření, tedy 
cirkulární balíček, konkrétně obsahuje?

Dobrou zprávou pro český průmysl pohybující se 
v oblasti obalů je, že spoustu věcí už česká legislativa v sobě 
zahrnuje a že průmysl nečekají žádné zásadní a výrazné legis-
lativní proměny. Navíc za poměrně důležitou skutečnost 
považuji, že doba implementace v oblasti obalů je stanovena 
až na 54 měsíců. Ještě je nutné zmínit jednu skutečnost, a to, 
že základní legislativa je sice schválena, ale nejsou známy 
parametry některých prováděcích předpisů. Každopádně 
nově budou zavedeny recyklační kvóty pro obaly z železa 
a pro hliníkové obaly, defi nuje taktéž nová recyklační pro-
centa až do roku 2035. Směrnice taktéž řeší záležitosti týkající 
se EPR – rozšířené odpovědnosti výrobců – defi nuje, jak by
„EKO-KOMy“ v jednotlivých státech měly vypadat, a určuje 
jejich nastavení jako subjekty veřejné služby, a nikoli jako 
standardní byznys. Pro průmysl například zavádí i povin-
nost podílet se na nákladech spojených s litteringem (volné 
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odhazování odpadků) společně s obcemi a samotnými spo-
třebiteli. Obsahují i pasáže zaměřující se na internetové 
obchody, tak aby se nemohly ze svých povinností vyvléknout. 
Klade také důraz na eko-modulaci poplatků, transparentnost 
systémů, eko-design obalů a jednotlivých výrobků a samo-
zřejmě vyvíjí tlak na opakované použití. Vzhledem k tomu, že 
se jedná opravdu o velmi masivní legislativní aktualizace, je 
potřeba počkat i na prováděcí předpisy a provést hlubší ana-
lýzu. Ale jak jsem už zmínil, v oblasti obalů by český průmysl 
neměly zasáhnout nějaké dramatické legislativní změny.

3. To je příliš mnoho nových termínů, na které si budou muset 
všichni účastníci, včetně výrobců a prodejců potravin, zvyk-
nout a osvojit si jejich význam. Co je to tedy eko-modulace 
a eko-design, co tyto termíny znamenají?

Eko-design je o tom, aby veškeré výrobky včetně obalů 
byly konstruovány tak, aby byly co nejméně škodlivé k život-
nímu prostředí. Reálně to znamená, aby déle plnily svůj účel, 
byly vyrobeny z co nejvíce obnovitelných nebo recyklova-
ných zdrojů a až ukončí svoji funkci nebo životnost, aby byly 
snadno v daném regionu lehce recyklovatelné. Eko-modu-
lace je nástroj systémů EPR (netýká se to jenom obalů), aby 
nastavily svoji poplatkovou politiku tak, aby byl výrobce moti-
vován k eko-designu svých výrobků a i obalů. V praxi nejde 
o to vybrat celkově více peněz, ale peníze vybírat podle reál-
ných nákladů spojených s recyklací výrobků nebo obalů tak, 
aby celkový objem prostředků určených na zpětný odběr 
a recyklaci byl stejný. Po pravdě si reálnou aplikaci nedokážu 
v oblasti obalů zatím představit, ale věřím, že bude jasněji po 
zveřejnění jednotlivých prováděcích předpisů.

4. Zálohování obalů, zejména skleněných, má u nás dlouhou 
tradici. Ne tak u obalů dalších. V poslední době se stále čas-
těji řeší otázka zavedení záloh na PET lahve. Jaký na to máte 
názor? 

Vše má své výhody i nevýhody. V tuto chvíli se PET lahve 
v ČR sbírají prostřednictvím žlutých kontejnerů na ulicích 
spolu s ostatními plasty. Lidé se za poslední dekádu nau-
čili tento systém používat, akceptují ho a návratnost PET 
obalů dosahuje zhruba 70 %. Naproti tomu zavedení záloh 

by znamenalo významné počáteční investice zejména pro 
obchodníky. To by se určitě do jisté míry přeneslo i na spo-
třebitele, kteří by si museli pravděpodobně za nápoje v zálo-
hovaných PET lahvích připlatit, a k tomu samozřejmě ještě 
zaplatit vratnou zálohu. Je třeba zejména poukázat na to, že 
zvažované zálohování je pro jednorázové PET lahve, se kte-
rými bude následně nakládáno jako s těmi, které se dnes třídí 
do žlutých nádob. Nebudou tedy opětovně naplněny, jak si 
laická veřejnost často myslí, ale budou stejně jako nyní recy-
klovány na druhotnou surovinu pro výrobu. Se zavedením 
záloh pak samozřejmě nastává i riziko, že když spotřebitel 
bude vracet prázdné zálohované PET lahve prostřednictvím 
obchodů, tak s ostatními plastovými, papírovými a skleně-
nými odpady už nebude ochoten chodit zvlášť k barevným 
kontejnerům, a třídit přestane. 

5. Spotřeba potravin a dalších tekutých výrobků v PET lah-
vích dosáhla na našem trhu obřích rozměrů. Dokonce k nim 
patří i výrobky, o nichž si řada odborníků, ale i spotřebitelů 
myslí, že by v PETu být neměly, například pivo. Ale zálohy 
u nás zatím, i přes některé snahy, neprošly. A přitom v jiných 
státech fungují zálohy docela dobře. Proč ne v ČR?

Osobně se domnívám, že zálohový systém může fun-
govat tam, kde neexistoval nebo dosud neexistuje žádný fun-
gující systém sběru tříděných odpadů, nebo v těch státech, 
kde byl zálohový systém prvním systémem zpětného odběru 
obalových odpadů. Tam mají zálohy smysl. Ale když se zálohy 
zavádí tam, kde již existuje rozvinutá infrastruktura třídění 
odpadů, měly by se vztahovat jenom na vratné opakovaně 
použitelné obaly, které mají své místo na trhu. Zavádění záloh 
na tzv. jednocestné obaly nedává příliš smysl. Každopádně na 
otázku, zda se zálohování PET lahví v ČR ekonomicky či envi-
ronmentálně vyplatí či nikoli, odpoví nová expertní studie. 
Několik studií na toto téma již bylo v minulosti zpracováno, 
ale jejich závěry nevyzněly pozitivně pro zavedení záloh.

6. Statistika je vždy velmi poučná pro hodnocení práce, a to 
nejen pro získání přehledu, ale je odrazovým můstkem pro 
správná rozhodnutí pro budoucí čas. Společnost EKO-KOM 
zveřejnila nedávno nové statistiky o třídění odpadu. Jak hod-
notíte tyto výsledky za rok 2017?

Za velmi pozitivní považuji skutečnost, že i v loňském 
roce pokračoval rostoucí trend – a to nejen v množství vytří-
děných odpadů na osobu a rok, ale také v podílu aktivně tří-
dících obyvatel, v počtu kontejnerů na tříděný odpad a díky 
tomu se opět zkrátila docházková vzdálenost. Pokud to tedy 
shrnu, v roce 2017 soustavně třídilo svůj odpad 73 % obyvatel 
ČR, předloni to bylo 72 %. Každý obyvatel vytřídil v průměru
47 kilogramů papíru, skla, plastů a nápojových kartonů 
plus 13 kilogramů kovů. V roce 2016 to bylo 45 kg plus
11 kg kovů. Podařilo se ještě více zahustit síť barevných kon-
tejnerů, takže ke konci roku 2017 měli lidé k dispozici bez-
mála 354 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na 
tříděný odpad. Barevné kontejnery se přiblížily k domác-
nostem o další 4 metry – průměrně to tedy k barevným kon-
tejnerům máme jen 92 metrů. To jsou necelé 2 minuty chůze. 

7. Je stále mnoho lidí, kteří domácí odpad netřídí. Zmínil 
jste však, že podíl aktivně třídících obyvatel vzrostl a vzrostlo 
i množství vytříděného odpadu. Jsou tyto vlivy dány změnou 
chování obyvatel, nebo třeba jen tím, že je odpadů stále více 
a více?

Jedním ze zásadních nástrojů, jak zjišťujeme cho-
vání českých spotřebitelů a vývoj jejich postojů, jsou prů-
zkumy postojů obyvatel, které periodicky realizujeme. Jsme 
tím pádem schopní sledovat i trendy. V posledních letech 
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například mezi třídícími občany ČR velmi posiluje  přesvěd-
čení, že tříděním odpadů aktivně přispívají k zabránění rozši-
řování skládek. Ukazuje se, že je to silnější motivace ke třídění 
než například různé finanční stimuly za třídění zkoušené 
v některých z měst a obcí ČR. 

8. Systém třídění a recyklace obalových odpadů tedy v ČR 
funguje dobře, přesto se občas objevují kritické názory vůči 
monopolnímu postavení AOS EKO-KOM, která provoz sys-
tému zajišťuje. Jaké máte argumenty?

Myslím, že situaci nejlépe popisují právě jasné a kva-
litní dlouhodobé výsledky naší činnosti. AOS EKO-KOM je 
sice jediná na tuzemském trhu, ale přesto z hlediska třídění 
a recyklace obalových odpadů dosahuje český systém dob-
rých výsledků v rámci EU při nízkých jednotkových nákla-
dech. To potvrzuje studie BIOIS zpracovaná pro Evropskou 
komisi, která komplexně srovnala účinnost a výkonost evrop-
ských systémů. V tuzemsku se roční náklady na třídění a recy-
klaci přepočtené na jednoho obyvatele pohybují kolem 5 eur, 
zatímco v sousedním Německu jsou náklady více než dvoj-
násobné a v Rakousku pak čtyřnásobné. Český model je 
hodnocen velmi pozitivně i z hlediska funkčnosti a transpa-
rentnosti.

9. Souhlasím, ale to jen jeden pohled. Na ministerstvu jsou 
ale další žádosti o autorizaci. Jak byste vnímali případně 
další hráče na trhu?

Již několikrát jsme uvedli, že EKO-KOM se vstupu další 
AOS na český trh nebrání, musí však pro další AOS platit 
stejně tvrdé podmínky. V každém případě ale upozorňujeme, 
že stávající systém se v ČR rozvíjí a funguje téměř 20 let – je 
efektivní, a jak zmínila ekonomická studie CETA, s nižšími 
náklady než v zemích, kde je konkurenční prostředí. Případný 
příchod dalších AOS by tedy neměl systém, který v ČR fun-
guje, zbourat, ale naopak by měl být navrhován tak, aby došlo 
k dalšímu zkvalitnění služeb. Podívejte se, v Rakousku, kde 
nyní mají nově konkurenci, se na její zavedení připravovali 
více než 5 let, kdy probíhaly podrobné analýzy, a to jak ekono-
mické, tak i legislativní. Tato příprava se nakonec aplikovala 
do jejich nové legislativy, která je velmi robustní, ale zároveň 

detailně popisuje vzájemné fungování a spolupráci více AOS 
v jednom státě. 

10. Ekologické cítění je silný hnací motor v myšlení lidí právě 
v oblasti třídění odpadů v domácnosti. A u vás, tedy u orga-
nizátorů sběru odpadů, je tento vztah k přírodě a našemu 
životnímu prostředí naprostou samozřejmostí. S tím souvisí 
i vztah ke krajině a naší zemi. Vím z našich rozprav o Vašem 
vřelém vztahu k jižní Moravě a Vašemu rodišti Znojmu. Mohl 
byste vyjádřit tuto spojitost – ekologie a rodný kraj – a jak se 
promítá do Vaší práce?

Myslím si, že všichni mí kolegové, včetně mě, mají 
k ochraně životního prostředí pozitivní postoj, ale na druhé 
straně je v nás také určitě veliká míra racionality a efekti-
vity. Myslíme si, že jakékoliv bezúčelné mrhání prostředky je 
špatně, a myslím to jak směrem k „ekohujerství“, tak i směrem 
k naprosté environmetální netečnosti a ignoraci. Je pravdou, 
že můj rodný kraj mě formoval i v oblasti vztahu ke krajině 
a její ochraně. Část mých předků byla spjata se Znojem-
skem, až kam sahají farní záznamy, a já ctím historický vztah 
k rodné zemi. Znojemsko a samotné město Znojmo považuji 
za opravdu nádherný kus země, ke kterému by se mělo přistu-
povat tak, aby byl na jednu stranu zachován jeho ráz, ale na 
druhou stranu je potřeba se postarat o rozvoj regionu, který 
byl bohužel za posledních 100 let několikrát uměle zabrzděn, 
a to jak po roce 1918 vznikem hranice, tak v roce 1938 připo-
jením k Německé říši, 1945 odsunem části původního obyva-
telstva a 1948 uzavřením hranic s Rakouskem. Jsem rád, že 
po revoluci se tam velmi pomalu začíná vracet život a obno-
vovat tradice – a to jak folklórní, jako je například Hroznová 
koza, tak i obnova malých tradičních živností spojených se 
zemědělstvím. Jako je například rukodělná výroba znojem-
ských okurek nebo můj kamarád Otto vaří a úspěšně prodává 
výborné marmelády z ovoce vypěstovaného na Znojemsku. 
Určitě bych chtěl pozvat čtenáře vašeho časopisu, ať se do his-
torického města Znojma a jeho okolí včetně Národního parku 
Podyjí přijedou podívat. Je tam krásně!

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�



16
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

8
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Bez přidaných éček 
Praktické balení pro celou rodinu 
Šetří Váš čas strávený přípravou

Vodňanská drůbež

Je tu léto 
ten pravý čas grilování!

Když grilovat, tak maso. Když maso, tak kuřecí. Když kuřecí, tak z Vodňan.

Způsob úpravy jídla nad otevřeným ohněm je stejně starý, jako lidstvo samo. I proto tento jednoduchý a rychlý způsob úpravy přežil mnohá staletí,  
aby se stal součástí dnešního moderního životního stylu. Dobré počasí, výborné jídlo, báječní přátelé a skvělá nálada jsou základem dnešní správné  

„grilovačky“. A aby bylo Vaše grilování opravdu dokonalé, připravili jsme pro Vás několik specialit na gril, díky kterým se stanete královnou  
či králem letošního grilování.

Tipů na gril není nikdy dost 

Na závěr jsme pro Vás připravili několik tipů, jak přípravu Vaší báječné grilovač-
ky ještě o kousek vylepšit :) 

• Před grilováním potřete mřížku kouskem slaniny. Maso se nebude přichytávat. 
• Maso dávejte pouze na rozpálený gril, aby se utvořila kůrka, která vše dobré v mase 

uzavře. Grilujete-li na vlažném grilu, je větší pravděpodobnost, že maso vysušíte. 
• Na obracení masa nepoužívejte vidličku, ale grilovací kleště. Píchnutím do masa 

ztrácíte tolik cenou šťávičku. 
• Ideálním společníkem je kuchyňský teploměr, který napoví, že je Vaše maso hotové. 

Dobrou chuť!  

Šetří Váš čas strávený přípravou

Vodňanská drůbežž

NaNa závzávěr ě jj
ky ještě o 

• Před gri
• Maso dá

uzavře. 
• Na obra

ztrácíte 
• IdeIdeálnálnímím

Vodňanská drůůůbbbeežžžžžžžž
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Musí být
masné výrobky 

vždy růžové?

Prof. Ing. PETR PIPEK, CSc.

Nemusí…

Ale většinou jsou, a dokonce by být měly, i když zoufalé 
snahy vynechat přídatné látky s E-kódem vedou k dema-

gogickým závěrům. Záleží však na druhu výrobku.
Pokud masné výrobky nejsou zelené v důsledku zkázy, 

mohou být růžové, šedohnědé, popř. oranžové. Zaleží na 
tom, zda při výrobě, nejčastěji v důsledku tepelné denaturace, 
dojde k oxidaci centrálního atomu železa v hemové skupině 
myoglobinu, nebo je této oxidaci zabráněno přídavkem dusi-
tanu sodného (viz obr. 1).

Přídavek dusitanů (E250) při solení masných výrobků 
vede k vytvoření pevného nitroxyhemochromu a stabilizaci 
barvy při tepelném opracování masných výrobků (vzniká 
růžová „salámová“ barva). Vzniklý nitroxyhemochrom je 
relativně stabilní, přesto se působením světla a vzdušného 
kyslíku rozkládá (blednutí či šednutí nákroje). 

Dusitan sodný (E250) se smí přidávat pouze ve formě 
dusitanové solicí směsi1, čímž je zabráněno možnému pře-
dávkování. Tím je zajištěna zdravotní nezávadnost i přesto, že 
dusitan může působit toxicky, ovšem jen v dávkách o několik 
řádů vyšších. Naopak v masných výrobcích je jeho přítom-
nost ze zdravotního hlediska žádoucí, protože brání klíčení 

spor Clostridia botulinum, a tím i tvorbě botulotoxinu – kde je 
dusitan, tam není klobásový jed.

Masné výrobky s dusitanem jsou tedy růžové: šunka, 
salámy, špekáčky, párky, klobásy… Naproti tomu výrobky 
bez dusitanů, solené pouze chloridem sodným, jsou šedo-
béžové až hnědé: jitrnice, jelita, domácí sekaná (průmyslová 
je růžová, protože se vyrábí s dusitanovou solicí směsí), bílé 
a bavorské klobásy („Bratwurst“)…

Jak k růžovému vybarvení dochází?

Vytvoření červenorůžové nebo růžové barvy naloženého 
masa nebo masných výrobků spočívá v tom, že při reakci 
dusitanů s hemovými barvivy se zabrání oxidaci atomu železa 
v hemu při tepelném opracování.

Pro reakci je třeba oxid dusnatý, který se naváže na 
železo v hemové skupině myoglobinu nebo hemoglobinu, 
a tak brání oxidaci tohoto železa a změně barvy na hnědou 
nebo šedou. Je to podobný princip jako v případě vazby kys-
líku u čerstvého masa, jak jsme si říkali v předchozím článku.

Jenže mi nepřidáváme oxid dusnatý, ale dusitan 
sodný. Ten se musí z trojmocné formy (-itý) zredukovat na 
dvojmocnou formu (-natý). K tomu může sloužit mnoho 
redukčních činidel, včetně myoglobinu, který tak funguje 
nejčastěji.

Ovšem pokud myoglobin zredukuje dusitan na oxid 
dusnatý, tak se sám zoxiduje a … vzniká hnědý metmyo-
globin. Ano, tak tomu skutečně je a každý, kdo viděl dílo na 
masné výrobky nebo čerstvě naražené salámy, ví, že se kamsi 
ztratila červená barva a maso, dílo či salám se staly šedohně-
dými. Ale to jsme přece nechtěli…

H+ + Mb + NO2
- → NO + MetMb+[OH-] 

Ono je to však ve skutečnosti trochu jinak: vytvořený 
oxid dusnatý reaguje s jinou molekulou myoglobinu, vytvoří 
se nitroxymyoglobin 

Mb + NO → MbNO,

a tím se brání oxidací. Takže bilance vypadá tak, že jsme jednu 
molekulu zachránili, druhou naopak zoxidovali. Jenže…

…jenže existují redukční mechanismy, které ten oxidací 
vytvořený metmyoglobin zase dokážou zredukovat, a tak 
může vstoupit další podíl do tvorby nitroxymyoglobinu. 

Jak se metmyoglobin může zredukovat? Působí enzymy, 
dehydrogenázy, další redukční činidla a cystein, aminokyse-
lina s redukční thiolovou skupinou (–SH). Pokud se masný 
výrobek (dosud šedý) zahřeje, dochází k denaturaci bílkovin, 
změní se uspořádání bílkovinných molekul a uvedené thio-
lové skupiny se zpřístupní. Mohou pak redukovat metmyo-
globin a zoxidují se na disulfi dové skupiny cystinu. A tohle 
přece ví každý udírenský – že mu při záhřevu párky nebo 
salámy, původně šedé, zrůžoví. Navíc dochází k denatu-
raci i nitroxymyoglobinu a vzniká relativně stabilní růžové 
barvivo nitroxyhemochrom. Zbavil se bílkovinného nosiče 
globinu, čili je to jen hemová skupina s dativně navázanou 
molekulou oxidu dusnatého. Tyto reakce nejsou samozřejmě 
tak jednoduché, probíhají i další postranní reakce, ale pro 
pochopení vzniku růžové barvy salámu nám takový popis 
postačí.

Velmi často se přidávají antioxidanty, které pomohou 
zredukovat dusitany, a tím urychlit vybarvovací reakce 
i zlepšit stabilitu barvy. Nejčastěji se používá kyselina 

1  Dusitanová solicí směs (DSS) je světově známá jako Praganda; název připomíná patentovanou směs uzenáře Ladislava Nachmüllnera, 

který měl za první republiky svoji dílnu v Praze-Ďáblicích.

Obr. 1   Zatímco pečeně vyrobená s dusitanovou solicí směsí 
je růžová, domácí sekaná osolená pouze jedlou solí je 
hnědá v důsledku oxidace hemových barviv.
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askorbová (E300) nebo její sůl askorban sodný (E301). Je 
však nutno dodat, že nevhodné dávkování může způsobit pro-
blémy s barvou.

Je růžová barva stabilní?

Je a není, jak se to vezme. V salámu nebo šunce, které 
nejsou nakrojené, je toto barvivo stabilní téměř nekonečně 
dlouho. Soudě podle šunek v konzervě, které jsme měli k dis-
pozici, určitě několik desetiletí.

Jiná situace však nastane, pokud se salám, šunka nebo 
jiný masný výrobek nakrojí a vystaví působení světla a kys-
líku. V tom případě dochází k uvolnění molekuly oxidu dusna-
tého z vazby v hemu a hem je následně oxidován na hemin, 
barva se mění na světle šedou, nastává šednutí či blednutí 
nákroje masných výrobků.

Tomuto šednutí může účinně bránit vhodný obal a atmo-
sféra. Vnitřní atmosféra uvnitř obalu by měla (na rozdíl od čer-
stvého masa) obsahovat minimum kyslíku; znamená to použít 
buď vakuové balení, nebo vnitřní ochrannou atmosféru tvo-
řenou dusíkem a oxidem uhličitým (obvykle v poměru 70 : 30). 
Obal musí být samozřejmě jen minimálně propustný pro kyslík 
a měl by propouštět jen minimum světla kratších vlnových 
délek (ultrafi alové – modré). Chytrý výrobce obvykle ponechá 
na balíčku jen minimální plochu, kterou může do balíčku pro-
niknout světlo – z jedné strany použije hliníkovou folii a z druhé 
strany výrazný potisk obalu a co možná největší etiketu.

Proč jsou některé masné 
výrobky šedé či šedohnědé

Některé výrobky však přece jen nejsou růžové, nýbrž 
šedohnědé. Jde většinou o tradiční výrobky z domácích zabi-
jaček, jako je tlačenka, jitrnice, játrový salám… U těchto 
výrobků se nepřidává dusitan ani dusičnan, proto se v prů-
běhu záhřevu změní červená barva nativního myoglobinu 
na šedohnědou barvu hemichromů stejně jako v případě 

vařeného masa. Taková barva je pro tyto výrobky typická, 
naopak růžová by působila nepřirozeně. Podobně je tomu 
i u domácí sekané, kdy hospodyňka samozřejmě pracuje 
s obyčejnou jedlou solí a nepoužívá Pragandu, tedy dusita-
novou solicí směs (viz obr. 1).

Stejně tak je obvyklá, nebo přinejmenším by měla být, 
šedá barva u klobás, které jsou určené pro grilování, pečení 
či smažení. S ohledem na záhřev na vysokou teplotu by se zde 
neměly přidávat dusitany, navíc opečená klobása bez dusi-
tanů (německy: „Bratwurst“) má díky tomu svoji specifi ckou 
chuť (viz obr. 2).

Proč je lososová šunka lososově oranžová?

Zvláštní kategorií jsou syrové šunky (pršut, parmská 
šunka, šunka Serrano, San Danielle) nebo lososová šunka, 
které mají lososově oranžovou barvu (viz obr. 3). Původně 
se soudilo, že jde o mikrobiální stabilizaci barviva, redukci 
metmyoglobinu. Před několika lety však bylo zjištěno, že pod-
statou této barvy je výměna centrálního atomu železa za zinek. 
Existují samozřejmě i syrové šunky s přídavkem dusitanu, které 
jsou růžové, ale není to pak to pravé Prosciutto či pršut. Bývá 
tomu u levnějších výrobků (německy „einfacher Qualität“).

Nežádoucí barevné změny masných výrobků

Barva masných výrobků se může měnit v důsledku 
chemických reakcí nebo činností mikroorganismů. Růžové 
výrobky mohou šednout nebo získávat zelené odstíny, naopak 
výrobky, kde se očekává barva šedohnědá (grilovací klobásy, 
tlačenky aj.), mohou zrůžovět. Změna barvy není jen záleži-
tost estetická, ale je především signálem, že se ve výrobku děje 
něco nežádoucího.

Zrůžovění šedohnědých výrobků

U některých grilovacích klobás či párků, nakrájené tla-
čenky, ale i např. naplátkované dušené plece se po určité době 
pobytu na vzduchu při teplotě místnosti objevuje postupné 
růžovění (popř. červenání) povrchových vrstev (viz obr. 4).
V případě balených výrobků jev může být doprovázený 
i tvorbou mléčně bělavého slizu.

Zdánlivé zlepšení barvy však v tomto případě znamená, 
že došlo k mikrobiální redukci trojmocného železa v molekule 

Obr. 2   Bavorské párky (bez dusitanů) určené ke smažení či gri-
lování jsou šedobéžové.

Obr. 3   Lososová šunka má oranžovou barvu díky zvláštní 
reakci hemových barviv se zinkem. Název pochází od 
lososové barvy, nikoliv od suroviny – tou je jádro vepřové 
pečeně.
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hemových barviv (metmyoglobinu nebo hemichromů) na 
dvojmocnou formu, kdy vzniká červené či růžové zbarvení. 
Současně však probíhá mikrobní rozklad a zkáza výrobku. 
Tuto schopnost mají některé mléčné bakterie (laktobacily), 
enterokoky (E. faecalis, E. gallinarium aj.) a Pseudomonas 
fragi.

Zelenání, zelenání, zelenání…

Již při popisu barevných vad syrového masa jsme si 
řekli, že při rozkladu hemové skupiny vznikají zelené deriváty. 
U masných výrobků je to nejen nápadné, ale v případě kažení 
velmi časté. Každopádně zelená barva masných výrobků je sig-
nálem, že se ve výrobku děje něco nekalého, dochází ke zkáze, 
výrobek může být i nebezpečný pro spotřebitele, mohou zde být 
patogenní mikroorganismy. Příčinou bývá reakce s peroxidem 
vodíku či sulfanem, které se do masných výrobků dostanou 
nejčastěji činností mikroorganismů, v řadě případů to bývají 
laktobacily, ale stejně působí i různé enterobakterie aj. 

Kdy mohou takové mikrobní děje nastat? V případě 
vysoké výchozí kontaminace surovin, v důsledku nedodr-
žení technologického postupu (např. nedostatečný záhřev či 
nedostatečné vysušení) a při nevhodném skladování (obvykle 
při nedodržení chladicího řetězce).

Začněme u výchozí kontaminace. Platí, že žádný kon-
zervační zákrok nelikviduje veškerou mikrobiotu, ale pouze 
snižuje její koncentraci. Při tepelném zákroku se tedy v pří-
padě „čisté“ suroviny sníží počty mikroorganismů na 
takovou úroveň, že se nemohou během předpokládané doby 

p o u ž i t e l n o s t i  v ý r o b k u 
v ý z n a m n ě  p o m n o ž i t . 
Naopak, je-li výchozí kon-
centrace mikroorganismů 
v nekvalitních surovinách 
hodně vysoká, s jistou 
pravděpodobností  část 
mikrobů přežije záhřev 
a mohou se pak ve výrobku 
pomnožit a způsobit zkázu
(viz obr. 5).

Zelenání nastává vět-
šinou ve spojce, kde různé 
suroviny (některé z nich 
s i l n ě  k o n t a m i n o v a n é ) 
jsou rozmíchány v celém 
objemu, zatímco vložka, 
která bývá tvořena rela-
tivně čistou svalovinou, 
zůstane nezasažena (viz

 obr. 6).
Stejný efekt nastane, 

pokud jsou technologické 
konzervační zákroky nedo-
statečné. Není-li pasterační 
dávka při záhřevu dosta-
tečná, může část mikrobů 
přežít záhřev, následně 
se pomnožit a způsobit 
změnu barvy a zkázu. 
K tomu samozřejmě při-
spívá i rozdílná aktivita 
vody a přítomnost složek 
k o u ř e  v  p o v r c h o v ý c h 
a vnitřních vrstvách (viz 
obr. 7).

Obr. 4   Grilovací párky, které mají být hnědošedé, se mohou 
v důsledku mikrobiálních dějů vybarvit na růžovo.

Obr. 5   Silně kontaminovaná surovina a nedodržení hygieny 
a technologie může způsobit nepravidelné zelenání – 
zde trvanlivý (?!) salám vysočina.

Obr. 6   Zelenání nákroje salámu zasahuje především více kon-
taminovanou spojku, méně pak vložku libové svaloviny 
(vlevo salám Krakauer, vpravo tyrolský salám).

Obr. 7   Nedostatečně tepelně opracovaný měkký český salám 
– ve vnitřních vrstvách byl umožněn růst mikrobioty 
a nastala zkáza, která je nápadná díky zelené barvě.

Obr. 8   Zelenání středu trvanli-
vého salámu (vysočina);  
příčinou bylo pravdě-
podobně nedovaření, 
chybné vysušení či kom-
binace obojího.

Obr. 9   Zelený kroužek pod 
povrchem trvanlivého 
salámu. Důkaz chybného 
sušení, kdy v důsledku 
nerespektování kine-
tiky sušení a překro-
čení kritické vlhkosti se 
povrch uzavřel a salám 
„zakroužkoval“.
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Nápadně se toto může objevit u „nedovařených“ trvan-
livých salámů (obr. 8). I nedostatečně snížená aktivita vody 
může způsobit, že se ve výrobku pomnoží mikroorganismy. 
Je lhostejné, zda je aktivita vody vysoká v důsledku velkého 
přídavku vody, nedostatečného osolení či nedosušení trvan-
livého salámu. Při chybném sušení trvanlivých salámů může 
navíc dojít k přesušení povrchu a jeho uzavření, takže další 
voda nemůže odcházet. Vnitřek salámu má pak vysokou akti-
vitu vody, je živý a v povrchových vrstvách nebo pod nimi  
může docházet k oxidaci hemových barviv (mléčné bakterie, 
přítomnost kyslíku) a vzniká barevně odchylný zelenošedý 
kroužek různých tvarů, velikostí a barev (viz obr. 9).

