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Vážené čtenářky a čtenáři,
je to úžasný pocit, obléci si ráno 
jen tričko a lehkou košili s krátkým 
rukávem a užívat si teplo těchto 
dnů. Jaro bylo letos jaksi „obe-
jíto“ a baloňák zas nepřišel na 
řadu. Z mírné zimy vklouzla naše 
příroda rychle do zeleně a nynější 
dny směle konkurují teplotám 
středomořských letovisek. A to je 
teprve červen, ale se sladkou vizí 
celého prázdninového léta před 
sebou. Máme se tedy na co těšit. 

Ovšem pokud nejsme škarohlídi, jimž vadí vše, tedy mráz 
v zimě a teplo v létě. A i když zatím moc nezapršelo, úroda 
na polích zdobí krajinu a Markétin srp byl letos hozený do 
žita velmi brzy. První kombajnéři v klimatizovaných kabinách 
vjeli se svými stroji sklízet první zrno ze zlatých klasů ječmene 
a pšenice již po půlce června, a to je nový časový zemědělský 
rekord. A přejme jim nejen příjemné kosení, ale ať se ta letošní 
vydaří a ať ti, kteří je tam poslali, mají bohatou žeň a my náš 
dobrý chléb. 

Příroda se citelně mění. A to nejen v Evropě mírného 
pásma. Antiskeptici sice tvrdí opak a považují nynější stav 
klimatu na Zemi za výsledek cyklů, které se zákonitě opakují. 
Nicméně i laický pohled na vývoj počasí u nás v posledních 
letech ukazuje, že se něco děje. Zajímavý je pohled na hory. 
A to nejen na stav sněhové pokrývky v posledních zimách. 
Nebýt zasněžování sněhem nafoukaným sněhovými děly, 
moc lyžařských sjezdovek v provozu by u nás nebylo. A i letní 
hory najednou více vykvetly a lze na nich úspěšně provozovat 
zemědělskou i zahradnickou činnost. Průměrná teplota se 
zvýšila zejména ve vyšších polohách. Naše rodina má chalupu 

v Krušných horách v nadmořské výšce 700 metrů a letos už 
jsme dávali do země sadbu koncem dubna. Kedlubny a saláty 
jsou sklizeny, rajčata kvetou a již se nalévají, ostatní zelenina 
skvěle prosperuje a světe div se! Mladá višeň úspěšně odkvetla 
a plody již červenají. Jaký div mít plodící ovocný strom v této 
části Sudet. A brambory, moje vášeň a spíše folklórní zále-
žitost, již nyní nejenže kvetou, ale mají nať skoro metrovou, 
jakou možná nikdy neviděl nejen můj děda, někdejší sedlák 
a úspěšný bramborář z Vysočiny, ale věřím, že ani pan inženýr 
Miloslav Chlan, nynější šéf bramborářského svazu. Otepluje 
se a k tomu chybí vodní srážky. Spodní voda není a ta občas 
napršená přichází dost často v přívalech. A pak nynějšími 
agrotechnickými technologiemi udusaná zem neumí vodu 
přijmout a ještě se prudkým deštěm nechá odplavit do měl-
kých řek. Takže jak předpověděl před časem jistý meterolog, 
buď bude letos sucho, nebo budou povodně, a co je dost 
pravděpodobné, asi obojí. Úžasný rozptyl, ale má svoji tech-
nickou i odpozorovanou logiku, připouštějící ošidnou nepřes-
nost jakýchkoli předpovědí přírodních událostí. Ale hlavně 
narušenost zeměkoule řadou necitlivých zásahů člověka do 
původní přírodou vygenerované letité rovnováhy. Někdo 
kdysi vyslovil děsivý slogan „Člověk – rakovina přírody“. Pří-
kladů se nabízí nepočítaně. Většinou jde o negativní, často 
i hrůzné jevy, např. desítky kil polyetylénu v zažívacím traktu 
velryb. A pak třeba i ten příjemný, kdy budeme na horách na 
česko-saském pomezí pěstovat citrony a pomeranče. 

Politika na závěr. Jsme unaveni, jak voliči, tak ti, kteří ji 
tvoří. Přejme si fi nále, ale výdržné a tvořící – všichni. Obávám 
se, že prognóza vývoje je podobná té o počasí. Jak rád bych si 
však přál jen tu úspěšnou verzi. Ale v každém případě přeji 
příjemné počtení!

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

�
Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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Kontrolou kvality 
potravin přispívá 

SZPI k dodržování 
potravinového 

práva

Ing. MARTIN KLANICA,
ústřední ředitel 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Kontroly kvality potravin a kontroly na odhalení falšování 
(klamavého označení) patří mezi prioritní činnosti Stát-

ní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Využívají se 
přitom nejmodernější dostupné kontrolní metody a techniky. 
O výsledcích těchto kontrol je veřejnost pravidelně informo-
vána, a SZPI tak významně přispívá k posilování důvěry spo-
třebitelů i odborné veřejnosti v dodržování potravinového 
práva.

V polovině 90. let minulého století, v době přípravy 
a vzniku zákona o potravinách, probíhaly také diskuse 
o požadavcích na kvalitu potravin. Existovaly názory, že to 
je věc, do níž by stát zasahovat neměl, že kvalitu vyřeší trh 
a že sami lidé svým nákupním chováním budou určovat para-
metry kvality. Pokud by se tak stalo a byla by přerušena dosa-
vadní tradice historicky ustáleného vnímání kvality potravin, 
pak by velkým otazníkem byly důsledky pro trh a pro ochranu 
spotřebitele před nejrůznějšími zavádějícími a klamavými 
praktikami a falšovanými potravinami. 

Naštěstí tento názor nepřevážil a k zákonu o potravi-
nách vznikla řada prováděcích, tzv. komoditních vyhlášek, 
kde byly základní parametry kvality pro jednotlivé druhy 
a skupiny potravin definovány a další jsou v současné 
době stanoveny v mnoha evropských předpisech. Spo-
třebitelé tak s ohledem na název a další údaje, vážící se 
k potravině, dostávají odpovídající informace o její kvalitě. 
Pozitivní z pohledu provozovatelů je zase to, že jsou stanovena 

jednoznačná pravidla, která musí všichni ve stejné míře dodr-
žovat. 

Účelem kontroly je ověřit dodržování těchto pravidel, 
a je-li potřeba, docílit nápravu nevyhovujícího stavu.

Definovat kvalitu potravin není vůbec jednoduché. 
Každý z nás jako každodenní konzument potravin, a tedy 
jejich spotřebitel má o kvalitě vlastní představu, která vychází 
z osobních zkušeností, chuťových preferencí a přesvědčení; 
jsme ovlivněni prostředím, ve kterém žijeme a pohybujeme 
se, sdělovacími prostředky i reklamou. V běžném životě vět-
šinou ani neděláme rozdíl mezi kvalitou a bezpečností potra-
viny, i když ze strany předpisů jde o pojmy celkem zásadně 
odlišné. Je tedy důležité si nejdříve vyjasnit, jak ke kvalitě 
potravin a její úřední kontrole přistupuje SZPI. 

Zákon o potravinách definuje jakost potravin, tedy 
jejich kvalitu, celkem jednoznačně. Je to soubor charakteri-
stických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin 
potravin, jejichž limity jsou stanoveny tímto zákonem, pro-
váděcím právním předpisem anebo přímo použitelným před-
pisem Evropské unie. Jde tedy o různé vlastnosti a znaky, 
které se dají analyzovat, změřit v laboratoři anebo poznat 
smyslově, tedy senzoricky. Právní předpisy pro tyto vlast-
nosti a znaky stanoví měřitelné hodnoty anebo jsou jejich 
limity formulovány slovně. Tak např. med má svou přesnou 
defi nici odkazující na jeho přírodní charakter, převažující 
složky a způsob vzniku, dále má stanovené smyslové poža-
davky (na konzistenci a vzhled, chuť a barvu), fyzikální a che-
mické požadavky (jako jsou např. součet obsahů fruktózy 
a glukózy, obsah sacharózy, obsah vody, kyselost, hydroxy-
methylfurfural, aktivita diastázy) atd. Obdobným způsobem 
jsou stanoveny požadavky také pro další druhy a skupiny 
potravin.

Je zřejmé, že vlastnosti potravin jsou ve významné míře 
ovlivněny i způsobem produkce, tzn. jak potraviny vznikly. 
Kvalitu potravin tak obvykle netvoří jeden nebo několik fyzi-
kálních či chemických parametrů, ale jde o celý soubor vlast-
ností, které tvoří celkový charakter potraviny. Některé právní 
předpisy popisují zvláštní režimy kvality a způsoby produkce 
a potraviny jsou pak s ohledem na to, jak vznikly, označeny. 
Jsou to např. biopotraviny, potraviny nesoucí chráněné ozna-
čení původu nebo chráněné zeměpisné označení, potraviny 
označené jako „česká potravina“ apod. 

O vlastnostech potraviny jsou spotřebitelé informo-
váni prostřednictvím jejich označení, grafi cké úpravy obalů 
a celkovým způsobem jejich prezentace při prodeji. Nedílnou 
součástí kontroly kvality je tedy i kontrola správnosti ozna-
čení. 

Kvalita potravin je pojem různorodý a obsáhlý, avšak 
platí zásada, že úřední dozor může kontrolovat a vymáhat 
jen to, co je právními předpisy stanoveno a dále ty para-
metry či vlastnosti, ke kterým se výrobci potravin sami 
dobrovolně zavázali nad rámec právních předpisů, např. 
údaji na obale nebo určitým způsobem prezentace potra-
viny.

Různorodosti jakostních parametrů tedy musí být při-
způsobeny i používané kontrolní metody a techniky – odběry 
vzorků, laboratorní analýzy, kontrola dokumentace, surovi-
nových vstupů, dodržování receptur, označování atd.

Výsledky SZPI v kontrole 
kvality potravin v roce 2017

V roce 2017 bylo při kontrole jakostních analytických 
požadavků potravin, to znamená fyzikálních a chemických 
požadavků na jakost, zkontrolováno celkem 3026 šarží 
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a z tohoto počtu nevyhovělo 340 šarží, to je 11,2 %. Jedná 
se o rozbory probíhající většinou v laboratořích. Při kontrole 
smyslových požadavků na jakost bylo zkontrolováno 8495 šar-
ží, z nichž nevyhovělo 976 šarží, což představuje 11,5 %; 
v tomto případě jde o kontrolu, která se uskutečňuje nejen 
v laboratoři, ale z velké části probíhá přímo na místě u pro-
vozovatele potravinářského podniku, tedy u výrobce nebo 
v obchodě.

Plánování kontroly kvality se zaměřuje zejména na ty 
skupiny potravin, které představují největší nebo podstatný 
díl spotřebního koše, zároveň se dbá na to, aby se v odpoví-
dající míře dostalo rovněž na potraviny s vyšší mírou rizika 
porušení jakosti či falšování (víno, med, olivový olej nebo 
doplňky stravy).

Při kontrole jakostních analytických požadavků bylo 
v roce 2017 zkontrolováno nejvíce šarží u vína (počet šarží 
710), brambor (počet 478), piva (počet 260), pekařských 
výrobků (počet 237), masných výrobků (počet 163), násle-
dují lihovarnické výrobky (počet 154), cukrářské výrobky 
(počet 137) a pokrmy v gastro zařízeních (počet 125).

Při kontrole senzorických jakostních požadavků bylo 
nejvíce šarží zkontrolováno v rámci komodit čerstvá zelenina 
(počet šarží 1194), masné výrobky (počet 1153), čerstvé 
ovoce (počet 1133), pekařské výrobky (počet 1103), násle-
dují mléčné výrobky (počet 690), víno (počet 487) a pokrmy 
v gastro zařízeních (počet 364).

V rámci jednotlivých komodit (jedná se o vybrané 
komodity) byly zjištěny zejména tyto nedostatky (uvedeny 
jsou převažující nedostatky nebo ty, které jsou z pohledu kva-
lity nejzávažnější):
�  brambory: přítomnost hlíz cizích odrůd, vysoký podíl 

zelených hlíz v šarži, naklíčené hlízy, vady dužiny, mecha-
nicky poškozené hlízy, suchá a mokrá hniloba;

�  čerstvé ovoce a zelenina: nesplnění minimálních poža-
davků na jakost – výskyt hniloby a plísní;

�  čokoláda a čokoládové cukrovinky: neodpovída-
jící vzhled z důvodu deformace výrobku jako důsledek 
nevhodných skladovacích podmínek (vystavení nadměr-
nému teplu);

�  koření: netypická chuť a vůně pro daný druh koření, nízký 
obsah silice, nízký obsah piperinu v pepři, překročený 
limit pro vlhkost, nevyhovující popel;

�  lihovarnické výrobky: nedodržení stanoveného obsahu 
etanolu, překročení limitu obsahu metanolu;

�  luštěniny a olejnatá semena: výskyt poškozených semen, 
výskyt semen se skvrnami, vysoký podíl nečistot, žluklá 
nebo hořká chuť semen;

�  masné výrobky: nižší než deklarovaný obsah masa, 
průkaz cizí živočišné bílkoviny, vyšší než deklarovaný 
obsah soli, vyšší obsah tuku, nevyhovující konzistence, 
cizí chuť a vůně, nedodržení požadavku na obsah čisté sva-
lové bílkoviny, relativně častým nedostatkem u trvanlivých 
salámů bylo nedodržení, respektive překročení limitu pro 
aktivitu vody (nedosušené salámy), což může nepříznivě 
snížit jejich trvanlivost;

�  med: neodpovídající barva, chuť a vzhled, nízká akti-
vita diastázy, prokázaný přídavek karamelu, neodpo-
vídající geografický původ pylu, nevyhovující součet 
glukózy a fruktózy, přídavek cukrů dokazující při-
dání neautentické komponenty, neodpovídající bota-
nický původ medu. Velmi častým nedostatkem byl příliš 
vysoký obsah hydroxymethylfurfuralu (důsledek neše-
trného zahřátí) atd. Med dlouhodobě patří mezi pro-
blematickou komoditu z důvodu častého nedodržení 
stanovených jakostních požadavků, přičemž nedostatky 

mají ve vysokém počtu případů charakter falšování. Někdy 
se u některých vzorků kumuluje současně více nedos-
tatků. 

�  mléčné výrobky: nízký obsah sušiny, netypická chuť 
a vůně pro daný typ výrobků (např. u sýrů), nižší než 
deklarovaný obsah tuku, nízká hmotnost pevného podílu 
(u mozarelly);

�  pekařské výrobky: nečerstvé, oschlé a tvrdé;
�  ryby a vodní živočichové: nedodržení obsahu masa či 

jiných složek, netypická vůně;
�  suché skořápkové plody: žluklá, hořká chuť;
�  víno: víno s chorobami a vadami – netypická chuť 

a vůně (oxidativní, po těkavých látkách, po plísni, 
po myšině apod.), zakalený vzhled, neodpovídající 
barva, nevyhovující skutečný obsah alkoholu, přídavek 
syntetického aroma, neodpovídající obsah cukru, pro-
kázaný přídavek syntetického glycerolu, nevyhovující 
geografi cký původ, nedovolený přídavek vody, nedovo-
lený přídavek syntetického barviva, nevyhovující objem 
(plnění);

�  výrobky studené kuchyně: netypická chuť, barva a vzhled 
pro daný výrobek;

�  zmrzliny a mražené krémy: porušený vzhled, deformace 
výrobku (po roztátí);

�  zpracovaná zelenina: nízký obsah pevného podílu, nízká 
celková hmotnost, nízký obsah základní suroviny (rajčat 
u rajčatového protlaku a kečupu);

�  zpracované ovoce: nízká refraktometrická sušina;
�  zvláštní výživa a doplňky stravy: nedodržení deklarova-

ného obsahu vitaminů nebo dalších složek.

Potraviny nejakostní a falšované

Jestliže je potravina nevyhovující z důvodu porušení 
požadavků na kvalitu, ale toto porušení není zásadního cha-
rakteru, jedná se o potraviny nejakostní (např. potravina 
obsahuje o něco nižší než stanovený obsah másla). Jestliže je 
však porušení kvality v míře, která porušuje samu podstatu 
potraviny, takže je spotřebitel uvedený v omyl, jde o falšo-
vání (např. potravina obsahuje významně méně másla, než je 
stanoveno, nebo je máslo zčásti nebo zcela nahrazeno jiným 
tukem). 