Podobný efekt nastane i v případě, že uvnitř trvanlivého 
salámu je dutina v důsledku chybného naražení (viz obr. 10).

Častou příčinou zelenání bývá nesprávné skladování, 
zejména v případě naplátkovaných výrobků. Při plátko-
vání, balení a manipulaci s nimi může dojít k rekontaminaci 
povrchu a při následném skladování, zvláště při nedodržení 
chladicího řetězce, nastane problém (obr. 11). Při plátkování 
či balení bývá zdrojem kontaminace nečisté zařízení (náře-
zový stroj), či pouhý dotyk lidské ruky (viz obr. 12).

Zdánlivě paradoxně působí kontaminace při přenosu 
z fermentovaných salámů na tepelně opracované výrobky. Ty 
fermentované jsou stabilní, ale obsahují vysoké koncentrace 
startovacích kultur laktobacilů (10 až 100 milionů KTU v 1 g
salámu). Pokud se dostanou (přes nářezový stroj, pracovní 
desku apod.) na plátek měkkého salámu nebo šunky, mohou 
zde způsobit tvorbu peroxidu a následně i změnu barvy 
(samozřejmě na zelenou). Vzhledem k tomu, že jde o ušlech-
tilé kultury, je vedle nepřirozené barvy jediným důsledkem jen 
to, že „junior voní jako poličan“.

Iridescence

U celosvalových výrobků (zejména těch kvalitních) se 
objevuje na řezu duhové zbarvení, iridescence. Již v případě 
masa jsme si řekli, že jde pouze o optický jev, kdy dopadající 
bílé světlo se rozkládá na pravidelně uspořádané struktuře 
přeříznutých svalových vláken na jednotlivé spektrální barvy. 
Záleží pak na tom, pod jakým úhlem se díváme, a jakou barvu 

tedy vidíme. Velmi nápadná bývá zelená složka, která je na 
červeném podkladu masa (jde o doplňkovou barvu) nejná-
padnější. Pod příslušným úhlem a při velkém zvětšení však 
lze najít všechny barvy (viz obr. 13). Zajímavé je i to, že jak se 
postupně mění velikost svalových vláken (např. vysycháním 
povrchové vrstvy), mění se i barva.

Proč není paprikáš oranžový

U paprikáše očekáváme oranžovou barvu, kterou mu 
dodala paprika. Dnes se ale používají nejčastěji paprikové 

Obr. 10   Vzduchová dutina v důsledku chybně naraženého fer-
mentovaného salámu – ve vnitřních povrchových vrst-
vách se pomnožila mikrofl óra a způsobila degradaci 
hemových barviv a vytvoření zelených sloučenin.

Obr. 11   Při plátkování a manipulaci s uzenou krkovicí v oddě-
lení lahůdek jednoho supermarketu došlo k rekonta-
minaci a následné změně barvy na zeleno. 

Obr. 12   Balený párek, na kterém je patrné, že nebyla dodržena 
hygiena – v místě dotyku lidské ruky (bez ochranné 
rukavice) jsou vidět otisky prstů.

Obr. 13   Iridescence, duhové odlesky, jsou optický jev, který 
neznamená zkázu. Je patrné, že jednotlivá svalová 
vlákna odrážejí různé spektrální barvy.
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extrakty, kde karotenoidy jsou citlivé na oxidaci. Proto pokud 
se mezi surovinami objeví žluklé (zoxidované) sádlo, mohou 
radikály či hydroperoxidy vytvořené oxidací mastných kyselin 
zoxidovat ve svém okolí i tento paprikový extrakt a oranžová 
barva se ztrácí (viz obr. 14).

Lze použít náhradní barviva?

Možné je všechno, ale proč? Proč barvit červené maso 
na červeno? Jedině v případě, že je ve výrobku masa málo. 
Kompenzovat nedostatek masa přídavkem červeného barviva 

v levných výrobcích je sice při správné deklaraci legální, ale na 
hranici „dobrých mravů“. Umělé barvivo navíc pouze zvýší 
intenzitu červené barvy, ale oxidaci hemových barviv neza-
brání, takže ho nelze použít jako náhradu za dusitanovou směs. 

Červené barvivo je naopak vhodné pro vytváření různých 
obrazců v nákroji (karetní symboly, medvídek, monogram, 
„xichtík“ apod.) nebo k zvýraznění kontrastu u fermentova-
ných salámů.

Jaká barviva se používají? Kromě samotných hemových 
barviv (z krve) lze využít betalainy z červené řepy (E162), 
košenilu (E120, produkt červce nopálového), plísňová bar-
viva (Monascus, arpink), annato, lykopen. Vše samozřejmě 
při zohlednění platné legislativy. Nejlepším barvivem pro 
masné výrobky však zůstává a vždy zůstane libová svalovina…

Může být masný výrobek bílý?

Na rozdíl od čerstvého masa ano, může. Nemáme na 
mysli slaninu (špek), ale existují salámy, které se záměrně 
vyrábějí tak, aby byly bílé. Německý Weisswurst je díky vyso-
kému obsahu tuku a kolagenu a absenci dusitanu skutečně 
bílý, s typickou chutí a jen někdy bývá ozdoben zelenou 
vložkou šnytlíku (pažitky) či petržele.

Závěrem

Barva masných výrobků je nápadný znak, který napoví 
mnohé nejen odborníkovi, ale i běžnému spotřebiteli, je ovliv-
něna různými reakcemi a ději i technologií výroby.

Zkrátka: masné výrobky nemusí být vždy růžové. �

Obr. 14   Paprikáš, ve kterém bylo použito nekvalitní sádlo, se 
odbarvil v důsledku oxidace karotenoidů v paprikovém 
extraktu. Vpravo normální výrobek, vlevo odbarvený.

FANUC Czech s.r.o.
Tel.: +420 234 072 900

www.fanuc.cz

Perfektní team
Kompletní řešení pro sbírání,
balení a paletizaci
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Společnost ACO je lídrem na trhu odvodnění 
pro nápojový a potravinářský průmysl. Každý 
odvodňovací systém je induviduálně navržen tak, 
aby poskytoval maximální spolehlivost, životnost 
a odolnost a zároveň zabránil hygienickým 
problémům souvisejícím s nefunkčním nebo 
špatně navrženým odvodněním. 

Více než 60 let zkušeností z nás dělá 
profesionály na trhu odvodňovacích systémů.
www.aco.cz

ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO si uvědomuje, jak zásadní roli hraje odvodnění v nárocích na hygienu. Naše 
odvodňovací systémy nabízejí nejvyšší hygienické standardy, tak aby se zabránilo 
vzniku a šíření škodlivých bakterií. Této filozofii říkáme HygieneFirst a je naším 
závazkem kvality a hygieny.

První hygienické odvodnění potravinářských provozů
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Jak si vede
české pivo?

MARTINA FERENCOVÁ,
výkonná ředitelka

Českého svazu pivovarů a sladoven

„Za pokles tuzemského pivovarského trhu v roce 2017 
mohou ve velké míře regulace a přílišná byrokracie, která 
komplikuje podnikatelům živnost a dopadá na českou pivní 
kulturu. Přestože se trh relativně dokázal vyrovnat s EET, 
u protikuřáckého zákona je tomu naopak, celkové dopady jsou 
negativní.“ 

 „Vývoz piva roste ve všech formách a spolu s ním vzniká 
v zahraničí stále více hospod českého typu, což vnímám velmi 
pozitivně. Navíc se nejedná jen o velké pivovary, ale jsou mezi 
nimi střední i malé.“

Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS) zveřejnil v po-
lovině dubna výsledky tuzemského pivovarnictví a sla-

dařství za rok 2017. Nesou se ve znamení více než dvou-
procentního propadu tuzemského trhu, který je částečně 
kompenzován růstem exportu. Spotřeba na hlavu klesla 
meziročně o 5 litrů na historické minimum, zároveň ov-
šem poprvé po několika desetiletích opět převládl prodej 
ležáků nad výčepními pivy. Navzdory tomu všemu je Čes-
ko i nadále pivní velmocí a pivovarský obor si udržuje vý-
znamnou pozici v české ekonomice. 

V roce 2017 se v Česku vyrobilo 20,3 milionů hek-
tolitrů piva, což oproti roku 2016 představuje pokles
o 0,7 procenta. Obrací se tak růstový trend, jehož jsme byli 
svědky poté, co se trh začal vzpamatovávat ze zvýšení spo-
třební daně na pivo v roce 2010. Ještě větší procentuální 
propad loni zaznamenaly pivovary ve výstavu pro tuzemský 
trh, do kterého se započítávají i nealkoholická piva a import. 
Rozdíl oproti roku 2016 je více než dvouprocentní, v abso-
lutním vyjádření 345 tisíc hektolitrů, což je pro představu 
roční výstav pivovaru Bernard či Ostravar. Tento výsledek 
přičítáme tomu, že v posledních letech dopadla na oblast 
HORECA celá řada regulací. S kontrolním hlášením a EET 
se trh relativně dokázal vyrovnat, u tzv. protikuřáckého 
zákona je tomu ale naopak, celkové dopady jsou nega-
tivní. Zavedení nové legislativy ovlivnilo především provoz 
venkovských hospod, které nebyly schopny odliv hostů 
nějak kompenzovat a svou činnost ukončily. Kvalifiko-
vané odhady hovoří o tom, že takových podniků bylo v roce 
okolo tří tisíc. V důsledku toho vznikla na venkově celá řada 
tzv. garážových hospod, které nejenže nejsou nositeli tra-
diční české hospodské kultury, postavené na tom, že hos-
poda je přirozeným centrem společenského života obce, ale 
není zde možné ani jakkoli ovlivnit kvalitu servisu. Každý 
milovník piva přitom ví, jak důležité je správné ošetření 
piva a jak vášnivé diskuse provázejí teplotu, čepování, ale 
třeba i to, v jaké sklenici vám v restauraci pivo přinesou. 
Nůžky mezi spotřebou piva v restauracích a baleného piva 
se tak rozevírají stále více. Aktuálně tento poměr činí už
38 ku 62 procentům. 

138 litrů na hlavu je historické minimum

V důsledku celkového poklesu došlo i ke snížení prů-
měrné spotřeby piva na jednoho obyvatele. Češi v loňském 
roce vypili na hlavu v průměru 138 litrů, což je o 5 litrů méně 
než v roce 2016. Přestože stále tento pomyslný žebříček celo-
světově vedeme, je tato hodnota nejnižší za celou dobu exis-
tence ČSPS. K danému výsledku ovšem přispěla i skutečnost, 
že se podle údajů ČSÚ zhruba o 18 000 osob meziročně zvýšil 
počet obyvatel ČR. 

Proti poklesu spotřeby jde v tuzemsku jiný trend, ze 
kterého mají pivovarníci naopak radost a který nás přibli-
žuje pivovarnickým zemím, jako jsou Německo, Rakousko 
či Belgie. Po několika desítkách let v České republice opět 
převládl prodej jedenáctek a dvanáctek nad výčepními 
pivy. V loňském roce zaznamenala spotřeba na domácím 
trhu v této kategorii meziroční dvouprocentní nárůst na
48,8 %. Výčepní pivo si drží 46,5% podíl. Jak ukazuje napří-
klad i studie Pivo v české společnosti, kterou každoročně při-
pravuje  Centrum pro výzkum veřejného mínění, roste u Čechů 
taky obliba nejrůznějších speciálů, tedy typicky vícestupňo-
vých piv, a taky piv vyráběných u nás zatím méně tradičními 
postupy, jako jsou piva nefi ltrovaná, svrchně kvašená nebo 
třeba pšeničná. Právě těmto chuťovým preferencím vycházejí 
pivovary vstříc během svátku tradiční české hospodské kul-
tury – zářijových Dnech českého piva, a počet návštěvníků 
akcí s tímto svátkem spojených každoročně roste. 

Pijeme odpovědněji

Z výsledků výstavu nealkoholického piva, ale také nej-
různějších projektů na podporu zodpovědné konzumace 
piva je jasně patrné, že pivovary myslí svou společenskou 
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Export piva celkem včetně N/A v tis. hl
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odpovědnost vážně. Nealkoholického piva se v roce 2017 
u nás vyrobilo 578 tisíc hektolitrů, a z toho 526 tisíc hektolitrů 
– nejvíce v historii – se v tuzemsku také vypilo. Český svaz 
pivovarů a sladoven, ale i jednotlivé pivovary se dlouhodobě 
věnují tomu, aby se snížilo především rizikové chování řidičů 
a mladistvých. Projekty jako „Řídím, piju nealko pivo“ nebo 
„Člověče, nezlob se“ (jeho cílem je naučit prodejce alkoholu 
čelit pokusům mladistvých o koupi alkoholu) mají u veřej-
nosti velice dobrou odezvu a kladně je hodnotí také orgány 
státní správy, např. Policie ČR či BESIP, které ČSPS do svých 
projektů aktivně zapojuje. 

Rostoucí trend je patrný také u tzv. pivních mixů, alko-
holických i nealkoholických, jejichž výstav se meziročně zvýšil 
o 30 procent na 301 tisíc hektolitrů. 

Více plechovek,
méně lahví

Spotřebitelské zvyklosti doznaly v Česku meziročních 
změn i z hlediska preferovaných obalů. Nejmarkantněji je to 
patrné u růstu obliby plechovek, kterých se prodalo o celých 
37 procent více, či PET lahví, které si připsaly 12 procent. 
Obliba pivních lahví naopak mírně klesá. Tyto trendy sou-
visejí s tím, jak se proměňuje životní styl Čechů. Ti jsou 
aktivnější, více cestují, a tak jim lépe vyhovují obaly lehké 
a nezálohované. Díky tomu, že jsou Češi v rámci EU na 
druhém místě za Belgií v třídění odpadů, nenese s sebou tato 
změna spotřebitelského chování žádné negativní dopady. 
Naopak. Pivovary v posledních letech poměrně masivně 
investovaly do moderních linek na výrobu plechovek, což se 
pozitivně odráží v ekonomice odvětví na pivovarnictví navá-
zaných.

U sudového piva vzrostly o 8 procent cisterny, kla-
sické sudy naopak o 7 procent poklesly. Trend piva čepo-
vaného z cisteren přitom nezaznamenáváme jen v tuzemsku, 
stále vyšší podíl si získává i v rámci českého pivního
exportu. 

České pivo má v zahraničí zvuk

Plusových čísel v roce 2017 dosáhl export, který konti-
nuálně roste od roku 2011. Celkem bylo loni z České repub-
liky vyvezeno 4,6 milionů hektolitrů, což je v meziročním 
srovnání nárůst o 4,5 procenta. Tempo růstu exportu do 
zemí EU meziročně zpomalilo na 2 procenta, nejvíce piva se 
vyvezlo na Slovensko, do Německa a Polska. V případě zemí 
mimo EU činí nárůst oproti předcházejícímu roku 18 procent 
a největšími spotřebiteli českého piva byly Rusko, Korejská 
republika a USA.

O 2,3 procenta loni vzrostl dovoz piva, přesto zůstává na 
nejnižší úrovni v Evropě. Ze zemí Evropské unie se do České 
republiky nejvíce piva dovezlo z Polska a mimo unijní země 
pak z Mexika, významnou destinací je také Srbsko.

ČR patří k největším výrobcům sladu v EU 

Tuzemské sladovny v loňském roce vyprodukovaly 
zhruba 546,5 tisíce tun sladu, což představuje meziroční 
růst o 0,5 %. Do zahraničí se přitom vyvezlo téměř 237 tisíc 
tun, to je ve srovnání s rokem 2016 naopak 11,5% propad. 
Podíl vývozu z celkové produkce tak činil 43 %, zatímco o rok 
předtím byl tento podíl 49%. Česká republika je pátým nej-
větším výrobcem sladu v Evropské unii.

Tradičně nejvýznamnějšími odběrateli sladu z České 
republiky jsou Polsko a Německo. Nejdynamičtější meziroční 
nárůst zaznamenal vývoz do Rakouska a Japonska, naopak 
klesl vývoz právě do sousedního Polska, Maďarska a také do 
Velké Británie. Celkově se český slad vyváží do 51 zemí světa. 

I přes uspokojivé výsledky produkce sladu existuje téma, 
které české sladaře trápí. Je jím alarmující úbytek orné půdy, 
která ustupuje výstavbě. Od roku 1991 bylo zastavěno nebo 
jiným způsobem vyjmuto 253 tisíc hektarů orné půdy, což 
je více než současná osevní plocha jarního ječmene, který je 
jednou z klíčových surovin pro výrobu českého sladu.  �



28
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

8
i n f o r m a c e

Historie VÚPP, v. v. i. 

1958
 Ústřední výzkumný ústav 
potravinářského průmyslu 
(ÚVÚPP)

1969

 Česká akademie zemědělská 
– Výzkumný ústav 
potravinářského průmyslu 
(ČAZ – VÚPP)

1974
 Výzkumný ústav 
potravinářského průmyslu
(VÚPP)

1992
 Výzkumný ústav 
potravinářský Praha 
(VÚPP)

 2007
 Výzkumný ústav 
potravinářský Praha, v. v. i. 
(VÚPP)

Ředitelé

Ing. František Voneš (1958–1980)

Ing. Jaroslav Čeřovský (1980)

doc. Ing. Miroslav Dědek, 
DrSc.

(1981–1991)

Ing. Josef Orel (1991–1992)

Ing. Jiří Celba, CSc. (1992–2006)

Ing. Slavomíra Vavreinová, 
CSc.

(2007–1015)

Ing. Marek Světlík, Ph.D. (2015–2017)

Ing. Pavel Skřivan, CSc. (2017–2018)

Jaroslav Čeřovský

– absolvent ČVUT (1946), v potravinářském výzkumu 
pracoval od roku 1950, ve výzkumném ústavu od roku 
1958. Jeho odborným zaměřením byly stroje a zařízení pro 
potravinářské zpracovatelské pochody, balení, manipula-
ce s materiálem, přístrojová a měřicí technika. 

Miroslav Dědek

– absolvent Vysoké školy zemědělského inženýrství v Pra-
ze (1952), kandidát technických věd v oboru chemie 
a technologie poživatin VŠCHT Praha (1969), doktor věd 
v oboru „speciální zootechnika – mlékařství“ VŠZ Brno 
a docent v oboru „speciální zootechnika – mlékařství“ 
VŠZ Praha (1982). V ústavu pracoval od roku 1981. 

Jiří Celba

– absolvent ČVUT – Fakulta strojní, katedra chemických 
a potravinářských strojů, kandidát věd tamtéž, obor stav-
ba strojů a zařízení. V ústavu pracoval od roku 1969. 

Slavomíra Vavreinová

– absolventka VŠCHT – Fakulta potravinářské technolo-
gie – obor chemie a technologie sacharidů (cukrovarnictví 
a pekárenství). V ústavu pracovala od roku 1969. Zpočát-
ku se zde věnovala bílkovinám, s orientací na jejich zís-
kávání z různých zdrojů. Od devadesátých let, kdy došlo 
k posunu celkového zaměření ústavu, se věnovala výzku-
mu v oboru lidské výživy, se specializací na výživu skupin 
populace se specifi ckými požadavky a funkční potraviny.

Marek Světlík

– absolvent Mendelovy univerzity v Brně – obor Provoz 
techniky. Od roku 2003 byl na Ministerstvu zemědělství 
na pozici zástupce ředitele odboru environmentálního 
a ekologického zemědělství. Od roku 2012 vedl Výzkum-
ný ústav zemědělské techniky. Ředitelem VÚPP jej minis-
tr zemědělství jmenoval v roce 2015. 

Pavel Skřivan

– absolvent VŠCHT Praha, obor chemie a technologie 
sacharidů, mezioborové studium speciální biochemie 
(1979–1983), je potravinářský chemik s výrobní, vědec-
kou i akademickou praxí. Je mimo jiné členem speciální 
pracovní skupiny České technologické platformy pro po-
traviny a odborný pracovník Vysoké školy chemicko-tech-
nologické (VŠCHT). Dlouhodobě se specializuje na obilo-
viny a technologii výroby pečiva. Ing. Skřivan vede ústav 
od 1. 6. 2017.

Výzkumný ústav potravinářský
Praha, v. v. i., slaví 60 let
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HISTORIE 

Počátky potravinářského výzkumu
po roce 1945 v Československu

Výzkumný ústav potravinářský Praha (VÚPP) byl založen 
v roce 1958 jako rezortní průřezové pracoviště potravi-

nářského výzkumu zaměřené obecně na studium vlastností 
potravin, zejména na nové směry vývoje potravinářství, nové 
výrobky a technologie. Počátky organizované výzkumné čin-
nosti v tomto oboru však sahají dál, do čtyřicátých let minu-
lého století.

Již v roce 1947 byl na základě zvláštního usnesení vlády 
zřízen samostatný organizační útvar – Svaz pro výzkumnictví 
v průmyslu výživy (SVPV), jehož hlavním posláním bylo koor-
dinovat výzkum s potřebami průmyslu a informovat potravi-
nářské závody o všech dosažitelných novinkách a trendech 
vývoje. V té době se utvářely výzkumné ústavy pro jednotlivé 
obory, které byly postupně začleňovány do SVPV. 

V roce 1950 byl pak vyhláškou ministryně výživy Lud-
mily Jankovcové zřízen ze SVPV a jeho ústavů Výzkumný 
ústav ministerstva výživy, který byl později rozdělen na 
základní ústavy zabývající se průřezovou problematikou: 
Výzkumný ústav potravinářské technologie, Výzkumný 
ústav pro mechanizaci a ekonomiku potravinářského prů-
myslu a dále pak na ústavy oborové, jejichž náplní bylo řešit 
výzkumné problémy příslušných potravinářských oborů. 

K 1. dubnu 1958 byl výnosem Ministerstva průmyslu, 
které v té době vedl Jindřich Uher, vytvořen Ústřední výzkumný 
ústav potravinářského průmyslu (ÚVÚPP), který převzal 
působnost obou výše zmíněných průřezových ústavů, dále byl 
v rámci ústavu utvořen další útvar – Středisko technických 
informací (STI) a slovenská pobočka ÚVÚPP v Bratislavě.

Středisko technických informací VÚPP

Součástí výzkumného ústavu bylo historicky i Středisko 
technických informací VÚPP. V rámci střediska byla vybu-
dována největší potravinářská knihovna v Československu 
a vydávána řada informačních periodik. Pracoviště zpro-
středkovávalo zájemcům kontakty se zahraničními potra-
vinářskými databázemi a jeho patentové oddělení sloužilo 
jako poradenské centrum pro všechny potravinářské obory. 
Zabezpečovalo také pro celé odvětví odbornou patentovou 
rešeršní službu. Středisko technických informací Výzkum-
ného ústavu potravinářského průmyslu se v roce 1993 slou-
čilo s Ústavem vědeckotechnických informací pro zemědělství 
a vznikl Ústav zemědělských a potravinářských informací. 
Ten byl státní příspěvkovou organizací spadající pod Mini-
sterstvo zemědělství ČR, jejímž cílem bylo šíření informací 
a poradenství v oborech zemědělství a potravinářství. Pod 
ústav spadaly Zemědělská a potravinářská knihovna, Vyda-
vatelství ÚZPI, Informační centrum pro bezpečnost potravin, 
internetový portál Agronavigator. Ústav pořádal různé před-
nášky, workshopy a mezinárodní konference. Dne 30. června 
2008 byl výnosem Ministerstva zemědělství ČR zrušen, a to
včleněním do Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Slovenská pobočka v Bratislavě

Součástí VÚPP byl i stejnojmenný ústav v Bratislavě. 
Vyskumný ústav potravinársky Bratislava vznikl v roce 1950 
vyčleněním ze Svazu pro výzkum v průmyslu výživy jako Sídlo ústavu Radiová 1285/7, Praha 10 – Hostivař 

Pracoviště Praha 10 – Strašnice, Třebohostická 12

Pracoviště
Praha 5 – Smíchov, 
Na Bělidle 21

Pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou
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Výskumný ústav mraziarenský, později byl transformován 
na Výskumný ústav pre konzerváciu potravín. Od 1. ledna 
1965 byl začleněn jako samostatná pobočka do Ústředního 
výzkumného ústavu potravinářského průmyslu v Praze. 
Dnem 1. 1. 1969 se stal samostatnou vědeckovýzkumnou 
organizací s názvem Výskumný ústav potravinársky (VÚP), 
přímo řízenou Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova 
SR (MPRV SR). Počínaje dnem 1. 1. 2014 se VÚP stal sou-
částí Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho 
centra (NPPC) se sídlem v Lužiankach, řízeného MPRV SR. 
Dnem 1. 3. 2016 se součástí NPPC – VÚP stal Výskumný 
ústav vinohradnícky a vinársky NPPC (NPPC – VÚVV).

Hrušovany nad Jevišovkou

Počátky Vývojové základny potravinářské techniky 
(VZPT) v Hrušovanech nad Jevišovkou se datují do roku 1950, 
kdy z kovodílen o počtu asi dvaceti pracovníků vzniklo deta-
šované pracoviště závodů Milo Olomouc. Tehdejší činnost 
byla zaměřena většinou na potřeby závodů Milo Olomouc, 
postupně však přecházela na obor potravinářského průmyslu. 
Hlavně k rozvoji tehdy takzvané malé mechanizace závodů. 
V letech 1951 a 1952 byla zahájena výstavba nových objektů 
a v roce 1952 vznikl Výzkumný ústav pro mechanizaci a eko-
nomiku potravinářského průmyslu, a hrušovanské pracoviště 
se stalo jeho prototypovou dílnou. Po roce 1955 byla vytvořena 
konstrukční skupina, která se podílela na řešení strojů a zaří-
zení a zlepšování technické úrovně výrobků. Významným 
mezníkem byl rok 1957, kdy bylo pracoviště pověřeno zabez-
pečením vývoje a výroby mikrosladovny. Tento výrobek byl 
oceněn na světové výstavbě EXPO 58 v Bruselu zlatou medailí 
Grand Prix. V průběhu těchto let byly vývojové dílny spojeny 
se jmény Ladislav Škarek, Jaromír Štancl a další.

Za dobu existence vývojové základny byla vyrobena řada 
strojů a zařízení pro téměř všechna odvětví potravinářského 
průmyslu. Stroje a zařízení pracovaly ve spoustě závodů 
po celé České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, 
Lotyšsko, Ukrajina, Francie, Německo), např. vystřikovačka 
nových lahví. Zařízení zahrnovalo systém dopravních cest 
pro oběh přepravek, dopravníky prázdných háků, různé další 
typy dopravníků, přesuvnu palet, aseptickou plničku a další. 
V roce 2006 byla činnost VZPT ukončena. Pracoviště bylo 
z důvodu ztrátovosti přičleněno ke zbytkovému státnímu pod-
niku Jihomoravské pekárny, s. p., a připraveno k privatizaci. 

60. léta a změny rezortu

V červenci roku 1967 přešel ústav pod přímé řízení země-
dělského a potravinářského výzkumu, z něhož později vznikla 
Česká akademie zemědělská (ČAZ). S účinností od 1. 1. 1969 
byl změněn název ústavu na Česká akademie zemědělská 
– Výzkumný ústav potravinářského průmyslu. Po zrušení 
České akademie zemědělské v roce 1974 byl ústav začleněn 
jako Výzkumný ústav potravinářského průmyslu do rezortní 
vědecko-výzkumné základny Ministerstva zemědělství a výživy. 

Porevoluční léta

Výzkumný ústav potravinářský byl po celou dobu své 
existence až do roku 1991 rozpočtovou organizací a samo-
statným právním subjektem. Po roce 1991 se v rezortu země-
dělství, kam ústav od svého založení patří, u přímo řízených 
organizací zabývajících se oborovým nebo odvětvovým 

výzkumem nejprve zpracovávaly transformační projekty, 
a pokud byly schváleny, tak ústavy měnily svůj způsob hospo-
daření z rozpočtového na příspěvkový. V té době se řada země-
dělských plodinových a potravinářských oborových ústavů 
rovněž privatizovala a některé zanikly (např. masného prů-
myslu nebo mlýnsko-pekárenský). V roce 1992 se tedy ústav 
stal příspěvkovou organizací se změnou fi nancování své čin-
nosti. Část rozpočtu byla hrazena příspěvkem Ministerstva 
zemědělství ČR, zbytek formou tzv. účelového fi nancování 
představovaného prostředky získanými na řešení projektů 
(úkolů) výzkumných programů různých poskytovatelů 
(kromě MZe i MPO, MŠMT, MH) a hospodářskou, resp. tzv. 
jinou činností. Ústav zároveň změnil svůj název na Výzkumný 
ústav potravinářský Praha (VÚPP). Současně začala značná 
fi nanční restrikce a ústav jako příspěvková organizace musel 
pro řadu svých tradičních činností najít nestátní finanční 
pokrytí, protože např. oblast technického a technologic-
kého výzkumu byla zcela ponechána na pospas trhu, resp. 
ve sféře výrobních podniků (takže řada pracovišť, zejména 
v rezortu MPO, v té době zanikla, některé byly privatizovány).

K 1. 1. 2007 byl ústav transformován na veřejnou 
výzkumnou instituci s ofi ciálním názvem Výzkumný ústav 
potravinářský Praha, v. v. i. (VÚPP). 

Hlavní činností ústavu je v současnosti základní a apli-
kovaný výzkum a vývoj v oborech potravinářské chemie 
a biochemie, mikrobiologie, potravinářského inženýrství, 
zpracovatelských postupů a techniky, humánní výživy. Tato 
činnost je podporována z veřejných fi nančních prostředků 
formou institucionálního příspěvku (na výzkumný záměr), 
účelového financování na národní úrovni (projekty růz-
ných poskytovatelů) a mezinárodních grantů. V souladu se 
zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institu-
cích, provádí a provozuje ústav další činnost, podporovanou 
z veřejných prostředků na základě požadavků příslušných 
organizačních složek státu ve veřejném zájmu, a jinou čin-
nost podporovanou z neveřejných zdrojů, která je realizována 
formou služeb, jenž poskytuje zejména malým a středním 
potravinářským firmám, které nedisponují vlastním 
odborným či technickým zázemím (smluvní výzkum). 