Kontroly na odhalování falšování jsou jednou z priorit 
činnosti SZPI, protože falšování poškozuje jak spotřebitele, 
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tak podnikatele. Spotřebitelé tratí zejména ekonomicky, pro-
tože za své peníze dostanou méně kvalitní výrobek. Mezi pod-
nikateli je narušena rovná soutěž, protože falšovatel získává 
neoprávněnou výhodu použitím méně kvalitních a levnějších 
surovin, a tedy vyrábí levněji. V roce 2017 zjistila SZPI tyto 
falšované potraviny:
�  olivové oleje označené jako „extra panenské“, přitom šlo 

o nižší třídu jakosti;
�  vína, do nichž byla přidána syntetická aromata, jejichž pří-

tomnost je v této potravině zakázána; 
�  luncheon meat, který obsahoval pouze 42,6 % masa, 

přitom musí obsahovat minimálně 70 % masa; 
�  kečup, který byl vyroben jen z polovičního množství rajčat, 

než výrobce uváděl na obalu,
�  rybí prsty s obsahem masa pouze 49 %, složení přitom 

uvádělo obsah masa 62 %;
�  vitaminový nápoj bez vitaminu a mnohé další.

Z poslední doby, tedy I. poloviny roku 2018, je možné 
zmínit zjištěný případ falšování vína odrůdy Pálava pří-
davkem vody 84 % anebo hluboce zmrazeného rybího 
filé s deklarovaným množstvím masa 97 % hmotnosti 
výrobku, analýza ale potvrdila podíl pouze v množství 
76,5 %. 

Na nevyhovující šarže potravin je uložen zákaz a musí 
být neprodleně odstraněny z trhu. S kontrolovanými 
osobami je pak zahájeno správní řízení o uložení sank-
ce. 

O falšovaných potravinách je veřejnost informována na 
webu Potraviny na pranýři http://www.potravinynapranyri.
cz/ a tiskovými zprávami na webu SZPI http://www.szpi.
gov.cz/.

Výsledky SZPI v roce 2017 
v kontrole kvality specificky 
zaměřené na některé komodity

Některé kontroly kvality většího rozsahu byly v roce 
2017 ústředně řízené a byly zaměřené specifi cky jen na určité 
potravinové komodity a jejich vybrané kvalitativní poža-
davky. Uskutečnily se, protože existovalo reálné podezření 
na klamavé označení nebo jiná porušení kvality. V dalších 
případech se uskutečnily proto, že dosud podobné kontroly 
provedeny nebyly, a bylo účelné ověřit, zda se v daných přípa-
dech opravdu jedná o kvalitní potraviny. Byla to např.:
–  kontrola medů prodávaných přes internet; 
–  kontrola charakteristických vlastností olivových olejů;
–  kontrola doplňků stravy deklarujících řasu Chlo-

rella; 
–  kontrola druhu masa se zaměřením na podniky veřejného 

stravování; 
–  kontrola částečně zkvašeného hroznového moštu (vč. bur-

čáku); 
–  zesílená kontrola čerstvého ovoce, zeleniny a brambor na 

trzích a stáncích; 
–  kontrola semolinových těstovin; 
–  kontrola jakosti trvanlivých a fermentovaných masných 

výrobků; 
–  kontrola jahod a meruněk, u nichž byl deklarovaný původ 

Česká republika; 
–  kontrola obsahu hlavních složek doplňků stravy „na 

klouby“ deklarovaných na obale. 

SZPI a kontrola potravin 
v roce 2017 vyrobených v určitých 
režimech kvality nebo původu

Některé potraviny jsou vyrobeny ve zvláštních dobro-
volných režimech kvality nebo původu, takže se odlišují od 
běžných potravin určitou přidanou hodnotou. Podle toho 
jsou označeny a spotřebitel je tak o specifi cké kvalitě infor-
mován. Jejich označení je chráněno před zneužitím, na druhé 
straně jsou producenti těchto potravin i potraviny samé 
podrobeny zesílené kontrole dodržování nadstandardních 
požadavků. 

Kontrola potravin s CHOP a CHZO 
Vlastnosti potravin označených chráněným ozna-

čením původu (CHOP) a chráněným zeměpisným ozna-
čením (CHZO) musí být v míře stanovené předpisy dané 
prostředím určitého místa, regionu nebo země, musí odtud 
pocházet a rovněž je stanoveno, které fáze produkce zde 
musí proběhnout. Koupě výrobku s CHOP nebo CHZO 
by tak spotřebiteli měla zaručit kvalitní potravinu vyro-
benou tradičním způsobem. SZPI kontrolovala u českých 
výrobců, kteří spadají do její kompetence, dodržování spe-
cifi kace potravin s CHZO a CHOP, a zejména v obchodech 
také oprávněnost užití CHZO/CHOP z ČR, ale i jiných
zemí EU.

Kontrola geografického původu u vína s označením 
CHZO moravské nebo české, případně s označením 
CHOP Morava nebo Čechy, ročník sklizně  2016 

Úkolem kontrol bylo prověření geografi ckého původu 
vína s označením „moravské zemské“ nebo „české zemské“, 
případně vína „jakostního“ původem z Moravy nebo
Čech. 
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Kontrola ekologické produkce
Jednalo se o kontroly zaměřené na dodržování pravidel 

ekologické produkce stanovených právními předpisy. SZPI 
provádí kontroly ekologické produkce hlavně v maloobcho-
dech. 

Kontroly potravin oceněných značkou KLASA 
Potraviny oceněné národní značkou kvality Klasa 

musí splňovat standardní požadavky stanovené právními 
předpisy a kromě toho požadavky nadstandardní, které se 
k dané značce vážou a na jejichž dodržení provozovatelé dob-
rovolně přistoupili. 

Kontroly potravin oceněných značkou Regionální potra-
vina 

Jedná se o potraviny svázané svým původem a kva-
litou s určitým regionem ČR. Předmětem jejich kontroly 
bylo, kromě splnění požadavků zákonných, také dodržo-
vání požadavků popsaných v metodice pro udělování značky 
Regionální potravina, k jejichž dodržení se producenti 
zavázali. 

Dvojí kvalita

Již několik let se ve sdělovacích prostředcích probírá 
tzv. „dvojí kvalita“. Netýká se jen potravin, ale např. i pracích 
prášků a dalšího spotřebního zboží. V hledáčku SZPI jsou 
samozřejmě výrobky potravinářského průmyslu. Jde o pří-
pady, kdy potraviny jsou v různých státech EU prodávány pod 
stejnou obchodní značkou, jejich obaly jsou grafi cky stejné 
nebo velmi podobné, ale složení podle použitých surovin je 
odlišné, kvalita obsahu je tedy rozdílná. Verze potraviny s nižší 
kvalitou, často s nižším obsahem očekávaných a dražších 
složek, je obvykle určená pro východní státy EU, tedy Česko, 
Slovensko, Polsko, Maďarsko atd. Je to problém produk-
tový, ekonomický a zároveň společensko-politický, protože 
občané dotčených států jsou stavěni do pozice spotřebitelů 
nižší kategorie. Testy, které doposud proběhly v různých 

zemích, rozdílnost potravin skutečně potvrdily. V ČR bylo 
zadavatelem takových testů Ministerstvo zemědělství a pro-
vedla je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. 

Bylo např. zjištěno, že rybí prsty určené pro německý 
trh obsahovaly nejen více rybího masa, ale celkově měly 
i větší hmotnost než balení stejné značky, které bylo určeno 
českému spotřebiteli. Nebo masová konzerva určená pro 
německý trh obsahovala maso, zatímco srovnatelná masová 
konzerva stejné značky určená českému spotřebiteli byla 
vyrobena z masového separátu, kterého bylo navíc ve 
výrobku i procentuálně méně. Negativní reakce spotřebitelů 
jsou pochopitelné, neboť se při zahraničních cestách a pře-
shraničních nákupech v západních státech EU u vizuálně 
stejných produktů s lepší kvalitou nezřídka setkají. 

Problém kontroly dvojí kvality je v tom, a SZPI na něj 
opakovaně ukazovala, že zatím neexistuje účinný právní 
nástroj, který by mohl dvojí kvalitu z trhu eliminovat. Za sou-
časné situace jde „jen“ o dvě verze produktů legálně uvede-
ných na trh, a to různého složení, ale správně označených, 
včetně údajů o složení. V současné době není možné kon-
trolovat a vyhodnotit prezentaci a jakost jednoho výrobku 
jako nevyhovující vůči alternativě výrobku, který se nachází 
na trhu jiného státu. To by nyní bylo možné jen za situace, 
pokud by byly obě alternativy umístěné v obchodě v jednom 
regále vedle sebe, ale to nenastane. Na druhé straně je nutné 
konstatovat, že takové jednání výrobců a obchodníků v sobě 
evidentní míru „nekalého“ chování obsahuje, i když – zatím 
– v nepostižitelné podobě. 

Otázkami dvojí kvality, přes počáteční nepochopení, 
se začala zabývat i Evropská komise. Loni na podzim vyšlo 
Oznámení Komise o uplatňování právních předpisů EU 
v oblasti potravin a ochrany spotřebitele v případech dvojí 
kvality výrobků – konkrétní případ potravin, které dvojí kva-
litu podrobně rozebírá. V současné době probíhají na úrovni 
EU legislativní práce, jejichž výsledkem by měly být takové 
změny předpisů, které umožní dvojí kvalitu právně postihovat. 
Z popudu Evropské komise byly ustanoveny také pracovní 
skupiny expertů pro testování dvojí kvality. Do pracovní sku-
piny pro výběr produktů a skupiny pro senzorickou analýzu 
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byly jmenováni rovněž experti ze SZPI. Evropská komise plá-
nuje ještě letos provést v různých zemích odběry vzorků, jejich 
testování v určených laboratořích a vyhodnocení získaných 
výsledků.

Strategie kontroly kvality pro budoucí období

Zdroje SZPI vyčleněné na kontrolu kvality potravin v roce 
2018 jsou směřovány podle obvyklého schématu do tří oblastí. 

První oblastí jsou kontroly dodržování požadavků sta-
novených pro dobrovolné jakostní režimy, jako jsou již zmi-
ňované potraviny Klasa, Regionální potraviny, biopotraviny, 
chráněná označení původu a chráněná zeměpisná ozna-
čení. Protože se jedná o nadstandardní systémy produkce 
potravin, je účelné pro udržení jejich vysokého standardu 
zajišťovat u nich průběžnou a pravidelnou kontrolu. 

Druhou oblastí jsou dlouhodobě plánované kontroly, 
začleněné do ročního plánu SZPI pro rok 2018 po důkladné 
analýze dosavadních výsledků i mnoha externích podnětů. 

Třetí oblastí jsou kontroly mimořádné „ad hoc“, tak jak 
se vyvíjí a bude vyvíjet situace v průběhu roku. V současné 
době jsou už dokončeny:
–  kontrola polotvrdých sýrů v maloobchodech s dekla-

rovaným obsahem tuku v sušině 30–50 % se zaměřením 
na dodržení jejich charakteru; kontrola deklarovaného 
obsahu sušiny, tuku, soli, výživových hodnot a dalších 
údajů uvedených na obale; 

–  kontrola potravin s japonským křenem wasabi. Správ-
nost označení s ohledem na obsah zdůrazněné složky 
wasabi.

Jedním z cílů potravinového práva je stanovit pra-
vidla pro poctivé jednání v obchodu s potravinami a chránit 
zájmy spotřebitelů. Úřední kontroly slouží k ověření, jak 
jsou tato pravidla dodržována. Efektivní a hospodárná může 
být jen taková kontrola, která neprobíhá nahodile, ale je 
plánována na základě rizik. Musí být tedy zaměřena tam, 
kde je možné nedostatky očekávat. Proto SZPI při pláno-
vání kontrol kvality bere v úvahu rizika spojená s potravi-
nami (některé potraviny jsou zatíženy vyšší mírou porušení 
kvality nebo falšování než jiné), možný dosah nepoctivého 
jednání, dosavadní výsledky kontrol a chování provozova-
telů a všechna další upozornění, která ukazují na porušení 
pravidel. 

Výsledky kontrol SZPI zaměřených na bezpečnost 
a kvalitu z uplynulých let zcela jasně ukazují podstatně větší 
podíly nedostatků u zahraničních potravin. Např. v roce 2017 
byl podíl nevyhovujících šarží potravin z České republiky
9,9 %, ze zemí EU 17,0 %, a z třetích zemí dokonce 27,6 %. 
Podobně tomu bylo i v roce 2016 a 2015. 

Proč tomu tak je, lze spatřovat ve dvou hlavních pří-
činách. Některé nedostatky pocházejí už z výroby a z toho 
lze usuzovat, že zahraniční producenti ne vždy dosa-
hují té úrovně a kvality, jaká je běžná u většiny českých 
výrobců. Další příčinou je nepochybně to, že přeprava na 
velké vzdálenosti potravinám často nesvědčí, především 
nejsou-li během celé doby dodrženy optimální skladovací 
podmínky. 

Proto bylo nutné na tuto situaci reagovat přenasta-
vením kontroly, včetně kontroly kvality, a již od I. pololetí 
2018 se SZPI podstatně více zaměřuje právě na zahraniční 
potraviny. 

 �
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:
Jiří Kovář,

předseda představenstva a generální ředitel, 
Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s. 

1. Od roku 2014 stojíte v čele akciové společnosti Tradiční 
pivovar v Rakovníku, a. s. Krátce po Vašem jmenování do 
této funkce jsme spolu měli rozhovor v listu Potravinářský 
zpravodaj. Od té doby uplynuly takřka čtyři roky. Co nej-
podstatnějšího se v rakovnickém pivovaru změnilo od té 
doby?

Těch změn je celá řada, a to od dovybavení pivovaru 
další novou technologií přes posílení a vybudování nových 
pracovních týmů. Ale jeden je podstatný a ten vlastně ovliv-
ňuje ostatní činnosti. Je to nárůst prodeje. V roce 2014, 
kdy jsem přebíral funkci generálního ředitele, pivovar pro-
dával 79 000 hl piva. V letošním roce předpokládáme pro-
deje v objemu 150 000 hl. Abychom byli schopni tyto objemy 

uvařit, stočit a prodat, bylo zapotřebí posílit výrobní kapa-
city, skladovací plochy a přijmout další zaměstnance. 
Rozšířili jsme nabídku našich výrobků a nabídli našim 
zákazníkům nové pivní speciály. V oblasti marketingu jsme 
vytvořili nové úspěšné projekty. Zahájili jsme spolupráci 
s novými distributory v České republice i na exportních 
trzích.

2. Jste odborník na pivovarskou techniku a technologii, 
v těchto pozicích se utvářela Vaše odbornost zhruba 25 let. 
A nyní stojíte v čele pivovaru jako nejvyšší manažer. Jaká to 
byla pro Vás změna? Už jste si zvykl a lidi kolem Vás také? 
A co bylo na tomto profesním kroku nejtěžší?

S trochou nadsázky mohu říci, že nejtěžší bylo říci 
„ano“ na tuto nabídku a následně se vyrovnat s faktem, že 
odpovídám za celý chod pivovaru. Je pravdou, že jsem vět-
šinu svého profesního života pracoval v technických funkcích 
a v pivovarnictví jsem od roku 1990. Vždy to byla práce, kde 
bylo nutné diskutovat s odborníky a zvažovat dopad rozhod-
nutí, která jsem učinil. A to je v mé současné pozici obdobné. 
Jsem obklopen skvělými kolegy, kteří jsou profesionály ve 
svých oborech, a navíc nás naše práce baví.

Jako bonus a pro „radost“ jsem si ponechal přímé vedení 
technického útvaru, kde jsou vidět výsledky vloženého úsilí 
velmi brzy, a je to práce, která mě nabíjí.