V sídle ústavu v Praze 10 – Hostivaři je těžiště výzkum-
ných prací z oblasti chemie, biochemie a mikrobiologie, tech-
nologií a potravinářského inženýrství. Toto pracoviště se 
věnuje také problematice IPPC, která představuje integro-
vaný pohled na provozování průmyslové výroby z hlediska 
jejich dopadů na životní prostředí. Ve zprovozněné zkušební 
hale (od roku 2001) je toto pracoviště schopné zajistit rovněž 
poloprovozní experimenty jak pro svůj vlastní výzkum, tak 
jako pomoc jiným výzkumným i výrobním pracovištím. 

VÚPP má 3 oddělení: Oddělení chemie, mikrobiologie 
a biochemie potravin, Oddělení potravinářských technologií, 

Mikrosladovna – EXPO 58
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biotechnologií a inženýrství a Centrum transferu techno-
logií. Vedoucí oddělení chemie je Ing. Jitka Pinkrová, Ph.D., 
vedoucím oddělení technologií je Ing. Aleš Landfeld, Cen-
trum transferu technologií vede Ing. Jiří Trnka. Centrum 
transferu technologií nabízí zemědělským a potravinářským 
fi rmám v rámci jejich podnikatelských aktivit spolupráci při 
formulaci inovačních projektů, při jejich realizaci i při čerpání 
dotací z řady národních i evropských dotačních titulů. 

V souvislosti s projektem Centra transferu technologií 
posílil VÚPP v roce 2017 oblast PR a marketingu a v aktivitách 
věnovaných pozitivnímu mediálnímu obrazu instituce. Od 
února 2017 má ústav nový vizuální styl, nové webové stránky 
(www.vupp.cz) a aktivní prezentace na sociálních sítích. 

Zde můžete posoudit obě loga ústavu, staré i to nové. 

Výběr výsledků výzkumu
a projektů z let minulých

V době svého vzniku byly výsledky výzkumu jistě 
poplatné své době, a i když je většina technologií zastaralá 
a věda pokročila o velký kus kupředu, můžeme si jen namátkou 
připomenout několik zajímavých výsledků výzkumu z dílny 
potravinářského výzkumného ústavu. 

1. Významných výsledků bylo dosaženo na úseku praktic-
kého použití syntetického pohlavního feromonu proti 
škodlivým druhům zavíječů. Pro rok 1983 byla vyro-
bena v n. p. Brněnské papírny Brno (závod Židlocho-
vice) pokusná provozní série lepových pásů FEROKAP 
– EP v počtu 110 000 ks. Tuto sérii převzalo 7 organi-
zací v ČSSR. Od roku 1984 se předpokládalo jejich pou-
žívání v celém zemědělsko-potravinářském komplexu, 
obchodní síti i domácnostech, prostě všude, kde se skla-
dovaly a zpracovávaly dovážené i tuzemské produkty 
rostlinného původu včetně fi nálních výrobků, které je 
obsahovaly, a kde se škůdci mohli vyskytovat. 

2. Vývoj dietního přípravku se sníženým obsahem bílkovin. 
Škrobárny v Červené Řečici a VITANA zabezpečily výrobu 
dietní směsi na základě škrobu, která splňuje požadavky 
na snížený obsah bílkovin a byla srovnatelná se zahranič-
ními výrobky. Vzhledem k velmi nízkému obsahu bílkovin 
je vhodná nejen pro diety při léčbě fenylketonurie, ale i při 
poruchách metabolismu dalších aminokyselin. 

Staré logo                                                     Nové logo

3. Diastabil – doplněk stravy, který obsahuje sušené odhoř-
čené pivovarské kvasnice Saccharomyces cerevisiae, oxid 
zinečnatý, chlorid chromitý a seleničitan sodný. Sušené 
pivovarské kvasnice jako základ tablety jsou zdrojem 
vitaminů skupiny B a dalších biologicky aktivních látek, 
včetně stopových prvků. Vhodně doplňují cíleně dávko-
vané stopové prvky.

4. Projekt Bezpečné a kvalitní potraviny k podpoře snižo-
vání nadváhy. Jak je známo, tak obezita zvyšuje riziko 
zejména diabetu, kardiovaskulárního onemocnění 
a některých forem rakoviny. Proto byl podpořen výzkum 
v oblasti funkčních potravin, které se v procesu snižování 
nadváhy mohou účinně uplatnit. Cílem bylo navrhnout 
bezpečné a kvalitní modelové nízkokalorické potraviny 
s vysokým stupněm nasycení, vytvořené na bázi domá-
cích surovin. 

5. Náhradní sladidlo USAL. V rámci výzkumu použití sla-
didla v potravinách byla vypracována metoda jeho sta-
novení v nápojích, sirupech, kompotech a vybraných 
mléčných výrobcích a též stanovení jeho rozkladného 
produktu dioxopiperazinu. 

6. Expanzní sušení. Rázových tepelných a tlakových změn 
v sušárenských pochodech, tzv. expanzní sušení, bylo 
využito při intenzifi kaci sdílení hmoty a tepla pro sušení 
zeleniny a ovoce pro aplikaci výrobků v nových techno-
logiích, zejména pro přípravu polohotových a hotových 
jídel. Vlastní rázový jev umožnil dosažení vhodné struk-
tury, potřebné jak pro rychlejší sušení, tak hlavně poho-
tovější rehydrataci výrobku. Jako zdroje tepelné energie 
pro vyvolání rázu byly ověřeny: mikrovlnný elektrický 
ohřev za atmosférického tlaku a vakua, intenzivní ohřev 
proudícím vzduchem a tlakový ohřev parní (polopro-
vozní zařízení SELIKO). 

Doplněk stravy Diastabil

Jaké projekty nyní řešíme: 

QJ1510160
Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z lé-
čivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek 
botanických pesticidů a potravinových doplňků

QJ1610202
Vývoj nových plodin s cílem produkce potravinářských vý-
robků s vyšší výživovou hodnotou

QJ1610324
Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako 
zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a je-
jich využití při výrobě potravin

TH02010345
Sušení sprejovou nebulizací – nová cesta k uchování vlast-
ností nutraceutik
Rámcová smlouva o spolupráci Zapojení se do vybraných 
grantových projektů EU (např. ERASMUS+)

CZ02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625
Zřízení Centra transferu technologií v rámci VÚPP, v. v. i.

17-31765A
Potenciál xantohumolu a beta hořkých kyselin pro léčbu 
nozokomálních infekcí 

TH02011019
Využití biologického pesticidu pro ochranu plodin při skla-
dování

TH03020466
Inovované zařízení a technologie pro průmyslovou výrobu 
nanovláken vyfukováním z roztoků

TH03010019
Vývoj bezlepkového pečiva s vysokou nutriční hodnotou 
využitím nových technologických postupů a netradičních 
potravinářských surovin a posouzení zdravotních rizik
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Zajímavosti 

�  Mezi významné výsledky patří v oblasti techniky např. 
mikrosladovna, vystavená a oceněná na bruselské Mezi-
národní výstavě EXPO 1958. 

�  29. 4. 1961 byl kolektiv tří pracovníků Ústředního výzkum-
ného ústavu potravinářského průmyslu oceněn Řádem 
práce. Tento údaj jsme objevili v seznamu nositelů Řádu 
práce, archivu Kanceláře prezidenta republiky pod číslem 
1587. Stejný den byli oceněni např. i zaměstnanci národ-
ního podniku Kovosmalt, Trnava nebo národního podniku 
Tesla Hloubětín či kolektiv pracujících národního podniku 
Ton, Bystřice pod Hostýnem.

�  Od roku 1996 je VÚPP součástí Centra potravinářských 
technologií a techniky (s FPBT VŠCHT a FS ČVUT), zamě-
řeného na součinnost při pomoci potravinářské vědy praxi 
(se zaměřením především na malé a střední podniky).

�  V roce 1982 pracovalo v ústavu 295 zaměstnanců, v roce 
1998 bylo v ústavu zaměstnáno 129 pracovníků, v roce 2007 
jich bylo zaměstnáno 70 a 46 zaměstnanců v roce 2016. 

�  V roce 1983 byl sekretariát ředitele nejen pomocným 
oddělením ředitele, ale do sekretariátu byly včleněny i tyto 
útvary: útvar pro obstarávání zvláštních úkolů a civilní 
obrany, jež se ve své práci řídí zvláštními předpisy, dále 
ekonomický útvar a referát pro zahraniční styky. 

�  Během let sídlil ústav na několika místech, nikdy však 
nebyly všichni zaměstnanci na jednom místě současně, to 
se povedlo až v roce 1989, kdy byla zkolaudována budova
v Praze 10 – Hostivaři. Na adrese Radiová 1285/7 sídlí 
Výzkumný ústav potravinářský dodnes. Vedení ústavu 
a některé další odbory sídlily v Praze 5 na Smíchově. Odbor 
potravinářského inženýrství v Praze 10 – Strašnicích. Stře-
disko technických informací potravinářského průmyslu 
v Praze 2, Londýnské ulici a Vývojová základna potravi-
nářské techniky v Hrušovanech nad Jevišovkou v Jihomo-
ravském kraji.

�  VÚPP byl do roku 2015 odborným garantem soutěže 
Česká chuťovka. Česká chuťovka je česká značka kvality 
potravin, která se uděluje od roku 2009. Výrobek, který 
je označen touto značkou, musí být vyroben českým 
výrobcem v České republice, přičemž rozhodujícím kri-
tériem pro udělení značky je vynikající chuť příslušné 
potraviny. Značku uděluje vždy hodnotitelská komise 
nezávislých odborníků, kterou do roku 2015 vedla Ing. 
Slavomíra Vavreinová, CSc., bývalá ředitelka ústavu, a od
r. 2016 je její předsedkyní 
prof. Ing. Jana Dostálová, 
CSc., která byla v letech 
1966–1989 také zaměstnan-
kyní našeho ústavu. 

�  Ústav dlouhodobě spra-
vuje sbírku průmyslově 
využitelných mikroorga-
nismů. Sbírka obsahuje více 
než 150 kmenů využitel-
ných především v potravi-
nářských a zemědělských 
technologiích. Sbírka je 
v pravidelných intervalech 
obnovována.

�  Výzkumný potravinářský 
ústav je průkopníkem použí-
vání vysokého tlaku k nete-
pelné konzervaci potravin tzv. 
paskalizace. Jde o technologii 

ošetření potravin vysokým tlakem, díky které si např. čer-
stvě vylisované šťávy zachovávají stejnou barvu, chuť 
a obsah živin jako původní suroviny. V roce 2018 vydalo 
prestižní světové odborné nakladatelství CRC Press, Taylor 
and Francis Group publikaci High Pressure Processing 
of Fruit and Vegetable Products, jejímž spoluautorem 
je dlouholetý pracovník VÚPP Ing. Milan Houška, CSc. 

�  VÚPP má tým odborníků, kteří ve spolupráci s ČVUT pra-
cují na nové technologii pro výrobu mikro a nanočástic 
(CASND). Technologii ověřují pomocí nového zařízení 
tzv. atomizeru, který je určen pro sprejové nebulizační 
sušení. Prototyp tohoto zařízení kombinuje technologii 
sprejového sušení s technologií nebulizace (rozprašování) 
oxidem uhličitým. Technologie sprejového nubilizačního 
sušení (CASND) umožňuje, aby se materiály vyráběly 
v původním stavu s maximální ochranou původních bio-
logických aktivit nebo jiných primárních materiálových 
vlastností (např. u potravin zachování výživových hodnot 
a biologických aktivit všech složek).

Centrum transferu technologií, VÚPP, v. v. i.

Paskalizace 

Atomizer
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Informace pro výrobce
Každý výrobce bezlepkových potravin může na 

základě vlastního uvážení vkládat do databáze 

bezlepkové výrobky, které odpovídají platné 

legislativě. Výrobek bude do databáze přidán na 

základě platného protokolu o stanovení lepku. 

Protokol může být z jakékoliv laboratoře, která se 

stanovením lepku zabývá. Laboratoř musí mít sídlo 

v zemích EU. Výrobky jsou v databázi zveřejněny 

ZDARMA. 

J
   Zaregistrujte se zdarma na webových stránkách 

www.potravinybezlepku.cz
   Vyplňte všechny požadované informace 

– na jedno IČO je pouze jedna registrace

   Přejděte na záložku ZADÁNÍ VÝROBKU

   Zadejte všechny požadované informace
   Nahrajte protokol o stanovení lepku 

a fotografii výrobku
   Odešlete ke schválení
   Po schválení odborníky VÚPP bude výrobek 

zveřejněn v databázi bezlepkových potravin
   Úpravy jsou možné po dohodě s odborníky VÚPP, 

kontaktujte nás prosím na: bezlepku@vupp.cz

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař

e-mail: vupp@vupp.cz, www.vupp.cz, www.potravinybezlepku.cz

Stránky jsou 
podporovány 
dotačním titulem
Ministerstva 
zemědělství
České republiky: 
10.E. a Podpora 
České technologické
platformy pro 
potraviny.

   od roku 2009
   obsahuje více jak 1500 výrobků
   pravidelné aktualizace výrobků a receptur
   informace pro celiaky a další zájemce
   spolupráce s www.celiak.cz
   poradna a odborné konzultace
   možnost propagace Vaší firmy
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Výzkumný ústav potravinářský Praha (VÚPP) je vědeckou 
výzkumnou institucí, která se mimo jiné také věnuje vý-

zkumu a vývoji potravin pro skupiny obyvatel se zvláštními 
požadavky na výživu. Odborníci z VÚPP se dlouhodobě za-
bývají potravinami a recepturami, které by byly vhodné a pří-
znivé pro osoby, které musí ze zdravotních důvodů vynechat 
ze svého jídelníčku některé potraviny a potravinářské výrob-
ky. 

V posledních letech je velmi diskutovaným tématem 
pšeničný lepek a jeho vliv na naše zdraví. Panuje o něm 
řada mýtů a pšenice se stala terčem masivní negativní kam-
paně vycházející z nedostatečné znalosti této problema-
tiky. Na druhé straně u menší části populace může lepek 
vyvolat zdravotní komplikace (alergie, celiakii a další one-
mocnění) a v uplynulých letech se pojem lepek (gluten) 
vztahuje zejména k nim. Jak se u nich projevují? Jakmile 
se lepek dostane do střeva, spustí se imunitní reakce, která 
vede k poškození buněk tenkého střeva (v nejtěžší formě až 
k poškození sliznice). Pokud dojde k úplnému zničení střevní 
sliznice, nedokáže už tělo vstřebávat všechny důležité živiny 
(např. tuky, aminokyseliny). Dojde také k poruše vstřebá-
vání vitaminů rozpustných v tucích a vstřebávání minerál-
ních látek (především vápníku). 

Komplikace celiakie vyplývají buď z nedostatku živin, 
nebo z důvodu porušení střevní bariéry, která může vést 
k selhání imunitního systému organismu. Mezi tyto kom-
plikace se řadí osteoporóza (řídnutí kostí), zvýšené riziko 
vzniku nádoru, porucha srážlivosti krve, podvýživa, neplod-
nost (ženská i mužská), zvýšené riziko spontánního potratu či 
narození dítěte s nízkou porodní hmotností. Také může dojít 

ke vzniku intolerance mléčného cukru (laktózy). Objevuje se 
častěji také cukrovka I. typu. 

Dnes už se ví, že celiakie může propuknout kdykoliv 
v průběhu života. Nejčastěji ji nastartuje nějaký stresový 
podnět, který vede k poškození střevní bariéry. Dispozice 
k celiakii se dědí, proto je potřeba rodinné příslušníky sle-
dovat a počítat s rizikem zvýšeného výskytu v rodině. Pří-
znaky celiakie u dětí zahrnují větší množství objemných 
tukových stolic, nadýmání, bolesti bříška, neprospívání až 
zástavu růstu. Dospělí celiaci trpívají průjmem, nadýmáním, 
bolestmi břicha a hubnutím. V některých případech se navíc 
kromě bolestí břicha mohou objevit bolesti kloubů, únava, 
chudokrevnost, zvýšená hladina jaterních testů, zvětšené 
uzliny, nadýmání, zácpa a další projevy. 

V České republice je diagnostikováno a léčeno 6000 
až 9000 pacientů s celiakií. To ale není úplně přesné číslo, 
protože nezahrnuje všechny ty, kteří tímto autoimunitním 
onemocněním skutečně trpí. Většina netuší, že jsou na lepek 
citliví, a o svém onemocnění neví. Nemusí být rozeznáno nebo 
testováno až do konce života. Odhaduje se, že celiakii může 
mít v ČR až asi 50 000–100 000 obyvatel (0,5–1 % populace). 
Jediným lékem je celoživotní bezlepková dieta, která není 
fi nančně nejpříznivější. 

Celiaci nesmějí konzumovat potraviny z běžné pše-
nice, špaldy, jednozrnky, dvouzrnky, kamutu, žita, ječmene 
a z ovsa. Přejít na tuto dietu bývá zvláště pro pacienty ve 
vyšším věku problém. Mívají potíže s nahrazováním pšeničné 
mouky v chlebu, pečivu a v těstovinách. Naštěstí si mohou 
vybrat z přirozeně bezlepkových potravin a upravit svůj 
jídelníček. Mezi přirozeně bezlepkové potraviny patří např. 
maso, mléko, vejce, zelenina, ovoce, rýže, kukuřice, proso, 
tef, čirok, pohanka, amarant, quinoa, luštěniny, brambory, 
oříšky, lněná, slunečnicová, dýňová a chia semínka. Složitější 
bývá výběr u průmyslově vyráběných potravin. Celiaci se musí 

VÚPP spravuje 
Databázi

bezlepkových 
výrobků
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stát odborníky na čtení informací na etiketách výrobků. Musí 
se zajímat o složení, tedy o suroviny, ze kterých je potravina 
vyrobena, a dále pak o obsah alergenů, mezi které patří i lepek.
Údaj o přítomnosti lepku ve výrobku musí být dle legislativy 
povinně uváděn na obalu. Při výběru jim pomáhá také logo 
přeškrtnutého klasu. 

Mezi významné a dlouhodobé projekty VÚPP patří 
správa a doplňování Databáze bezlepkových potravin. Tento 
projekt je velmi smysluplný. Pomáhá právě celiakům a lidem, 
kteří mají intoleranci na lepek, orientovat se v nabídce ověře-
ných bezlepkových výrobků, přirozeně bezlepkových i běž-
ných potravin vhodných pro bezlepkovou dietu na našem 
trhu. Jako bezlepková potravina smí být označena jen potra-
vina, která splňuje přísné legislativní podmínky. Nesmí obsa-
hovat více než 20 mg lepku na 1 kg potraviny. Obsah lepku je 
kontrolován. 

Databáze bezlepkových potravin byla vytvořena na 
základě dvou projektů Národní agentury pro zemědělský 
výzkum Ministerstva zemědělství ČR QD1023 „Analýza 
glutenu (lepku) a kvalita bezlepkových potravin a surovin“ 
(1. 6. 2001–31. 12. 2004) a 1B53002 „Hodnocení bezpeč-
nosti potravin pro bezlepkovou dietu“ (1. 2. 2005–31. 12. 
2008). Koordinátorem obou projektů byl VÚPP. Po ukon-
čení projektů byla databáze dále rozšiřována, a to v rámci 
Výzkumného záměru VZ0002702202 „Kvalita bezpeč-
ných potravin v moderní společnosti“. Na databázi spolu-
pracuje VÚPP také s Českou technologickou platformou 
pro potraviny při Potravinářské komoře České republiky
a konzultuje ji se Společností pro bezlepkovou dietu, z. s. Od 
roku 2014 je databáze doplňována v rámci institucionálních 

Sídlo ústavu Radiová 1285/7, Praha 10 – Hostivař  (současný pohled)

prostředků ústavu. V roce 2017 získala stávající databáze 
nový design a je dostupná zdarma na www.potravinybez-
lepku.cz.

Databáze by měla především sloužit pacientům s celi-
akií, rodičům dětí s celiakií, nutričním terapeutům i lékařům. 
Databáze obsahuje nejen výrobky deklarované jako bezlep-
kové nebo přirozeně bezlepkové, ale i běžné potraviny. Celiaci 
a zájemci o bezlepkové stravování mohou na webových strán-
kách www.potravinybezlepku.cz najít nejen již zmíněnou 
databázi, ale i informace, recepty, poradnu, jídelníčky a další 
důležité odkazy. Do seznamu bezlepkových potravin mohou 
vkládat své výrobky i sami výrobci, a to za podmínky, že zašlou 
fotografi i výrobku, zadají požadované informace a předloží 
platný protokol o stanovení lepku v potravině. Protokol může 
být z jakékoli laboratoře, která se stanovením lepku zabývá. 
Laboratoř musí mít sídlo v zemích EU. Vkládání výrobků do 
databáze je snadné, rychlé a bezplatné. Výrobci se aktivně 
zapojují, a tak je databáze neustále rozšiřována o další bez-
lepkové výrobky.

VÚPP se také aktivně podílí na výzkumu a hledání 
nových bezlepkových plodin a receptur. Nabízí výrobcům 
odborné konzultace a vývoj nových receptur, senzorické 
zkoušky a stanovení lepku ve výrobcích. Mezi výsledky 
výzkumu VÚPP patří např. bezlepková směs Jizerka a bez-
lepkové pivo z benešovského pivovaru Ferdinand. 

www.potravinybezlepku.cz

Centrum transferu technologií, 
VÚPP, v. v. i.

�
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Pivovar Svijany byl založen již v roce 1564 a je jedním 
z vůbec nejstarších pivovarů na českém území. Po osla-

vách 450. výročí založení v roce 2014 si letos pivovar připo-
míná jiné kulaté výročí, a to dvacet let samostatné existence. 
Právě 1. dubna totiž uplynulo dvacet let od okamžiku, kdy 
tehdejší ředitel a sládek pivovaru František Horák vezl do 
Prahy dohodnutou částku, aby jeho zahraničním majitelům 
zabránil Svijany defi nitivně zavřít. Díky jeho spontánní akci, 
solidaritě a patriotismu místních lidí se s pomocí českého in-
vestora původně malý regionální pivovar stal známý po celé 
republice a dnes již i za jejími hranicemi. 

Během posledních dvou desetiletí pivovar prošel obrov-
skou proměnou, zvýšil výstav více než patnáctkrát až na loň-
ských 638 tisíc hektolitrů a vypracoval se do pozice jednoho 
z největších pivovarů v českých rukou a největšího českého 
výrobce zachovávajícího tradiční způsob kvašení piva. 

„Využíváme výročí k tomu, abychom si znovu připomněli, 
kolik práce to stálo, abychom chátrající pivovar postavili na 
nohy. Dali jsme do toho tehdy vše, protože záchrana pivovaru 
se skutečně stala naší ‚srdeční záležitostí‘. Vsadili jsme na tra-
diční výrobní postupy, stejné jako v druhé polovině minulého 
století, kdy se české pivo proslavilo po celém světě. A na pod-
poru nejdříve místních lidí a později fanoušků v celé republice, 
kterým stále nemůžeme být dost vděční. Splácíme jim to tím, 
co umíme nejlépe – skvělým a poctivě dělaným pivem,“ říká 
svijanský sládek Petr Menšík. 

Staví na tradici 

V současné době je ve výrobním sortimentu pivovaru 
trvale čtrnáct piv; s výjimkou nealkoholického piva jsou 
všechna nepasterovaná, tedy stále živá. Vedle nejprodávanější 
jedenáctky Svijanský Máz je to i celá řada speciálních piv, 

Pivovar Svijany slaví dvacet let 
samostatné existence

jichž je pivovar vůbec největším výrobcem pro český trh. Patří 
mezi ně patnáctka Svijanský Baron nebo třináctky – nefi l-
trovaný Kvasničák, světlý Svijanský Kníže, tmavá Svijanská 
Kněžna a sváteční DUX. V posledních letech pivovar doplnil 
svůj sortiment o nefi ltrovaný řezaný ležák Svijanský fanda, 
prémiový ležák „450“, který uvařil u příležitosti 450. vý-
ročí založení pivovaru, kroužkový ležák Zámecký Máz, při-
pravený při příležitosti rekonstrukce Zámku Svijany v těsné 
blízkosti pivovaru, a nejnověji i nefi ltrovaný Svijanský Máz. 

Při výrobě všech svijanských piv se pivovar důsledně 
drží tradičních postupů, stejných jako v polovině minulého 
století, kdy se české pivo proslavilo po celém světě. Ve Svi-
janech jsou stále věrni tzv. dvourmutovému způsobu vaření, 
kvašení v otevřených kádích a přirozenému dlouhodobému 
zrání piva v ležáckých sklepích. Jako suroviny používají vět-
šinou humnový slad z malých, nezávislých českých a morav-
ských sladoven, vodu z vlastních studní a chmel (zejména 
žatecký poloraný červeňák) z vlastních chmelnic.  

Hledí do budoucnosti

Do svého rozvoje 
Pivovar Svijany v uply-
nulých letech investoval 
více než 700 milionů Kč 
a ke dvacátým naroze-
ninám si nadělil dárek 
v podobě vůbec největší 
investice celé své his-
torie – nové stáčírny piva 
do plechovek. Moderní 
linka v hodnotě přes 
sto milionů Kč, kterou 

20

Z malého regionálního pivovaru před likvidací je po dvaceti letech jedna z nejoblíbenějších značek tradičního českého piva.

Nová linka s roční kapacitou až 
sto milionů plechovek je již v plném 
provozu.  
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Rok 1998 2018

Výstav 42 000 hl
650 000 hl 

(předpoklad)
Počet zaměstnanců 50 155

Plocha pivovaru 2,0 ha
6,4 ha (včetně Zámku 

Svijany)
Počet vyráběných piv 4 14

Kapacita spilky 3330 hl 20 130 hl

Kapacita ležení 8620 hl 68 270 hl

Spotřeba chmele 4,5 t 180 t

Spotřeba sladu 620 t 11 000 t
Kapacita stáčecích linek 
lahve

10 000 lahví/
hod.

25 000 lahví/hod.

Kapacita stáčecích linek 
sudy

15 KEG/hod 240 KEG/hod.

Kapacita stáčecích linek 
plechovky

– 15 000 plech./hod.

Typy obalů 3 9

Tabulka č. 1  Svijany v číslech 

slavnostně spustil na konci března, pivovaru umožní držet 
krok se stále rostoucí poptávkou po pivu v plechovkách (již 
během letošního roku jich hodlá vyrobit asi pět milionů). 
Kromě toho mu umožnila jako prvnímu českému pivovaru 
dodávat v plechovkách pivo nepasterované, tedy takové, na 
jaké jsou jeho fanoušci zvyklí.

„I když vyrábíme více než patnáctkrát více piva než v roce 
1998, nikdy nás ani na okamžik nenapadlo výrobu jakkoliv 
ošidit. Po celou dobu jsme naopak průběžně investovali obrovské 
částky do rozšíření a modernizace klasické technologie, aby 
naše pivo zůstalo pořád stejné jako v době, kdy si poprvé zís-
kalo srdce našich lidí. A ve spojování tradičního a moderního 
budeme pokračovat,“ zdůrazňuje ředitel Pivovaru Svijany 
Roman Havlík. 

www.pivovarsvijany.cz 

František Horák, někdejší sládek a ředitel pivovaru. „Svi-
jany jsou výjimečné svou pitelností. Já si občas rád vypiju 
i jiné pivo a musím říct, že je často velice dobré (ostatně jako 
člověk, který ví, kolik úsilí stojí uvařit pivo, bych si nikdy nedo-
volil jiného sládka kritizovat). Ale právě příjemná pitelnost 
mi u řady jiných piv chybí. Dám si jedno nebo maximálně dvě 
a dost, kdežto našeho piva nemám nikdy dost.“ 

Roman Havlík, ředitel Pivovaru Svijany. „Kvalitní, řeme-
slně zpracované české pivo, které je radost pít, je naštěstí 
už zase v kurzu. Nás, jako pivovar, který používá výhradně 
klasickou technologii českého piva plzeňského typu s dvou-
rmutovým způsobem vaření, kvašením v otevřených spilkách 
a zráním v ležáckých sklepích, to staví do velmi dobré pozice.“ 

Petr Menšík, sládek. „Naším cílem bylo od samého začátku 
to nejlepší tradiční české pivo, proto jsme také z receptury 
vyřadili enzymy, čiřidla a další pomocné látky, které se 
v jiných pivovarech běžně používají. S naší fi lozofi í tradič-
ního českého piva však slučitelné nejsou, stejně jako některé 
moderní výrobní postupy.“  

�

Tabulka č. 2   Hlavní milníky 20 let samostatné existence 
Pivovaru Svijany

Rok Milníky

1998
Založena společnost Pivovar Svijany,
ředitel František Horák.

1999
Přistavěna lahvovna, pivovar uvádí na trh tmavý speciál 
Svijanská Kněžna.

2001 Překročení hranice 100 000 hl.

2006
Pivovar kupuje podíl ve chmelařském družstvu
u Polepských blat.

2008 Překročení hranice 300 000 hl.

2009
Jubilejní 20. slavnosti svijanského piva – letní tradice, 
která stále pokračuje.

2010
Překročení hranice 400 000 hl; nejsilnější značka 
Liberecka a Jablonecka.

2012
Přistavení varny a propagační stanice k pomnožování 
vlastních pivovarských kvasnic.

2013 Koupě Zámku Svijany.

2014

Založena dceřiná společnost Svijany Slovensko; pivovar 
otevírá vlastní značkové restaurace; oslava 450 let od první 
zmínky o pivovaru – při této příležitosti uvařil pivovar
i prémiový světlý ležák „450“.

2015
Pivovar uvádí na trh dvoulitrové železné Plechovky nejen 
pro chlapy, které jsou pro Svijany typické.

2016
Po dlouhé a nákladné rekonstrukci se pro veřejnost otevírá 
Zámek Svijany v těsné blízkosti pivovaru.

2017
Stavba stáčírny plechovek. Nový výroční speciál DUX, 
který bude v nabídce jen jednou za rok při příležitosti
Dnů českého piva.

2018
Slavnostní zprovoznění největší investice v celé historii 
pivovaru – nové stáčírny piva do plechovek v hodnotě
asi 100 milionů Kč. Rozšíření spilky.



38
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

8
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

 

projekty - komplexy  linky - stroje  servis  repase    

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00  Plzeň, tel. :  377 235 972, mobil:  602 436 618
IČO 48365629,  DIČ CZ48365629               pekass@pekass.cz   www.pekass.cz
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25. výročí firmy 
PEKASS s. r. o.