3. Tradiční pivovar v Rakovníku má nesmírnou historickou 
tradici. Mohl byste ji našim čtenářům přiblížit?

První písemné zmínky o vaření piva v Rakovníku jsou 
z let 1436–1450 a prozrazují, že tehdy tu bylo sedmnáct sla-
doven a pět pivovarů na náměstí. V roce 1454 český a uherský 
král Ladislav II. Jagellonský přiznává Rakovníku „mílové 
právo“, tedy ochranu odbytu rakovnického piva před kon-
kurencí na míli od městských bran. V roce 1588 se stal uči-
telem a správcem rakovnické školy bakalář Jan Pička Písecký. 
Rakovnické pivo Bakalář má jméno právě po tomto vzdě-
laném muži a velkém znalci a milovníku piva. Současný 
pivovar byl postaven v roce 1867 v místě bývalých kasáren. 
Po druhé světové válce byl rakovnický pivovar zařazen mezi 
výrobní závody „na dožití“, avšak pod tlakem narůstajícího 
výstavu a oblíbenosti jeho piva bylo rozhodnuto do něj inves-
tovat. Po dokončení investic se stal chloubou Středočeských 
pivovarů. V roce 1990 uvařil rekordních 200 000 hektolitrů 
piva. A tímto úspěchem, bohužel, na dalších mnoho let jeho 
sláva uvadla.
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4. Zajímavé je, že dnes Váš pivovar patří mezi pivovarské 
„štiky“ a přitom technické a technologické změny ve Vašem 
pivovaru nezapočaly ihned po revoluci tak jako u většiny pivo-
varů v Čechách, ale až v roce 2010. Můžete vysvětlit, jak na 
tom byl pivovar po revoluci až do této doby?

V roce 1991 byla založena společnost Pivovary Bohemia 
Praha a rakovnický pivovar se stal jejím závodem. Jmenovaná 
společnost se snažila pivovar prodat, ale to se jí v počátcích 
nedařilo, tak ho pronajala. V té době začal pivovar ztrácet 
odbytiště, technicky zaostávat. Pivovaru se nedařilo držet 
krok s ostatními pivovary, do kterých po otevření hranic byly 
instalovány nové moderní technologie, které zaručily pro-
dloužení trvanlivosti piva a snížení fi nanční náročnosti jeho 
výroby. Výroba klesala a v roce 1997 byl pivovar uzavřen.

V roce 2004 byl (a to již s novým vlastníkem) zahájen opě-
tovný provoz. Do roku 2009 se ve vlastnictví vystřídalo několik 
společností, které ale nedokázaly pivovar oživit. Roční prodeje 
se v této době pohybovaly okolo 10 000 hl. Následně přišel rok 
2010 a tím byla nastartována nová úspěšná historie rakov-
nického pivovaru, kdy současný vlastník investoval nemalé 
prostředky do kompletní obměny technického vybavení. 

5. A jak je na tom tedy po technické a celkové výrobní stránce 
Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s., dnes? V jaké je kondici?

Pivovar prošel od roku 2010 do roku 2014 rozsáhlou 
rekonstrukcí technologických a technických zařízení. Byla 
postavena nová příjmová sila na slad, zrekonstruována varna 
(původní měděné nádoby jsme zachovali), rekonstrukcí 
prošlo oddělení spilky a sklepa. Filtrační linka byla zakou-
pena nová a instalována do nových prostor. Stáčírna sudů 
byla taktéž zrekonstruována a doplněna o novou linku na stá-
čení pětilitrových soudků a dvoulitrových lahví. Naše před-
poklady se naplnily a o tato balení je velký zájem. Stáčírna 
lahví je mimo paletizace kompletně nová a vybavena stroji od 
fi rmy Krones, která představuje špičku technologické kvality. 
Nově byly provedeny veškeré rozvody technologických médií. 
Máme novou parní kotelnu, kompresory na výrobu techno-
logického vzduchu. Z technických zařízení nám ještě zbývá 
zrekonstruovat část chlazení. Taktéž jsme provedli rekon-
strukci a výměnu řídicích elektro systémů a rozvody elek-
trické sítě. Všechny tyto opravy a pořizování nových strojů 
bylo vedeno cílem uchovat původní a klasickou výrobu piva. 
Což se nám povedlo a jsme jeden z mála pivovarů, které tuto 
výrobu využívají a tím dopřávají zákazníkům jedinečnou chuť 
a požitek.

Jedna z věcí, která nás ještě čeká, je oprava budov pivo-
varu. Ty jsme převzali v takovém stavu, že by bylo snazší 

a levnější je zbourat a postavit nové. Což není technicky ani 
legislativně možné (nacházíme se uprostřed města v památ-
kově chráněné zóně). S rekonstrukcí jsme již započali, ale 
veškeré práce jsou rozfázovány ještě do několika příštích let.

6. A v jaké kondici je podle Vašeho posouzení a hodnocení 
rakovnické pivo a značka Bakalář? A to nejen z Vašeho 
pohledu, ale i měřeno zájmem Vašich odběratelů, a zejména 
štamgastů. Můžete prozradit i nárůsty výstavu Vašeho piva 
z posledních let a zmínit se i o úspěších v exportu?

Jsem přesvědčen o tom, že cesta, kterou jsme si po 
roce 2010 v novodobé historii pivovaru vytýčili, je správná, 
a chceme po ní nadále pokračovat. Vyrábíme a prodáváme 
kvalitní produkt, poskytujeme kvalitní služby a podporu 
našim odběratelům.

Samozřejmě, že je vždy co zlepšovat a zdokonalovat, ale 
o správnosti zvolené cesty svědčí dle mého názoru dvě sku-
tečnosti, a to navyšování prodejů a získaná ocenění z degus-
tačních soutěží.

Co se týče prodejů, tak v roce 2010 jsme začínali na 
12 500 hl, v roce 2013 jsme již prodávali 79 000 hl a v loň-
ském roce to bylo 132 500 hl. Předpoklad letošního roku je 
150 000 hl. Prodeje rostou zhruba stejným tempem jak na 
tuzemském trhu, tak i na exportních trzích. V současné době 
vyvážíme pivo do 24 zemí. Největšími odběrateli jsou Rusko, 
Slovensko, Francie, Polsko, Německo, ale např. i Jižní Korea 
či Austrálie.

Degustační soutěže jsou pro nás potvrzením dobré práce 
našich sládků a získáváme na nich každoročně řadu ocenění 
např. SLAVNOSTI PIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE, ŽATECKÁ 
DOČESNÁ, ceny udílené ČSPS nebo ČESKÁ CHUŤOVKA.

Všech ocenění si velmi vážím a mám z nich radost. 
Jedna čerstvá zpráva na degustační soutěži SLAVNOSTÍ 
PIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE, konané 30. 5. 2018–1. 6. 2018 
jsme získali: třetí místo pro Bakalář černou desítku a Bakalář 
řezanou desítku, druhé místo pro Bakalář za studena chme-
lené nealkoholické pivo, první místo pro Bakalář světlou 
desítku a Bakalář medový speciál vyhrál v kategorii „novi-
nářské pivo“. 

7. Na řadě je nyní sortiment Vašich piv a jeho charakteris-
tika. Mohl byste jej blíže představit? A na která piva se 
značkou Bakalář jste opravdu hrdý? Musím i připomenout, 
že Vaše piva jsou držiteli prestižního ocenění Česká chuťovka. 
Co pro Vás toto ocenění znamená? 

Jsme jeden z mála pivovarů v České republice, který vaří 
všechna svá piva klasickou technologií, dvourmutovým způ-
sobem, kdy pivo kvasí v otevřených kádích a leží 40–60 dnů
v horizontálních ležáckých tancích. K výrobě používáme 
české a výhradně ty nejkvalitnější suroviny. Tedy české slady, 
žatecký chmel a vodu z vlastních hlubinných studní. I díky 
tomu máme právo označovat naše produkty Chráněným 
zeměpisným označením České pivo. CHZO České pivo je 
značka garantující spotřebiteli, že pivo má jedinečné a spe-
cifi cké vlastnosti produktu, vyráběného v příslušné oblasti, 
a to z domácích surovin, a odlišuje ho tak od podobných pro-
duktů vyráběných v jiných oblastech, z jiných surovin nebo 
jinou technologií. Tradiční pivovar v Rakovníku vyrábí v sou-
časné době tři značkové řady. Pod značkou Bakalář jsou nabí-
zena piva pro „chuť“ typického českého konzumenta – světlá 
desítka, tmavá desítka, řezaná desítka, světlý ležák, světlý 
ležák za studena chmelený, za studena chmelené nealkoho-
lické pivo a medový speciál. Výjimečně vaříme ještě speciál 
Rakovar. Další značkou je Černovar, světlý a tmavý ležák. 
Jejich receptury jsou koncipovány pro chuť světového pijáka, 
ale obě piva jsou úspěšná nejen v zahraničí, ale i v tuzemsku. 
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Totéž platí i pro třetí značku rakovnického pivovaru, světlé 
pivo Pražačka. Na závěr bych ještě znovu zmínil Bakalář neal-
koholický za studena chmelený. Je to pivo, na které jsem velmi 
hrdý a o jehož kvalitě svědčí kromě nadšení konzumentů a ros-
toucích objemů prodejů i fakt, že získalo v degustačních sou-
těžích řadu prvních míst a také právě ocenění Česká chuťovka.

8. Zůstaneme ještě u piva, a nyní u jeho spotřeby a výroby, 
tedy celkovém výstavu. Dle posledních statistických údajů 
spotřeba piva u nás klesá. V roce 2017 na 138 litrů ze 153 
v roce 2009. Tento schodek dohání velmi úspěšně výroba piva 
na export. Jak je to ve Vašem pivovaru?

Ano, tento trend v naší republice je již řadu let a před-
pokládám, že bude i nadále pokračovat. Dalším trendem je 
úbytek piva prodaného v restauracích a jeho přeliv do lahví 
a plechovek. V několika posledních letech ale zaznamená-
váme, že stále více zákazníků vyhledává kvalitní, „regionální“ 
výrobky, které nejsou poznamenány tzv. velkovýrobou. To je 
jedna z předností, kterou naši zákazníci vnímají tak pozitivně, 
že naše prodeje nejsou tímto celostátním trendem pozna-
menány, ale naopak, naše prodeje rostou každým rokem. 
A obdobné to je i na exportních trzích, kam naše pivo vyvážíme.

9. Chování spotřebitelů, tedy jak našich skalních pivařů, tak 
i těch mírnějších se v posledních několika málo letech změnilo. 
Napřed asi vliv krize a pak nekuřácké zákony dost vyhnaly 
lidi z hospod. Takže se hojně pije pivo doma. Jak pociťuje tyto 
změny v sortimentní poptávce ve Vašem pivovaru? A má tento 
faktor i vliv na ekonomiku pivovarů?

Propad spotřeby točeného piva v souvislosti s proti-
kuřáckým zákonem otřásl na podzim loňského roku celým 

českým pivním trhem a ztrácely všechny pivovary, velké 
i malé. Další dopady teď ještě není možné hodnotit, protože 
vloni se na jaře ještě mohlo v restauracích kouřit a letošní jaro 
je extrémně teplé a slunečné, takže začaly velmi brzy fungovat 
zahrádky. Více budeme vědět až na konci roku 2018.

Situace v gastronomii je složitá dlouhodobě. Setrvalý 
pokles spotřeby, zvyšování prodejů v lahvovém pivu díky sle-
vovým akcím, elektronické pokladny a nakonec ještě proti-
kuřácký zákon… Součet všech těchto faktorů znamená pro 
mnoho hospodských konec podnikání. My si uvědomujeme, 
jak je pro nás oblast gastronomie důležitá, a již několik let se 
snažíme vyrábět piva, včetně příležitostných, která je možné 
si dát pouze v restauracích. Ze stejného důvodu a také proto, 
že si svých piv velmi vážíme, nestáčíme do PET lahví. Nic-
méně víme, že se zvyšuje poptávka po dvoulitrových lahvích, 
pětilitrových soudcích a deseti a patnáctilitrových sudech, 
a to všechno znamená, že zákazník pije se společností doma, 
a nikoliv v hospodě.

Dopady na ekonomiku pivovaru jsou samozřejmě pod-
statné, od nutnosti nakupovat, stáčet, balit a distribuovat 
mnohem více obalů až po nutnost čelit konkurenci na cenově 
velmi složitém trhu lahvového piva. Navíc do hospody se chodí 
za pivem a přáteli, do obchodů se chodí kupovat za co nejnižší 
cenu.

10. Pivo je náš národní nápoj a nemluvím nyní jen o Čechách, 
stejné je to na Moravě i ve Slezsku. Ať mi vinaři prominou, ale 
víno nemá tento „domácký a tradiční“ charakter, ale daňově 
podstatně lepší podmínky než pivo. Nyní vláda slibuje i tuto 
nápravu u piva, zejména snížení sazby DPH. Jaký je Váš 
názor na tuto problematiku? 

Samozřejmě, že by velmi pomohlo, kdyby pivo nebylo 
daňově tak velmi zatíženo, a to nejen výrobcům, kteří by byli 
schopni dát příznivější cenu, ale i konzumentům, protože ve 
fi nále to stejně všechno zaplatí zákazník. Jednání o změk-
čení tohoto původně „dočasného“ daňového zatížení pro-
bíhají již několik let, ale zatím bohužel bez výsledku. Já sám 
jsem velkým ctitelem vína, ale z pozice pivovarníka mi přijde 
úsměvné, že v případě vín je tomu celou dobu jinak, a nezdá 
se, že by se to někomu zdálo nespravedlivé.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc. 

 �
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zřetelnou chmelovou hořkostí, plnou chutí, 

výraznou barvou a hustou pevnou pěnou.

Receptury našich piv se vyvíjely nepřetržitě

 

 a byly zásadní měrou ovlivněny místními 

podmínkami, tedy dostupností kvalitních 

surovin.

 

způsobil podstatně vyšší hořkost piv Bakalář 

spojenou s plnou až chlebnatou chutí 

nejkvalitnějších ječných sladů.

www.pivobakalar.cz

TRADIČNÍ PIVOVAR V RAKOVNÍKU JE JEDNÍM Z MÁLA
 SAMOSTATNÝCH NEZÁVISLÝCH PRŮMYSLOVÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE
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DNY CHLEBA 
PARDUBICE 2018 

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 
výkonný ředitel

Svazu pekařů a cukrářů v České republice, z. s.

Největší pekařská akce v zemi

Tradiční pekařskou slavnost Dny chleba uspořádal Svaz pe-
kařů a cukrářů v České republice. Strategickým partnerem 

akce byla společnost Tesco Stores ČR, a. s., a uskutečnila se 
za podpory dlouholetých partnerských fi rem J4 s. r. o. Před-
měřice nad Labem, Pfahnl Backmittel, spol. s r. o., Litomyšl,
a ve spolupráci se SPŠ potravinářství a služeb Pardubice na 
výstavišti IDEON. V rámci 24. ročníku se největší letošní pe-
kařské akce v České republice zúčastnilo přes 400 potravi-
nářských odborníků a pozvaných hostů.

Zahajovacího ceremoniálu v seminární hale se zúčast-
nila celá řada významných hostů v čele s náměstkem ministra 
zemědělství Ing. Pavlem Sekáčem, Ph.D. Akt svěcení chleba 
– „Božího daru“ celebroval generální vikář Královéhradecké 
diecéze Mons. Josef Socha. 

Dny chleba se od skromných začátků vyprofilovaly 
v prestižní akci, staly se místem setkávání odborníků, výměny 
zkušeností a hledání cest a způsobů, jak vyrobit a nabídnout 
spotřebiteli co nejkvalitnější chléb a další pekařské výrobky. 

Český chléb – zázrak z mouky a vody

Nedílnou součástí Dnů chleba je každoročně odborný 
seminář, který měl letos zastřešující název „Český chléb – 
zázrak z mouky a vody“ a byl zaměřen na nové trendy výroby 

chleba v 21. století. Na semináři zazněla řada zajímavých 
a podnětných přednášek, které prezentovaly nové trendy 
ve výrobě, prodeji, technologii i strojním vybavení pekáren 
a mohou pomoci výrobcům prosadit se na velmi náročném 
pekařském trhu. Osvětovou akci na podporu kvalitních 
tuzemských potravin a českého chleba fi nančně podpořilo 
Ministerstvo zemědělství ČR. 

 

Kontraktační výstava

Výstava dodavatelů strojů, surovin a služeb pro pekaře 
a cukráře se tradičně uskutečnila ve velkém sále výsta-
viště IDEON. Po veletrhu MBK se jednalo o druhou nej-
větší kontraktační výstavu pekárenského oboru v letošním 
roce. Dodavatelé nabídli pekařům řadu novinek jak z oblasti 
strojně-technologického vybavení pekáren, surovin a směsí 
pro inovaci sortimentu chleba a pekařských výrobků, tak 
z oblasti služeb. 

 

Národní soutěž Chléb roku 2018

V Pardubicích se letos utkalo celkem 64 soutěžních 
chlebů od pekařských fi rem z celé ČR. Za dvě desítky let své 
existence si tato největší národní přehlídka kvality chleba 
vybudovala značnou prestiž. Její nespornou devizou je vysoce 
objektivní a propracovaný 100 bodový systém hodnocení sou-
těžních chlebů. Cílem soutěže je usilovat o posílení prestiže 
„rodinného stříbra“ – českého chleba, ocenit a podporovat na 
trhu výrobce kvalitního chleba. Již podeváté se prestižní akce 
pekařů i samotná soutěž uskutečnily ve strategickém part-
nerství s jedním z největších hráčů na maloobchodním trhu, 
společností Tesco. Svaz a obchodní řetězec společně pro-
pagují kvalitní chléb a snaží se jej nabídnout co největšímu 
množství spotřebitelů. Řada členů pekařského cechu úspěšně 

Akt svěcení chleba
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využívá při prodeji svých výrobků získaná ocenění Chléb roku 
či Chléb vynikající kvality. Tato označení jsou pozitivně vní-
mána spotřebiteli, protože v obchodech podle této značky 
velmi snadno rozliší vysoce kvalitní chléb od standard-
ního.

Podle objektivního 100bodového systému hodno-
cení posuzovalo stupeň jakosti vzorků chleba v každé 
kategorii 7 zkušených komisařů, kteří disponují certifi-
kátem senzorické laboratoře. Komisaři přiřazovali podle 
váhy body senzorickým parametrům: vzhled, tvar a objem 
chleba, dále kůrka a barva, střídka, vůně a samozřejmě 
chuť. 

Vyhodnocení 24. ročníku soutěže o nejlepší Chléb 
roku 2018, královské disciplíny pekařského řemesla, bylo 
symbolicky vyhlašováno v Rytířském sále Pardubického 
zámku. 

Výsledky soutěže

�  Kategorie 
KONZUMNÍ CHLÉB 

Vítěz: PECUD Žandov 
Chléb vynikající  kvality: 
PENAM – pekárna Zelená 
louka, BEAS Choustníkovo 
Hradiště, BENEA Benešov, 
ENPEKA Žďár nad Sázavou, 
UNITED BAKERIES – pekárna 
Praha, PENAM – pekárna 
Rosice, NOPEK – pekárna Svi-
tavy, RACEK Přerov.

�  Kategorie 
ŘEMESLNÝ CHLÉB 

Vítěz: UNITED BAKERIES – pekárna Pardubice 
Chléb vynikající kvality: Pekařství Velíšek Kamenice nad 
Lipou, Pekařství Křivka Velké Pavlovice, ADÉLKA Pelhřimov, 
AVOS Kroměříž, ENPEKA Žďár nad Sázavou, BEAS Lično, 
Pekařství Makovec, Bartoňova pekárna Nový Jičín, RACEK 
Přerov, PANE Dolní Bousov.

� Kategorie CHLÉB BEZ HRANIC 
Vítěz: LAPEK Jihlava
Chléb vynikající kvality: PENAM Rosice, J4 Předmě-
řice, PENAM Olomouc, ADÉLKA Pelhřimov, Bartoňova 
pekárna Nový Jičín, BEAS Choustníkovo Hradiště, BEAS 
Lično, Kulhánek a Drápal Viničné Šumice, Boček – pekařství 
Fryčovice.

Cena chleba 
neodpovídá jeho hodnotě

Český chléb je 5. nejlevnější v EU, levnější je pouze na 
Balkáně (Eurostat). Výrobní cena chleba (15,71 Kč; ČSÚ 
– 4/2018) většinou neumožňuje pokrýt výrobní náklady. 
Výrobní cena chleba stagnuje již od roku 2008 (16,80 Kč; 
ČSÚ). V tiskové zprávě Svazu proto zaznělo: „Pekaři nepo-
važují současné výrobní ceny chleba za odpovídající jeho 
skutečné hodnotě. Kvitujeme však pozitivní trend, že s ros-
toucí koupěschopností jsou ochotni Češi si za kvalitní chléb 
připlatit“.

Komisaři soutěže
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Trendy na chlebovém trhu

Spotřebitelský průzkum z května 2018 potvrdil, že Češi 
jsou ve výběru poměrně konzervativní, ale jednoznačně pre-
ferují čerstvost, kterou spolu s chutí jako klíčovou vlastnost 
chleba uvedlo přes 70 % dotázaných. Následovalo propečení 
(29,5 %), trvanlivost a složení (přes 26 %). 

S čerstvostí jako alfou a omegou výběru souvisí i fakt, že 
70 % respondentů uvedlo, že kupuje chléb nebalený, a to buď 
půlku (48 %) nebo celý pecen (44 %), přičemž 14 % z nich 
tak činní denně, 32 % obden a 31 % alespoň dvakrát týdně. 
Balený a krájený chléb vyhledává přes 27 % spotřebitelů. 

Přestože při výběru dominuje stále klasický konzumní 
chléb (Šumava), rychle roste poptávka po speciálních žit-
ných, vícezrnných či celozrnných chlebech, za které si spotře-
bitelé preferující zdravý životní styl neváhají připlatit. Třetina 
Čechů nakupuje chléb v pekařských speciálkách, což je pro 
budoucnost pekařiny potěšující faktor.

Místem nákupu je nejčastěji vybraný supermarket 
(téměř 63 %), něco málo přes 27 % spotřebitelů pak pro svůj 
chléb míří do pekařských speciálek. Poněkud překvapivě pak 
u obecných faktorů výběru spotřebitel řeší více původ chleba, 
resp. jeho výrobce (téměř 24 %) než cenu, která je hlavním kri-
tériem výběru jen pro necelých 15 % konzumentů především 
z řad střední věkové kategorie a osob se základním vzděláním. 

Co se týká skladování chleba, tam má český spotřebitel 
rezervy. V igelitovém sáčku, což je podle pekařských odbor-
níků vůbec nejméně vhodný způsob skladování, jej ucho-
vává přes 39 % dotázaných, následuje ukládání do tradičního 
chlebníku (35 %), až následně jej balí do plátna či utěrky (přes 
8 %). Pouhých 7,5 % spotřebitelů pak chleba mrazí.

Nejčastěji je český konzument ochoten utratit za 1 kg, 
resp. pecen chleba částku mezi 21–30 Kč, do 50 Kč je pak 
ochotno utratit téměř 30 % dotázaných, zvláště těch s vyšším 
vzděláním. 

Propagace a osvěta chleba

Národní soutěž Chléb roku díky soupeření pekařů při-
spívá k posílení kvality chleba, udržení gastronomických 
tradic a poskytuje spotřebitelům možnost zakoupit si chléb té 
nejvyšší kvality. To samo o sobě však nestačí. Velmi důležitá 
je v dnešní době osvěta spotřebitelů a propagace kvalitního 
chleba a jeho výrobců. Proto letos Svaz a partner Tesco připra-
vily společnou komunikační kampaň. Téma kvality a spotřeby 
chleba se objevilo v reportážích na TV stanicích, v rozhlase, 
hlavních denících a informačních serverech – chlebová 
kampaň tak byla úspěšná. 

 Letošní 24. ročník Dnů chleba se i přes tropické počasí 
vydařil. Byla to důstojná oslava a propagace základní lidské 
potraviny – „Božího daru“ a zároveň reprezentativní setkání 
fi rem pekárenského oboru pod záštitou Svazu pekařů a cuk-
rářů v České republice. 

 �

Vítězné fi rmy letošního ročníku národní soutěže Chléb roku

Natáčení reportáže ČT
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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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MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK
ROKU 2018 

Oceněné výrobky – hodnocení odbornými komisemi
V Ý S L E D K Y  V  J E D N O T L I V Ý C H  S O U T Ě Ž N Í C H  K A T E G O R I Í C H

Pořadí Výrobek Přihlašovatel
Bodové 

ohodnocení

Zakysané mléčné nápoje – 10 výrobků; uděleny 3 diplomy

1.
Acidofi lní mléko vanilkové s cereáliemi 
a lněnými semínky

Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o. 88,3

2. Kunín – Acidofi lní mléko malina Mlékárna Kunín a. s. 81,6
3. Kunín – Acidofi lní mléko meruňka Mlékárna Kunín a. s. 81,3

Jogurtové smoothies – 7 výrobků; uděleny 2 diplomy

1.
Balance – jogurtové smoothie, jablko, 
hruška, banán, špenát

HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o. 87,8

2. Smoothie – broskev, mrkev, jablko OLMA a. s. 83,9
Jogurty s tučností do 3,5 % – 7 výrobků; uděleny 2 diplomy

1. Kunín – jogurt s kousky hrušek Mlékárna Kunín a. s. 85,6

2. KUNÍN – jogurt s kousky borůvek Mlékárna Kunín a. s. 80,9
Jogurty s tučností nad 3,5 % a zakysané smetany – 8 výrobků; uděleny 3 diplomy

1.
Bohunka – zakysaná smetana s čokoládou 
a višněmi

Bohušovická mlékárna, a. s. 90,3

2.
Activia bílá Zdravé ráno a čokoládové müsli 
s lískovými ořechy

DANONE a. s. 90,2

3. KUNÍN jogurt řeckého typu ostružina Mlékárna Kunín a. s. 84,2
Zakysané výrobky SKYR – 5 výrobků; uděleny 2 diplomy

1.
Skyr – zakysaný mléčný výrobek s čokoládou 
a višněmi

Bohušovická mlékárna, a. s. 93,3

2. Milko – Můj Skyr jahoda POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s. 86,1
Přírodní sýry – 10 výrobků; uděleny 3 diplomy

1. HEROLD Moravia Lacto a. s. 95,1

2. MADANBO MADETA a. s. 91,3
3. Král sýrů Hermadur Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. 83,4

Tavené sýry – 6 výrobků; uděleny 2 diplomy
1. Máslový sýr Moravia Lacto a. s. 81,3

2. Galbani s mozzarellou a olivami Mlékárna Klatovy a. s. 80,6
Mléčné dezerty, tvarohové a smetanové krémy – 4 výrobky; udělen 1 diplom

1.
Tvarohovo-smetanový krém Krajanka ZOO se 
smetanovou příchutí

ALIMPEX FOOD a. s. 83,5

Speciality – 3 výrobky; udělen 1 diplom
1. Choceňské tradiční pomazánkové s křenem Choceňská mlékárna s. r. o. 88,0

2. Přepuštěné máslo Mlékárna Polná spol. s r. o. 80,3

N O V I N K A  R O K U  2 0 1 8 
M L É Č N Á  Ř A D A  –  s o u t ě ž i l o  2 7  v ý r o b k ů

1.
Acidofi lní mléko vanilkové s cereáliemi
a lněnými semínky

Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o.

2.
Balance – jogurtové smoothie, jablko, hruška, banán, 
špenát

HOLLANDIA Karlovy Vary, s. r. o.

3. Skyr – zakysaný mléčný výrobek s čokoládou a višněmi Bohušovická mlékárna, a. s.

S Ý R O V Á  Ř A D A  –  s o u t ě ž i l o  6  v ý r o b k ů
1. MADANBO MADETA a. s.

2. Tre Corti Brazzale Moravia a. s.

 A B S O L U T N Í  V Í T Ě Z  2 0 1 8
HEROLD Moravia Lacto a. s. 95,1

C E N A  M É D I Í  2 0 1 8
1. Tre Corti Brazzale Moravia a. s. 30,0

2. ZORBA – smetanový jogurt med a vlašské a lískové oříšky ALIMPEX FOOD a. s. 23,3

3. Galbani s mozzarellou Mlékárna Klatovy a. s. 16,7

Redakce
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FOTOREPORTÁŽ

Slavnostní mléčný přípitek Vítěz v kategorii Speciality –  Choceňská mlékárna

Vítěz SKYR z Bohušovické mlékárny Rozhovor s Josefem Pánkem o vítězném sýru Madambo

 Pohled do auditoria

Další vítězství Bohušovic – BohunkaVítězství Krajanky ZOO z Alimpexu

Vítězové v kategorii o nejlepší sýrovou etiketu roku 2017 �
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SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

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

http://www.socr.cz

Česká republika se zařadila v  prvním 
kvartálu tohoto roku k  meziročně nejrychleji 
rostoucím evropským ekonomikám, když dosáhla 
nadprůměrného růstu HDP 4,5 %, zatímco celá 
eurozóna rostla o 2,5 procenta. Nezaměstnanost 
však pokračuje v  dosahování rekordně nízkých 
úrovní a  mzdy rostou nejrychleji za poslední 
desetiletí, což pozitivně podněcuje spotřebitelskou 
náladu. Dokazuje to i index spotřebitelské důvěry, 
který podle údajů společnosti Nielsen dosáhl 
v  prvním kvartálu tohoto roku rekordní úrovně 
108, čímž převyšuje celosvětový průměr 106 a je 
výrazně vyšší než evropský průměr 86.

Jaké bylo první čtvrtletí 2018 z pohledu vývoje 
v  maloobchodě? Podle výsledků maloobchod-
ního auditu společnosti Nielsen výdaje českých 
spotřebitelů za rychloobrátkové zboží v maloobchodě 
vzrostly oproti stejnému kvartálu předcházejícího 
roku o 4,6 %. Tempo růstu ovlivnilo hlavně zvýšení 
cenové hladiny rychloobrátkového zboží o  3,7 % 
a  díky velikonočním svátkům se na nárůstu mírně 

podílel i  nárůst spotřeby o  0,9 %. V  evropském 
maloobchodním kontextu se Česká republika dostala 
v  prvním čtvrtletí 2018 do popředí v  růstu cen. 
Vyšší růst cen zasáhlo jen Maďarsko (3,8 %). I český 
nominální růst 4,6 % přesahuje celoevropský průměr 
(3,7 %) a jen pár zemím se podařilo navýšit tržby více: 
Polsku o 4,8 % a Maďarsku o 8,3 %. Hlavním tahounem 
růstu tržeb v těchto dvou zemích je, na rozdíl od České 
republiky, především růst spotřeby rychloobrátkového 
zboží. 

„V květnu 2018 došlo k nejvýraznějšímu růstu cen 
právě v oblasti služeb (o 2,8 %) – tedy oboru náročném 
na lidskou práci. Zde se právě projevuje nedostatek pra-
covních sil a velký tlak na zvyšování mezd, což se samo-
zřejmě muselo promítnout i do zvýšení konečných cen 
pro spotřebitele,“ uvedla Marta Nováková, prezidentka 
SOCR ČR. „Zaměstnavatele napříč všemi obory trápí 
nedostatek pracovních sil, tato situace je s blížící se letní 
sezonou ještě akutnější, a to z důvodu velkého množství 
sezonních prací a na druhou stranu letních dovolených. 
Bohužel v poslední době dochází i ke značnému poklesu 

ČESKÁ REPUBLIKA NA PŘEDNÍCH 
PŘÍČKÁCH V RŮSTU TRŽEB: ROSTOU VŠAK CENY, 

SPOTŘEBA JEN MINIMÁLNĚ

Společná tisková konference SOCR ČR a společnosti Nielsen dne 12. 6. 2018
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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

zájmu brigádníků o sezonní práce, a to jak z řad studentů, 
tak i cizinců,“ doplnila Marta Nováková, prezidentka 
SOCR ČR.

Navzdory příznivým ekonomickým a spotřebitel-
ským ukazatelům má Česká republika vysoký podíl pro-
dejů v promočních akcích. „V roce 2017 dosáhl promoční 
podíl ve větších prodejních formátech s  potravinami 
a smíšeným zbožím úrovně 55 % v rámci rychloobrát-
kového zboží (bez tzv. Fresh potravin). Sice máme více 
peněz v peněženkách a rádi si dopřejeme kvalitní a dražší 
produkty, stále velmi rádi a často nakupujeme ve slevě, 
což nám přetrvávající široká akční nabídka umožňuje,“ 
popisuje Břetislav Chovítek, komerční manažer spo-
lečnosti Nielsen. Cena stále zůstává důležitým atri-
butem při nákupu. Břetislav Chovítek na základě 
výsledků studie Nielsen Shopper Trends vysvětluje: 
„Zážitek z nakupování se v porovnání s předešlým rokem 
stal ještě důležitějším atributem, který ovlivňuje výběr 
obchodu, avšak i  cena jako faktor rozhodování, kde 
nakoupím, posílila svou důležitost. To jen potvrzuje, že 
čeští spotřebitelé se opravdu stále ve velké míře rozhodují 
o místě nákupu i pod vlivem akčních nabídek, zároveň 
však stále častěji oceňují příjemné prostředí v průběhu 
nákupu.“ 

GLOBÁLNÍ vs. LOKÁLNÍ ZNAČKY 
– KDO JE VÍŤEZ?