Sametová revoluce v listopadu 89 změnila nejen politické 
poměry v naší zemi, ale změnila i osudy mnoha lidí. To je 

i případ založení fi rmy PEKASS s. r. o. Dva kolegové z inves-
tičního oddělení Západočeských pekáren a cukráren Plzeň – 
Jan Kout a Ing. Zdeněk Maštálka na začátku roku 1990 zjistili, 
že jednotlivé závody státního podniku již podnikové ředitel-
ství nepotřebují a chtějí se řídit samostatně. Oba však byli pře-
svědčeni, že stávající pekárny budou dále investovat a také, že 
je dobrá doba pro vznik nových malých pekáren, které bude 
potřeba stavebně připravit, vybavit strojním zařízením, zpro-
voznit a zajišťovat servis. Problémem se ukázal nedostatek ka-
pitálu. Tak se zakladatelé fi rmy pustili do manuálních prací, 
natírání topení, vyklízení staveniště pekárny apod., jako drob-
ní živnostníci. Přitom se již rozhlíželi po řemeslných pekár-
nách v Bavorsku a jejich strojním vybavení. Pro dovoz strojů 
ze zahraničí bylo nutno mít registraci IČO, kterou obdržel dne 
1. 7. 1991 na živnost  Ing. Zdeněk Maštálka – PEKASS. 

V roce 1991 navázali spolupráci s firmou BÄKO 
(Německé pekařské družstvo) Straubing, která vykupovala 
použité stroje od německých řemeslných pekařů. Tyto stroje 

začali dovážet a v dílnách u Stříbra je za pomoci dvou mecha-
niků repasovali a instalovali na pekárnách v ČR. Na dopravu 
strojů používali dodávku značky Žuk. Ing. Zdeněk Maštálka 
dodnes vzpomíná, jak s tímto autem, které mělo tři rychlosti, 
jezdili po bavorských dálnicích rychlostí max. 70 km/hod. 
a jak na ně řidiči kamionů obdivně shora shlíželi. Také prů-
jezd celnicemi byl pokaždé zážitek, protože celní předpisy se 
rychle měnily.

V červnu 1991 společně s fi rmou BÄKO vystavovali na 
výstavě EX Plzeň. Tam se potvrdilo, že o výstavbu řemeslných 
pekáren je opravdu velký zájem a zahraniční dodavatelé pode-
pisovali kontrakty jeden za druhým. Stačilo přesvědčit české 
zájemce o pekárnu, že návratnost investice je 4–5 let. Neupo-
zornili je na to, že vše, co se vyrobí, musí být kvalitní a musí se 
prodat. Proto také mnoho rychle a relativně draze zařízených 
pekáren poměrně brzy skončilo.

Firma PEKASS vybavila první kompletní pekárnu na 
klíč včetně obchodu v roce 1992. Byla zařízena z repasova-
ných strojů, poměrně levně a technologicky byla připravena 
na tuzemský sortiment – tradiční chleby a pečivo. To byla 
výborná reference a prodej repasovaných strojů se rozrůstal. 
Pokračoval i zájem o kompletní pekárny.

Do obchodního rejstříku byla firma PEKASS s. r. o. 
zapsána 20. 7. 1993. V té době už začali dodávat na pekárny 
i stroje nové. Spolumajitelé firmy si uvědomovali, že pro 
naše druhy těst jsou nejlepší stroje z Německa, Švýcarska 
a Rakouska. Nakupovat zařízení ve Francii a Itálii se neo-
svědčilo, protože tam měli jiné druhy těst i jiné technologie. 
Zároveň bylo jasné, že strojní zařízení pekárny musí být pře-
devším spolehlivé, robustní a s jednoduchým ovládáním.

Na výstavě SALIMA Brno se společníci fi rmy PEKASS 
s. r. o. seznámili s firmou Diosna, výrobcem tradičních 

Původní dílny a sklady Na výstavě Ex Plzeň, 1991

Současná centrála PEKASS s. r. o.
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a spolehlivých hnětačů, která právě hledala obchodní zastou-
pení v ČR. V dalším roce fi rmu PEKASS s. r. o. oslovil jeden 
z nejlepších světových výrobců rozvalovačů a linek jem-
ného pečiva, fi rma Seewer-Rondo ze Švýcarska. Spolupráce 
s těmito předními výrobci přinesla fi rmě mnoho nových zku-
šeností, příležitostí, ale i úkolů. Bylo nutno vyškolit prodejce, 
mechaniky a elektrikáře, výrazně rozšířit sklad náhradních 
dílů a vybudovat obchodní a servisní zastoupení po celé 
republice. Proto firma zakoupila v dražbě tzv. malé priva-
tizace dílny a sklady bývalého státního podniku Zelenina 
Plzeň u autobusového nádraží. Tam zřídila kancelář, výrobnu 
pedigových ošatek, dílny elektro a hlavně sklady náhradních 
dílů a strojů. S rostoucím množstvím dodaných strojů bylo 
nutné rozšířit i množství mechaniků, elektrikářů a prodejců, 
což představovalo velké nároky na výběr, školení a zaučení 
nových spolupracovníků, vše samozřejmě za pochodu. Stále 
však nebyla možnost zařizovat pekárny kompletně, od hně-
tení těsta po upečení výrobků, protože chyběl kvalitní doda-
vatel pecí. Po návštěvě několika pekařských výstav a mnoha 
jednáních byla jako nejvhodnější vybrána fi rma MIWE z Arn-
steinu v SRN, největší výrobce pekařských pecí v Evropě. 
První nové pece MIWE rotační, RI/FO firma PEKASS 
dodala v roce 1996 a některé jsou v současnosti ještě v pro-
vozu! V roce 1997 začala fi rma dodávat pro obchodní řetězec 
Royal Ahold NL první kompletní pekárny marketů Euronova, 
Hypernova. Velmi náročné podmínky na dodávky a servis si 
vyžádaly založení servisních středisek po celé ČR, vyško-
lení dalších servisáků a výrazné rozšíření skladů náhrad-
ních dílů. Zároveň již byla fi rma PEKASS schopna dodávat 
kompletní části průmyslových pekáren jako zařízení skladů, 
komplexních mísíren, tvarovacích linek chleba, běžného 
i jemného pečiva. Již nebyl problém doplnit portfolio doda-
vatelů tak, aby fi rma měla v každé části výroby pekáren mož-
nost nabídnout špičkové strojní zařízení, protože zahraniční 
dodavatelé sami přicházeli s nabídkami na zastupování. Na 
tvarování chleba byla vybrána fi rma Benier z Holandska, na 
linky běžného pečiva fi rma Backtech, na výrobu koblih fi rma 
Jufeba a na krájení hotových výrobků fi rma JAC z Belgie. Od 
té doby může fi rma PEKASS nabídnout v každém segmentu 
výroby na pekárnách špičkové strojní vybavení. 

Tak velkému rozšíření sortimentu strojů již přestaly 
odpovídat stávající prostory a sklady. Celkem nevýhodné 
se začalo jevit i umístění kanceláří v právovárečném domě 
u náměstí, protože v centru města chyběla parkovací místa 
pro zákazníky. Ve skladech strojů již nebylo místo, a tak 
se musely pronajmout skladové prostory za Plzní. Čím dál 
větším problémem bylo nakládání a skládání strojů na ulici, 
protože výrazně přibývalo parkujících aut. Občas bylo nutné 
při skládání strojů zastavit provoz v ulici, což ostatní řidiči 

špatně snášeli. Několikrát se mechanikům podařilo zastavit 
při skládání i ozbrojenou kolonu policejních vozidel při pře-
vozu peněz do nedaleké pobočky ČNB. Proto bylo v roce 
2005 rozhodnuto o zakoupení pozemku na okraji Plzně 
u výpadovky na Prahu, kde byla vyprojektovaná nová cent-
rála PEKASS s. r. o. 

V roce 2006 získala fi rma titul Podnikatel Západočes-
kého kraje, který uděluje Ernst & Young Česká republika. 

Výstavba nového sídla fi rmy byla zahájena v 05/2008 
a v 07/2009 bylo nové sídlo fi rmy PEKASS s. r. o. dokončeno. 
Po přestěhování kancelářských, dílenských a skladových 
provozů se téměř okamžitě projevilo mnoho výhod tohoto 
centrálního uspořádání. Především parkování v areálu pro 
zaměstnance i zákazníky, několik možností nakládání a sklá-
dání strojů, mnohonásobné zvětšení plochy skladů a dílen 
a v neposlední řadě i zařízení kompletní zkušební pekárny. 
Tato pekárna umožňuje předvádět zájemcům všechny stroje 
v provozu, se surovinou od hnětení, tvarování až po upečení. 
Tím si mohou vyzkoušet vhodnost strojů pro vlastní výrobky 
a zároveň i zaučit obsluhy a údržbu zařízení. Ve skladu náhrad-
ních dílů byla zavedena evidence za pomoci čárových kódů, což 
značně zrychlilo práci a zpřehlednilo pohyb dílů. Také dílny 
elektro byly vybaveny nejnovější technikou, umožňující tes-
tování řídicích desek a ovládacích panelů dodávaných strojů.

Každoročně jsou pro pekaře ve zkušební pekárně orga-
nizovány technologické semináře s partnerskými dodavateli 
surovin, kde jsou představeny nové výrobky, směsi a také 
vhodné strojní vybavení. Tradiční je také každoroční 
„Setkání pekařů s EX Plzeň“, které bývá v duchu kulturně 
společenském a končí obvykle v pozdních nočních hodinách. 
Firma PEKASS spolupracuje s písničkářem Samsonem 
Lenkem, který pro ni složil již tři pekařské písničky. V oblasti 
sportu fi rma podporuje fotbalový klub Viktoria Plzeň, který 
hraje každoročně Evropské poháry, v letošním roce snad opět 
bude hrát Ligu mistrů. 

V roce 2010 založila fi rma PEKASS s. r. o. dceřinou spo-
lečnost Pekassio v Minsku, Bělorusko. Tam je velká potřeba 
strojů v pekárnách, dodávky jsou však zatím limitovány 
nedostatkem deviz.

Od svého založení dodala fi rma PEKASS cca 8000 stro-
jů a zařízení. Na každý dodaný stroj je poskytován servis, 
technická podpora a náhradní díly. 

Firma je držitelem certifi kátu jakosti ISO 9001, který je 
pravidelně obnovován.

Ve vstupní hale Centrály jsou umístěny historické 
pekařské stroje, které připomínají technickou dovednost 
a precizní práci našich předků a také těžkou manuální práci 
na pekárnách v minulosti.

Ing. Zdeněk MaštálkaSpolumajitelé fi rmy s předsedou Svazu pekařů a cukrářů v ČR

Vstupní hala centrály
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Ing. Zdeněk Maštálka, jednatel společnosti 
PEKASS s. r. o. se sídlem v Plzni, oslaví v září 

tohoto roku významné životní jubileum – 60 let. 
Narodil se v krásném českém městě Domažlice 
a svoje dětství prožil v pohraničním Klenčí pod 
Čerchovem na Chodsku. Ve školním věku se za-
pojil do skautského hnutí, kdy byl v roce 1968, 
po vzoru prvorepublikových skautů, založen Ju-
nák. Zde získal první zkušenosti s organizací ži-
vota a vřelý vztah k přírodě. Po základní škole se 
stal studentem pardubické průmyslovky, co líhně 
našich pekařů a mlynářů. Již tehdy se velmi zají-
mal o stroje a techniku, což bylo motivem pro dal-
ší studia. V roce 1982 promoval na ČVUT, fakul-
tě strojní a katedře chemických a potravinářských 
strojů. Dnes hodnotí svůj inženýrský diplom tak, 
že první roky studia měl problémy s teorií, ale 
praktické přednášky ve vyšších ročnících už byly 
jeho zájmem. Po ukončení studií absolvoval roč-
ní vojenskou službu v Seredi na Slovensku u že-
nijního praporu a i zde se setkával s technikou. 
A i toto období života považuje za velký přínos 
odborný i lidský. V roce 1983 nastoupil na svoje 
první odborné místo, do Západočeských peká-
ren a cukráren v závodě Domažlice, a to nejpr-
ve na funkci technologa, pak vedoucího cukrár-
ny a posléze výrobně-technického náměstka. Pak 

pracoval nějaký čas jako hlavní mechanik pekár-
ny v Domažlicích a poté jako investiční technik na 
podnikovém ředitelství v Plzni. Krátce po same-
tové revoluci patří k začátkům jeho soukromého 
podnikání výstava pekáren. V roce 1991 se spojil 
se svým kamarádem Janem Koutem a začali v pe-
kařských investicích spolu a doslova od píky. Da-
řilo se, a tak v roce 1993 založili společnost s ru-
čením omezeným PEKASS. Společnost si nejen 
v průběhu své existence vydobyla místo na doda-
vatelském nebi pekařů, ale je jednou z nejprestiž-
nějších společností budujících pekařské provozy 
a jejich technologie. A v letošním roce fi rma PE-
KASS s. r. o. slaví 25 let své existence. 

Odborný a životní postoj

Rád říká, že při budování fi rmy je nejdůleži-
tější vybrat spolupracovníky, kteří sdílejí podobné 
hodnoty, cíle a radosti. A na to měl opravdu štěstí. 
Většina mechaniků, kteří postupně fi rmu rozšiřo-
vali, pracují pro fi rmu dodnes. Dále považuje za 
velice cenné, že se při podnikání setkal s mnoha 
výbornými lidmi z oboru, kteří jej svými názory 
a zkušenostmi velice obohatili. Jednání s dodava-
teli mu umožnilo poznat část Evropy, s pekaři se 
dostal do Izraele, USA, Číny atd. Za to vše vděčí 
všem nejbližším, kolegovi Janu Koutovi, spolu-
pracovníkům a celé fi rmě.

Záliby

Jeho koníčky jsou velmi zajímavé. Cestování, 
např. Izrael, Patagonie, Galapágy, Barma. Miluje 
země s budhistickou vírou a jejich optimismus, 
jeho vekou vášní je potápění – Palau, Kuba, Male-
divy. Další zálibou je motorismus a autoveteráni, 
vlastní Škodu Felicii z šedesátých let, miluje fotbal 
a hlavně počínání plzeňské Viktorky v Lize mistrů, 
včetně návštěv jejich zápasů u nás i v zahraničí. Je 
zastáncem obecné slušnosti, intenzivního rozho-
dování a podnikání pro radost.

Redakce

„Vše, co vysíláme, 
se nám vrací...,“ říká jubilant 

Ing. Zdeněk Maštálka

�
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Brněnské 
výstaviště 
se zaplnilo 

potravinami
Nové potravinářské výrobky pro obchod a gastronomii, 

přehlídka nejmodernějších technologií i pavilon obalo-
vého a tiskařského průmyslu. Veletrhy SALIMA a Embax-
Print se v Brně pořádají už přes čtyřicet let a o jejich nabídku 
je stále velký zájem. Letos se v rámci potravinářských veletr-
hů poprvé uskutečnil veletrh SALIMA Technology a také Fes-
tival chutí oslovující všechny milovníky dobrého jídla a pití. 
Za čtyři dny od úterý 27. února do pátku 2. března prošlo bra-
nami výstaviště více než 24 tisíc návštěvníků. Další zájemci 
o dobré jídlo a pití pak dorazili ještě v sobotu 3. března, kdy 
se v prodlouženém termínu do víkendového dne konal Fes-
tival chutí. 

Brněnské výstaviště je místem setkávání. Celoročně se 
zde v nádherném a architektonicky jedinečném prostoru orga-
nizují nejen veletrhy a výstavy, ale i další přehlídky, koncerty, 
divadelní představení, sympozia, plesy, fi remní akce i sjezdy 
politických stran a různé další akce. Letos do moravské met-
ropole zavítal poprvé i projekt Olympijský festival. Na ploše 
pavilonu Z v unikátním areálu s kruhovým půdorysem byla 
instalována ledová plocha s curlingovou dráhou a dalšími 
sportovišti, která nebyla závislá na počasí a mohla se využívat 
po celou dobu konání festivalu. Ostatní sporty obklopily bez-
prostřední okolí hlavního areálu. Výstaviště je tak organickou 
součástí města Brna a bohatě se podílí na jeho kulturním, 
sportovním a společenském životě. Přehlídky průmyslových 
úspěchů k němu neodmyslitelně patří. V dnešní době se na 

brněnském výstavišti koná průměrně 40 výstavních akcí 
do roka. K nejrozsáhlejším patří Mezinárodní strojírenský 
veletrh nebo výstava informačních technologií Invex. 

Unikátní kulturní prostředí

Letošní „osmičkový rok“ se váže i k brněnskému veletrž-
nímu areálu, jenž právě v měsíci květnu slaví své 90. výročí. 
Jeho provoz byl totiž zahájen 26. května 1928 u příležitosti 
10. výročí vzniku Československé republiky akcí s názvem 
„Výstava soudobé kultury v Československu“. Rozsáhlou 
průmyslovou výstavu uspořádanou hned v následujícím 
roce si 31. srpna 1929 prohlédl také prezident Českoslo-
venské republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Město Brno zís-
kalo ve výstavišti o rozloze 360 000 m² (plocha v pavilonech 
přes 30 000 m²) jeden z nejvýznamnějších funkcionalistic-
kých stavebních komplexů své doby. Jednotlivé pavilony 
byly dílem známých architektů – například i čelního českého 
architekta Bohuslava Fuchse. Většina z nich je na seznamu 
kulturních památek Brna-střed. 

O mimořádném kulturním prostředí areálu svědčí i ale-
gorické monumentální sousoší z bronzu Nový věk od Vincence 
Makovského, které je instalováno před hlavním vstupem. 
Jeho ústředním motivem je silně stylizované slunce, vedle 
kterého stojí dvě alegorické postavy vědy a zemědělství. Sou-
soší Nový věk bylo vytvořeno pro Expo 1958 v Bruselu, kde 
stálo před vstupem do československého pavilonu. Na svě-
tové výstavě získala skulptura Velkou cenu světové expozice.

Tradice potravinářských veletrhů

Věda, průmysl, zemědělství, potravinářství – vše na sebe 
navazuje a potravinářské výstavy patří k těm s nejdelší tradicí. 
Název Salima se v programu veletržního roku pravidelně 
objevuje od roku 1974. 
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Letos proběhlo šest příbuzných veletrhů. Od tradič-
ního potravinářského veletrhu SALIMA se důsledněji 
oddělila prezentace potravinářských technologií, které se 
soustředily do pavilonu V pod hlavičkou SALIMA Techno-
logy. Nechyběl tradiční vinařský veletrh VINEX, pekařský 
a cukrářský veletrh MBK nebo přehlídka zařízení pro hotely, 
restaurace a veřejné stravování INTECO. K potravinářství 
má velmi blízko obalová technika, protože 80 až 90 pro-
cent produkce obalů je vázáno právě na výrobu potravin 
a nápojů. Z tohoto důvodu se ve stejném termínu jako 
SALIMA už řadu let koná veletrh obalů a tisku EmbaxPrint,
který letos oslavil jubilejní 30. ročník. Nově tuto odbornou 
přehlídku doplnil třídenní Festival chutí, určený široké 
veřejnosti. 

Veletrhů se letos zúčastnilo 889 vystavujících a zastou-
pených fi rem, což je významný nárůst oproti minulým roč-
níkům. Mezi nimi bylo 48 procent firem zahraničních, 
zastoupeno bylo dalších 471 značek. Vystavovatelé přijeli 
z 39 zemí, vůbec poprvé také z Indonésie, Tuniska a Bělo-
ruska. Z tuzemských organizací připravily tradičně velké 
prezentace Ministerstvo zemědělství ČR, Státní zemědělský 
intervenční fond, Potravinářská komora ČR, Agrární komora 
ČR, Jihomoravský kraj i Svaz obchodu a cestovního ruchu 
ČR. Na veletrzích se opět udělovala prestižní ocenění nej-
lepším exponátům. O ceny Zlatá Salima a Zlatý EmbaxPrint 
se ucházelo celkem 58 výrobků, které posuzovaly tři odborné 
hodnotitelské komise, jedna pro potraviny a nápoje, druhá 
pro strojírenství a technologie a třetí pro obaly a tisk. Udě-
leno bylo dvanáct ocenění. „Letošní potravinářské veletrhy 
a veletrhy obalové a tiskařské techniky opět prokázaly, že jsou 
důležitou obchodní platformou pro dané obory. Těší nás zvý-
šený zájem vystavovatelů i návštěvníků,“ řekl Jiří Kuliš, před-
seda představenstva a generální ředitel společnosti Veletrhy 
Brno. 

Vystavovatelé veletrhu MBK 

Pekařské výrobky jsou potravinami každodenní spo-
třeby a jako takové mají nezastupitelnou úlohu v našem jídel-
níčku. Jsme zemí zcela jedinečného sortimentu vyráběných 
druhů chleba, běžného a jemného pečiva. Velké nákupní 
maloobchodní jednotky pečlivě dbají na úroveň své pekařské 
nabídky, která obsahuje výrobky od největších tuzemských 
výrobců až po regionální malé dodavatele místních specia-
lit. Ti největší pak sází i na vlastní instore pekárny, případně 
rozpékají či dopékají zmrazené polotovary. Vůně čerstvého 
pečiva patří jednoznačně mezi nejpreferovanější libé pocity 
doprovázející nakupování potravin. Proto nikoho nepře-
kvapí, že veletrh MBK neboli výstava mlynářství, pekařství 

a cukrářství je v rámci potravinářských expozic jednou z nej-
více obsazených součástí brněnského výstaviště. 

Vystavující fi rmy, jejichž produkty, služby nebo zboží 
se vztahují k aktivitám pekárensko-cukrárenského odvětví 
potravinářského průmyslu, bez ohledu na zařazení do jednot-
livých veletrhů, lze rozčlenit do 4 kategorií: 
–  vystavovatelé strojů, strojního vybavení a výrobních techno-

logií pro oba obory, 
–  vystavovatelé vybavení, pomůcek a surovin pro gastronomii 

a cukrárenství,
–  vystavovatelé surovin včetně zmrzlin,
–  vystavovatelé interiérů pro potravinářské obchody a stra-

vování.

V rámci kooperace s pekárnami a cukrárnami se na 
brněnském výstavišti prezentovaly tyto společnosti (řazeno 
dle abecedy): ALMECO Skyba, CESK, CS GOSTOL TRA-
DING, Eiskon, FESCHU lighting & design, JAROSPOL 
Technology, J4, Kornfeil, Leonardo technology, Liberecké 
strojírny, MALÁČ, MELVIA TRADE, MONTYCON gastro, 
MOPOS, Omega CZ, Pavel Tacl - UNITA, PEKASS, Perník, 
SVAM LITOMYŠL, TECHNOLOGY, TEN ART, Tereos TTD 
a TOPOS. 

Názory vystavovatelů

Názory vystavovatelů na letošní ročník MBK i na přístup 
jejich domovských fi rem k účasti na výstavě se vzácně shodo-
valy, za všechny jen několik vyjádření:

�  Vojtěch Kornfeil, jednatel a technický ředitel společnosti 
Kornfeil spol. s r. o., významného tuzemského výrobce 
etážových, pásových a vozíkových pecí a dalších techno-
logií vztahujících se k pečení výrobků: „Naše společnost si 
přeje další existenci a pokračování tohoto veletrhu. Přestože 
tuzemský prodej dnes tvoří pouze 30 % objemu naší celkové 
výroby, fi rma se domácímu trhu věnuje naplno. Nakonec 
k českým zákazníkům to máme nejblíže, proto jim chceme 
zajistit nejlepší služby. Jsme tu prostě doma.“

�  František a Martin Jarošovi, otec a syn, majitelé spo-
lečnosti JAROSPOL Technology s. r. o. z jihomoravské 
Miroslavi, kteří představili na veletrhu MBK kompletní 
vybavení svého konceptu PANEOLIT, jenž je řešením, jak 
začít snadno a rychle podnikat v již vyzkoušeném konceptu 
řemeslného pekařství, řekli: „Dnes je samozřejmě možné 
všechno dohledat na internetu, posílat informace e-mailem. 
Ale bez osobního kontaktu, možnosti ukázat se před dalšími 
potenciálními zájemci o naši technologii, nebo jen tak bez 
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posezení zde na stánku s přáteli z oboru, to prostě není ono. 
Ta vložená investice za účast zde se sice nevrátí okamžitě, 
neuzavřeme tady hned kontrakty na odběry strojů a zaří-
zení, ale jsme tu, je nás vidět a dostáváme se do povědomí 
dalších lidí včetně konečných spotřebitelů. Veletrh pro nás 
měl a má smysl.“

�  „Účast na veletrhu je pro společnost J4 s. r. o., českého 
výrobce pásových pecí, samozřejmostí,“ řekl spolumajitel 
a jednatel fi rmy Jan Dubišar. „Účastnili jsme se všech roč-
níků veletrhu od data našeho vzniku v roce 1994, protože 
v Brně prostě musíme být. Veletrh je společenská záležitost, 
pro nás není myslitelné zde nebýt, protože jsme největšími 
výrobci pásových pecí na českém trhu. Podepsali jsme zde 
předpřipravené kontrakty a vedli jsme důležitá jednání se 
zahraničními návštěvami.“

�  Dalším vskutku tradičním a věrným vystavovatelem 
Salimy je plzeňská společnost PEKASS s. r. o., dodávající 
strojní vybavení pekáren i cukráren. Jednatel a obchodní 
ředitel Jan Kout, MBA, vysvětlil, proč je pro jeho společ-
nost tento veletrh důležitý: „Před podpisem přihlášky na 
veletrh jsem si sedl a vzhledem k naší účasti sepsal všechna 
pro a proti. Kladné důvody převýšily, a proto tu letos opět 
jsme. Jedním z důležitých bodů, proč vystavovat, je jisté 
porovnání se s konkurencí: a to nejen novinky a výrobky, 
ale také naše a jejich ceny. Brno je přirozenou platformou 
setkávání se s těmi, se kterými se prostě potkat máme.“

�  Poměrně velkou expozici pro veletrh připravila společnost 
Omega CZ spol. s r. o. Nosným tématem stánku, kromě 
obvyklého strojního vybavení pro pekárny a cukrárny, byl 
tentokrát rozsáhlý a skutečně velmi dekorativní a poutavý 
interiér pekařství. Proč zvolila fi rma Omega takto silný 
vizuální tahák pro veletrh, osvětlil její jednatel Mgr. Igor 
Macášek: „Má-li být pekař nezávislý na odběrech výrobků 
obchodními nadnárodními řetězci a chce-li se svým zbožím 
odlišovat, pak musí investovat do vlastní sítě svých obchodů. 
Aby byly úspěšné, vedle kvalitních výrobků musí také zau-
jmout moderním a funkčním interiérem. Proto jsme zde na 
stánku na velké části expozice postavili Matějovo pekařství 

jako příklad velmi úspěšného konceptu Pekáren Blansko 
a. s.“

�  „Společnost Leonardo technology s. r. o. se 8 let neúčast-
nila brněnských potravinářských veletrhů,“ řekl její jed-
natel Ing. Marek Haumer. „Vrátili jsme se, ovšem ne na 
tradiční EmbaxPrint – odborný mezinárodní veletrh obalů 
a tisku, ale do sekce Salimy a stánek jsme účelově umístili 
do těsné vzdálenosti od pekařů. Důvodem je možnost značit 
také chleba naší laserovou technologií. Cílem a důvodem 
poptávky je jednoznačná identifi kace výrobce nebalených 
chlebů nebo jiných nebalených pekařských výrobků. Chleby 
a pečivo pak nelze zaměnit za sortiment dodávaný jiným 
výrobcem, nemusí se opatřovat páskou, jedlou etiketou či 
jiným možným způsobem. Takto prováděné značení je velmi 
jednoduché, rychlé, nastavitelné na požadovaný design či 
logo výrobce a v neposlední řadě je využitelné marketingově: 
na výrobek lze spotřebiteli napsat vzkaz nebo heslo, napří-
klad „Veselé Velikonoce“ či cokoli jiného.“ 

�  „Nejen že přišli noví zájemci o náš sortiment, ale dokonce 
jsme zde na veletrhu uzavřeli několik kontraktů,“ konsta-
toval Ing. Pavel Maláč, majitel středně velké rodinné 
firmy MALÁČ s. r. o., která se úspěšně od roku 1999 
věnuje vybavování cukráren, pekáren a gastronomických 
provozů. Podle P. Maláče letošní ročník naprosto splnil 
jeho očekávání, od dobré obsazenosti firmami z jeho 
ranku podnikání až po adekvátní návštěvnost stánku. Také 
se u příležitosti výstavy završila jednání se zahraničními 
partnery, a to s fi nským dodavatelem pekařských strojů 
a linek na výrobu jemného pečiva a s rakouským výrobcem 
čističek plechů. Letošní výstava potvrzuje, že bylo správné 
ani jednou nevynechat účast na veletrhu a věnovat se 
i zdánlivě neperspektivním zájemcům, protože zejména 
mezi nimi se pak objeví potenciální zájemci a v budoucnu 
i dobří zákazníci.

�  Velkou expozici měla v pavilonu V brněnského výstaviště 
společnost Eiskon spol. s r. o., jež 23 let dodává svým 
zákazníkům výrobníky zmrzliny, gastronomické vybavení 
cukráren a kaváren, suroviny pro výrobu zmrzliny – vše 
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prověřené časem i zkušenostmi skutečných profesionálů 
renomovaných italských fi rem, jejichž výhradní zastou-
pení společnost získala. Její jednatel Ing. Martin Hvězda 
hodnotil účast své fi rmy na veletrhu takto: „Dvouletý cyklus 
Salimy nám vyhovuje, stejně tak toto architektonicky nád-
herné místo, kterým brněnské veletržní pavilony bezesporu 
jsou. Velká škoda je, že toto pěkné prostředí neumí přilákat 
tolik návštěvníků jako mnohem horší prostředí se špatnými 
podmínkami v Praze.“

�  Brněnská společnost CS GOSTOL TRADING spol. s r. o. 
je také tradičním účastníkem veletrhu. Její velmi široký 
sortiment je určen zejména cukrářům, pekařům a gast-
ronomickým provozům v oblasti zdobení a fi nální úpravy 
cukrářských výrobků, jemného pečiva a pokrmů. Majitelé 
pečlivě sledují aktuální trendy a pro české provozy impor-
tují pomůcky nezbytné pro moderní gastronomii, neboť 
dobře vědí, že zákazník nakupuje očima. Nosnými tématy 
stánku se tak staly lesklé glazury s tzv. skleněným efektem, 
pomůcky pro moderní geometrické tvary rýhování, pro-
tlačování a vykrajování potahovacích hmot pro dorty 
a dezerty a v neposlední řadě série rafi novaných pomůcek 
pro nápadité zdobení s máslovými krémy. Pomocí speci-
álně řezaných trubiček tak lze nazdobit cupcaky, dorty či 
dezerty fantastickými květinovými tvary, které na první 
pohled uchvátí každého spotřebitele. „MBK je příležitost, 
jak návštěvníky veletrhu seznámit s celou řadou novinek, jež 
jsme v poslední době zařadili do našeho portfolia. Nabízíme 
širokou paletu pomůcek jak pro tradiční a zavedené cuk-
rářské výrobce, tak pro šikovné ruce domácích hospodyněk. 
Rozvíjíme a podporujeme tvůrčí přístup k modernímu pojetí 
cukrařiny a také umíme poradit, jak si usnadnit práci nebo 
přijít na kloub zdánlivě těžko zvládnutelným způsobům pří-
pravy složitých dekorací,“ říká jednatelka fi rmy, paní Mar-
tina Řiháková. 