Kromě akčních prodejů se v posledních letech 
dostává do popředí zájmu výrobců, řetězců a  spo-
třebitelů i otázka lokálních produktů. Zemi původu 
umístili čeští respondenti ve výzkumu realizovaném 
Nielsen Admosphere na šesté místo, předchází jim 

kvalita, čerstvost, cena, promoce a zdravé ingredience. 
Při možnosti výběru téměř dvě třetiny českých spo-
třebitelů preferují lokální produkty. Jaký je však reálný 
dopad na prodeje? Břetislav Chovítek ujasňuje proble-
matiku lokálních a globálních značek na základě malo-
obchodního auditu, tedy z  pokladních dat prodeje 
českého maloobchodu: „Porovnali jsme podíl lokálních 
a globálních značek u největších potravinových kategorií 
v letech 2012 a 2017, abychom sledovali trend v delším 
časovém úseku vzhledem k faktu, že přibližně před šesti 
lety začalo sílit téma lokálnosti v médiích i v samotných 
řetězcích. K překvapení většiny z nás zůstal poměr mezi 
lokálními a  mezinárodními značkami potravin takřka 
beze změny, dokonce se mírně zvýšil podíl mezinárod-
ních značek o 1 procentní bod.“

V roce 2012 tvořily lokální značky největších po-
travinových kategorií 61 % tržeb, zatímco minulý rok 
to bylo 60 % (pozn. největší balené potravinové kate-
gorie bez tzv. Fresh: ovoce, zelenina, maso, pečivo …). 
„Hypotéza o tom, že se v nákupních košících objevuje více 
lokálních značek, zůstala obecně na úrovni celého koše 
nepotvrzená. Avšak je nutné dodat, že v rámci produkto-
vých skupin jsme zaznamenali výrazné rozdíly. Například 
u mléčných výrobků, jako jsou mléko, jogurty a máslo, 
kde spotřebitel oceňuje čerstvost a  lokálnost, lokální 
značky výrazně posílily a stále se jim daří růst. Na druhé 
straně máme kategorie jako rum, káva či čokoláda, kde 
podíl lokálních značek v průběhu šesti let poklesl, což do 
velké míry ovlivňuje fakt, že jsou tyto kategorie asocio-
vané s  jejich krajinou původu, jako například karibský 
rum nebo belgická čokoláda,“ uzavírá Břetislav Cho-
vítek.

Zdroj: Nielsen Maloobchodní audit

Vývoj dynamiky FMCG v evropských zemích Q1 18 vs. Q1 17
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Kvasné procesy 
v moderní 

pekárenské 
technologii
Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc.,

Ing. MARCELA SLUKOVÁ, PhD.,
Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT 

Fermentační procesy provázejí zpracování obilovin pro lid-
skou výživu od jeho počátků na přelomu paleolitu a neo-

litu. A od té doby se také ubíraly dvěma základními směry, 
zkvašováním obilných kaší, zejména kaší z naklíčeného obi-
lí za vzniku etanolu, což byla cesta vedoucí k pivu (známém 
a popsaném již v Sumeru a starověkém Egyptě), a mnohem 
později též k obilným destilátům. Tím druhým směrem, kte-
rému věnujeme náš příspěvek, bylo využití méně intenzivní-
ho průběhu fermentace (nejen etanolové, byť ta převažova-
la a dodnes převažuje), jejímž smyslem byl především vývin 
kvasného plynu. Tyto procesy se uplatňovaly a dodnes uplat-
ňují při kypření těst pro výrobu chleba a většiny běžného pe-
čiva.

Kvašené chleby se v různých podobách vyrábějí již po 
několik tisíciletí, stejně jako výše zmíněné pivo. Po dlouhou 
dobu byly kvasné procesy v chlebových těstech vyváděny 
spontánně na základě empirických zkušeností odpovídají-
cích daným podmínkám: surovině (obilovině), prostředí (kli-
matu) a s nimi souvisejícímu výskytu přirozené mikrofl óry. Již 
v římské době se ale začalo využívat přídavku pivních či vin-
ných kvasinek do těst, což byl počátek cesty k výrobě droždí, 
která se plně rozvinula na přelomu 18. a 19. století. 

Ve střední a severní Evropě a části východní Evropy, 
kde se tradičně vyráběl žitný či žitnopšeničný chléb, se ale 
spontánní vedení kvasů udrželo i nadále a zčásti se používá 
dodnes. Při zrání a kynutí těchto nám tak dobře známých 
typů chleba se uplatňuje soubor paralelně probíhajících fer-
mentačních procesů. Vedle etanolového kvašení neseného 
kvasinkami je dominantní především mléčné kvašení obou 
typů, homo- i heterofermentativní, jejichž původci jsou popu-
lace bakterií mléčného kvašení. A stejně, jako je široké spek-
trum mikroorganismů, které se na zrání kvasu podílejí, velmi 
bohatá je i směs produktů fermentace. 

Základními technologicky významnými produkty uve-
dených fermentačních procesů jsou v případě etanolového 
kvašení zejména CO2 (kvasný plyn), etanol je z pekařského 

pohledu pouze vedlejším produktem, v případě heterofer-
mentativního mléčného kvašení kyselina mléčná, octová 
a CO2 a v případě homofermentativního mléčného kvašení 
kyselina mléčná. Nicméně vedle těchto zcela základních pro-
duktů vzniká během kvašení celé rozsáhlé spektrum dalších 
látek, které, ač se v produktech kvašení vyskytují v mnohem 
menších koncentracích, mají jak technologický, tak také 
významný senzorický dopad do fi nálního výrobku. Jedná se 
o celou řadu látek, často těkavých, které se podílejí zejména 
na aromatickém profi lu výrobku.

Zatímco v Německu (do jisté míry i v jeho východní 
části) se po druhé světové válce udržely a rozvíjely technologie 
vedení chlebových kvasů, stejně jako se udržela i rozmani-
tost vyráběných chlebů a pečiva, což bylo dáno jak regionál-
ními tradicemi, tak zachováním řemeslných pekáren vedle 
rostoucích průmyslových kombinátů, Československo se 
ubíralo cestou koncentrace pekárenské výroby do průmyslo-
vých celků a řemeslné či menší specializované pekárny byly 
prakticky zlikvidovány. Výroba běžného pšeničného pečiva 
se až na výjimky omezila na technologii přímého vedení („na 
záraz“), tj. způsob výroby, při kterém se mouka, droždí a další 
recepturní složky smísí současně v hnětacím zařízení. Kvasné 
stupně, suspenze mouky a droždí, např. omládek nebo poliš, 
o nichž bude ještě zmínka, z praxe prakticky vymizely. 

Složitější byl převod výroby žitnopšeničného chleba do 
průmyslových podmínek. Podařilo se však vyvinout (semi)
kontinuální technologii tradičního českého třístupňového 
vedení kvasu. Jednalo se o v té době vyspělý technologický 
postup, který umožňoval díky různým podmínkám (zejména 
teplotě a konzistenci) v jednotlivých stupních optimální 
rozvoj všech součástí mikrofl óry (bakterií mléčného kvašení 
i kvasinek). Tento technologický proces vyvinutý v 60. letech 
byl velmi zdařilým příkladem převodu tradičního domácího/
řemeslného postupu do podmínek průmyslové výroby, a to 
při velmi úspěšném zachování charakteru kvasu, a potažmo 
i chleba.

Nicméně výroba běžného pečiva vedením na záraz 
a konzumního chleba třístupňovým vedením kvasu se staly 
zcela dominantními technologickými postupy, které prak-
ticky neměly alternativu a udržely se v pekárnách až do
90. let. Třístupňové vedení se tak na téměř čtyři desetiletí stalo 
jediným způsobem výroby žitného kvasu v tehdejším Čes-
koslovensku i na počátku samostatné existence ČR. Chléb, 
např. populární Šumava, byl kvalitní, chutný a oblíbený. 
Nicméně jakkoli byla standardní průmyslová technologie 
vedení třístupňového kvasu sofi stikovaná a úspěšná, začala 
postupně, zejména v 90. letech, narážet na některé zásadní 
problémy. Zaprvé vyžadovala kvalifi kované řízení zkušeným 
technologem, zadruhé při častějším přerušování výroby byla 

Mikrostruktura žitné mouky (malé zvětšení)
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nestabilní, a navíc zařízení, ve kterých byla v pekárnách rea-
lizována, nesplňovala vždy požadavky nově přijímaných pra-
videl správné výrobní praxe. 

Cesta k novému pojetí fermentačních technologií 
v pekárenské praxi však nebyla jednoduchá a první reakce 
průmyslových i nově vznikajících pekáren na problémy, na 
které začala technologie výroby žitných kvasů narážet, byla 
taková, že se i výroba chleba z významné části převedla na 
přímé vedení, kypření droždím a pro dosažení nakyslé chuti 
chleba se začalo zhusta využívat různých přípravků. V lepším 
případě tzv. stabilizovaných (nevitálních) kvasů, zakyselují-
cích přípravků na bázi kyseliny mléčné a octové, přípravků se 
sušeným kvasem, ale také pouze kyseliny octové (octa) nebo 
také kyseliny citronové (sypké zakyselující přípravky).

Důsledky tohoto podstatného zjednodušení výroby 
chleba měly a svým způsobem mají dodnes dopad do nového, 
posunutého chápání požadavků na konzumní chléb. Použití 
droždí jako kypřidla snížilo především nutnost vyššího pří-
davku žitného podílu (žitných mouk). Tradiční kvasový kon-
zumní chléb obsahoval zpravidla minimálně 40–45 % žitné 
mouky (z celkové hmotnosti mouky) a veškerá, nebo téměř 
veškerá tato mouka prošla kvasným procesem. Podíl kvasu 
v těstě musel být takový, aby došlo k dostatečnému nakypření 
těsta kvasným plynem vyvinutým při etanolovém a hetero-
fermentativním mléčném kvašení. Žitná mouka, respektive 
její složky, škrob, významné neškrobové polysacharidy (zejm. 
arabinoxylany) i bílkoviny, byly díky mnohahodinovému 
vedení kvasu velmi důkladně hydratovány a nabobtnány, což 
vedlo po upečení k charakteristické struktuře chlebové  střídy.

Do chleba kypřeného droždím a kyseleného výše uvede-
nými přípravky se jak pšeničná, tak i žitná mouka přidávají 
současně do zámisu, a tudíž doba pro hydrataci škrobu, ostat-
ních polysacharidů a bílkovin je podstatně kratší, což vede 
ke struktuře (textuře) střídy svým charakterem bližší pšenič-
nému pečivu. Navíc, jak již bylo uvedeno, žitné mouky může 
být přidáno podstatně méně. Pšeničnožitné chleby tohoto 
typu obsahují často méně než 30 % žitné mouky. Třicetipro-
centní spodní hranice obsahu žitné mouky je obvykle pova-
žována za hranici pro označení „konzumní“ chléb. Hranice 
stanovená legislativou (vyhláška MZe č. 333/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů) pro pšeničnožitný chléb je dese-
tiprocentní podíl žitné mouky. Snížení podílu žitných mouk 
mělo ve své době důvody v nestabilitě ceny žita a ve srovnání 
s pšenicí i v nestabilitě jeho jakosti. Navíc právě v devade-
sátých letech došlo k hlavnímu nárůstu preference pšenič-
ných výrobků mezi českými konzumenty a mnozí výrobci byli 
vedeni snahou chléb těmto výrobkům přiblížit.

Tento trend ovlivnil celou jednu generaci, jejíž mnozí 
příslušníci, pokud se setkají s kvasovým pšeničnožitným či 

žitnopšeničným chlebem tradičního charakteru, bývají často 
nepříjemně překvapeni hutností jeho střídy a mírou jeho kyse-
losti. Přesto se však v posledních letech trend začíná značným 
způsobem obracet a různé typy vitálních kvasů a kvasných 
stupňů se do pekárenské technologie v ČR významnou měrou 
navracejí. Nejde však v žádném případě o návrat zpět, nýbrž 
o nové pochopení role a významu fermentačních procesů, a to 
nejen při výrobě chleba.

Důvodů pro tento trend je více. Pokusme se shrnout 
hlavní z nich. Z hlediska konzumenta – spotřebitele, který 
je dnes, přes veškerý zmatek a záplavu nepřesných, často 
nekvalifi kovaných informací v médiích a na sociálních sítích 
poučenější, a především proto, že přibývá lidí, kteří uvažují, 
jak se racionálněji stravovat, představují kvasové chleby pozi-
tivum. A skutečně tomu tak je. Produkty mléčného kvašení 
všech typů, které se v pekárenské technologii uplatňují, mají 
svůj pozitivní nutriční význam. Některé z nich jsou prebio-
tiky, které příznivě ovlivňují kondici lidského mikrobiomu, 
a nepřímo tak posilují imunitu a správnou funkci gastrointes-
tinálního traktu. Kyselina mléčná, hlavní produkt mléčného 
kvašení, má antimikrobiální účinky, čímž do jisté míry chrání 
chléb před kontaminací. Totéž, do jisté míry, platí obecně 
o nižším pH chlebové střídy.

Nicméně je tu ještě další efekt, o němž se zatím příliš 
nehovoří (přinejmenším mezi běžnými spotřebiteli) a tím 
je vysoce pravděpodobné zvýšení biologické dostupnosti 
a využitelnosti některých nutričně významných složek 
vlákniny, respektive látek cereální vlákninu doprovázejí-
cích. Těmto látkám přisuzujeme také prebiotické, ale napří-
klad i antioxidační a další příznivé fyziologické efekty. Tato 
problematika je předmětem výzkumu, nicméně pravdě-
podobnost, že uvedené fermentační procesy dostupnost 
a využitelnost těchto látek zvyšují, je značná, v některých 
případech je i průkazná. V sousedním a nám kulturně 
blízkém Německu, kde se vyrábí velmi pestrý sortiment kva-
sových chlebů mnoha typů a kde si žito drží své významné 
postavení, se pro výrobu chleba používají podstatně tmavší 
žitné mouky, tj. mouky s vyšším obsahem vlákniny, než 
u nás a tento trend stále sílí i tam. 

V poslední době se stále intenzivněji hledají cesty, jak 
zvýšit konzumaci celozrnných pšeničných a žitných mouk. 
Zatím se u širší veřejnosti v českých zemích přílišnému zájmu 
netěší. Přestože známe a v mnoha ohledech přinejmenším 
odůvodněně předpokládáme jejich výživové benefi ty, ti, kteří 
je konzumují, tak činí často spíše z přesvědčení než z důvodu 
skutečných senzorických preferencí. Zvýšit atraktivitu celo-
zrnných chlebů a pečiva je veliký úkol a vedle nových mlýn-
ských technologií v tom mohou značně pomoci i fermentační 
technologie. Vedení kvasů z celozrnných mouk je také Mikrostruktura žitné mouky (velké zvětšení)
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předmětem rozsáhlého výzkumu s pravděpodobnou velkou 
budoucností.

A zastavme se ještě u další velké výzvy, která souvisí 
s obilovinami a lidskou výživou. Jedná se o problematiku 
lepku a bezlepkových pekařských výrobků. Zaprvé u nás 
existuje sice minoritní, ale zdaleka ne zanedbatelná část 
populace, která trpí celiakií nebo jinou formou nesnášenli-
vosti lepku. Tito lidé musejí ze své stravy zcela vyloučit pše-
nici, žito, ječmen a velmi problematický je pro ně také oves. 
Zadruhé existuje nezanedbatelná část spotřebitelů, kteří 
z různých důvodů lepek, pšenici, tradiční obiloviny obecně, 
konzumují v menší míře, nebo je ze stravy vylučují. Jakkoli jde 
velmi často o pouhé přesvědčení a nikoli racionální důvody, 
vedle celiaků a alergiků i jim bychom měli být schopni nabízet 
kvalitní alternativy. Z toho důvodu se vyvíjejí technologické 
postupy vedení kvasů i z bezlepkových obilovin, pseudoobi-
lovin a dalších plodin. A opět se jedná o zajímavý a přínosný 
výzkum a vývoj, který může odhalit i další, zatím třeba i ne 
zcela očekávané pozitivní nutriční efekty.