Festival chutí 
a doprovodný program

Na Festivalu chutí v pavilonu C se prezentovali výrobci 
regionálních pochutin, ale hlavním lákadlem byla unikátní 
přehlídka 47 českých a moravských minipivovarů. Další pivo-
vary se zúčastnily veletrhu SALIMA a u příležitosti potravi-
nářských veletrhů byly vyhlášeny také výsledky tradičních 
soutěží Zlatý pohár Pivex – Pivo 2018 a Zlatý soudek 
PIVEX 2018. 

Z doprovodného programu pro širokou veřejnost zau-
jala hlavně gastronomická show Gastrofest, kde své umění 
prezentovala čtveřice špičkových kuchařů. 

Divácky nabito bylo také v Pekařském centru, kde se 
bojovalo o titul Pekař roku 2018 – Junior a vyvrcholila 
soutěž o Atraktivní výrobek roku v pekařské a cukrářské 
kategorii. Hlavním partnerem národní soutěže Pekař roku 
junior 2018 se staly obchody Albert. Tyto obchody podpo-
rují pekařské řemeslo a učňovské školství dlouhodobě, 
protože ve velkých obchodech také provozují pekárny 
s vlastní výrobou, a navíc odebírají pečivo od desítek regi-
onálních českých pekáren. V rámci výuky i praxe Albert 
dlouhodobě spolupracuje s odbornými školami po celém 
Česku. 

Po celou dobu veletrhu SALIMA předváděli návštěv-
níkům své dovednosti také žáci jihomoravských gastrono-
mických škol, samozřejmě nechyběly ani tradiční ochutnávky 
vína, kávy a kulinářské show na stáncích vystavovatelů.

Jak dál?

Přestože výčet aktivit, které na brněnském výstavišti 
proběhly, je skutečně obrovský, při diskuzi s vystavovateli 
z veletrhu MBK není jejich výhled do budoucna pouze opti-
mistický. Počet vystavujících společností z pekařského a cuk-
rářského oboru má spíš klesající tendenci, mlynáři chybí 
zcela. Také absentují dodavatelé dalších základních pekař-
ských surovin – droždí, tuků a polotovarů, zejména takzvané 
„přípravkářské“ firmy, jejichž expozice bývaly velmi zají-
mavé a plné novinek. Nevystavují ani dodavatelé dnes velmi 
populárních, zajímavých nebo zcela nových surovin. K vidění 
nejsou hotové výrobky, oproti zahraničním veletrhům zcela 
chybí výrobci chleba, pečiva nebo cukrářských dobrot, stejně 
tak výrobci mražených polotovarů, jichž je v tuzemsku hned 
několik. Také vitríny vystavovatelů interiérů nejsou zdaleka 
tak zaplněny, jak bývá na podobných výstavách v zahraničí 
zvykem. Prostě výstava působí trošku chudě a stroze, a také 
proto je možná účast samotných pekařů, cukrářů, zmrzlinářů, 
majitelů bister a jiných druhů rychlého občerstvení nižší, než 
by mohla být. Jakási nepohoda a nervozita v pekařsko-cukrář-
ském oboru, strach z budoucnosti a nepřízeň osudu ve smyslu 
rostoucích nákladů, nedostatku pracovních sil a marné snahy 
o lepší profi t se plně odráží i v úrovni vlastního veletrhu. A to je 
samozřejmě škoda pro obor, pro současné vystavovatele, pro 
výrobce i pro samotné výstaviště, které jinak nabízí bezpre-
cedentní komfort výstavních pavilonů i kompletních služeb. 
Nikde jinde u nás nemáme tak krásné a designově jedinečné 
výstavní plochy. Salima a s ní provázané další veletrhy jsou 
v naší zemi jediné tohoto druhu a rozsahu. Neměli bychom 
o ně přijít. 

Ing. Eva Řehák Nováková
 �
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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

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) se 
stal garantem nově vytvořené kategorie v rámci už pat-
náctého ročníku soutěže „Mastercard Obchodník roku 
2017“. Její název zní „Zaměstnavatel v obchodě“. Slav-
nostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 6. února 2018 
v  rámci galavečera prestižní mezinárodní konference 
Retail Summit 2018, která se konala v Praze. 

„Cílem této nově vytvořené kategorie je upozornit na 
skutečnost, že obchod jako takový představuje jednoho z nej-
významnějších zaměstnavatelů v  Česku, a  to v  rámci všech 
regionů. Těší mě, že mezi čtyřmi nejlepšími se umístily hned tři 
členské fi rmy,“ zdůraznila Marta Nováková, prezidentka SOCR 
ČR, a dodala: „V obchodě je zapotřebí usilovná a poctivá práce 
mnoha lidí. S tím jde ruku v ruce podpora jejich aktivit a roz-
víjení jejich osobností. Obchodníci nabízejí příležitost všem, 
kteří mají chuť učit se novým věcem a rozvíjet své schopnosti
i kariérní růst.“

Obchodníci se do soutěže o ocenění „Zaměstnavatel 
v obchodě“ mohli zapojit vyplněním a odesláním rozsáhlého 
a podrobného dotazníku sestaveného odborníky z oblasti 
HR. Odborným garantem vyhodnocení a zpracování této 
kategorie se stala nezávislá personálně-poradenská společ-
nost Hays. 

„Zástupci společností odpovídali na otázky týkající se pěti 
hlavních okruhů: Odměňování a benefi ty, Kariérní růst a vzdě-
lávání, Zpětná vazba a motivace, Firemní kultura a prostředí 
a Fluktuace. První místa obsadily velice těsně společnosti, jejichž 
HR procesy ve sledovaných oblastech jsou v souladu s dlouho-
dobými trendy v oblasti řízení a rozvoje lidského potenciálu 
a  jsou charakteristické pro nejlepší fi rmy na trhu, a to nejen 
v oblasti obchodu,“ uvedl Ladislav Kučera, ředitel společnosti 
Hays v České republice. Při celkovém hodnocení bylo při-
hlédnuto i ke stanovisku odborů, konkrétně Odborového 
svazu pracovníků obchodu. 

Pestrá skladba soutěžících 
Do soutěže se přihlásily jak členské fi rmy SOCR ČR, tak 

ty, které se nacházejí mimo jeho členskou základnu. Šlo o pro-
dejce nepotravinářského zboží, zástupce tradičního nezávis-
lého potravinářského obchodu (Jednoty České Budějovice 
a Mikulov) i jednotlivé malo- i velkoobchodní řetězce s pře-
vahou potravinářského zboží. Hodnotící kritéria byla nasta-
vena spíše pro větší zaměstnavatele s více než 250 pracovníky. 

Celkové vítězství si odnesl velkoobchodní řetězec 
Makro Cash & Carry ČR, na druhém místě se velmi těsně 
umístila společnost Ahold a následovaly společnosti IKEA 
a Lidl.

Obchod je perspektivním zaměstnavatelem, 
potvrdily výsledky soutěže

Předání ocenění vítězi
Zleva: Ladislav Kučera, HAYS; Markéta Pavelková a  Guillaume Chê ne, Makro Cash & Carry ČR; Marta Nováková, SOCR ČR
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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

Markéta Pavelková, MAKRO
Ocenění Zaměstnavatel roku bereme jako potvrzení toho, 

že jdeme jako společnost správným směrem. Naše HR strategie 
je úzce navázána na strategii celé společnosti, před 2,5 lety jsme 
zahájili velkou transformaci, kdy měníme obchodní model, který 
má dopad hlavně na myšlení a celkově kulturu v naší společ-
nosti. V rámci HR strategie je naším cílem, abychom tuto trans-
formaci aktivně podporovali a přicházeli s  iniciativami, které 
naplní potřeby našeho businessu, pracovního trhu, a hlavně 
našich zaměstnanců.

Je velmi pozitivní, že pozice v obchodě na českém trhu 
již přestávají být tou nezajímavou a nejhůře placenou pozicí. 
Makro má v tomto směru za poslední 2 roky dobře nastartovaný 
trend. Za poslední 2 roky jsme mzdy zaměstnanců na prodej-
nách navýšili v průměru o téměř 17 % a od 1. 7. 2018 přistou-
píme k dalšímu zajímavému navyšování mezd. Zároveň s tím jde 
ruku v ruce kariérní růst. Za posledních 12 měsíců jsme interně 
povýšili téměř 800 zaměstnanců a většina z nich je na pozicích 
asistentů prodeje na našich prodejnách. 

Naši zaměstnanci se povahou své práce odlišují od kla-
sické práce v retailu, máme na každém oddělení pozice spe-
cialistů. Zaměstnáváme rybáře, řezníky, odborníky na ovoce 
a zeleninu, obchodní zástupce, kteří přímo na našich prodej-
nách realizují obchod s našimi zákazníky. Naše distribuce nabízí 
zajímavé pracovní příležitosti pro odborníky na logistiku, koordi-
nátory logistiky a řidiče, kteří mají denní interakci s našimi zákaz-
níky přímo na jejich provozovnách. V tom je práce v MAKRO 
odlišná, barvitá a díky tomu můžeme každého zaměstnance 
vzdělávat právě v jeho konkrétní oblasti. Dnes je velmi důležitý 
zákaznický přístup a produktová znalost, kterou prohlubujeme 
u našich zaměstnanců díky programu produktových znalostí, 
který běží na všech našich provozovnách a je zastřešen našimi 
odborníky z týmu produktového managementu.

Nejdůležitější je pro nás komunikace a  informovanost 
směrem k našim zaměstnancům, podporuje to naši fi remní kul-
turu, protože vysvětlujeme, kam jako společnost jdeme a proč. 
Chceme být transparentní a všechny úspěchy, ale i ponaučení 
ukazujeme na konkrétních příkladech. V  loňském roce jsme 
představili několik nových komunikačních kanálů, které mají 
prostupnost ke všem našim zaměstnancům. Představili jsme 
MAKRO TV, kde se na pravidelné bázi zaměstnanci velmi odleh-
čenou formou dozví o všech novinkách a aktivitách, které se 
ve společnosti odehrávají. Zároveň každý měsíc vyhlašujeme 
TOP zaměstnance měsíce a velký důraz dáváme samotnému 
již zmíněnému školení a  rozvoji. Osvědčily se nám také tzv. 
kulaté stoly managementu se zaměstnanci, kde se diskutují 
různá témata dle přání našich zaměstnanců. Zároveň jsme udě-
lali revizi našich benefi tů, zavedli 25 dnů dovolené od počátku 
pracovního poměru a snažíme se v našich zaměstnancích pod-
porovat hrdost na naše produkty a služby. A to třeba tím, že 
v našem centru MAKRO akademie pořádáme pro zaměstnance 
kuchařské, baristické a jiné zážitkové a edukativní kurzy, protože 
jídlo je naše vášeň.

Ivana Dufková, AHOLD
Především nás velice těší, že naše péče o zaměstnance je 

odbornou veřejností takto vysoce oceněna. Jsem přesvědčená, 
že naši zaměstnanci to vnímají, vidíme to na rostoucím trendu 
v interním průzkumu spokojenosti a klesající fl uktuaci zaměst-
nanců. A není to jen tím, že jsme v posledních letech významně 
zvyšovali mzdy provozním zaměstnancům, ale v nemalé míře je 
to naší otevřenou fi remní kulturou, manažerskou prací a zapo-
jením skutečně všech našich zaměstnanců do realizace naší 

fi remní strategie. Zaměstnancům za to nabízíme jistotu zaměst-
nání, spravedlivé odměňování a zajímavé benefi ty. Investujeme 
do podpory zdraví a zdravého životního stylu zaměstnanců, 
ale zejména se snažíme o to, aby si zdravé návyky při práci i ve 
volném čase osvojili. Naší snahou je nejen důraz na kvalitu 
práce, ale také na kvalitu životního stylu. Díky těmto a mnoha 
dalším aktivitám se nám také daří vést konstruktivní sociální 
dialog, pravidelně se vedení společnosti potkává se zástupci 
zaměstnanců, ať už na odborové půdě, nebo na jiných nefor-
málních platformách.

V centru naší pozornosti je samozřejmě zákazník, sou-
stavné zlepšování nabídky a servisu, takže stále hodně našich 
zaměstnanců „stojí za pultem“ nebo „sedí na pokladně“. Ale tyto 
činnosti se mění s novými technologiemi, klademe důraz na 
hygienu, čistotu a efektivitu. Chceme, aby naše pekárny voněly 
a abychom na prodejnách nabízeli vždy čerstvé a zdravé pečivo, 
zeleninu, výběr kvalitních lahůdek, včetně bezlepkového sorti-
mentu. Pracujeme proto na rozvoji provozních zaměstnanců, 
aby se nových produktů a  zejména nových systémů nebáli, 
ale naopak se na ně těšili, dobře je poznali a v praxi je využí-
vali v plném rozsahu. A k tomu potřebujeme špičkové odbor-
níky, kteří inovují náš sortiment v souladu s nejmodernějšími 
trendy, navrhují nové procesy, technicky realizují, řídí a školí 
ostatní zaměstnance. 

Zákazníci vnímají prodejny, ale málokdo si dovede před-
stavit, jak složitý logistický systém je za tím. Naše distribuční 
centra, to jsou vlastně velké továrny, kde jsou činnosti řízeny 
na bázi IT systémů a všechny detaily v tom velkém prostoru 
uvnitř hal, ale i dodávky a distribuce na prodejny musí do sebe 
přesně zapadat. Maloobchod je pověstný svou rychlostí, a proto 
i změny musíme provádět stejně rychle, takže kdo má rád fl exi-
bilní a dynamické pracovní prostředí, rád se učí novým věcem, 
pro toho je to ideální příležitost. A navíc má maloobchod obrov-
skou výhodu v tom, že zaměstnáváme odborníky z nejrůzněj-
ších profesí, ale současně podporujeme kariérní růst a možnost 
získat dovednosti i z  jiných oblastí. Můžeme se tak pochlubit 
tím, že v širším vedení společnosti máme kolegy, kteří se na 
tyto pozice vypracovali z řadových provozních zaměstnanců. 
A nespornou výhodou práce u nás je kontakt s lidmi, se zákaz-
níky, dodavateli, kolegy na pracovišti i v sesterských fi rmách 
v mnoha zemích Evropy a USA.

Zuzana Holá, LIDL
Umístění na jedné z předních příček v soutěži Zaměstna-

vatel v obchodě nám potvrzuje, že cesta, kterou jsme se před 
pár lety vydali, je správná. Jsme rádi, že ji takto nevnímáme jen 
my, ale také naši zaměstnanci i odborná a laická veřejnost. Je to 
pro nás ale zároveň i závazek, abychom na této cestě pokračo-
vali i dál. Pokud chceme mít ty nejlepší zaměstnance, musíme 
být také jeden z nejlepších zaměstnavatelů v oboru. To zůstává 
naším krédem i do budoucna. 

Na naše zaměstnance v  prodejnách klademe čím dál 
větší nároky. Jejich práce již dávno neznamená jen vybalo-
vání a doplňování zboží či přejetí čárového kódu na pokladně, 
ale s narůstajícím počtem druhů zboží a platebních možností 
rostou i nároky na obsluhu. Snažíme se jim proto práci co nej-
více ulehčit. Zavádíme moderní technologie, pravidelně je ško-
líme a jejich odvedenou práci patřičně odměňujeme. Jsme si 
totiž dobře vědomi toho, že ty největší nároky jsou však kladeny 
na každého zaměstnance prakticky neustále – vždy být zákaz-
níkům plně k dispozici a díky svému vstřícnému přístupu zajistit, 
aby zákazníci odcházeli z našich prodejen spokojení a s dobrým 
pocitem.
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Podmínky
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

13. září 2018
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE
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www.culinar.cz
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Bezlepkový příběh 
z Horažďovic

Ing. ALENA ROUČOVÁ, 
LYCKEBY CULINAR a. s. 

V březnu roku 2012 se poprvé společnost LYCKEBY
CULINAR a. s. pustila do vývoje směsi pro bezlepko-

vý chléb. Měl se podobat co nejvíce běžnému chlebu, na kte-
rý je český spotřebitel zvyklý a který v Čechách chyběl. Fir-
ma se proto vedle existujícího vývoje potravinářských směsí 
všeho druhu (kořenicí směsi, funkční směsi pro masný, mlé-
kárenský, konzervárenský a další průmysly) začala intenziv-
ně věnovat i vývoji bezlepkových výrobků. Nově vznikající 
bezlepková pekařství začala LYCKEBY CULINAR oslovo-
vat s poptávkami po různých druzích bezlepkových výrob-
ků. Na základě těchto poptávek vyvinul technologický tým
LYCKEBY CULINAR několik základních bezlepkových smě-
sí, které se dále upravovaly a dodnes upravují podle konkrét-
ních požadavků zákazníků. Aktuální nabídka společnosti 
LYCKEBY CULINAR skýtá kolem 40 druhů bezlepkových 
směsí. Portfolio těchto směsí se skládá ze směsí na pečení – na 
chléb, pečivo, sladké korpusy, makovník a bábovky, a směsí na 
vaření – zahušťovadla polévek a omáček, směsi na knedlíky. 

Vedle požadavku na bezlepkovost se často vyskytují 
i požadavky na absenci dalších alergenů, jako jsou např. 
mléčné suroviny nebo sója. Je to z toho důvodu, že zákazník 
„celiak“ bývá obvykle citlivý i na mnohé další přidávané látky. 
Proto je někdy složité při tomto vývoji skloubit požadavek 
na přijatelné složení a zároveň zajistit dobrou chuť výrobku. 
Nedílnou součástí vývoje je i řešení technologické otázky 
výroby daného výrobku, neboť v této oblasti bývá technologie 
výroby často klíčová. 

Bezlepková dieta je v současné době trendem, který 
mnoho lidí přijímá a zkouší tento způsob stravování. Většina 
konzumentů jsou však samotní lidé trpící celiakií, kteří touto 
cestou jdou nedobrovolně. Nabídka bezlepkových výrobků je 
však v porovnání s minulým desetiletím dnes již velmi široká, 
a zákazník „celiak“ tak může vybírat z nepřeberné škály pro-
duktů. Na trhu se najdou jak balené trvanlivé výrobky od zahra-
ničních dodavatelů, tak výrobky čerstvé od českých výrobců. 

Nedávnou zajímavou poptávkou, kterou byla firma 
LYCKEBY CULINAR oslovena, byla poptávka po bezlep-
kových směsích pro české olympioniky. Vzhledem k tomu, že 
se LYCKEBY CULINAR nachází v Horažďovicích nedaleko 
Sušice, kde peče český, dnes dobře známý pekař, pan Karel 
Rendl, zrodila se nová spolupráce. Díky panu Rendlovi se tak 
bezlepkové směsi z LYCKEBY CULINAR dostaly až do Jižní 
Koreje na zimní olympijské hry v Pchjongčchangu. To, že se 

právě tyto směsi staly součástí této významné akce, je pro 
LYCKEBY CULINAR velká pocta.

LYCKEBY CULINAR dál pokračuje ve vývoji bez-
lepkových výrobků. V současné době přicházejí na řadu 
požadavky i velkých průmyslových výrobců vedle požadavků 
malých a středně velkých pekáren. Pečlivým výběrem kvalit-
ních surovin a spoluprací se spolehlivými dodavateli se LYC-
KEBY CULINAR snaží být dobrým obchodním partnerem. 
LYCKEBY CULINAR má zaveden systém kvality, bezpeč-
nosti a zdravotní nezávadnosti dle norem EN ISO 22000:2006, 
FSSC 22000 (verze 4.1) a je vlastníkem certifikátu SMETA 
4-Pillars. 

Zejména díky své fl exibilitě v množství míchaných směsí 
a možnosti upravovat složení směsí na míru podle konkrét-
ních požadavků zákazníků je dnes LYCKEBY CULINAR 
dodavatelem mnoha českých bezlepkových pekařství. Obje-
vováním nových netradičních surovin a jejich vkládáním do 
směsí se stává LYCKEBY CULINAR dodavatelem, který 
zároveň posouvá své zákazníky dál. 

S maximálním úsilím a snahou vyhovět požadavku 
zákazníka „celiaka“ se LYCKEBY CULINAR trpělivě pere 
s někdy náročnými kvalitativními požadavky a jde vstříc stále 
novým trendům. 

 

Bezlepkový chléb s přídavkem
nopalové mouky

Pan Karel Rendl

Bezlepkový 
makovník �



56
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
1

8
m a r k e t i n g

Společnost DALIX, s. r. o., působí na českém trhu od 
roku 1994 a posiluje svou vedoucí pozici na trhu auto-

lednic a mobilních chladniček pro profesionální trh roz-
sahem své nabídky, používáním nejnovějších technologií, 
a především úzkou spoluprací se světovými leadery v da-
ném oboru.

Doby, kdy většina výrobců kompresorových auto-
chladniček nabízela kompresory doplněné o elektronickou 
řídicí jednotku s možností napájení na 12/24 V a uka-
zatel teploty na displeji považovala za dostatečnou výbavu, 
jsou pryč. Nově jsou autochladničky vybavovány tech-
nologiemi, které by málokdo u těchto výrobků očekával. 
Možnost ovládání a komunikace pomoci WIFI aplikací, 
osazení lednic USB zásuvkou či dálkové sledování a moni-
toring teplot u vybraných modelů začínají být nutností pro 
úspěch na trhu. Ne každý však potřebuje nejnovější tech-
nologie, a proto i na tyto zákazníky je u společnosti DALIX 
pamatováno. Standardní osvědčené modely stále zůstávají 
v nabídce, stejně tak pro zákazníky, kteří požadují spoleh-
livou a účinnou autochladničku s jednoduchým ovládáním, 
bez nároku na hluboké mražení, má DALIX připraveny 
kompresorové autolednice, které jsou cenově blízké termo-
elektrickým profesionálním autolednicím. 

Kompresorovou autolednici umí DALIX dodat nejen ve 
formě standardního boxu, ale také zásuvky pod postel, nere-
zovou do boční schránky vozidla, vestavnou nebo v podobě 
polotovaru pro individuální stavbu. V nabídce jsou základní 
modely, které uspokojí potřeby většiny uživatelů, až po 

profesionální produkty, které plní nejnáročnější požadavky 
na převoz chlazeného zboží s deklarovanou teplotou. Trvalá 
nabídka autolednic společnosti DALIX stále narůstá a již 
nyní si můžete vybrat z více než 200 nabízených modelů (boxy 
a vestavné lednice). Nabídka standardních autolednic je dopl-
něna o pasivní chladicí boxy a produkty umožňující individu-
ální stavbu autolednic. 

Hledáte řešení přepravy chladírenského/mrazírenského 
zboží při splnění přísných hygienických norem, bez nutné 
izolační úpravy vašeho vozidla? Hledáte produkt s životností 
delší než samotné vozidlo? I zde Vám DALIX nabídne řešení 
v podobě velkoobjemových profesionálních chladicích/mra-
zicích boxů s vnitřním objemem až 1640 litrů, které jsou tím 
pravým řešením pro catering, transport čerstvých potravin, 
mraženého zboží, cukrářských výrobků a dalšího zboží se sle-
dovanou a deklarovanou teplotou.

Univerzální recept na nejvhodnější řešení neexis-
tuje. Jediné, co je možné v případě kompresorových auto-
lednic doporučit, je návštěva nebo konzultace ve společnosti 
DALIX. Můžete si tak udělat přehled nejenom o samotných 
produktech, ale také o možnostech společnosti, a především 
servisním zázemí, které je v případě pořízení jakékoliv auto-
lednice velmi důležité. 

 www.dalix.cz

DALIX, s. r. o.

�

Profesionální autolednice
a mobilní chladničky
od společnosti DALIX
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Vlastní značka 
RANKO - kvalita  
v prodejnách COOP.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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inz_TCH_svetly_255x372_PZ_A03_OUT.ai   1   02.03.18   11:23
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Určitě jste o tom už slyšeli. Začala doba toustová, kte-
rou odstartoval Penam ve své zbrusu nové pekárně na 

nové vynikající tousty. Jak jsme si ověřili, dal si na nich 
opravdu záležet a spustil k tomu unikátní kampaň, jaká 
tu ještě nebyla. Díky tomu potkáte tousty všude a hrozí, že 
jim také propadnete.

Toust jako životní styl

V západní Evropě se spotřebuje až 4x více toustů než 
v ČR. Spotřeba se už zvyšuje i u nás. Z toustů se tak stává  
pomalu a jistě životní styl, který je úžasný v kreativitě, jakou 
nabízí jen tousty. Každý den si můžete udělat úplně jiný 
recept a vychutnat si úplně nový zážitek. Stačí mít po ruce ten 
správný toustový chleba a pár dalších ingrediencí. Pro nápady 
stačí jen navštívit www.toustovani.cz. 

Příběh toustů napsali lidé z Penamu

Na začátku byl tým lidí v Penamu, kteří milují tousty 
a chtěli je dělat jinak, lépe než ostatní a než oni sami doposud. 
A tak si tahle parta sedla, radila se, malovala, googlila, objela 
Evropu a nahlédla do pece nejednomu pekaři. Taky tousto-
vala a chutnala tousty a sendviče ze všech světových stran. 
No a díky této cestě vznikly úplně jiné tousty, které se pečou 
v pekárně na Zelené louce a které můžete teď ochutnat.

rčitě jste o tom už slyšeli. Začala doba to
Jak to, že tousty
neobsahují konzervanty?

Čtenáři se ptají, jak je možné, že tousty vydrží skoro 
dva týdny a neobsahují ani gram konzervantů. Odpověď je 
v moderních technologiích. Pekárna plně využívá technologii 
„Clean room“, tedy čisté prostředí, kde je nasávaný vzduch 
filtrován HEPA filtry. Zároveň je udržován přetlak oproti 
skladu výrobků, aby bylo zabráněno kontaminaci prostoru 
clean  roomu. Díky tomu se výrobky balí v čistém prostředí, 
které umožňuje prodloužit dobu použitelnosti toustu bez 
chemie. 

Čekají nás další novinky

Do budoucna se společnost Penam rozhodla investovat 
prostředky do vývoje novinek, které přinesou nové zajímavé 
benefi ty pro spotřebitele. Na tomto vývoji bude Penam spo-
lupracovat s vysokými školami a výživovými poradci a svými 
nápady můžete přispět i vy. Stačí Penamu napsat třeba přes 
Facebook. 

Redakce

�

Začíná doba toustová
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Novinky v označování
Videojet 1860 – nejmodernější CIJ na trhu

 do rychlosti 293 m/min.

 kabinetu s krytím IP 55, 

opce IP 66.

Systém TM,

 objemy náplní 1 000 ml, avizace aktuální 

úrovně náplní.

Tisk , možnost tisku log.

Ve standardu TM s přetlakovou ochranou bez 

nutnosti připojení na rozvod vzduchu.

 SIMPLICiTY™ TFT-LCD 10.4” .

 nejobvyklejších  s předstihem až 8 hodin.

Kontextová  pro obsluhu a údržbu.

 pomocí SmartCell™ modulů.

Komunikační rozhraní .

; relativní vlhkost 10–90 % bez kondenzace.

Snadná manipulace se zařízením – .

Značení ve výkonných kontinuálních i taktových baličkách 

.

Integrovaný systém  značení iAssure™ – on-line 

prověřování všech tisků.

 posuvu a vedení pásky 

bez spojek a pružin – jednoduché, 

spolehlivé a bezúdržbové řešení.

Možnost použití karbonových pásek 

s  .

 mezi tisky na pásce 

.

IntelligentMotion™ – pohyb tiskové 

hlavičky pomocí krokového motoru 

– tiskárna  

stlačeného .

CLARiTY™ ovládací panel 

s dotykovou obrazovkou – 

.

 pro úkony 

údržby s video podporou.

Videojet DataFlex® 6530

Zařízení získalo cenu
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Jediný distributor sortimentu označovacích zařízení značky Videojet v ČR a SR

Na Hlavní 166

182 00 Praha 8-Březiněves

Tel.: +420 283 910 228–9 

Fax: +420 283 910 230

E-mail: obchod@jaga-cr.cz

www.jaga-cr.cz

JaGa Bratislava, s.r.o.

Ružová dolina 6

821 08 Bratislava

Tel.: +421 250 221 476

www.jaga-sr.skspol. s r. o. 

»»

DODÁVÁME
  Etiketovací stroje s integrovanou 

termotransferovou tiskárnou

  Aplikátory samolepicích etiket

  Ink-jet tiskárny s vysokým rozlišením 

  Průmyslové lasery

  Stolní termotransferové tiskárny

  Ink-jet tiskárny

Systém CIJ
výška znaků 2–10 mm, až pětiřádkový režim

Systém DOD pro označování skupinového balení
výška znaků 8–80 mm

  Termotransferové tiskárny pro přímý tisk na 

obalové materiály

1991  2018
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Vážení 
a etiketování 

potravin
Potřebujete na minimálním 

prostoru vážit a etiketovat?

Jestli ano, pak můžete využít schopností etiketovací váhy 
DIGI DPS 5000e kompaktního průmyslového řešení s in-

tuitivní obsluhou, které splňuje legislativu EU pro označová-
ní potravin. Interaktivní dotyková obrazovka umožňuje velmi 
pohodlné a jednoduché ovládání váhy i programování údajů 
o zboží do paměti. To probíhá formou dialogu nebo vyplně-
ním nabídnutých kolonek. Zaškolování obsluhy není složité, 
obsluha vyžaduje minimální kvalifi kaci. 

Software váhy umožňuje kdykoliv získat tištěný pře-
hled o množství etiketovaného zboží, a to jak podle PLU, 
tak jejich skupin či souhrnné totály celé produkce. Tento 
režim je možno zabezpečit ochranným heslem tak, aby 
nepovolaní pracovníci nemohli zkreslovat výsledky práce 
na stroji. Stroj může vydávat data o zpracovaném zboží 
i po jednotlivých hodinách, takže vedoucí provozu může po 
skončení dne přesně vyhodnotit produktivitu pracovníků 
obsluhy.

Nekonečná etiketa – úspora, flexibilita 
a nástroj marketingu

Potřebujete snížit náklady, chcete řídit tisk na etikety bez 
stresu a bez ohledu na to, jaké požadavky na obsah přinese 

budoucnost? Nebo máte zájem spravovat a řídit data z jed-
noho místa? Pak je tu pro vás řešení – tisk na nekonečné eti-
kety.

Linerless neboli nekonečná etiketa je „etiketa“ navi-
nutá na kotouči jako pokladní páska s lepící vrstvou a bez 
nosného silikonového papíru. V praxi nekonečná etiketa zna-
mená, že její délka závisí na množství informací, které chceme 
sdělit. Software zařízení zajišťuje optimalizaci rozložení 
textu, a to s ohledem na redukci prázdného nepotištěného 
místa. Zároveň zachovává grafické rozložení jednotlivých 
údajů, které mají být natištěny. Závěrem střihač ukončí eti-
ketu v místech, kde již není žádný text. Úspora spotřebního 
materiálu díky této technologii je opravdu zajímavá, dosahuje 
řádově desítek procent plochy.

Žádná změna v předpisech
už vás nerozhází

Díky častým změnám v legislativě, a to jak na úrovni 
Evropské unie, tak na úrovni české, čelí prodejci i dodavatelé 
neustálému tlaku na uvádění více informací na etiketách. Toto 
s sebou nese samozřejmě zvýšené náklady. Názvy alergenů, 
uvádění nutričních hodnot, defi nování velikosti písma apod. 

Počet spotřebitelů, který se 
o různé informace na eti-
ketách zajímá, podle sta-
tistik také roste. Důvodem 
mohou být např. různé 
výsledky testování potra-
vin, mediální kauzy o nej-
různějších prohřešcích 
týkajících se potravin, 
závěry inspekčních šetření 
a v neposlední řadě růst 
zájmu samotných spotře-
bitelů o zdraví a zdravý 
životní styl obecně. Až 
64 % osob zajímá kvalita, 
složení a země původu, 
což je rozhodně natolik 
zajímavé číslo, že by bylo 
škoda s ním marketingově 
nepracovat.

Co od ní můžete očekávat?  
�  bezproblémový provoz a jednoduchost ovládání, 
�  úsporu nákladů, zvýšení produktivity práce,
�  rozložení etikety i indikátory zbývajících etiket

v návinu,
�  tisk a zpracování všech běžných 

jednorozměrných a dvojrozměrných čárových 
kódů, mj. datamatrixových a QR-kódů,

�  snadnou výměnu etiketového kotouče
(Ø až 125 mm),

�  výkon až 20 bal. /min (vážení a etiketování),
�  šíři tisku až 76 mm (etiketa 80 mm),
�  rozlišení tisku 300 dpi (12 bodů na mm), 
�  kompaktní design,
�  dotykovou obrazovku 8,4“ s možností 

horizontálního i vertikálního natočení,
�  možnost vzdálené správy.
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Společnost Novum Global Vám nabízí řešení, které je 
plně v souladu s těmito požadavky. Nebudete si tak muset 
lámat hlavu nad tím, jak na omezenou plochu dostat všechny 
informace. Navržené řešení se uplatňuje nejen u dodavatelů, 
ale i u prodejců, jejichž koncovým zákazníkem je spotřebitel. 
Tímto řešením s možností tisku je pultová váha s možností 
tisku na nekonečnou etiketu, a to včetně střihače, který je sou-
částí tiskové mechaniky.

Další výhody

Použité řešení znamená v konečném důsledku také 
úspory v oblasti logistiky a vztahu k životnímu prostředí. 
Díky redukci spotřeby materiálu není třeba tak často tento 
materiál nakupovat, a tím řešit všechny návaznosti spojené 
jak s objednávkou, tak i distribucí nekonečných etiket. Pozi-
tivní vliv na životní prostředí je zřejmý, pokud se podíváme 
na standardní etiketu, tak součástí kotoučku je i nosná vrstva 
pro etikety, se kterou je třeba ve fi nále nějak naložit. U neko-
nečné etikety tato vrstva odpadá, a tak na konci kotoučku 
zbývá pouze dutinka na rozdíl od desítek metrů nosné 
vrstvy.

S nekonečnou etiketou se vám nemůže stát, že nebu-
dete schopni na změny legislativy reagovat okamžitě. Volný 
formát může také využít marketing jako další nástroj pod-
pory prodeje. Požadované sdělení lze také prakticky oka-
mžitě vytisknout, a to v reálném čase, maximálně do několika 
desítek minut, na všech vahách. Nemusí jít jen o rozšíření 
o marketingovou zprávu, obrázek na nekonečné etiketě, ale 
může se jednat i o speciální další etiketu určenou k tomuto 
účelu, která se tiskne automaticky dodatečně.

Přijďte nás navštívit, rádi Vám vše představíme. Samo-
zřejmě nás můžete kontaktovat také telefonicky či emailem.

Novum Global, a. s.
28. pluku 483/11
101 00 Praha 10

infolinka: +420 267 997 111
e-mail: info@novumglobal.eu

�

S noax IPC jste připraveni na výzvy Digitální výroby 4.0

Tel: +420 533 312 356 · E-Mail: info@noax.com · www.noax.com
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Králem pekařského řemesla   
zůstává navždy

Svitavská 1219, 57001 Litomyš l 

www.pfahnl.cz   www.pfahnl-cz.cz    

Tel.: 461 612 405   E-mail: pfahnl@pfahnl.cz 

Pfahnl Backmittel spol. s r. o. 

CHLÉB
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Zdá se Vám tento titulek nadnesený? Proč? V zásadě 
jsou k výrobě chleba zapotřebí dvě mouky a voda, zby-

tek je dovednost a profesionalita pekaře. A je jedno, zdali je 
chléb vyráběn na velké průmyslové lince, či ručně v řeme-
slné pekárně. Vždy u toho musí být šikovný a znalý pekař.

Chléb jako základní potravinu hodnotí denně miliony 
spotřebitelů. Po našem chlebu, rozumí se po chlebu, na který 
jsme zvyklí, se nám vždy při delším odloučení stýská. Těšíme 
se na něj při návratu. Chlebem a solí vítáme od nepaměti 
vzácné hosty. 

Víte o tom, že si PAN PEKAŘ Karel Rendl ze Sušice 
přivezl ze zimních olympijských her zlatou medaili BAKER 
CHAMPION PYEONGCHANG 2018? Na svazích či v hale 
medaili nezískal. To je jasné. Medaile je ocenění především za 
chléb, který pekl v Koreji českým a slovenským sportovcům 
po dobu olympiády.

V červnu se každoročně koná v Pardubicích akce DNY 
CHLEBA. Letos to bude přesně 6. 6. 2018 v prostorách 
výstavního a společenského centra IDEON. Při této příleži-
tosti se hodnotí chleby z celé České republiky ve třech kate-
goriích – konzumní chléb, řemeslný chléb, chléb bez hranic. 
Znáte jinou akci, kde můžete na jednom místě vidět i ochutnat 
tak obrovskou nabídku chlebů?

Chléb je prostě králem pekařského řemesla. Obrovským 
tématem při výrobě chleba jsou kvasy. Použité kvasy zajiš-
ťují aroma a chuť chleba, jeho vláčnost, šťavnatost a objem. 
Pojem kvasový chléb je každému jasný. Signalizuje to tradici 
– od nepaměti se chléb zakyseluje a kypří kvasem, zdraví – 
mouka v kvasu je prokvašena, nepřítomnost přídatných látek 
– kvasné mikroorganismy se nacházejí v aktivním stavu, vše 
je živé, a tak není potřeba nic přidávat. 

Samozřejmě nemáme k dispozici jen jeden typ kvasu. 
Teorie a praxe nám představuje mnoho možností. Dnes před-
stavíme chléb vyrobený za pomoci žitného jednostupňového 
kvasu HEMATRONIC. 

Žitný jednostupňový kvas zraje ve výrobníku (obr. 1). 
Založíme připravený základ kvasu (tzv. matku, kterou tvoří 
mouka a voda + startovací kultura Laktobacilus brevis), při-
dáme žitnou mouku a vodu v poměru 1 : 1,5. Výrobník pro 
výrobu kvasu HEMATRONIC pak zajišťuje optimální pod-
mínky pro výrobu jednostupňového žitného kvasu. Bak-
terie v kvasu odbourávají cukernaté látky na octové a mléčné 
kyseliny, aromatické látky, alkoholy a CO2. Výsledná kyse-
lost kvasu s výtěžností TA 250 je cca 200˚, velmi se podobá 
kyselosti klasického vedení třístupňového kvasu. Optimální 

podmínky jsou vytvořeny skrz pravidelné míchání kvasu
(obr. 2), během jeho fermentace uvolňuje CO2, a tím podpo-
ruje aktivitu bakterií při tvorbě kyselin v kvasu. Dále v dodr-
žení přesné teplotní křivky během doby fermentace, a tím 
zajištění vyváženého poměru octových a mléčných kyselin. 
Výroba kvasu probíhá po dobu cca 8 hodin. Řídicí jednotka 
zajišťuje automaticky dodržení všech parametrů tak, aby vlast-
nosti žitného kvasu byly vždy stejné.

Vyzrálý jednostupňový žitný kvas zajišťuje bohatou 
plynatost chlebového těsta a objem výrobků, chrání chleba 
před vytvářením plísní, prodlužuje jeho trvanlivost, vytváří 
pórovitou pružnou střídu, křupavou kůrku a chuť chleba. Při 
použití žitného kvasu není nutno dodávat pro výrobu chleba 
přídatné látky, správně vyzrálý kvas se postará o vše sám. 

Denně čerstvý žitný kvas HEMATRONIC zajistí chlebu 
nezaměnitelnou aromatickou chuť. Můžeme s ním vyrábět 
takřka všechny druhy chlebů: pšenično-žitné, žitno-pšeničné, 
žitné, speciální chleby s různými semeny, s kořením  atd. 

Ing. Miroslav Lipavský,
PFAHNL Backmittel, spol. s r. o.,  Litomyšl 

�

Obr. 1  Výrobník žitných kvasů

Obr. 2    Míchadlo výrobníku žitných kvasů

Králem
pekařského 

řemesla
zůstává navždy 

chléb
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Skromný vítěz 
pekařské 

olympiády
Odhadnout, spočítat, naplánovat, nakoupit, zabalit, po-

slat, pak dlouho čekat a nakonec odletět do „jámy lvové“ 
a věřit, že vše dobře dopadne. Taková byla druhá půlka loň-
ského roku a letošní únor pro Ing. Karla Rendla, spolumaji-
tele sušického Pekařství Karel Rendl s vlastním obchůdkem 
na ulici T. G. Masaryka 516 a hlavního pekařského hrdiny 
v Českém olympijském domě v korejském Pchjongčchangu.

Představit si, jakou přípravu pekařská mise v Koreji, 
v místě konání XXIII. zimních olympijských her, pro hlav-
ního aktéra zodpovědného v podstatě za všechno obnášela, 
to může ve skutečnosti asi jen pekař. Nebo jiný výrobce potra-
vinářského zboží rychlé spotřeby. K dispozici pro plánování 
pekárny dostanete poměrně malou ohraničenou plochu, 
do které se vejde jen základní nejnutnější vybavení. K tomu 
velmi hrubý odhad počtu návštěvníků a olympioniků s dopro-
vodem. A to je vše. Od té doby je už všechno na vás!

Jak to všechno začalo

První „posel“ z Českého olympijského týmu se do sušického 
Pekařství Rendl dostavil v podobě kamaráda hlavního pekaře, 
Karla Rendla, v prosinci roku 2016. Přišel s nápadem postavit 

pekárnu v rámci Českého olympijského domu a s dotazem: 
„Půjdeš, Karle, do toho?“ Kladná odpověď byla jasná od prv-
ního okamžiku. A proč padla volba na tohoto pekaře? Za 
všechno může kanoista Vavřinec Hradílek, a to hned ze tří 
důvodů: je členem komise sportovců při ČOV, miluje dobrý 
chleba, protože mu ho maminka doma peče z vlastnoručně 
vyváděného žitného kvásku, něžně pojmenovaného „Karel“, 

České biatlonistky na památku na společné fotografi i spolu s pekaři

Karel Rendl s fotografi í zakladatele pekařské dynastie
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,a nakonec to, že zná Sušici. Účastní se zde každoročního 
závodního setkání kajakářů, na které k občerstvení po závodě 
dodává své sladké dobroty právě pekař Karel Rendl. A tak 
díky Vavřincovi Hradílkovi padla první volba na sušického 
pekaře. Ten je totiž známý jako velký šprýmař, co nezkazí 
žádnou srandu, a taky jako člověk, který jde do všeho po hlavě 
a s vervou. 

Celý nápad byl samozřejmě požehnán předsedou ČOV, 
panem Jiřím Kejvalem. Ten si je totiž dobře vědom toho, že 
„úspěch spočívá v detailech“, a proto bral vážně stesky spor-
tovců a trenérů, že jim na jejich štacích po světě chybí český 
chleba. I potěšení z jídla přináší sportovcům a jejich dopro-
vodu pohodu a dobrou náladu. Mimochodem v Jižní Koreji 
se za chléb považují sladké bílé toasty, které jsou chuťově na 
hony vzdálené od české klasiky. 

V dubnu 2017 tedy přivezl Karel Rendl ochutnávku pro 
členy ČOV. Vybral a napekl vzorky chlebů a pečiva, aby si se 
sportovci sladili chutě. A potom se už pustil do přípravy.

Významný podíl na pekařském úspěchu na olympiádě 
má fi rma Lyckeby Culinar a. s. V červnu 2017 je pan Karel 
Rendl požádal, zda by mu nepomohli vybrat a společně otes-
tovat vhodné bezlepkové směsi, které by mohly zaujmout 
a chutnat českým sportovcům během plánované olympiády 
v Jižní Koreji. A tak společně s panem Rendlem během čer-
vence odpekli v plzeňském Pekassu na etážové peci MIWE, 
která byla nachystána na cestu do Koreje, všechny vytipo-
vané výrobky bez lepku – tmavý chléb, chléb se slunečnico-
vými semínky a makovník. Pan Rendl byl příjemně překvapen 
jejich kvalitou, protože znal z minulosti bezlepkové produkty 
jako ne příliš chutné. Standardní nabídku pečiva na olym-
piádě tak doplnil o pekařské výrobky bez lepku a vyšel vstříc 
i požadavkům sportovců, kteří drží bezlepkovou dietu.

Jak na to?

Celá pekárna se musela přizpůsobit prostorovým mož-
nostem Českého olympijského domu. V praxi to znamenalo 
doslova se nacpat do prostoru 3 x 4 m, což vskutku není 
mnoho, a společně s plzeňskou společností PEKASS spol.
s r. o., dodávající tuzemským pekařům stroje a strojní vyba-
vení jejich pekáren, se začalo plánovat rozmístění techniky, 

přípojky vody a elektrické energie, zjišťovaly se technické 
detaily elektrické sítě, jako je napětí a frekvence (naše elek-
trická síť totiž používá 50 Hz, Jižní Korea má v síti 60 Hz). 
Nato začal plzeňský PEKASS objednávat, pak dovážet, 
kontrolovat a nakonec na odlišnou frekvenci sítě odzkoušel 
všechny nezbytné součásti vybavení: sázecí etážovou pec 
značky MIWE neboli srdce pekárny, od stejného výrobce 
kynárnu s řízenou atmosférou a nezbytný hnětací stroj na 
těsto. Zajistil i pracovní a odkládací stůl, vozíky, kovové 
plechy, zásobníky a nádoby na suroviny, různý drobný mate-
riál a mnohé další pomůcky. V podstatě se do vyhrazeného 
prostoru postavila malá řemeslná pekárna na klíč. Po odzkou-
šení v centrále PEKASSU v Plzni se všechny stroje zabalily 
a nachystaly k odvozu. To bylo v září. 

V mezičase pak Karel Rendl odhadoval objednávky 
surovin a podle naplánovaného sortimentu i veškeré 
potřebné pracovní pomůcky. Představte si věci jako mlýnek 
na mák, prkýnka, nože, naběračky, válečky, košťátka, papíry 
na plechy, formy na bábovky, lopatky na mouku, ošatky na 
chléb, rozprašovače vody, odměrky na tekutiny, váhy, ruční 
robot, mixér, elektrický vařič, alobal, strečovou fólii… To je 
jen výběr ze seznamu pomůcek a drobných zařízení, které 
byly třeba zabalit do unifi kovaných plastových nádob pro ulo-
žení do kovových kontejnerů. Celkový seznam pomůcek měl
83 položek!

Nejtěžším odhadem, doslova věštěním z křišťálové 
koule, byl však odhad množství surovin. Zejména všech 
druhů mouk, náplní, posypů, koření, sušeného droždí, 
bezlepkových směsí apod. Až na suroviny, které byly z hle-
diska jejich trvanlivosti nezbytné zakoupit na místě – máslo, 
vejce a mléko – se vše chystalo doma. „To byly největší nervy. 
Odhadnout potřebné množství a dopočítat potřebné suroviny 
pro vybraný sortiment,“ konstatoval pan pekař ze Sušice. 

Sortiment v olympijské pekárně

Vlastnímu nákupu, zabalení a nalodění surovin před-
cházela ještě důkladná kontrola ze strany ČOV. Co obnášela? 
Pan Rendl vysvětluje: „Nejprve jsem do Prahy poslal všechny 
receptury a složení surovin, které jsem chtěl použít. Lékaři 
zkontrolovali složení a nutriční hodnoty, teprve potom jsem 
mohl počítat, kolik všeho bude třeba. Samozřejmě jsem tušil, 
že nezůstane jen u chleba a dobrého pečiva, že se zejména po 
sportovních výkonech zasteskne i po něčem sladkém, takže jsem 
přibalil všechno potřebné na výrobu sladkého i slaného jem-
ného pečiva. A vyplatilo se, protože chlebík byl nejslavnější asiS dřevěným válečkem ruční výroba jako doma

A pak nemělo chutnat, když se pekly takhle luxusní koláčky.
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8 dnů, pak začala větší poptávka po dobrotách, hlavně kolá-
čích, mazancích, závinech i bábovkách.“

Týden před nakládkou se ozval i Slovenský olympijský 
výbor s prosbou o dodávky jejich typického slovenského 
chleba, který má odlišný poměr základních mouk, a tak se vše 
přepočítávalo a doplňovalo. Nakonec Karel Rendl vzducho-
těsně zabalil 1500 kg surovin, které si 20. října 2017 odvezla 
společnost MLT s. r. o. Klatovy, která zajistila spolu se stroji 
dopravu přes Rotterdam a potom na místě v jihokorejském 
Pchjongčchangu postavila i náš olympijský dům. 

Protože místa v minipekárně bylo málo, vezly se jen 
ty nejpotřebnější stroje a veškeré tvarování se dělalo ručně. 
„Přece jen to bylo časově velmi náročné. Představte si nava-
žovat všechny klonky těsta ručně, každý kousek ručně natva-
rovat, zejména u drobných druhů, jako je pečivo nebo koláče 
to byla fakt mravenčí práce. Protože jsme neměli ani rohlíkový 
stroj, dělali jsme místo rohlíků uzly, které nejsou tvarově tak 
náročné,“ popisoval práci Karel Rendl. A co tedy všechno 
pekl? Zde je celý sortiment:

�  Chléb Karel se stabilizovaným kvasem, poměr mouk
50 : 50 % žitné a pšeničné chlebové mouky, ozdobený jed-
lými etiketami „CZECH OLYMPIC TEAM s českou vla-
ječkou“ a „100“ k výročí vzniku České republiky, denně 
cca 80 kusů.

�  Housky a uzly z běžné pekařské pšeničné mouky i z celo-
zrnné pšeničné i celozrnné žitné mouky, dohromady každý 
den asi 200 kusů.

�  2x týdně po dokonalém vyčištění pekárny se vyráběl bez-
lepkový chléb a bezlepkový makovník z připravených bez-
lepkových směsí od společnosti LYCKEBY CULINAR,
a. s.

�   Ze sladkého sortimentu se pekly mazance, briošky, třené 
bábovky, tlačené koláče s mákem, ovocem a s povidly, lité 
táče s ovocem, mandlemi a drobenkou, ořechové a makové 
záviny. Celkem denně 200 koláčů, ostatní příležitostně, 
podle toho, jak pekaři stíhali nebo jak byly k dispozici suro-
viny. 

�  Slané tyčinky a preclíky, každý den dohromady skoro
500 kusů.

O tom, že je pan Rendl skutečně poctivý pekař, svědčí 
i to, že měl v úmyslu péct i tvarohové buchty a koláče. 
V Jižní Koreji se však nedá koupit tvaroh v kvalitě, jak ho 
známe, vyrobený z kravského mléka, a proto si dokonce 
vezl i mléčné kultury pro vlastní výrobu tvarohu z mléka. 
Smutně podotkl: „Doma mi to perfektně fungovalo, nacvičoval 

jsem si výrobu tvarohu z mléka předem. V Koreji se mi však 
z jejich mléka nepodařilo tvaroh vyrobit. Tahle příprava tedy 
přišla vniveč, protože tvarohové buchty prostě nebylo z čeho 
vyrobit. Jinak jsem však spotřeboval kromě jednoho pytle pše-
ničné mouky úplně všechno! Klaplo to přesně, i když jsem se do 
posledního dne obával, zda budu mít dost mouky.“

Pekařina je noční práce

Měl-li být k snídani v olympijské vesnici v domě, kde byli 
ubytováni čeští sportovci, čerstvý chléb a pečivo každodenně 
na stole, pak se nutně muselo péct v noci. Denní a noční roz-
pisy práce, spánku a času na jídlo byly proto každých 24 hodin 
stejné:

�   02 až 14–15 hod. pečení
�  do 16 hodin oběd a nákup čerstvých surovin
�  16 až 20:30 hod. první fáze spánku
�  21 až 23 hod. objednávky z obou olympijských vesnic 

a restaurace Českého domu na druhý den, dohoda 
s kuchařem o sortimentu

�   23 až 01:30 druhá fáze spánku

„Bylo to fakt náročné. Ve dvou lidech s ručním tvaro-
váním veškerého sortimentu jsme se měli co otáčet. Ještěže 
mi vydatně pomohl syn Tomáš, kterého v půlce vystřídal 
Štěpán Broža, syn mého společníka. Pro mne i pro kluky 
to však byl neopakovatelný zážitek. Jedinečná příležitost 
být u toho, i když z programu jsme opravdu neviděli skoro 
nic. Vlastně jednou jsem byl na hokeji, ale tam jsem únavou 
usnul…“

Karel Rendl, původně vystudovaný strojař, který však 
v roce 1991 navázal ve zdevastovaném a v restituci vrá-
ceném domě na tradici svých předků a vybudoval zde pro-
sperující pekárnu, zakončil své olympijské vyprávění velmi 
pokorně: „To, že jsem byl vybrán zrovna já, to byla velká 
náhoda. Ale o to větší čest. Fakt to beru tak, že jsme uspěli 
v naší soukromé pekařské olympiádě. Všechno klaplo, suro-
viny vyšly tak akorát a vyhnuly se nám i větší technické pro-
blémy nebo závady. A ty malé jsme si opravili sami, nebo 
s pomocí kluků z PEKASSU. Však jsme taky měli ve sta-
noveném čase každodenní briefing po internetu, kdy nám 
byli technici z Plzně, přes půl zeměkoule daleko, k dispozici 
a radou. To nám přineslo i klid na práci, protože jsme věděli, 
že v případě potřeby máme kam zavolat a problém vyřešit. 
Protože ráno prostě čerstvé zboží na stole v hotelu ke snídani 

Ruční výroba a chleby jeden jako druhý
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muselo být! Dodatečně jsem také kolegům v PEKASSU 
děkoval, protože oni byli půlkou našeho úspěchu.“

A nakonec názory těch, co tohle všechno  iniciovali nebo 
se přímo účastnili ZOH:

„Jsem chlebem odkojený a deset let, co jezdím po závo-
dech, mi vždycky v cizině hodně chybí. A myslím, že to tak často 
mají i ostatní sportovci,“ řekl jeden z autorů myšlenky pečení 
chleba v olympijském Českém domě v Jižní Koreji vodní sla-
lomář a stříbrný kajakář z londýnské olympiády Vavřinec Hra-
dílek. A pokračoval: „Jméno Karel dostal chleba podle kvásku, 
který si doma připravuje moje máma.“ (zdroj: www.olympic.
cz/ceskydum)

U vzniku myšlenky stál i předseda olympijského výboru 
Ing. Jiří Kejval: „Výkon se skládá z obrovského tréninku 
a zátěže, ale i z detailů. A rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem 
je malinký. Chceme, aby se sportovci cítili na olympiádě jako 
doma. Od Ria vozíme olympionikům matrace a nyní jsme zjis-
tili, že korejský chleba se svou konzistencí našemu chlebu nepo-
dobá, proto jsme o tom přemýšleli,“ vysvětlil Jiří Kejval zrod 
myšlenky na provoz malé pekárny. (zdroj: www.olympic.cz/
ceskydum)

Chléb ochutnal i hokejový obránce Jakub Nakládal. „Je 
výborný, chutný,“ řekl a doplnil: „Je to výborný nápad. Vždycky, 
když odněkud přiletíme domů, jdu si pečivo koupit jako první.“ 
(zdroj: www.olympic.cz/ceskydum)

Petr Novák, trenér naší druhé vůbec nejúspěšnější 
olympioničky všech dob, rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, 
k možnosti mít k dispozici během olympiády dobrý český 
chléb a pečivo řekl: „Protože doma nemáme kde trénovat, 
trávíme s Martinou osm měsíců mimo Českou republiku. To, 
co nám většinou nejvíce chybí, je právě chleba. Do Českého 
domu jsme chodili často, kombinace suprového čerstvého 
chleba s výběrem pěti dobrých pomazánek byla excelentní. To, 

Jít fandit českým sportovcům se pekařům podařilo jen zcela výjimečně.  �

že byl chleba výborný, umím 
posoudit, protože mám mezi 
pekaři, hlavně na Vysočině, 
odkud pocházím, hodně kama-
rádů. A ti mne zásobují jen 
dobrými kousky, takže umím 
ocenit. V době viróz, před 
závody, kdy musela Martina 
s Nikolou Zdráhalovou dbát 
zvýšené opatrnosti, aby neo-
nemocněly, jsem jim na pokoj 
nosil i tyčinky, preclíky a jiné 
dobroty a holky byly opravdu 
rády, já sám však sladkosti 
nesmím, protože bych po nich 
hned nabral kila navíc. Díky 
dobrému kuchaři a jeho vyni-
kajícím pomazánkám spolu se 
skvělým chlebem byl o Český 
dům takový zájem, jaký nepa-
matuji. Bylo denně nabito. 
Pokud by ČOV chtěl tenhle 
nápad zopakovat, tak budeme 

jen rádi. Často si totiž do zahraničí při dlouhých pobytech, když 
je příležitost, necháváme chleba vozit. Prostě nám tam chybí. 
A tenhle chléb Karel byl tedy opravdu povedený!“

Informace o atmosféře v Českém olympijském domě 
a hezkou fotografi ckou koláž z ruční výroby chleba spolu 
s vřelou chválou pekaře Karla Rendla a jeho dvou kolegů 
v Pchjongčchangu naleznete na www.olympic.cz/ceskydum.

Ing. Eva Řehák Nováková

Olympijská vlaječka s věno-
váním a podpisy uschovaná 
ve vitríně kanceláře pana 
Rendla v pekařství v Sušici
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U dvou koček
IVAN JEMELKA 

Hostince U dvou koček na pražském Uhelném trhu v domě 
s popisným číslem 415 se nikdy nejmenoval U dvou ko-

ček, či přesněji objekt, v jehož přízemí se pivnice nachází, ni-
kdy nenesl tento název. Restaurant byl po únoru 1948, kdy 
patřil do sítě gastronomických zařízení státního podniku Re-
staurace a jídelny, zařazen do takzvané II. cenové skupiny. To 
znamenalo především ubrusy na stole, papírové ubrousky, 
ocelové příbory a samozřejmě vyšší ceny. Tím byly „Kočky“ 
prakticky vyloučeny z rodiny staropražských hospod, kde se 
v šedesátých a sedmdesátých letech scházel pestrý pel-mel 
tehdejší pražské bohémy.

Pivnice U dvou koček proslula bestiální vraždou jejího 
kuchaře, která se stala v roce 1981, a fi lmem Vrchní, prchni 
Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, který se o rok dříve 
částečně natáčel v prostorách restaurace.

Z rukou v kočky

Uhelný trh založil král Václav I. (1205–1253) a prodá-
valo se na něm prý dřevené uhlí. Původně gotický, dvoupat-
rový dům s č. p. 415 vedle nyní barokního paláce Platýz, byl 

pravděpodobně postaven někdy před rokem 1347 a říkalo 
se mu podle jeho domovního znamení U ruky nebo také 
U rukou. Později byl pojmenováván podle majitelů, napří-
klad U Kropáčů, U Traků a tak dále. Barokní přestavbu pro-
vedl poté, co tento dům vyhořel, v roce 1678 Jan Vilém Trnka 
z Krčovic. Po renovaci zůstala zachována pouze klasicistní 
fasáda z 15. století. V této podobě se dům zachoval téměř 
dodnes. Vyznačuje se loubím v přízemí se třemi oblouky, prej-
zovou střechou a věžicovým ateliérem s obloukovými okny. 
Jako šenkovní dům začal sloužit někdy začátkem osmnáctého 
století. O padesát let později se zde však usídlila jedna z nej-
proslulejších vináren v Praze, kterou postupně vedli její různí 
majitelé. Posledním byla chorvatská rodina Maro Dragičo-
viče. Ta svou tehdejší vinárnu Brač v roce 1941 přestavěla 
a domu se od té doby, Bůh ví proč, začalo říkat U dvou koček. 
V polovině 60. let, kdy se u „Koček“ už opět několik let čepo-
valo pivo, a to plzeňské, byla pivnice zrenovována. Její vzhled 
se do nynějška příliš nezměnil.