Poslední důvod k renesanci uplatnění kvasů a kvasných 
stupňů v pekárenské technologii je technologický, byť s výži-
vovými aspekty souvisí samozřejmě také. Zatím jsme mluvili 
především o kvasech, ale již jsme zmínili také donedávna poza-
pomenuté použití kvasných stupňů (zmíněný omládek nebo 
poliš atd.) při výrobě běžného pšeničného pečiva. Omládek 
je moučná suspenze vyšlehaná s droždím a případným pří-
davkem enzymově aktivní sladové mouky, která se po vyzrání 
(cca 60 min.) přidává ke zbytku mouky a dalším surovinám. 
Poliš je suspenze mouky a droždí o vyšším obsahu vody, která 
se nechává zrát delší dobu (několik hodin) při mírně nižší tep-
lotě. Parametry kvasných stupňů (teplota, konzistence sus-
penze, doba zrání) mají vliv na vývin různých technologicky 

a senzoricky významných látek, které při vedení těst „na 
záraz“ vznikají v menší míře nebo vůbec.

Moderní pekárny se k nepřímému vedení těsta zejména 
na omládek často vracejí i u nejběžnějších druhů pečiva. Uka-
zuje se, že kvasný stupeň předřazený konečnému vyhnětení 
těsta mění poměry a podmínky jeho dalšího zrání a má jed-
noznačně pozitivní vliv jak na strukturu střídy pečiva, tak i na 
jeho chuť a vůni.

A v poslední době se i u nás při výrobě některých druhů 
pšeničného pečiva, zejména takového, od něhož spotřebitelé 
žádají delší trvanlivost, uplatňuje vedení pšeničných kvasů. 
Jak již bylo zmíněno výše, zejména kyselina mléčná, ale i jiné 
organické kyseliny, které při kvasných procesech mohou 
vznikat, mají antimikrobiální účinky a vedle příznivého orga-
noleptického efektu působí i jako přirozené stabilizátory 
a konzervační látky. V dnešní době, kdy i u nás stoupají nejen 
nároky na obecnou jakost pekárenských výrobků, ale kdy se 
stále větší část konzumentů staví rezervovaně vůči používání 
přídatných a z nich právě konzervačních látek, ale na druhé 
straně také nechce většinou slevovat z nároku na údržnost 
těchto výrobků, mohou racionálně vedené fermentační pro-
cesy představovat částečné řešení.

Kvasy se vracejí do pekáren. Spontánně vyvedený tří-
stupňový žitný kvas spíše okrajově, ale kvasy vedené ze star-
tovacích kultur, kterých výrobci nabízejí stále širší sortiment, 
cíleně pro různé druhy a typy pečiva, ale také pro různé obi-
loviny a další plodiny, mají před sebou velkou budoucnost. 
A technologická zařízení pro výrobu kvasů a kvasných stupňů 
se vyvíjejí paralelně také. Tak aby umožňovaly široké mož-
nosti řízení kvasných procesů a modifi kaci složení jejich pro-
duktů cílené pro různé typy chleba, pečiva i dalších cereálních 
výrobků. �
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První šálek kávy 
NESCAFÉ byl uvařen 

před 80 lety 

Technologie rozpustné kávy byla vyvinuta na počátku 
20. století v USA. Její skutečná sláva je ale spojena se 

společností Nestlé. Ta přesně před 80 lety, v roce 1938, na 
švýcarský trh poprvé uvedla rozpustnou kávu NESCAFÉ. 
O dva roky později již byla dostupná na všech kontinen-
tech světa. Přelomový produkt byl natolik oblíbený, že se 
NESCAFÉ časem stalo běžně používaným označením pro 
instantní kávu. V České republice se denně vypije 3 milio-
ny šálků NESCAFÉ a spotřeba neustále roste. 

„NESCAFÉ se stalo celosvětovým fenoménem. Jsme hrdí 
na jeho bohatou historii. Obliba rozpustné kávy NESCAFÉ 
kontinuálně roste a buduje postavení nejoblíbenější kávy. Pevně 
věříme, že i za dalších 80 let bude pořád NESCAFÉ nedílnou 
součástí našich domácností,“ říká Jan Doležel, marketingový 
manažer NESCAFÉ. 

KÁVOVÁ ČÍSLA
�   3 mil. šálků NESCAFÉ denně vypijí Češi
�   1,6 mil. šálků NESCAFÉ denně vypijí Slováci
�   7,475 mld. šálků kávy celkem vypijí Češi a Slováci za 

rok
�   96 % domácností v ČR a SR nakoupí ročně nějaký 

druh kávy
�   56 % domácností v ČR a SR nakoupí ročně roz-

pustnou kávu NESCAFÉ

Kořeny NESCAFÉ, jak ho 
známe dnes, sahají až do roku 
1929. V té době byla společnost 
Nestlé požádána brazilskou vládou 
o pomoc při řešení nadbytečné úrody 
kávy. Trvalo pak téměř deset let, než 
byla v roce 1938 na trh uvedena první 
balení instantní kávy NESCAFÉ. Za 
úspěchem stál švýcarský odborník 
na kávu Max Morgenthaler. 

Do dvou měsíců od uvedení na 
trh splnilo NESCAFÉ své roční pro-
dejní cíle. Vedení Nestlé se proto 
rozhodlo produkt rozšířit do celého 
světa. Začátkem 40. let putovaly 
plechovky s oblíbeným nápojem 
na 30 trhů rozmístěných po všech 
kontinentech. Během druhé svě-
tové války se pak instantní káva 
stala také součástí potravinových 
balíčků amerických vojáků. 

V 50. letech se NESCAFÉ do-
čkalo inovace. Pro výrobu rozpustné 
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VÝROBA NESCAFÉ
Vyrábí se sušením vyextrahovaných (vyluhovaných) mle-
tých pražených zrn kávovníku. Tento silný kávový extrakt 
se z velmi vysokých teplot (okolo 100 °C) rychle zchladí 
na pouhé 4 °C. Zchlazení má velký podíl na kvalitě 
budoucí instantní kávy. Kávu je poté možné sušit sprejo-
váním nebo mrazením.

kávy se začala využívat nová 
technologie – sušení mra-
zením. Tak vzniklo prémiové 
NESCAFÉ Gold, které si 
rychle získalo nové příznivce. 

Rozpustná káva se těší 
velké oblibě u nás i v zahraničí. 
„Dlouhodobě u nás spo-
třeba kávy roste, i když velmi 
pomalu. Češi nejsou zatím 
kávovým národem a na hlavu 
nevypijeme ani 1,5 šálku kávy 
denně. Rozpustná káva postupem času převýšila v počtu vypi-
tých šálků kávu mletou/zrnkovou a svůj vrchol stále prožívá,“ 
potvrzuje Doležel.  

Postupem času rostou požadavky na kvalitu kávy. 
„Dalším trendem, kromě prémiové rozpustné kávy a domácích 
kávovarů, je stále větší zájem o původ zrn, jejich zodpovědné 
získávání či biokvalitu,“ doplňuje Doležel.

NESCAFÉ se dlouhodobě zapojuje i do programu udr-
žitelného pěstování a nákupu kávy. Soustředí se na kvalitu 
sklízených kávových zrn, odbornost farmářů nebo snižování 
spotřebované energie. Do roku 2020 plánuje do těchto aktivit 
investovat více než 8 miliard korun. 

Bison & Rose, s. r. o. �
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Globální trendy 
v mlýnském 

průmyslu
PAVEL FILIP,

Svaz průmyslových mlýnů ČR 

Ve dnech 24. až 27. května se Praha stala hostitelkou Ev-
ropského kongresu mlynářů a výrobců těstovin. Hlavním 

organizátorem kongresu byla Evropská asociace mlynářů ve 
spolupráci se Svazem průmyslových mlýnů České republiky. 
Evropská asociace zastřešuje 27 evropských mlýnských or-
ganizací a celkem reprezentuje více než 90 % kapacity mlýn-
ské výroby v Evropě a 3800 mlýnských společností. Kongres 
2018 byl mimořádný tím, že pod záštitou Evropské asocia-
ce mlynářů (EFM) se konaly i Kongresy asociací UNAFPA 
(Evropské sdružení asociací výrobců těstovin) a Semouliers 
(Asociace mlýnů tvrdé pšenice). Zúčastnilo se přes 140 de-
legátů z 20 zemí. Samostatná setkání v rámci kongresu měly 
i národní asociace – zejména Nabim (národní asociace brit-
ských a irských mlýnů).

Jednání se uskutečnilo v době, kdy se v Evropě 
dokončují a schvalují důležité dokumenty, které se stanou 
rozhodující pro další vývoj zemědělství a navazujícího potra-
vinářského průmyslu. Je to reforma Společné zemědělské 
politiky a také Finanční rámec na roky 2021–2027, který již 
byl Evropskou komisí schválen na začátku května. Na druhé 
straně se projevují nežádoucí trendy v poklesu exportu obilí 
a mouky z Evropské unie do třetích zemí, v tlaku na snižo-
vání cen mouky a těstovin ze strany maloobchodu a ve sni-
žování marží, které způsobují potíže prakticky všem fi rmám 
v sektoru. EBITDA (čistý zisk + daně + úroky + odpisy) mlýn-
ských firem klesla z 5 procent v roce 2006 na 1 procento 
v roce 2011 a v současné době se pohybuje od 2 do 3 procent. 
Proto bylo důležité identifikovat příčiny a naznačit strate-
gické směry dalšího rozvoje mlýnů a zpracovatelů mlýnských 
výrobků.

Nejdůležitější vystoupení v tomto směru měli Vito Mar-
tielli (analytik a specialista na globální trhy potravin a země-
dělský průmysl Rabobank) a Jerzy Plewa (generální ředitel 
pro zemědělský a venkovský rozvoj v Evropské komisi). Mak-
roekonomický až politologický závěr k tomu učinil Pierre 
Sauvé (analytik a specialista Světové banky). Dalšími tématy 
bylo šlechtění nových odrůd obilovin a také inovační směry 
v úpravách uživatelských charakteristik mouky.

Klesající export obilí i mouky 

Tendencí evropského trhu s obilím a moukou je zejména 
klesající export. Zatímco domácí spotřeba mouky je relativně 
konstantní, export mouky poklesl z původních 10 mil. tun 
za marketingový rok v devadesátých letech minulého sto-
letí na 2 mil. tun v roce 2005/06, a dokonce na 1,3 mil. tun 
v roce 2017/18. Přitom celkový světový obchod s moukou 
stále stoupá z 11 mil. tun v roce 2005/06 na necelých 17 mil. 
tun v roce 2017/18. Evropu nahrazují Turecko, Kazachstán 
a ostatní země. Příčinou poklesu evropského exportu mouky 
jsou vyšší evropské ceny, ale zejména budování mlýnů v roz-
vojových zemích a celková stabilizace v rozvojovém světě, 
kam exporty směřovaly. 

Evropa je bezesporu největším producentem i expor-
térem pšenice ve světě. Pšenice také tvoří 50 procent pro-
dukce všech obilovin. Pšenice seté se vypěstuje kolem
142 mil. tun a pšenice tvrdé 8 mil. tun ročně. Z toho export 
představoval v letech 2015 a 2016 kolem 33 mil. tun a v roce 
2017 přes 25 mil. tun. V roce 2001 to bylo jen 14 mil. tun. 
Z těchto čísel je zřejmé, že export mouky do jisté míry nahra-
zuje export pšenice. Ale rozhodně to neznamená, že tato 
úroveň exportu se udrží. Cílovou oblast severní Afriky a Střed-
ního východu silně zasahují exporty pšenice z Ruska, Ukra-
jiny a Kazachstánu. V posledním roce z těchto zemí odešlo na 
světový trh 46 mil. tun pšenice. Z toho vyplývá, že na vysoké 
exporty se nadále nelze spoléhat.

Evropský kongres mlynářů a výrobců těstovin v Praze

SVAZ PRŮMYSLOVÝCH MLÝNŮ ČR
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Změny ve struktuře spotřeby mouky

Zajímavé jsou rovněž údaje o vývoji struktury spotřeby 
mouky v Evropě. Ročně se vyrobí přibližně 34 mil. tun mouky. 
Z toho se spotřebuje 29 procent v řemeslných pekárnách,
29 procent v průmyslových pekárnách, 12 procent v pekár-
nách v supermarketech, 13 procent v průmyslu trvanlivého 
pečiva, 12 procent v domácnostech a 5 procent v ostatní 
spotřebě. Ve spotřebě ale dochází stále ke strukturálním 
změnám. Rozhodně klesá spotřeba v domácnostech a mění se 
poměry mezi řemeslnými a průmyslovými pekárnami. Rostou 
pekárny ovládané přímo obchodem. Stejně tak se nezastavil 
růst spotřeby pečiva ze zmrazeného polotovaru dopékaného 
přímo v prodejnách.

Pekařský sektor ovlivňuje několik faktorů. Prvním jsou 
distribuční kanály koncentrovaného maloobchodu. Řeme-
slné pekárny ztrácejí podíl na trhu ve prospěch moderních 
průmyslových pekáren. Nezanedbatelný je i v této oblasti zvy-
šující se on-line prodej. Druhým faktorem je investiční defi cit, 
kdy v pekárnách chybí mechanizace a automatizace výrob-
ních procesů. V tomto směru se pekárny nacházejí v bodu 
zvratu a jejich existence bude závislá na fi nančních zdrojích 
pro své nezbytné investice pro zvýšení produktivity práce. 
Třetím faktorem je zákazník a jeho poptávka po výrobcích 
regionálních nebo tradičních, po biopotravinách, potravi-
nách bez „E“, čistých potravinách, bezlepkových produktech 
(rostou o 2–3 % ročně). Aktuální je také fortifi kace mouky 
vitaminy a výroba výrobků se specifi ckou nutriční hodnotou, 
které patří do skupiny funkčních potravin. 

Konsolidace mlýnského průmyslu 

Strukturální změny ve spotřebě mouky ovlivní přímo 
i průběh konsolidace mlýnského průmyslu v jednotlivých 
zemích i v Evropě jako celku. Vývoj ve strukturálních změ-
nách mlýnů se urychluje. Počet mlýnů v Evropské unii stále 
klesá. Pokles je zaznamenán ve všech zemích. Největší 
dynamiku má v Polsku, Bulharsku a v Německu. Přesto se 
na trhu objevují nové subjekty. Dvanáct největších evrop-
ských mlýnských organizací ovládalo v roce 2007 při-
bližně čtvrtinu trhu. V roce 2015 již ovládají jednu třetinu 
trhu. 

Také ve využití výrobních kapacit jsou velké rozdíly, ale 
celkově je zaznamenán pokles. Je jisté, že tato situace povede 
k další koncentraci výrobních kapacit mlýnů v Evropě. 

Volatilita cen pšenice

Pšenice se stala zajímavou komoditou pro spekulanty. 
Její obchodování na burzách a využívání fi nančních nástrojů 
pro spekulace vytváří prostor. Kolísání cen surovin ve spo-
jení s tlakem na snižování cen výrobků působí nepříznivě 
na výsledky hospodaření firem. V této souvislosti je třeba 
připomenout krizové momenty let 2007/08, kdy tuna pšenice 
dosáhla až 550 amerických dolarů, aby v následujícím roce 
klesla na polovinu a v dalším roce opět stoupla. Následky 
dopadly na všechny mlýnské podniky. V tomto období sou-
časně zasahovaly velmi aktivně antimonopolní úřady proti 
„kartelovým dohodám“. To výrazně ovlivnilo příjmy přede-
vším západoevropských mlynářů. 

Aktuální odhady cenového vývoje od renomovaných 
agentur se v tomto roce liší. Analytici pařížské burzy Matif 
předpokládají pokles cen pšenice, ale ostatní jsou přesvědčeni 

o opaku díky suchu v Americe i v Evropě. Jak ovlivnit cenovou 
volatilitu a zmírnit její dopady, je výzvou pro všechny mlynáře 
Evropy.