Místo účelných schůzek 

Plzeňská pivnice U koček byla díky své výhodné poloze 
v centru Prahy místem, kde se lidé potkávali spíše z praktic-
kých důvodů než pro zábavu. „Kočky“ proto občas navštívili 
i lidé slavní, známí a sem tam skoro každý. Byl zde spiso-
vatel Bohumil Hrabal s výtvarníkem Jiřím Balcarem, ame-
rický básník Allen Ginsberg s hudebníkem Jiřím Stivínem 
a Čechoameričanem Ondřejem Lassem, schůzky tu mívali 
spisovatelé Josef Škvorecký, Karel Ptáčník, Miroslav Švan-
drlík, Josef Nesvadba a další. Setkávali se tu herci, například 
Luděk Munzar, Jan Kanyza, a když byli zrovna v Praze i Juraj 
Kukura nebo Martin Huba. U „Koček“ založili hudebníci Ivo 
Pospíšil a Karel Habal v roce 1980 undergroundovou sku-
pinu Garáž.

Domovskou hospodou bývala Plzeňská pivnice 
U dvou koček před rokem 1989 spíše pro podnikavce 
z oblasti stínové ekonomiky, jako byli taxikáři, zelináři, číš-
níci a podobně. V devadesátých letech dvacátého století její 
klientelu tvořili, díky tištěným průvodcům, skoro výhradně 
zahraniční turisté a do současnosti se na tom mnoho
nezměnilo.
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Legenda o falešném hráči

V 80. letech se po Praze rozšířila legenda, že v kuchyni 
u „Koček“ se ilegálně hrála o vysoké částky valcha (soubor 
karetních her, při kterých proti sobě stojí hráči a bankéř – val-
chař). Karbaníci prý odhalili falešného hráče a pro výstrahu 
všem ostatním mu bez milosti usekli obě ruce.

Skutečnost byla prozaičtější a smutnější. Třem opilým 
grázlům a jedné šlapce došly k ránu na Národní třídě v únoru 
1981 peníze, tak se rozhodli, že vykradou „Kočky“. Jenže 
nešťastnou náhodou to ráno kuchař přišel dřív do práce. 
Otvíralo se v devět a směna v kuchyni začínala v půl šesté. 
Nejagresivnější ze čtveřice zlodějů, psychopat a deviant 
Jiří Doležel, ubil kuchaře tyčí na stahování venkovní rolety 
a potom mu sekáčkem na maso usekl obě ruce, které si odnesl 
s sebou a zahodil do jednoho pražského potoka. Vraždu se 
nepodařilo objasnit. Až po třech letech jedna z pražských 
prostitutek vraha udala, nicméně policie nakonec neměla 
pro jeho odsouzení dost důkazů. V lednu 1986 Městský soud 
v Praze Jiřího Doležala odsoudil k trestu smrti. Nejvyšší soud 
ČSR rozsudek zrušil. V prosinci 1988 Doležal ve vězeňské 
nemocnici zemřel na rakovinu. Jeho spolupachatelé dostali 
v létě 1989 osm a půl roku za rozkrádání. V roce 1990 Nej-
vyšší soud i tyto verdikty zrušil a stíhání zastavil.

„Kočky“ proslavil i film

Dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů 
a spisovatel Zdeněk Svěrák šel jednou, za totalitní éry, v Praze 
do hospody s motýlkem, který musel mít kvůli nějaké spole-
čenské akci. Hosté si ho spletli s vrchním, který se v lokále zje-
voval jen velmi sporadicky. Svěráka hned napadlo, že by nebyl 
žádný problém pár stolů zinkasovat a s penězi se vytratit. Tak 
vznikl námět na fi lm Vrchní, prchni. Scénář napsal Svěrák 
a režie se poté, co ji odmítl Jiří Menzel, ujal Ladislav Smoljak. 
Role falešného číšníka Dalibora Vrány nakonec připadla 
Josefu Abrhámovi, což se ukázalo jako velmi šťastná volba. Ve 
fi lmu Vrána začíná svou kariéru na šikmé ploše na pražském 
Uhelném trhu, a proto se logicky scénář „Kočkám“ nemohl 
vyhnout. Scéna byla koncipována tak, že Vrána vstoupí do 

restaurace a odnese si odtamtud pětisetkorunovou bankovku 
pod záminkou, že ji rozmění v pokladně podniku. Jedna z nej-
lepších českých komedií sedmdesátých a osmdesátých let tak 
přispěla i k jisté popularitě hostince U dvou koček.

Dnes plzeňské, kovařina a Puszta

V roce 2010 vybudovali u „Koček“ minipivovar a vaří 
tu světlou a tmavou kočku. Dnes se „Kočky“ přesto chlubí 
hlavně plzeňskou dvanáctkou z gotického sklepa. Prý se jí tu 
vypije ročně 3700 hektolitrů. 

Restaurace také láká hosty na zařízení interiéru
z 60. let podle návrhů M. Lojdy a realizovaného i prostřed-
nictvím železných, kovových a tepaných prací F. Barchánka.

Ovšem ke specialitě podniku patří několik rožněných 
jídel a maďarský vepřový špaček „Puszta“. Takže na návrat 
k domácí tradici to úplně nevypadá. �
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Den nula v JAR
LADISLAV STEINHAUSER

Po standardních hotelových formalitách drží recepční stá-
le klíče v dlani a s vážnou tváří vysvětluje, že ve městě je 

málo vody, „prosíme, abyste jí šetřili,“ prokládá svá slova po-
několikáté, pak se obrací na kolegyni, která nám má vysvět-
lit více. Nehrne se k zavazadlům, to není její práce, v pokoji 
se nezatěžuje detaily, jak se pouští televize, kde je lednička, 
ale jde do koupelny. „Vysvětlím vám systém splachování,“ a na 
můj údivný pohled ukazuje, jak splachovat (bez toho, že by 
splachovadlo zmáčkla), a vysvětluje, jak vodu co nejrychle-
ji zastavit. Mám na jazyku poznámku, že i u nás na Moravě 
máme splachovací záchody, ale nestačím ani polknout a sleč-
na se obrací k umyvadlu. „Prosím, abyste nepouštěli vodu, 
když si právě čistíte zuby, stačí přece deci vody na vypláchnu-
tí úst.“ Také vysvětluji vnukům, jak držet kartáček na zuby 
a kolik na něj vytlačit pasty. „Snažte se šetřit ručníky, na jejich 
vyprání je třeba spousta vody.“ Pokyvuji hlavou a dere se mi 

na jazyk poznámka o úsporách v prádelně a dolárcích, kte-
ré zůstanou v hotelové kase. „A teď sprcha,“ nakláníme se do 
míst, kam mě ještě žádný recepční či pikolík nikdy nezavedl.
Uprostřed sprchového koutu stojí plastový kbelík. No na-
zdar, už jsem málem vydechl a pustil se do láteření, že v kbe-
líku se člověk myje snad už jen v Himalájích, copak toto není 
čtyřhvězda? Milá slečna jede jako kafemlýnek, bere do rukou 
ruční sprchu a míří jí do kýblu. „Než si nařídíte správnou tep-
lotu vody, zachyťte veškerou vodu do kbelíku, pak se namočte, 
zastavte vodu, namydlete se a nakonec opláchněte,“ dívá se 
na mě zcela vážně, ani koutek jí necukne. „Vodu zde nechte 
stát, ráno si ji vyzvedne uklízečka a použije ji k mytí podlahy.“ 
Konečně mi došly argumenty. Pochopila, usmála se, málem 
udělala pukrle jako na závěr povedeného představení a už 
byla za dveřmi.

V polovině ledna 2018 starostka čtyřmilionového Kap-
ského Města Patricia de Lille oznámila, že pokud se podmínky 
nezmění, město bude nuceno zastavit běžné zásobování 
vodou. Pak obyvatelé dostanou na již stanovených 149 sběr-
ných místech denní dávku 25 litrů vody na osobu (taková je 
spotřeba vody v Etiopii). Tento den nazvala Day Zero a určila 
ho na 22. dubna 2018. Obyvatelé jihoafrické metropole, 
svého milovaného Mother Town, zvážněli ještě více. Už tři 
roky s vodou šetří, dnešní spotřeba je okolo padesáti litrů na 
hlavu, což bychom byli schopni u nás jen „vysplachovat.“ 
Není to už žádné varování, toto je přece ultimátum. Roz-
poutaly se diskuse, polemiky, dohady o tom, jestli se někdo 
nespletl. Odborníci rokovali a vyřkli ještě pesimističtější 
termín 12. dubna a po tlaku opozice se dohodli na 16. dubnu. 
Emoce ustupovaly a do hry vstoupil racionální duch: Když 
vody více není, tak kde se dá ušetřit? Pak se správci vodovodů 
vytasili s rovnicí: Když snížíme spotřebu o x, posune se den 
nula o y. Pokud nad lidmi nevisí Damoklův meč, jako by se jich 
to netýkalo, jen jim cinkne ostří nad hlavou, zpozorní a jsou 
ochotni něco udělat. Vodárna spustila systém, který denně 
ukazuje výsledek, z problému se stala „hra“. Pár hodin po 

Mrtvé údolí v Sossusvlei
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výkopu se začal „Den nula“ postupně vzdalovat jen o minuty, 
ale po pár měsících začali vodohospodáři mluvit o červenci 
a domácí hráči odpověděli, že to ještě není jejich poslední 
slovo. Jsou optimističtí: Posuneme den nula tak daleko, až 
konečně pořádně zaprší a přehrady se zase naplní! Kanystr 
v ruce a dlouhá fronta na vodu hrozí všem. Město připravuje 
výstavbu odsolovacího zařízení na výrobu pitné vody z moře, 
hydrogeologové hledají pitnou vodu v nevídaných hloubkách, 
staví se další retenční nádrže. A samozřejmě, šetřit a šetřit!

Toaleta v restauraci byla velkorysá, k umyvadlům si 
mohlo stoupnout pět chlapů, čvachtat si ruce a dolaďovat 
svoji vizáž. Můj kohoutek s fotobuňkou ale netekl, posunul 
jsem se vedle a dlaní lovil paprsek. Jsem to ale nešika, zase 
nic! Kolega, který měl štěstí, poněvadž do jeho dlaní přece 
jenom cáklo pár kapek, mi vysvětlil, že v provozu je pouze 
jeden úsporný kohoutek, ostatní jsou nahrazeny chemickou 
dezinfekcí rukou, voda slouží jen pro nutné případy!

a anglickými novými přistěhovalci postupně gradovalo. 
Búrský Transvaal a Oranžsko se v roce 1880 pustily do války 
proti mocnému britskému impériu. Vyhráli, ale to netušili, že 
vše teprve začíná. V dubnu 1896 překonal virus moru skotu, 
který se šířil ze severu východní Afrikou, už i přirozenou 
hranici řeky Zambezi a rozletěl se na jih. První byl zasažen 
Transvaal. Chovy skotu, které byly klíčovým živobytím, byly 
za pár týdnů zdecimované, počty uhynulých divokých zvířat 
obrovské. Tisíce mršin skotu, buvolů nestačily likvidovat šelmy 
ani dravci, pálení mršin ve vyprahlé zemi bylo šílenstvím. Far-
máři postavili dvě linie plotů, ale nákaza se šířila dál, nadějí 
už byla jen Orange River. Po jejím břehu byl postaven tisíc 
kilometrů dlouhý plot, který byl neustále střežen, veškerý 
přechod zvířat přes hranici byl zastaven, zboží i lidé byli 
dezinfi kováni. Zdálo se, že se nákazu podařilo zastavit, ale
24. března 1897 byl mor ohlášený i za řekou. Napětí mezi 
už tak znesvářenými stranami zase bublalo jako v přeto-
peném kotli. Vozka, který jel s volským povozem, našel na 
silnici snopek sena a pěkné kalhoty jen mírně potřísněné krví. 
Oblékl si je a po pár dnech na farmě, kde pracoval, vypukl 
mor. Sabotáž? Byli povoláni nejlepší angličtí veterinární 
lékaři, na pomoc přijel i Robert Koch a ten navrhl aplikovat 
první imunizační program. Během roku bylo vakcinovaných 
dva miliony kusů skotu a nákazu se konečně dařilo v Kapsku 
eradikovat. Uvádí se, že to byla nejhorší známá devastace 
skotu, při které uhynulo dva a půl milionu na maso a mléko 

Osadníky chovaný skot začíná na farmách nahrazovat zvěř.

Cape of Good Hope

Stolová hora v oblacích, už konečně zaprší.

Ten pozitivní den nula se v Kapském městě připočítává 
od 6. dubna 1652, kdy Jan van Riebeck přistál v Table Bay, 
poslední zátoce před mysem Dobré naděje kryté proti jižním 
větrům foukajícím od Antarktidy, a přímo pod Stolovou horou 
nechal budovat zásobovací stanici pro lodě plující do a z Indic-
kého oceánu. To nejdůležitější, co zde námořníci čerpali, byla 
voda. Tenkrát jí zde bylo dost, ale to ještě Kapské Město nebylo 
téměř čtyřmilionovou metropolí a každá domácnost (mimo 
slumů, kde žije asi třetina obyvatel) neměla několik vodovod-
ních kohoutků, často ani koupelnu. Město se ohromně roz-
rostlo a je perlou nejen Afriky. Pro zásobování vodou se za 
poslední století udělalo asi maximum: postavily se přehrady, 
retenční nádrže, stovky kilometrů hlavních vodovodních řadů 
přivádějící vodu až z Dračích hor. Ale spotřeba vody neustále 
rostla – ve městě spolu s životní úrovní, ve slumech s počtem 
obyvatel. Rovnováha zdrojů, potřeby a spotřeby se vychýlila. 
Lidé chtějí stále více a unavená příroda už začala po letech pro-
testovat.

Konec devatenáctého a začátek dvacátého století byl pro 
jih Afriky velmi drsný. Napětí mezi búrskými už domorodci 
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chovaného dobytka a tažných volů, dále nepřežilo obdobné 
množství ovcí, koz, kaferských buvolů, žiraf, elandů a pakoní.

Brzy na to rozpálený búrský kotel znovu praskl a válka 
se rozhořela s mnohem větší intenzitou. Už to nebyly „jen“ 
zuřivé boje, ale krutá gerilová válka, taktika spálené země, 
páchaly se válečné zločiny na civilním obyvatelstvu, stavěly 
se první koncentrační tábory, nepohodlní byli deportováni. 
Aby toho nebylo dost, během války vypukla v roce 1901 epi-
demie dýmějového moru, samozřejmě, že především mezi 
zbídačelým černošským obyvatelstvem žijícím v zoufalých 
podmínkách okolo měst. Černá smrt mezi černými. Bílí 
měli z nákazy panický strach a prosazovali segregaci. Druhá 
búrská válka skončila a říše, nad kterou slunce nikdy neza-
padalo, se zase rozšířila. Vznikla Jihoafrická unie, dominium 
britského impéria. 

Nadřazenost bílých v ní byla očividná a segregace poten-
ciálně nemocných při potlačování dýmějového moru vytvo-
řila další stupínek pro budování apartheidu. Jihoafrická unie 
už viděla svět černobíle. White and black. Kdo byl bílý, měl 
vše, kdo byl černý, vlastně barevný, neměl nic. Mezinárodní 
protesty, omezené obchodování jakoby se JAR netýkaly. Ve 
slumech ale vřelo, a když v roce 1991 zasedl do prezident-
ského křesla Nelson Mandela, bílým zatrnulo, mnozí nakvap 
odešli. Nepříjemné šimrání za krkem cítí bílí majitelé farem 
doposud, vždyť v roce 2018 jihoafrický parlament schválil 
zákon o vyvlastnění půdy, kterým se mají napravit staré 
křivdy. Black Africa! Zní stále hlasitěji. Rasová segregace ale 
žije dodnes, jen se jí neříká rasová. V koloniích obehnaných 
plotem nebo betonovými zdmi už prý nežijí černí, ale chudí. 
Jenže chudí jsou ti černí! Jestli na jihu Afriky na někoho 
dopadne nedostatek vody, pak to bude ve slumech. Tady se 
nebojí kanystrů, chodí s nimi pro vodu na zásobovací místa 
odjakživa, možná skřípají zuby nad už tak mizernými hygie-
nickými podmínkami. Bojí se ti vzdělaní, i když žijící jinde. 
Všichni radní města velmi dobře vědí, že nákazy explodují 
v těch nejubožejších podmínkách, svoji historii přece znají. 
Nikdo ale neví, jak z kolotoče co nejrychleji vystoupit. Vize 
sice existuje, ale realizace se za pár let zvládnout nedá. Voda 
nutná pro pití, ale i pro základní hygienu.

Problém srážek na jihozápadě Afriky je starý jako konti-
nent, tedy okolo osmdesáti milionů let. Studený Benguelský 
proud točící se okolo Antarktiky klouže okolo mysu Dobré 

naděje a rozletí se do Guinejského zálivu. Oceán při západním 
pobřeží Afriky až do Angoly je tak chladný. Studená voda 
odpařuje málo vodní páry, a tak déšť přichází jen z východu, 
z Indického oceánu. Většinou sem ale přes kontinent a hory 
nedojde, a pokud ano, spadne pár kapek, které nic neřeší. 
Poušť Namib je tak nejstarší pouští a jedno z nejsušších míst 
na zemi, je to pobřežní pás široký od padesáti do sto pade-
sáti kilometrů v délce téměř dva tisíce kilometrů. Jeho část 
táhnoucí se asi pět set kilometrů na sever od Swakopmundu 
nazvali domorodci v poušti zvyklí žít „Místem, které stvořil 
rozhněvaný Bůh“. Je to jedno z nejnehostinnějších míst světa. 
Námořníci, kteří místo objevili už při hledání cesty do Indie, 

Západní pobřeží jihu Afriky je nejsušším místem.

Poušť Namib je nejstarší pouští naší planety.
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z něho měli a mají velký respekt. Bouřící oceán, vysoké vlny, 
silné proudy, časté mlhy a pod vodou schované skalné hroty 
zavalené jemným pískem si po staletí vybírali svoji daň. Pláže 
jsou dodnes poseté řadou vraků lodí a koster velryb, které 
zdejší pobřeží podcenili stejně jako kapitáni. Vybělené či zre-
zivělé kostry neustále pohřbívá písek, který na ně sfukuje vítr 
z okolních dun. 

Kdo zde ztroskotal, obvykle se již nevrátil. V listopadu 
1942 zde uvízla anglická mrazírenská loď Dunedin Star, pra-
videlně přepravující maso z Nového Zélandu do Anglie. Ten-
krát se vracela pro náklad, bylo na ní přes sto cestujících. 
Zachránila je nouzově odeslaná radiová zpráva a udání polohy 
potápějící se lodi. Všechny trosečníky se podařilo během 
dvou měsíců zachránit, ale za cenu životů několika záchra-
nářů, kteří se pokusili přistát s vodou a potravinami. John 
Henry Marsh o tom napsal knihu Skeleton Coast, a zapsal tak 
název pobřeží nejen do světového povědomí, ale nakonec i do 
map. Dnes je Pobřeží koster po vybudování silnice spojující 
Kapské město s Angolou turisticky hojně navštěvovaným už 
nejen pro příslovečnou nehostinnost, ale i pro surfování na 
vlnách a pozorování obřích kolonií lachtanů. Předpokládáte, 
že s GPS zde asi už dlouho nikdo neztroskotal. Omyl. V roce 
2008 zdejší proudy špatně odhadl kapitán rybářské lodě Zelia 
a dnes její nadstavbu oceňují k hnízdění kormoráni a ze břehu 
turisté. Projdou se, párkrát klapne závěrka fotoaparátu a pak 
vyrazí zpět do míst, kde voda přece jenom teče z kohoutku.

Pořád stejná písnička: voda, obyčejná voda! Bez ní není 
života. Život vznikl ve vodě, je na ní závislý, vše, co k životu 
potřebujeme, vzniklo z vody – potraviny, rostliny, zvířata, 
lidé, všichni žijí u zdrojů vody. Jediný člověk se naučil vodu 
přenést a převést tam, kam chtěl. Vytvořit si zásoby a sys-
témy, které mu zajišťují vodu už nejen podle potřeb, ale i jeho 
rozmarů. Bezmyšlenkovitě a samozřejmě otáčí kohoutkem, 
odtrhává pojistku plastové lahve. Pak se rozteče voda, 
obyčejná voda. Zásobování pitnou vodou byl jeden z klí-
čových počinů lidstva, ale jeho význam si uvědomujeme 
teprve tehdy, pokud selhává. Zdrojů vody ubývá a je jisté, 
že jí nebude dostatek pro všechny, nakonec už tomu tak je 
i nyní. Odhaduje se, že čtyřicet procent lidí této planety nemá 
dostatek vody pro krytí svých potřeb, třetina ani pro základní 
hygienické potřeby a podle statistik UNICEF nemá přístup 
k nezávadné pitné vodě přes 1,1 miliardy lidí. Jiné odhady 
tvrdí, že jsou to celé dva miliony lidí, a k tomu doplňují, že 
v následujících desíti letech se kvůli vodě bude stěhovat
700 milionů lidí. Vědci začínají propojovat souvislosti s kli-
matickými změnami a koloběhem vody v přírodě, historici 
poukazují na fakt spojení společenských změn ve vazbě na 
přírodní katastrofy a analytici hned dokládají, že devadesát 
procent přírodních katastrof je spojeno s vodou. OSN se již 
nebojí opatrně konstatovat, že nedostatek vody je překážkou 
míru a bezpečnosti. Není a nebude to jednoduché řešení. Celé 
dvě třetiny sladké vody spotřebujeme v zemědělství, tedy 
na produkci potravin a hlad po potravinách spolu s lidskou 
populací neustále roste. Voda je a bude strategickou suro-
vinou. Většina sladké vody je zadržována v ledovcích mimo 
dosah současné civilizace, zbylá třetina procenta sladké vody 
se nachází v jezerech a řekách. Sladká voda není po planetě 
rozložena rovnoměrně, v řadě míst dělá problémy přebytek, 
jinde nedostatek. 

To se nám to v klidu doma poslouchá, znuděně nad infor-
macemi zíváme a pak jen otráveně máváme rukou. Máme 
vody stále dost. Česko je přece rozvodí, od nás teče voda na 
všechny strany, my plníme řeky… 

Opravdu? V roce 1947 postihlo Česko nevídané sucho, 
jenže to už pamatuje, či si pamatovat chce jen málokdo. Voda? 
Taková samozřejmá věc! Otočím kohoutkem a teče. Kolik? 
Vždyť ji platím, tak co?

 �

Rychlé občerstvení na okraji slamu

Lachtaní kolonie na Cape Cross
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Putování za sýry
TÊTE DE MOINE 

– ZA SLAVNÝM SÝREM MNICHŮ 
Z KLÁŠTERA BELLELAY

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Vydejme se společně do poklidného švýcarského poho-
ří Jura a poznejme kouzlo zdejší gurmánské sýrové la-

hůdky sýra Tête de Moine, kterou si dopřávali už před osmi 
sty lety břichatí mniši ze zdejšího premonstrátského kláš-
tera v Bellelay.

Založení kláštera sahá až do roku 1136. Podle legendy 
k tomu došlo na popud jistého lovce Siginanda, který se ztratil 
ve zdejších hlubokých lesích při lovu divočáka. Při zoufalém 

hledání zpáteční cesty prohlásil, že pokud se mu podaří najít 
cestu zpět, vybuduje v tomto místě klášter. Hledání cesty mu 
trvalo celé čtyři dny a po šťastném návratu do civilizace Sigin-
dan skutečně uskutečnil svůj slib a v hlubokých lesích byl 
později postaven klášter. Jméno Bellelay, kterým byl klášter 
pojmenován, doslova znamená „belle laie“ („laie“ je samice 
divočáka, tedy vlastně „krásná bachyně“). V opatství Bellelay 
fungovalo mnoho zemědělských statků, které zajišťovaly pro 
mnichy z kláštera obživu. Výjimkou nebylo ani zpracování 
mléka a výroba „klášterních“ sýrů. Sýry si mniši zpočátku 
vyráběli sami, později jejich výrobu ale naučili právě sedláky 
v okolí. První písemné zmínky o výrobě sýrů pocházejí z roku 
1570. Zdejší velmi aromatický sýr, původně označovaný jako 
Fromage Bellelay, byl později, pravděpodobně až kolem roku 
1790, pojmenován jako Tête de Moine (Mnichova hlava nebo 
Hlava mnicha). Sýr mniši dokonce používali jako platidlo, 
čemuž vyhovovala i jeho unifi kovaná hmotnost přibližně jed-
noho kilogramu. Mniši už tenkrát dobře věděli, že tajemství 
mimořádné kvality sýra se skrývá ve šťavnatých jurských past-
vinách, které poskytují po většinu roku krávám dostatek živin 
pro tvorbu kvalitního a chutného mléka. 

Pro pojmenování sýra existují dvě možná vysvětlení: to 
první pochází z dob francouzské revoluce, a má připomínat 
vyholování mnichovy hlavy pod tonzuru, kdy se na hlavě 
mnicha objeví světlá pleška, podobně jako se objeví světlá 
plocha sýra po odkrojení jeho horní kůrky. Ve skutečnosti bylo 
ale toto pojmenování tak trochu posměšné.

Druhý výklad původu názvu se vysvětluje ve vztahu 
k zásobám sýra drženým v klášteře. Na každého mnicha, tedy 
na každou hlavu, měl připadnout vždy pouze jeden sýr a až 
zbylé sýry z výroby mohla sýrárna prodat.

Historici a sýraři ale stále neví, které vysvětlení je to 
správné, nicméně častěji používané je ono spojení s vyholo-
vání mnichovy hlavy.

Zcela původně se sýry vyráběly pouze v opatství Bellelay 
v oblasti Bernské Jury. V roce 2001 obdržel sýr status výrobku 
s chráněným označením původu (AOC = Appellation d’Ori-
gine Contrôlée), který vymezil rovněž výrobní oblast. Podle 
tohoto rámce se dnes připouští pro výrobu oblasti opat-
ství Mountier (Münster), Franches-Montagnes, Pruntrunt 
a Courtelary. Samozřejmě mniši již sýry sami nevyrábějí, ale 
soukromé společnosti a jejich marketéři s klášterem v Bellelay 
velmi úzce spolupracují. V oblasti Jury je v současnosti devět 
takovýchto družstevních výrobců, a navíc ještě jedna sýrárna 
je i na francouzské straně pohoří Jura. 

Dnes svět ví o sýru Tête de Moine, zejména zásluhou 
rodiny Spielhoferů, která se v roce 1982 usadila v městečku 
Saint-Imier a postupně vybudovala prosperující rodinnou 

ý
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sýrárnu (Spielhofer Käse AG). Zpracovávají zde výhradně 
čerstvě nadojené syrové mléko od krav z jurských pastvin 
a kromě sýra dodávají na trh také jejich velmi žádané máslo. 
Nazmar nepřijde ale ani syrovátka, kterou rádi přenechávají 
výrobcům tradičního švýcarského nápoje Rivela. 

Dalším vyhlášeným výrobcem je Fromagerie de Saigne-
légier v městečku Saignelégier, která tento úžasný sýr vyrábí 
nepřetržitě od roku 1995. Výrobce sleduje nejnovější potřeby 
trhu, kombinuje nejmodernější sýrařské zařízení s odbor-
nými znalostmi svých zaměstnanců s cílem zachovat jedi-
nečný charakter sýra.

Obě sýrárny jsou koncipovány též jako ukázkové sýrárny 
(Schaukäserei) a nabízejí zájemcům prohlídku provozu 
a seznámení se s výrobou.

Zcela unikátní expozici ale nabízí Maison de la Tête de 
Moine (Dům mnichovy hlavy), tedy muzeum přímo v opat-
ství Bellelay v obci Saicourt, kde jsou soustředěny archiválie 
a exponáty z mnohaleté výroby sýra.

Jak se sýr vlastně vyrábí? Ve středověku se sýry vyrá-
běly vlastně jenom v zimě, neboť sedláci neměli v zimních 
obdobích tolik práce na polích. Nyní se ale už dlouhou dobu 

vyrábějí sýry celoročně. Jak už bylo výše uvedeno, vychází se 
ze syrového kravského mléka, kdy se mísí plnotučné večerní 
mléko s čerstvě nadojeným mlékem ranním. Tato směs se 
napouští do měděných sýrařských kotlů, zahřeje se na sýřící 
teplotu okolo 31 až 34 °C a mléko se zasýří přírodním telecím 
syřidlem. Po 20–30 minutách koagulace se sýřenina krájí 
nejprve na velikost lískového ořechu a nakonec na velikost 
kávových zrn a poté se započne s přihříváním na teplotu 44 až 
46 °C. Důležité je, aby zrno zůstávalo stále pod syrovátkou, 
čehož je docilováno shrnováním vytuženého zrna sýrařskou 
plachetkou umístěnou na tyči (syrník). Po tomto zpraco-
vání se sýřenina přelévá do cylindrických forem, ve kterých 
dochází přes noc k lehkému lisování. Sýry se dříve solily na 
sucho, dnes se ale již solí jednodušeji v solné lázni. Pak jsou 
již sýry přenášeny ke zrání do zracího sklepa o teplotě 14 až
16 °C, relativní vlhkosti vzduchu asi 90 %. Ve sklepích jsou 
ukládány na smrkové police. V průběhu zrání dochází na 
povrchu sýrů k postupnému vytváření červenohnědého 
mazu, který se na sýrech při ošetřování solným roztokem 
dále roztírá. Sýry zrají obvykle 4 až 6 měsíců, ale jsou známé 
i recentní extra zralé sýry. Odborníci považují ideální zralost 
sýra dokonce okolo 8 měsíců. Výtěžnost výroby je asi 1 kg sýra 
ze 14 litrů mléka.

Sýraři používají vlastní 
léty osvědčené bakteriální 
a mazové kultury, které eli-
minují případné techno-
logické vady. Do mléka se 
nesmí dostat žádné propi-
onové kultury, aby nedo-
cházelo k vytváření plynu 
v sýrech, a prokysání sýře-
niny nesmí být rovněž příliš 
hluboké, aby se v průběhu 
zrání zabránilo vytváření 
bílého mazu jako u pivních 
sýrů. Pokud by byl sklep 
příliš vlhký, mohlo by zase 
docházet k závadám na 
povrchu sýrů.

Zralý sýr Tête de Moine 
má tvar malého cylindric-
kého válce, s průměrem

11 až max. 15 cm, výšku asi 12 cm a hmotnost okolo 850–
–900 g. Na povrchu je hnědooranžová pevná kůrka, těsto 
sýra má v zimě barvu slonové kosti a v létě je spíše slámově 
žluté. Konzistence je polotvrdá, velmi elastická a při konzu-
maci se jemně rozpouští. Chuť a vůně sýra je nezaměnitelná, 
čistá, velmi příjemně aromatická, a čím je sýr prozrálejší, 
tím je také chuť výraznější. Obsah tuku v sušině je přibližně
52 % a obsah  sušiny je 65 %. Sýr se řadí do skupiny polotvr-
dých sýrů.
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Pouze sýry, které prošly přísnými zkouškami kvality, 
mohou být označeny jako Tête de Moine AOP, Fromage de 
Bellelay. Výrobci rozlišují tři tržní druhy: Tête de Moine AOP 
Clasic, Tête de Moine AOP Reserve (s delší dobou zrání) a Tête 
de Moine AOP Bio z organického mléka.

Tento sýr se běžně nekrájí. Při servírování se nejprve 
ze shora ořízne tak, že se z něj odkrojí kůra, což evokuje ono 
mnichovo vyholování hlavy pod tonzurou. Aby sýr neztratil 
svou lahodnou chuť, ale naopak ji ještě zvýraznil, servíruje se 
v jemných plátcích stočených do růžiček, takzvaných rozet, 
vytvářených pomocí jednoduchého otočného kráječe – ostří, 
zvaného Girolle® nebo Pirouette®. Tento jednoduchý pří-
stroj byl poprvé použit teprve v roce 1982 a ihned byl paten-
tován, protože nový způsob servírování sýra v podobě rozet 
mnohonásobně zvýšil prodejnost sýra. Tenounké hoblinky 

seškrabávané ostřím ze sýrového válce představují veliký 
povrch sýra, a tudíž zvýraznění požadované aromatické
chuti.

Sýrařští znalci ocení tento výrobek zejména jako vyvr-
cholení sýrového talíře a různých nářezových mís, ale stejně 
tak jako appetizer na začátku stolování, nebo naopak jako 
dezert na konci hostiny. Sýry Tête de Moine a nářezové 
ostří Girolle® či Pirouette® se dozajista staly také vítaným 
dárkem.

Švýcarský sýr Tête de Moine AOC je tedy starší než Švý-
carská konfederace založená až v roce 1291. Chutná skvěle, 
místní ho nabízejí i upravený podle vlastních receptů. 
Vyváží se do šedesáti zemí světa. K tomuto zajímavému 
sýru se doporučuje zvolit podle vlastní chuti strávníka plné 
bílé nebo červené víno, možné je ale také pivo či kvalitní 
destilát. �

www.minerva-is.eu

budujeme efektivní podniky  
v potravinářství
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Vědeckou kariéru
Karla Melzocha 

zahájily 
domácí pokusy 
s propáleným 

kobercem 

Kancelář rektora Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze působí po nedávné rekonstrukci, podobně jako 

některé další části dnes vlastně již historické budovy, elegant-
ně, přívětivě, jednoduše, funkčně. Již druhé volební období 
v ní působí prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Při jednáních pů-
sobí civilně a přátelsky a z rohu místnosti na něj shlíží, kromě 
jiných, i bysta Emila Votočka. Vynikajícího českého chemika, 
jehož chemické názvosloví jsme se učili snad všichni. A ně-
kteří si jej možná i pamatují…

Jak se ale seběhlo, že se právě Karel Melzoch stal pře-
devším chemikem, ale i pedagogem, vědcem, organizátorem 
mnoha odborných setkání? ... A ve výčtu jeho aktivit bychom 
mohli pokračovat. Podařilo se mu to, co si před svým zvolením 
předsevzal a tím bylo rozpohybovat VŠCHT, kterou nazval 
brontosaurem? Možná se o to hodně, alespoň zpočátku, přiči-
nili jeho rodiče. Nebýt jejich trpělivosti a shovívavosti, s jakou 
se přenesli nejen přes propálené linoleum v kuchyni, ale 
i koberec v obývacím pokoji, neměli bychom dnes respekto-
vaného vědce, chemika. Namítne-li někdo, že chemie je příliš 
široký vědní obor a je potřeba přesnějšího zaměření, nebude 

těžké s ním souhlasit. Je dnes Karel Melzoch spíše biotech-
nolog, vědec, který zkoumá enzymy, mikroorganismy, věnuje 
se výzkumu procesů v kvasné chemii. Nebo také pedagog 
a nejnověji manažer, protože rektorská funkce znamená nejen 
pečovat o stávající majetek, hledat odpovídající místo ve vzdě-
lávacím systému, a především spolu s mnoha dalšími hledat 
optimální obsah studia pro uplatnění absolventů v praxi, ať 
již v provozu nebo třeba na vědeckém pracovišti? Možná od 
každého něco. Podle mnohých je to člověk konsenzuální se 
schopností vnímat názory jiných. Přes svou vysokou funkci 
a výsledky dosažených ve světě vědeckého bádání má i dnes 
ne vždy vídanou schopnost, empatie. Nebo raději schopnost 
chápat, jak dnes svět funguje, a přesto neztratit talent rozhod-
nout, i když stále platí přísloví, že „nenarodil se člověk ten, 
který by se zalíbil lidem všem“.

Ale začněme tím, že se Karel Melzoch narodil 7. června 
1958 v Praze, a dlužno podotknout, že chemie, jak sám říká, 

Bysty profesora Emila Votočka a akademika Josefa Hanuše spolu s uměleckým dílem darovaným doktorandem z Beninu dotvářejí 
konferenční prostor v pracovně současného rektora.  (FOTO: PORT/jv) 

S maminkou, která ještě netušila nic o jeho budoucích pokusech 
(foto z roku 1958).
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„nebylo plácnutím do vody“. Otec byl vojenský chemik na teh-
dejší Vojenské akademii Antonína Zápotockého, dnes Univer-
zita obrany v Brně, a skutečně chemií a svou prací žil. Zkoumal 
vše, co souviselo s radiací, což byl v té době velmi prestižní 
a ceněný směr vojenského výzkumu. To nezůstalo bez odezvy 
u malého Karla. Ale chemie nebyla u něj zprvu na předním 
místě. Tím byla biologie, u které hledal a našel mnoho důle-
žitých logických vazeb a vztahů. „Nerad se učím něco, v čem 
nevidím logiku, a právě přírodní vědy mne v mnohém lákaly. 
Později přece jen zvítězila chemie. Pravdou je, že jsem patřil 
k těm klukům, kteří rádi zkoumali, co hoří, bouchá, a jistě si 
mnozí vzpomenou, že tehdejší klíčovou surovinou pro pokusy 
byly Travex a hliníkový prášek.“ Možná o to překvapivější je, 
že nikdy nedostal od rodičů tehdy velmi populární stavebnici 
Mladý chemik, která řadě jeho pozdějších kolegům usnadnila 
cestu k chemii.

„Z dnešního pohledu byly pokusy hodně divoké, a přede-
vším lití roztaveného olova do formy s nepálenou hlínou zna-
menaly, že najednou vznikla malá sopka. Všechno bublalo, 
prskalo a odneslo to propálené kuchyňské lino i koberec v obý-
váku, i když jsem k pokusům využil jako podložku i maminčin 
kuchyňský pekáč,“ komentuje své první chemické pokusy 
Karel Melzoch a dodává s úsměvem: „Obdivuji oba rodiče, 
že to se mnou vydrželi, a především jsem rád, že mám všechny 
prsty i obě oči v pořádku.“

Chemické suroviny k pokusům se tehdy daly snadno 
získat v každé drogerii a nejvíce se mladému experimentá-
torovi hodil vedle práškového hliníku především Travex. Pro 
ty, kteří tento totální herbicid nepamatují jako chlorečnan 
draselný, který ve spojení s cukrem nebo jinými oxidovadly 
sloužil jako třaskavina třeba při oslavách Mikuláše.

Toto, řekněme slovy Karla Melzocha, nesofi stikované 
období bylo postupně nahrazeno přece jen obdobím opa-
kovaných účastí na chemických olympiádách a Travex byl 
nahrazen již „opravdovými“ pokusy se čpavkem, jodem 
i peroxidem vodíku.

Kdo by si myslel, že účast na olympiádách byla tehdej-
šími pedagogy oceňována, hodně by se mýlil. „Na základní 
škole nás učila ředitelka, která byla češtinářka, a tak jsem 
nebyl se svým zájmem o chemii chápán, nebo možná přesněji 
zaškatulkován jako studijní typ,“ komentuje jedno z klíčových 
období školní docházky Karel Melzoch. „Problémy se studiem 
jsem sice neměl, ale asi proti děvčatům, které byly více zapáleny 
pro učení, jsem prostě nebyl studijní typ a do známé křemen-
cárny (věhlasná chemická průmyslovka v Praze – pozn. JV) 
jsem se bez doporučení vedení školy neměl šanci dostat,“ vzpo-
míná profesor Melzoch. A s úsměvem dodává: „Všechno zlé 
je k něčemu dobré, a tak na mě zbyla, dnes už říkám naštěstí, 
Podskalská.“

Je fakt, že tímto momentem odezněly všechny domácí 
amatérské pokusy a student Melzoch na Střední průmyslové 
škole potravinářské technologie na pražské Podskalské již 
neměl potřebu experimentovat doma a další pokusy se děly 
už jen ve škole. 

Průmyslovka pro něj byla ohromnou školou. Byl totiž 
přijat do experimentální třídy, ve které byli samí kluci. Byli 
totiž převážně z pivovarských a sladovnických učilišť z Čes-
kých Budějovic, Plzně, Brna a Litovle. Většinou o rok nebo 
o dva starší a také několik učňů konzervárenství z Ústí nad 
Labem. Rád vzpomíná na bývalého výkonného ředitele Čes-
kého svazu pivovarů a sladoven Ing. Vladimíra Balacha, dlou-
holetého ředitele Budějovického Budvaru Ing. Jiřího Bočka 
nebo Ing. Bohumila Picha, který dnes pracuje v Karlovarské 
Becherovce, nebo svého současného kolegu na VŠCHT prof. 
Jana Masáka a řadu dalších.

„Bylo pro mne v mnohém poučné, že kluci z učňáků již 
tehdy měli silnou vazbu na kvasný průmysl, mimochodem 
tam bylo minimum kluků z Prahy na rozdíl od dnešních časů. 
V ročníku byly dvě třídy specializované na kvasnou technologii 
a jedna se zaměřením na sacharidy, neboť cukrovka a další plo-
diny byly mnohem častěji pěstované, než je tomu dnes,“ dodává 
Karel Melzoch. Kromě sladařství a pivovarství se učili liho-
varství, drožďařství, vinařství, octářství, výrobu dalších orga-
nických kyselin a řady dalších kvasných produktů. 

Zároveň připomíná ne vždy známý fakt. Totiž pálení 
destilátů, které bylo součástí tehdejších osnov, vycházelo 
z tradic a jako součást české kultury. Ale jedním dechem zdů-
razňuje, že alkohol je dobrý sluha a zlý pán. Při překročení 
hranice dochází ke všem negativním sociálním i zdravotním 
konsekvencím.

Období studia na Podskalské průmyslovce hodnotí 
Karel Melzoch velmi pozitivně. „Velkou výhodou byli naši 

Na táboře se skautským oddílem, Karel Melzoch je klečící 
druhý zleva (foto z roku 1969).

S prvním dortem a o enzymech ještě nic nevěděl.
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lidí se pravidelně pletlo a šlo na praxi právě do vinařských 
závodů a mnohem méně do sladovny.

Po maturitě vcelku logicky následovala cesta na Vysokou 
školu chemicko-technologickou v pražských Dejvicích. „Přijí-
mací zkoušky, i když byly písemné, pro většinu z nás z Podskalské 
nebyly problém. Nejvíce obávanou matematiku se díky přípravce, 
kterou na průmyslovce pro nás organizovali, dala přežít,“ vzpo-
míná na toto období Karel Melzoch. „Navíc jsem na fakultě od 
prvního ročníku dělal pomvěda (pomocná vědecká síla na kated-
rách – pozn. JV) a už od začátku jsem jaksi tíhnul k tehdy ještě 
katedře kvasné chemie a bioinženýrství. A tak jsem se do studia 
dostal velmi rychle,“ vzpomíná a dodává: „Fakultu až na jednu 
či dvě výjimky vystudovali všichni z naší třídy na průmce, kteří 
byli přijati a se kterými jsem studia začal. Nesporně i proto, 
že jsme měli výhodu znalosti odborných předmětů a také díky 
vysoké úrovni obecných znalostí ze středoškolských studií.“

Jeho specializaci určitě ovlivnila profesorka Gabriela 
Basařová a profesor Vladimír Krumphanzl – později ředitel 
Mikrobiologického ústavu AV ČSAV. Na VŠCHT se setkal se 
spoustou zajímavých lidí. Neopomene jmenovat např. prof. 
Černého z fyzikální chemie, prof. Holzbechera z analytické 
chemie, profesora Gustava Janíčka, kterého měli na výživu 
a chemii potravin, nebo tehdejšího děkana Jiřího Davídka, 
který přednášel analýzu potravin.

Rozhodování o tom, co dělat po promoci v roce 1982, 
nebylo příliš složité. Byl totiž přímo osloven profesorem 
Zdeňkem Vodrážkou, vedoucím Katedry biochemie a mikro-
biologie VŠCHT Praha, který byl i ředitelem Ústavu hemato-
logie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Z původního 
zájmu studovat aspiranturu na Katedře kvasné chemie a bio-
inženýrství sešlo a po úspěšném přijímacím pohovoru dostal 
možnost se pod vedením docentky Ludmily Šilhánkové věnovat 
svým oblíbeným kvasinkám a enzymům právě na Katedře 
biochemie a mikrobiologie. Tam zkoumal problematiku pro-
dukce enzymu malátdehydrogenázy. Na toto období velmi rád 
vzpomíná. „Práce ve výzkumu v rámci interní aspirantury byla 
díky mé školitelce docentce Šilhánkové velmi zajímavá a inspi-
rující. A také jsem cítil, že o výsledky mé práce je zájem. Od té 
doby jsem se snad už nikdy s takovým vedením a zájmem neset-
kal. Doba po nástupu na aspiranturu a po návratu z vojny byly 
nejen odborně zajímavé, ale i příjemné z hlediska party, která 
se na KBM vytvořila,“ komentuje tehdejší období Ing. Karel 
Melzoch. „Se služebně mnohem staršími kolegy jsme po práci 

tehdejší profesoři. Měli jsme i díky nim možnost poznat věci, 
které v té době po stránce teoretické byly špičkové, hlavně 
jsme si ty věci mohli osahat vlastníma rukama v laboratořích. 
A kromě velkého podílu laboratoří byl velkou výhodou také kon-
takt s praxí,“ komentuje středoškolská studia. 

Výraznými osobnostmi byly podle něj např. paní prof. 
Jitka Benešová Kučerová, která učila analytickou chemii, 
dále fyzikální chemik Polánek, Vojtěch Hrubý a Jiří Lang jako 
třídní nebo Milan Tvrdoň, kterému se říkalo „melounek“.
„A úžasná byla skvadra profesorů i na odborné předměty. Na 
lihovarství jsme měli ing. Kobra, Ing. Pavel Ferkl učil techno-
logie pivovarství a sladařství, strojírenství profesor Lang,“ 
vzpomíná Karel Melzoch. Velmi si cenil, jak se na průmys-
lovce podařilo sladit výuku středoškolských profesorů s řadou 
vynikajících odborníků z praxe.

Navíc jeden den týdně měli na praxi. Byly i klasické 
několikatýdenní praxe, většinou v pražských závodech. Pat-
řila sem tehdejší sladovna v Podbabě, lihovar na pražském 
Zlíchově, pivovar na Vinohradech, dnes již tyto podniky nee-
xistují. Byli i v pražských pivovarech Staropramen, Pražan 
a Braník i ve sladovně a vinařských sklepích v Nuslích, mimo-
chodem zvlášť oblíbené štaci. A dodává s úsměvem, že hodně 

Maturitní ročník SPŠPT Podskalská v roce 1977 s profesorským sborem (2. řada). Karel Melzoch je v horní řadě čtvrtý zleva.

Z pohledu karikaturisty (snímek z roku 2013)
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chodili na volejbal, a tak ostych nebo možná i strach z autorit 
nebyl, protože jsme se navzájem poznali i jinde než u zkumavek, 
křivulí nebo výzkumných zařízení všeho druhu. A často jsme 
diskutovali o pracovních problémech i na pivu.“

Necelý rok po návratu ze základní vojenské služby se 
uvolnilo místo právě na tehdy ještě Katedře kvasné chemie 
a bioinženýrství, a tak tam v roce 1984 nastoupil. Bylo mu 
tam také umožněno, aby pokračoval na kandidátské práci, ale 
její téma bylo změněno na výzkum využití imobilizovaných 
buněk k produkci etanolu. A nebyla to jen laboratorní práce, 
ale v té době již také začal učit.

Mezi osobnostmi, se kterými Karel Melzoch spolu-
pracoval, byl například prof. Jan Škoda, který přednášel 
genetiku na VŠCHT a později byl oponentem jeho dizer-
tační práce. „A nesmím zapomenout na profesora Mojmíra 
Rychteru, a hlavně na paní profesorku Gabrielu Basařovou, 
která si nás aspiranty vzala pod křídla, a tak jsme dizertace 
obstojně napsali, a nebýt jejího tlaku, tak jsme termín ode-
vzdání v mnoha případech nedodrželi,“ říká Karel Melzoch 
s úsměvem. „Není dnes běžné, abychom mohli konzultovat 
obsah práce u někoho na chatě. Paní profesorka nám to dovo-
lila, a navíc, vedle pomoci s odborným obsahem práce, jsme 
konzultaci spojili i s ochutnávkou jejích jídel, což jistě mnozí 

S bystou významného chemika Emila Votočka před panelem 
Nebe a peklo, ve foyeru VŠCHT  (FOTO: PORT/jv)

potvrdí, že je i úžasnou kuchařkou. A její manžel byl tak laskav 
a jídlo nám ohříval,“ dodává Karel Melzoch. Dodnes vysoce 
hodnotí nejen vysokou odbornost, ale i lidskou stránku paní 
profesorky Basařové.

Dizertaci na téma Produkce etanolu imobilizovanými 
buňkami obhájil na jaře v roce 1989. V této souvislosti velmi rád 
připomíná, jak významnou roli sehrála profesní spolupráce se 
skupinou pracovníků Výzkumného ústavu pivovarského a sla-
dařského v Praze, kterou tehdy vedl Ing. Jan Kahler, který se 
imobilizací buněk již několik let zabýval. Experimenty na kon-
tinuální fermentaci piva dělal v pokusném zařízení pivovaru 
Měšťan v pražských Holešovicích. Od ing. Kahlera získával 
cenné zkušenosti a také první vzorky alginátu, který používal 
k imobilizaci buněk – jejich zabudování do polymerní mat-
rice. Připomene, že druhým systémem imobilizace buněk byly 
membránové bioreaktory, se kterými pracoval na studijním 
pobytu na Moskovskom chimiko-technologičeskom institutě 
imeni Mendeleeva. Právě tam se dostal k membránám a dal-
šímu zařízení, které si vlastně k pokusům sestrojoval sám, 
a jak zdůrazňuje, využil zkušeností i některých svých kolegů.

Ale Karel Melzoch vzdává hold nejen učitelům 
a vědeckým spolupracovníkům. „Rukopisy se tehdy psaly ještě 
opravdu rukou a nebýt mojí maminky, možná bych diplomku 
nebo dizertaci psal ještě dnes. Mladá generace už ani neví, 
že se diplomová práce psala na 4 průklepy, protože kopírky 
nebyly, a když se stal překlep, byl to problém. Musel se opra-
vovat vlastně 5x. Na originále i na 4 kopiích,“ poznamenává 
s vážnou tváří, kterou však vystřídá úsměv. „Moje maminka 
psala jako kulomet, dokonce v mládí získala v rychlosti psaní 
i nějakou cenu. Kdo si dnes vzpomene na psací stroj Conzul 
nebo později na ‚ajbíemku‘ s kulovou hlavou?“

Skutečnost, že nikdy nebyl pouze chemikem, ale jeho 
činnost přesahovala i do mikrobiologie a potravinářství, a jak 
sám říká, bylo to pro něj „zlidštění chemie“, mu pomohlo i po 
roce 1989. 

Po revoluci měl štěstí, že v roce 1990 a 1993 byl na půl-
ročních stážích na University of Amsterdam. Tam v podstatě 
navázal svou prací na problematiku kontinuálních kultivací 
a konkrétně studoval kontinuální produkci antibiotik strepto-
mycétami a také pracoval s buňkami lactobacilů na mléčnou 
fermentaci.

Jeho šéfem byl profesor Oence Neisel, který byl příz-
nivcem České republiky a uznával českou školu kontinuálních 
kultivací. Spolupracoval s našimi předními chemiky/mikro-
biology šedesátých a sedmdesátých let, jako byli vědci Sykyta, 
Málek, Řičica, Fencl, kteří tehdy působili v Mikrobiologickém 
ústavu ČSAV.

Cesty do zahraničí, např. v roce 1996 do Portugalska, 
kde pracoval na společném projektu fermentační produkce 
xylitolu s místními vědci, doplňovaly Melzochovu vědeckou 
a pedagogickou činnost na VŠCHT. V té době se úžeji specia-
lizoval na problematiku lihovarství, drožďářství, ale nezamě-
řoval se na pivo, spíše na jiné kvasné technologie.

V roce 1997 se habilitoval v oboru biotechnologie 
a v roce 2007 mu byla na základě jmenovacího řízení udě-
lena profesura opět na biotechnologii. Zeptáte-li se profe-
sora Melzocha na vyznamenání nebo ocenění, lakonicky, ale 
s úsměvem odpoví: „Nejsem sběratelem ocenění, ale nějaká 
mám. Vážím si bronzové medaile České akademie zeměděl-
ských věd nebo bronzové Jánského plakety, která byla jednou 
z prvních medailí.“

V roli pedagoga přednášel nebo přednáší předměty 
Separace v biotechnologiích, Biotechnologie v potravinář-
ství, Lihovarství a výroba lihovin, Modelování a optimalizace 
bioprocesů a další. Jeho profesní profi l by nebyl úplný, kdy-
bychom nezmínili, že profesor Melzoch koordinuje a podílí 
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Zrekonstruovanou zasedací síň ozdobí umělecká díla z depozi-
tářů Národního technického muzea.  (FOTO: PORT/jv) 

se na řešení řady tuzemských a zahraničních grantů, které 
jsou orientovány na problematiku biotechnologií se zamě-
řením na bioinženýrství, aplikovanou mikrobiologii, fyzio-
logii mikroorganismů, tvorbu a účinky biologicky aktivních 
látek, kvalitu potravin, potravinářské technologie, membrá-
nové separace, modelování a znalostního řízení bioprocesů. 
Je autorem a spoluautorem několika odborných knih, řady 
článků a odborných sdělení, příspěvků na konferencích (před-
nášky a postery) v ČR a zahraničí a několika patentů.

Nikoliv však pouze pedagogickou a vědeckou činností 
je charakterizována profesní dráha Karla Melzocha. Od 
roku 1997 prošel řadou akademických funkcí a v roce 2012 
byl zvolen rektorem VŠCHT a nyní vykonává druhé funkční 
období.

Kromě členství a funkce v mezinárodních a národních 
odborných společnostech je výčet aktivit v odborných organi-
zacích velmi bohatý a působí v řadě projektů jako expert nebo 
posuzovatel činností.

Přesto dominuje vědecká a pedagogická činnost. Nabízí 
se ale další otázka. Může být na výzkumu něco vzrušujícího? 
„I přes rektorování stále přednáším a je škoda, že na vědu 
dnes nemám tolik času, kolik bych si přál. Víte, přednášení je 
vlastně velmi interaktivní činnost a velmi mne baví být ve styku 
s mnoha mladými lidmi. Vidět jejich nadšení a u řady z nich 
i velké nasazení pro studium. Možná to bude znít překvapivě, 
ale moc rád přednáším i na univerzitě třetího věku. I tady vidím 
entuziasmus. Leckdy někteří mladí by mohli těm o generaci až 
dvě starším závidět jejich zápal i poctivost, s jakou přednášky 
sledují a uložené úkoly plní. A najednou zjistíte, jak je vlastně 
taková výuková hodina vlastně krátká,“ říká profesor Melzoch 
s tradičním úsměvem.

A jak vidí budoucnost biotechnologie jako vědeckého 
oboru? „Nerad dělám věci, které jsou stereotypní, a právě 
biotechnologie, i když je to exaktní obor, má ze své podstaty 
něco velmi netypického. Pracuje s živými mikroorganismy 
a buňkami. A právě ty do toho všeho kolem nás vnášejí určitá
specifika. Mnohdy se nechovají tak, jak bychom očekávali, 
a jde tedy o pochopení souvislosti a vztahů, proč buňky někdy 
nedělají, co očekáváme nebo chceme.“ A dodává s nelíčeným 
nadšením: „Budoucnost tohoto oboru vidím rozhodně pozi-
tivně a vnímám jej jako jeden z těch, který se rozvíjí a bude pro-
fi tní i v budoucnu. A ještě jeden moment je na biotechnologiích 
krásný: přispívají ke kultivaci životního prostředí a v širším 
slova smyslu ke kultuře v těch nejširších souvislostech.“

Při setkání s Karlem Melzochem může někoho napad-
nout, co jej motivuje k tak široké škále činností a co jej vede 
k tomu, že se nespokojí s tak mnohostrannou činností, jako 
je pedagogické a vědecké působení na VŠCHT. Asi nepře-
kvapí, když připomene roli těch, se kterými se doposud 

setkal. Vedle jeho učitelů na něj měli a mají velký vliv spo-
lupracovníci. „Ovlivnila mne spousta lidí a je těžké vybrat, 
byť jen několik. Když to vezmu z pohledu profesního směřo-
vání, tak na průmyslovce to byl ředitel Daněk, který nejen mně 
vlastně řekl, o co jde v oboru nebo pomohl ujasnit smysl studia. 
A poté na fakultě to bylo několik učitelů, které jsem již jme-
noval. Ale obecně platí a u mne zvlášť, že se vždy asi v pravý 
čas objevil někdo, kdo mne ovlivnil. Obecně jsem měl štěstí na 
rozumné a slušné lidi. Toto je pro mne velmi důležité a snad 
je to na mém jednání i patrné,“ říká s vážnou tváří rektor 
VŠCHT Karel Melzoch. „A mnozí z nich mně v různých stá-
diích mého profesního vývoje ukázali, co je to dotahovat věci 
do konce. A především, a to říkám bez nadsázky, vítat každou 
novou příležitost jako prostředek k zajímavé práci, k seberea-
lizaci. Ta je velkým motorem, člověka musí stále něco nového 
inspirovat, pohánět dopředu,“ dodává.

I když profesní zaměření Karla Melzocha není primárně 
pivovarství, přesto toto odvětví silně na VŠCHT rezonuje. Jak 
tedy vnímá pozici piva a jeho budoucnost? Očekává nějaké 
nové trendy, nebo dokonce nějakou revoluci v pití piva u nás? 
„Především platí, že budoucnost má každé pivo, které bude 
pitelné, které bude chutnat. Je fakt, že český pivní trh je podle 
mne docela konzervativní. Byli jsme dlouho zaměřeni na jeden 
druh piva. Dnes se možnosti velmi výrazně mění, nabídka se 
rozevírá a to je dobře,“ a dodává: „V současnosti jsou na trhu 
výrobky v mnohem širší škále. Koho by před pár lety napadlo, 
že budeme vyrábět piva, která byla dříve doménou v Belgii, USA 
a jinde, a dnes je možné je ochutnat i u nás. A některá z nich 
bychom ani dříve za pivo nepovažovali. Zkrátka, musíme na nové 
trendy reagovat, i když naše piva jsou skutečně kvalitní a dobrá.“

A jak vnímá své rodinné zázemí? Jeho manželka vystu-
dovala kvasnou chemii na VŠCHT. Syn Jakub vystudoval 
Vysokou školu logistiky a dcera studuje doktorát v oboru 
judaismus na Husitsko-teologické fakultě UK. „Role rodiny 
a dobrého rodinného zázemí pro mne vždy byla velice důležitá 
a jsem manželce i dětem vděčný, že mnohokrát respektovali, že 
jsem neměl na ně tolik času, kolik by chtěli, a hlavně, kolik by 
si zasloužili,“ komentuje význam rodiny pro svůj život a pro-
fesní kariéru profesor Melzoch.

Koníčky, které velmi přesně dokreslují Melzochovu 
osobnost, nepřekvapí. Mají jedno společné. Znamenají bez-
prostřední setkávání s lidmi. Jsou jimi sport a cestování. 
A také má rád své psy, kteří mu umožňují, aby si na procház-
kách s nimi mnohdy velmi dobře odpočal a utřídil myšlenky, 
které intenzivní život akademického funkcionáře, organizá-
tora mnohých profesních akcí a také pedagoga a vědce obklo-
pují a které vyžadují velmi pečlivé zvážení, hlubokou úvahu 
a jasné rozhodnutí, které odborná část života Karla Melzocha 
vyžaduje. A s tím souvisí i odpověď na otázku, jakou životní 
fi lozofi i zastává. Není to složité odhadnout, protože se line po 
jeho celý život, dalo by se říci konstantně, konzistentně. 

„Nehledejte žádná velká, vznešená hesla, hlubokomy-
slná slova a komplikované úvahy. Zastávám názor, abych 
lidi, s nimiž žiji a s nimiž spolupracuji, neprudil, nedráždil. 
Prostě klasické ‚žít a nechat žít‘. Každý by se měl starat přede-
vším o sebe a nechat na jiných, co je pro ně přirozené. Zkrátka 
nikoho neomezovat a mnohé to samo o sobě přinutí se chovat 
normálně. A slušně.“ 

Ti, kteří profesora Karla Melzocha dobře znají, potvrdí, 
že to pro něj nejsou žádné proklamace. Ale že se těmito zása-
dami i řídí. 

Ing. Josef Vacl, CSc., 
UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE

Není-li uvedeno jinak, snímky z osobního archivu K. Melzocha.
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