Strategické možnosti pro evropské mlynáře

První strategickou možností je udržení pozice na 
domácím trhu, což vyžaduje efektivitu výroby a také dosta-
tečnou adaptaci na změny v domácí poptávce, zejména po 
pekařských výrobcích. Druhou strategickou možností je 
celoevropská konsolidace mlýnského průmyslu. K tomu je 
nutný rozvážný přístup a obrat v cílech. Existují totiž značné 
strukturální rozdíly mezi zeměmi a různý přístup ke zdrojům 
surovin. Nejdůležitější je proto konsolidace mlýnského prů-
myslu v regionech. Třetí strategickou možností je specializace 
na tzv. minoritní obiloviny (žito, ječmen, oves) a pseudoobi-
loviny (pohanka, proso, čirok a další). Růst na trhu vykazují 
například organické mouky, směsné mouky, mouky z histo-
rických obilovin, bezlepkové mouky a další. Vyžaduje to ale 
vysoký stupeň specializace výrobní technologie, což se projeví 
v investiční náročnosti, tedy opět je zde závislost na fi nanč-
ních zdrojích. 

Finanční rámec a reforma 
Společné zemědělské politiky

2. května Evropská komise přijala návrh finančního 
rámce na rok 2021–2027, který činí 1279 bilionů eur. Země-
dělství bude mít k dispozici 365 bilionů eur na EU-27. Je to 
o 5 procent méně než v předchozím období. Současně dojde 
k navýšení podílu národního spolufi nancování. Přímé platby 
dosáhnou 289 195 milionů eur. Nově se vytváří rezerva pro 
nepředvídané události – řízení rizik.

Reforma Společné zemědělské politiky je před dokon-
čením. Její přijetí se plánuje v červnu. Reaguje na změny 
klimatu i na zmírnění volatility cen. Celkově má být zjedno-
dušena. 

Principy nového modelu počítají:
–  s vyšší odpovědností členských států – cílem je větší 

přizpůsobení a vyšší fl exibilita,
–  se společnými pravidly, ale s vnitrostátními cíli, se zave-

dením systému ukazatelů,
–  s posílením konkurenceschopnosti řízením rizik a řízením 

inovací a investic,
–  státy mají možnost podpory pro segmenty trhu až 2 %, ale 
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na úkor přímých plateb. Protože dochází ke zneužívání 
těchto podpor, vznikají nerovné podmínky na vnitřním 
trhu EU. 

Mezi priority Společné zemědělské politiky patří: zna-
losti a inovace, bezpečnost potravin, generační obměna, 
odolný farmářský sektor, péče o životní prostředí, reakce na 
klimatické změny a zajištění prosperujících venkovských 
oblastí. Podpory budou směrovány pro: krizový management, 
investice, rozvoj mladých farmářů a pro inovace  a znalosti.

Ve společné zemědělské politice je řada nedořešených 
otázek, mezi které patří i zastropování přímých plateb podle 
velikosti podniku. Pozice České republiky k tomuto problému 
je všeobecně známa a v současné době je jisté, že tento pro-
blém bude řešen na politické úrovni. Nic není defi nitivně roz-
hodnuto. 

Nekalé praktiky na vnitřním trhu

K působení nekalých obchodních praktik, které působí 
na celém vnitřním evropském trhu, byla přijata 14. 4. 2018 
směrnice a nařízení Omnibus. Tím se zavádí:
–  možnost pomoci zemědělcům k lepší spolupráci mezi 

zemědělci a výrobci potravin i spolupráci v rámci asociací,
–  opatření ke zvýšení transparentnosti trhu,
–  opatření proti nekalým obchodním praktikám – ochrana 

zemědělců a malých a středních podniků,
–  defi nováno je zde vše, co je zakázáno.

Pro mlýnský průmysl i výrobce těstovin a další zpraco-
vatele mouky, je Společná zemědělská politika velmi důležitá. 
Produkce pšenice se bez přímých dotací neobejde a ovlivňuje 
i ceny. Ve všech zemích EU je současně snahou vyprodu-
kovat dostatek pšenice pro vlastní potřebu. Jde o dostupnost 
základní suroviny pro výrobu, která navíc přímo ovlivňuje 
ekonomiku mlýnů i kvalitu jejich výrobků. 

Globální obchod se nezastaví

Svět obchodu nabírá rychlost. Rostou obavy států a obje-
vují se tendence k zavádění celních bariér. Technologický 
vývoj přináší rizika pro zaměstnanost a pro rovnost států 
i fi rem. Prožíváme čtvrtou průmyslovou revoluci – robotizaci, 
která mění infrastrukturu. Výroba se tak trochu odstřihla od 
společnosti. Přináší to změny v politice, kde se vytváří prostor 
pro populismus, který reaguje na změny. Jsou snahy o místní 
správu obchodu, což sice může být nakrátko účinné zvládnutí 
změn, ale vývoj to nezastaví. Změny technologické povahy 
umožňují zásadní koncentraci a nadbytek produkce. Obojí 
přináší problémy v konkurenceschopnosti. Platí to stejně pro 
mlýnský průmysl i výrobce těstovin.

Roste nerovnost ve světě, protože silní získávají většinu 
výhod globalizace. Kdo není propojen, prohrává. Roste také 
nerovnost uvnitř států a klesá prosperita. Probíhá neustálá 
změna a mobilita, nekvalifi kovaní mají problém. 

Ve světové organizaci obchodu působí 164 členů, každý 
člen má právo veta. To nepřispívá k řešení problémů světové 
ekonomiky. Jsou různé zájmy zemí a konkurentů. Čím složi-
tější problematika, tím vyšší problém dosáhnout konsensu. 
Ve světovém obchodu jsou znevýhodněny země méně rozvi-
nuté. Je třeba podporovat jejich rozvoj a stanovit pro ně pra-
vidla. Potřebujeme svět spolupráce. K řešení jsou globální 
problémy lidstva i obchodní metody, včetně nástupu digitál-
ního obchodu. 

Přebytek Číny

Export čínského zboží dynamicky roste a ovlivňuje svě-
tové hospodářství prakticky ve všech sektorech. Rozdílné 
jsou ekonomické systémy Číny a ostatních zemí. Tím jsou 
deformovány ceny. Masivní je také čínská státní podpora 
obchodu. Čína aspiruje na světového lídra. Chce být globální 
mocí. Zasahuje to i trh zemědělských komodit a potravin.

Závěry nejenom pro evropské mlynáře

Evropský mlýnský průmysl se za posledních deset let 
výrazně změnil. Strategickými možnostmi jsou konsolidace, 
specializace a jejich kombinace. Zásadní řešení je na národní 
úrovni. V Evropě je pouze několik subjektů, které mají eko-
nomickou a fi nanční sílu řešit strategické změny v celoevrop-
ském formátu. Ostatní fi rmy by měly převzít úlohu vedení 
na národní úrovni. Pozitivní je rozvoj specializace některých 
mlýnských fi rem v segmentech, kde mají dostatek prostoru 
pro růst.

Obchodním modelem je: provozní dokonalost (plně auto-
matizované a bezobslužné provozy s minimálními režijními 
náklady na jednotku výroby), dokonalost řízení (jasná kritéria 
a kontrolní systémy), konsolidace odvětví (výrobně technická 
koncentrace a vysoké výrobní kapacity), využití možnosti spe-
cializace (oves, ječmen, zabývat se okrajovými produkty), 
budování dodavatelských řetězců (buď prodejní síť, nebo doda-
vatelská vertikála) a v neposlední řadě reakce na spotřebitelské 
trendy.

Působení mlynářů na světovém obchodu je omezené, 
ale je jisté, že v zájmu Evropy je exportovat především hotové 
výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Není to pšenice a ani 
do jisté míry mouka, ale jsou to těstoviny, pekařské výrobky, 
trvanlivé pečivo a hotové pokrmy na bázi mouky. Tím více je 
také důležitá efektivní restrukturalizace mlýnů v jednotlivých 
zemích, což je úkolem národních asociací. 

Kongres v tomto duchu přijal závěry a strategické cíle 
pro práci Evropské mlýnské asociace i národních asociací na 
další období.  

�
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100 let pekárenství 
v českých zemích 

– 2. část

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 
výkonný ředitel

Svazu pekařů a cukrářů v České republice, z. s.

V letošním roce slavíme významné výročí 100 let od vzni-
ku českého státu. Za toto období prošla naše země zá-

sadními proměnami v řadě oblastí. Zejména politické změny 
velmi silně ovlivňovaly oblast hospodářskou a měly výrazný 
vliv na způsob výroby potravin. Pekárenský obor zazname-
nal v uplynulém století bezpočet změn, a to jak majetkových, 
organizačních, technických, technologických, tak sortiment-
ních. V prvním díle (Potravinářská Revue 1/2018) se čtená-
ři seznámili s vývojem pekárenství v období první republiky 
a okupace. Druhý díl je zaměřen na období znárodňování 
v 50. letech a následnou etapu výstavby průmyslových kom-
binátů v 70. letech.

50. LÉTA – ZNÁRODŇOVÁNÍ 
Na území Československa bylo v roce 1947 asi 10 tisíc 

pekáren se 45 tisíci pracovníky. Počet pekárenských závodů 
se oproti roku 1938 citelně snížil (ze 14 415 pekáren). Nejvíce 
ubylo těch nejmenších venkovských, v nichž pracoval majitel 
zcela sám nebo pouze s pomocí rodinných příslušníků, pro-
tože stále více klesal zájem o pečení chleba v domácnostech. 

K podstatným změnám ve vývoji pekárenství došlo u nás 
po změně politického režimu v roce 1948. První etapa znárod-
ňování průmyslu, vyhlášená k 28. říjnu 1945, se pekárenské 
výroby nedotkla, neboť pro znárodnění byl stanoven limit
500 zaměstnanců a tohoto počtu nedosahovala v republice 
žádná pekárna. Na základě vyhlášky č. 141 z 24. února 1947 
však již byla znárodněna největší pekárna v Čechách, Odkolek 
v Praze.  V průběhu roku 1948 vydala vláda vyhlášku, podle 
které se znárodňovaly veškeré pekárny s více než 50 zaměst-
nanci nebo s pečnou plochou větší než 40 m2. Například jen 
v Praze se toto znárodnění týkalo 24 pekáren.

Po roce 1949 se přistoupilo podle vládní směrnice k další 
etapě, tj. k postupnému převádění soukromých živnosten-
ských pekáren pod národní podniky nebo podle dohodnuté 
delimitace pod družstevní sféru. Pekárny ve městech přebí-
raly národní podniky, pekárny na venkově družstevní organi-
zace. Bylo to prováděno formou nájmu provozních místností 
a nájmu zařízení. Zásoby v mouce a ostatních surovinách se 
odkupovaly. Jak zaměstnanci, tak i majitelé živností byli přijí-
máni do pracovního poměru přejímající organizací – národním 
podnikem nebo družstvem. Toto vše probíhalo hlavně v letech 
1950–1951. Prvním krokem jejich převzetí byla koncent-
race pekárenské výroby, která byla do té doby roztříštěna do 
mnoha, převážně velmi malých živnostenských provozoven.

Uzavírání živnostenských pekáren

Vzhledem k tomu, že řada zabraných pekáren byla 
v nevyhovujícím technickém a hygienickém stavu s relativně 
malým objemem výroby, rozhodlo se, zda dotyčná pekárna 
zůstane v provozu, nebo bude ihned či v krátké době uzavřena 
a výroba převedena do vhodnější pekárny. Celý tento proces 
byl směřován k vytváření větších, výkonnějších a lépe vyba-
vených celků. Počátkem roku 1958 mělo pekárenské odvětví 
v provozu již jen 4 tisíce pekáren. To znamená, že v průběhu 
prvních 10 let po roce 1948 poklesl jejich počet v českých kra-
jích na třetinu. S výjimkou několika zbylých soukromníků se 
pekárenskou výrobou zabývaly pouze dva sektory – národní 
a družstevní. Národní podniky zahrnovaly zhruba dvě pětiny 
celkového počtu pekáren s 57 % pečné plochy, zbytek provo-
zovala družstva s 43 % pečné plochy.

Únor 1948

Živnostenská pekárna
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Organizace a reorganizace 

První znárodněné velké a živnostenské pekárny se nej-
dříve přičleňovaly ke krajským mlýnským národním pod-
nikům, které celostátně řídilo Generální ředitelství mlýnů 
Praha. Za desetiletí 1953 až 1963 prošly pekárenské národní 
podniky čtyřmi reorganizacemi a delimitacemi. Až teprve 
1. července 1963 dostaly podniky své definitivní názvy 
(Pekárny a cukrárny), jasnější organizační strukturu 
a výrobní program. Vrcholným orgánem pekárenských 
podniků bylo ve všech organizačních formách Ministerstvo 
potravinářského průmyslu, později Ministerstvo zemědělství 
a výživy. Od 1. 1. 1961 přešly podniky pod přímé řízení kraj-
skými národními výbory a převzaly také veškerou cukráren-
skou výrobu. V této podobě (kromě Prahy) působily nadále 
více než 25 let. Obyčejně měly třístupňovou řídicí strukturu: 
podnikové ředitelství, závody a výrobní střediska. Jednotlivé 
podniky si pak zřizovaly podle svých potřeb další specializo-
vaná střediska, např. údržbářské dílny, vývojová střediska, 
úseky dopravy, prodejny, stavebně-montážní čety, učňovská 
střediska apod.

Zavedení třísměnného provozu

Koncentrace a soustřeďování výroby do větších pekáren 
počátkem padesátých let si vynutily zavedení dvousměn-
ného a třísměnného provozu. Tehdy byly též zavedeny 
výkonové normy a úkolová práce. Na základě směrnice 
Ministerstva potravinářského průmyslu z roku 1951 byl 
vydán „Státní katalog prací“ s hodinovými sazbami v jed-
notlivých třídách, se zařazením druhů prací do pracovních 
tříd.

Technické vybavení pekáren 

Strojní a technologické vybavení pekáren se lišilo dle 
jejich velikosti. V malých řemeslných dílnách bylo na nízké 
úrovni. Jednalo se převážně o sólostroje typu míchací stroj, 
dělička, rohlíkovací stroj, pracovní stoly a pece různého typu. 

Před rokem 1949 podíl roštových a tzv. hliněných pecí z cel-
kového počtu představoval téměř 90 % a parních sázecích
7 %, v roce 1955 činil již podíl modernějších parních a sáze-
cích pecí 67,2 %.

V malých pekárnách se zpracovávala pytlovaná mouka, 
později se u větších provozoven začala budovat moučná 
sila. Podmínky skladování surovin a celková úroveň hygieny 
výroby byly na nízké úrovni a neobstály by dnešním poža-
davkům. Když pekárny přešly pod národní podniky, výroba se 
stále rychleji koncentrovala do větších závodů a ty byly vyba-
vovány výkonnějšími a modernějšími stroji. Byla postupně 
odstraněna namáhavá ruční práce a zlepšily se pracovní pod-
mínky pro pekaře.

Rozvoz a prodej pečiva

S výrobou chleba a pečiva byl úzce spojen prodej 
výrobků a jeho distribuce. V počátku 50. let přetrvávala praxe 
prodeje pekařských výrobků v prodejně, která byla součástí 
živnostenské pekárny. Tyto pekařské speciálky mívaly velmi 
omezený sortiment pekařských výrobků, často doplněný 
o balenou mouku či později o koloniální zboží. S uzavíráním 

malých pekáren a rozvojem maloobchodu byly tyto speciálky 
postupně rušeny a pečivo dodáváno do sítě Jednot či Pra-
mene. Větší pekárny s početnějším okruhem obchodů začaly 
postupně používat rozvážkových dodávek nejrůznějších typů 
(např. Aerovky, Praga (Ereny), Robury, později Avie) k dis-
tribuci zboží. Nutno poznamenat, že úroveň hygieny převozu 
byla v té době nesrovnatelná s dnešní dobou. Chléb se pře-
vážel často na podlaze auta, později se zakládal do dřevěných 
fochů. Běžné pečivo se vozilo v drátěných a později dřevěných 
přepravkách.

Trocha pekařské statistiky

V roce 1948 se vyrobilo v českých pekárnách 820 tisíc 
tun chleba a 142 tisíc tun pečiva. V roce 2018 v Česku vyrábí 
750 klasických pekáren ročně 280 tisíc tun chleba a 320 tisíc 
tun pečiva. Poměr výroby chleba a pečiva se tak za uplynu-
lých 70 let zásadně obrátil ve prospěch dražšího (a povět-
šinou méně zdravějšího) pečiva. Celková výroba pekařských 
výrobků klesla za uvedené období zhruba o třetinu. 

Roční spotřeba na obyvatele byla v roce 1948 u chleba 
70,7 kg (dnes 39,7 kg) – tj. klesla téměř na polovinu. Spotřeba 
pšeničného pečiva naopak vzrostla z 16,0 kg na současných 
50,1 kg, tj. zvýšila se trojnásobně. 

Plánované hospodaření

Rozvoz pečiva v 50. letech
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Porovnání spotřebitelských cen pekařských výrobků: 

 

Pekaři ve sportu  – Jan Veselý 

Významnou pekařskou osob-
ností 50. let byl cyklista Jan Veselý. 
S jízdou na kole začínal jako pekařský 
učeň, když v pracovní dny rozvážel 
na jízdním kole pečivo z pekárny do 
místních obchodů, na tomtéž kole 
pak v neděli závodil. Byl 26x mis-
trem Československa, 9x se zúčastnil 
Závodu míru, a tento mezinárodní 
závod také v r. 1949 s náskokem

12 minut vyhrál. V roce 2000 byl vyhlášen za cyklistu století. 
Patří mezi nejuznávanější sportovce – cyklisty na světě. 

Pekaři v politice  – Josef Smrkovský

Další pekařskou osobností, 
o které se to málo ví, byl politik Josef 
Smrkovský. Narodil se ve Velence 
nedaleko Nymburka. Vyučil se 
pekařskému řemeslu a několik roků 
pracoval v Pražských pekárnách 
jako odborářský funkcionář. Poli-
ticky byl činný již před 2. světovou 
válkou, ale hlavně po roce 1945. 
V období Pražského jara v roce 
1968 se stal předsedou Národního shromáždění ČSSR. 
S nástupem normalizace byl postupně zbaven veškerých 
funkcí a v roce 1970 vyloučen z KSČ. V lednu 1974 umírá 
v zapomnění. 

50. léta v českém pekárenství byla ve znamení zásadních 
majetkových změn, uzavírání nevyhovujících provozoven, 
zavádění centrálního řízení, rozšiřování mechanizace 
a zvyšování produktivity práce. V 60. letech pak pozvolna 
začíná éra budování průmyslových kombinátů, která vrcholí
v 70. a 80. letech.

70. LÉTA – MODERNIZACE VÝROBY
V období po roce 1969, které je též nazýváno jako „Husá-

kova normalizace“, došlo v pekárenském oboru k zásadní 
změně výrobně-technické základny. Byl vytyčen politický úkol 
přebudovat živnostenskou pekárenskou výrobu celoplošně na 
průmyslovou velkovýrobu. V politickém „slovníku“ té doby se 
jednalo o proces: „…řešení další etapy rozvoje, kterou lze nazvat 
dokončením komplexní mechanizace a zavádění vstupních etap 
automatizace výroby. Složitost tohoto úkolu si vyžaduje kom-
plexní přístup, který zahrnuje optimalizaci surovinové základny, 
šíře a skladby sortimentu a výrobních technologií a z toho vyplý-
vající požadavky na vývoj nové techniky a přípravu odborných 
kádrů. Jedním ze základních předpokladů pro dosažení tohoto 
cíle je přestavba sortimentu, který musí splňovat požadavky 
dalšího zvýšení jakosti výrobků a efektivnosti výroby při plném 
respektování zásad racionální výživy a požadavků na plnou 
mechanizaci výroby. V souladu s těmito požadavky byla prove-
dena racionalizace receptur a tvarů sortimentu pekárenských 
výrobků.

Pomineme-li politický kontext té doby, uskutečnilo se 
v 70.–80. letech zcela zásadní přebudování výrobně-tech-
nické základny pekárenského oboru směrem k průmyslové 
výrobě. Na rozdíl od těžkých pracovních podmínek pekařů na 
počátku 20. století se v jeho druhé polovině situace zcela změ-
nila. Nejenže měly podniky kompletní hygienická zařízení, 
odpočinkové místnosti s možností občerstvení, ale od šede-
sátých let si stavěly vlastní podniková rekreační střediska pro 
letní a zimní dovolenou, tak jak to v dobách socialismu bývalo 
běžné v celé republice.

Koncentrace výroby
do průmyslových kombinátů

Začátky budování průmyslových kombinátů lze datovat 
již do roku 1959, kdy byly uvedeny do provozu první tři nové, 
na svoji dobu velmi moderní průmyslové pekárny typu S III 
– v Karviné, Českých Budějovicích a v Janově u Litvínova. 
Největší „boom“ výstavby pekárenských kombinátů nastal 
však v 70. a 80. letech. Byly již vybaveny průběžnými pecemi 

a dávaly předpoklad napojování mechanizačních linek umož-
ňujících kontinuální průběh pekařské výroby. Na výrobu 
chleba byl uveden do provozu unikátní kontinuální výrobník 
kvasů a těst (KVT) a na výrobu běžného pečiva kontinuální 
výrobník pšeničných těst (KVPT). V roce 1975 byla uve-
dena do provozu Michelská pekárna, která svým technickým 
a technologickým vybavením patřila k nejmodernějším 
pekárnám v Evropě. Zvyšování výrobní kapacity nových, tzv. 
„okresních“ pekáren umožnilo rozšířit okruh zásobování, 
který obvykle pokrýval celý okres. O vysoké míře koncentrace 

Pekařská prodejna v roce 1960

Rok 1960  2018
chléb (1 kg) 2,60 Kč   24 Kč 
rohlík 0,30 Kč    2 Kč
veka vodová 2,00 Kč   18 Kč
vánočka (460 g) 5,00 Kč   40 Kč

Michelská pekárna
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výrobních kapacit svědčí skutečnost, že koncem roku 1989 
bylo v provozu 75 komplexně mechanizovaných pekáren-
ských kombinátů.

Rozšiřování sortimentu a balení 

Zatímco v 50. letech dominoval v sortimentní struk-
tuře a spotřebě pekařských výrobků jednoznačně chléb, 
v 60. letech se situace začala postupně měnit. Se zlepšenou 
ekonomickou situací a vyšší koupěschopností obyvatelstva 
se začal zvyšovat podíl běžného a dražšího jemného pečiva. 
70. léta v pekárenství pak charakterizuje postupné rozšiřo-
vání výrobního sortimentu o nové druhy výrobků, které více 
korespondovaly se změnou životního stylu a spotřebitelských 
zvyklostí. Zejména ve větších městech a průmyslových aglo-
meracích s vyšší zaměstnaností žen ubývá „domácího pečení“ 
a pekařské a cukrářské výrobky se více kupují v obchodech. 
Zároveň se začíná prosazovat po vzoru západních zemí i trend 
balení výrobků. Nové výrobní linky umožňují rozšíření sor-
timentu o inovační výrobky. Přesto v porovnání s dnešní 
nabídkou v pekařských speciálkách či pekařských úsecích 
marketů byla tehdejší nabídka sotva třetinová.

Legislativa a ČSN 

Základním legislativním 
předpisem upravujícím výrobu, 
kontrolu a dodávky všech druhů 
pekařských výrobků byly tzv. ČSN. 
Československé státní normy 
byly na pekařské výrobky vydá-
vány zhruba od roku 1964. Vedle 
všeobecných podmínek rozdě-
lovaly výrobky na tržní druhy, 
jednotně stanovily suroviny a přísady, určovaly způsob smy-
slové a fyzikálně-chemické kontroly jakosti, určovaly způsob 
balení, dopravy a skladování výrobků. U balených výrobků 
stanovily způsob označení parametrů: název výrobku, ozna-

čení výrobce, datum výroby, 
hmotnost výrobku, datum pou-
žitelnosti či minimální trvanli-
vosti, záruční doba. ČSN platily 
do roku 1992, kdy je postupně 
začaly nahrazovat podnikové 
normy jednotlivých výrobců. 
Legislativní vakuum po zrušení 
ČSN začaly v 90. letech vyplňovat 
komoditní vyhlášky platné pro 
jednotlivé obory výroby potravin.

Nástup zlepšujících přípravků 

S rozvojem průmyslových pekárenských kombinátů 
se začínají ve složení výrobků objevovat také první zlepšu-
jící přípravky. Patřily mezi ně např. Diasta či řady Diapolů. 
Jejich hlavním úkolem bylo vhodně doplnit surovinové slo-
žení výrobků, zlepšit jejich technologické vlastnosti, standar-
dizovat kvalitu a snížit procento nestandardní výroby. 

První pokusy zamrazování pečiva

Do období 70. let spadají i první praktické pokusy 
o zmrazování pečiva. Hlavním důvodem byla snaha pekáren 
o předzásobení – vytvoření výrobkové rezervy pro období 
vykrytí zvýšených objednávek trhu v období kumulovaných 
svátků či pro případ poruchy výrobní linky. Mrazírnami byly 
vybaveny např. pekárny Ostrava-Poruba, Ústí nad Labem 
– Hrobice, Děčín, Janov, Chomutov či Michelská pekárna. 
Proces byl rozdělen do čtyř fází – předchlazení, zmrazování, 
skladování a rozmrazování. Vzhledem k vysoké energetické 
náročnosti a nárůstu nových výrobních kapacit po roce 1990 
bylo od tohoto technologického principu zastavujícího proces 
stárnutí pečiva v 90. letech upuštěno.

Oblast výzkumu a vzdělávání

Významný vliv na zavádění nových trendů do výroby 
a přípravu kvalifi kovaných řídicích pracovníků měly v 70.–
80. letech tři významné instituce. Výzkumný ústav mlýnského 
a pekárenského průmyslu, sídlící v Praze Na Pankráci. Byl 
centrem a nositelem výrobních, technických a technologic-
kých inovací v oboru. Přispěl k rychlejšímu a komplexnějšímu 
zprůmyslnění výroby i  díky zařízení, jejichž vzory byly dove-
zeny ze zahraničí a staly se „inspirací“ pro zavedení tuzemské 
výroby. Fakulta potravinářské a biochemické technologie 
VŠCHT Praha se zasloužila o vzdělání vysoce kvalifi kovaných 
mlýnských a pekárenských odborníků a vydání řady odbor-
ných prací a publikací sloužící k rozvoji  oboru.

SPŠ potravinářské technologie Pardubice přispěla 
ke vzdělání a výchově stovek či spíše tisícovek pekařských 
a cukrářských odborníků, kteří na této „Alma mater“ našeho 
oboru získaly cenné teoretické i praktické informace a poznatky 
k pozdějšímu řízení pekařských a cukrářských podniků. 

70. a 80. léta znamenala pro český pekárenský obor 
díky budování moderních průmyslových kombinátů značný 
kvalitativní skok směrem ke koncentraci výroby, automa-
tizaci výrobních procesů, růstu produktivity práce a roz-
šíření sortimentní nabídky. O rozsáhlosti změn v českém 
pekárenství hovoří nejlépe čísla. Počet pekáren se snížil 
z řádu několik tisíc v roce 1948 na 75 pekáren – průmyslo-
vých kombinátů v roce 1989. Tento revoluční proces ovlivnil 
pracovní a životní osudy tisíců zaměstnanců a jejich rodin. 
Přestože byl v rovině personální často bolestivý či tragický, 
pozitivní změny, které přinesl do pekárenského oboru, jed-
noznačně převažují. V závěru této etapy na konci 80. let 
snesl český pekárenský obor srovnání s obory ve vyspělých 
státech západní Evropy.

V příštím díle se bude autor věnovat revolučním změnám 
v pekárenském oboru po roce 1989 a transformaci trhu. Cyklus 
100 let pekárenství v Čechách bude zakončen hodnocením 
stavu oboru na počátku 21. století.  �

Výroba chleba na kontinuální lince
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Společnost PENAM, a. s., potvrdila, že její pekařské vý-
robky patří k nejlepším na trhu, když získala čtyři oce-

nění v soutěži Chléb roku 2018 pořádané Svazem pekařů 
a cukrářů v České republice. 

Vynikající chléb roku 2018 získaly tyto 
výrobky značky Penam:

�  Konzumní chléb z PEKÁRNY ZELENÁ LOUKA
�  Konzumní chléb z PEKÁRNY ROSICE
�  Chléb „bez hranic“ Quinoa z PEKÁRNY OLOMOUC
�  Chalupářský chléb „bez hranic“ z PEKÁRNY ROSICE

Dva z výrobků oceněných jako vynikající chléb roku 
– Chalupářský bochník a Konzumní chléb – pocházejí ze 
stejné pekárny, z PEKÁRNY ROSICE. Tato pekárna je ben-
jamínkem ve skupině Penam, která do velké rodiny pekáren 

přibyla teprve v únoru minulého roku. Pyšnit se může nej-
modernějšími technologiemi a úctyhodnou kapacitou. 
Díky tomu pekárna dosahuje vysoké úrovně kvality, stálosti 
výrobků, efektivity, ekologie a čistoty výroby. Za všechny 
instalované systémy můžeme zmínit automatické dávkování 
surovin, vyspělé technologie pro vedení kvasu, šetrné zpra-
cování těsta s relaxací, automatizované mytí přepravek nebo 
kontrolní systémy v moderní laboratoři. Tyto technologie 
vychází z bohatého know-how společnosti PENAM, a. s.,
a z úzké spolupráce s vybranými dodavateli. Díky moder-
nímu vybavení a nadšení lidí, kteří v pekárně pracují, doká-
zaly Rosice získat tak krátce po svém otevření dvě ocenění pro 
své vynikající chleby. Velké uznání patří lidem z této pekárny 
i zákazníkům, pro které pekárna vznikla a díky kterým denně 
peče tisíce oceněných chlebů.

 PENAM, a. s. 

�

Druhá nejmladší pekárna PENAM 
zazářila v soutěži Chléb roku

Tým Penam z Rosic, Olomouce, centrály a Zelené louky po převzetí diplomů. Zleva: Zdeněk Vymazal, Magda Aldorfová, Matěj 
Novotný, Dalibor Česák, Jaroslav Kafka a Václav Bozděch
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Backaldrin 
a vzdělávání

PETR MACH,
jednatel společnosti backaldrin s.r.o.

Backaldrin klade dlouhodobě velký důraz na odborné 
vzdělávání. Neprodáváme jen suroviny, ale nabízíme 

spolu s výrobky i technologické poradenství. Znalosti a do-
vednosti jsou pro úspěch každého pekaře klíčové. V rámci 
mateřské fi rmy, v Domě Chleba v Astenu u Lince, dnes dis-

ponujeme několika testovacími pekárnami, kde probíhá 
příprava, vývoj a testování výrobků. Najdeme zde tři pe-
kárny pro exportní aktivity, jednu pro německý a rakous-
ký trh, dále pekárnu určenou pro vývoj a testování nových 
surovin. Samozřejmostí je také pekárna pro výstupní kon-
trolu závodu, kde se z právě vyrobených surovin provádí 
pekařská zkouška a teprve potom jsou uvolněny na expe-
dici. Každá pekařská dílna je plně vybavená, obsahuje vy-
bavení od nejrůznějších fi rem, aby bylo možné vyzkoušet 
i ideální kombinace strojů a pecí. Disponujeme také dvě-
ma cukrářskými dílnami a kontinuální linkou pro výrobu 
těsta. Veškeré toto zařízení je využíváno i našimi zákazní-
ky. Testovací pekárnu však mají i jednotlivé fi liálky nejen 
v celé Evropě, včetně českého Kladna a Slovenska.

Předávání zkušeností a pravidlo 10 000 hodin

Zaměřujeme se na interní vzdělávání vlastních zaměst-
nanců, protože svět kolem nás se neustále mění, a jak se často 
říká, nic není jistějšího než změna. Změna strojů a techno-
logií, změna používaných surovin, změna preferencí spotře-
bitele, změna hygienických norem a předpisů pro správnou 
výrobní praxi. A s novými věcmi je nutné se stále seznamovat 
tak, jak se mění trh a další okolní podmínky. 

Velmi často nabízíme naše školicí prostory také našim 
zákazníkům, kteří mají možnost si zde vyzkoušet praktické 
věci, které by za normálních okolností narušovaly chod jejich 
provozoven. Bonusem je i to, že je nikdo nezdržuje, pokud 
„jen něco chce“, a může se na školení nebo testování plně sou-
středit. V rámci školení vždy zajišťujeme zákazníkům i teore-
tickou část, vztahující se k tématu, podanou na takové úrovni, 
aby jí bylo možné rozumět a využít v praxi, bez zdlouha-
vých akademických disputací. Nemluvíme například složitě 
o tom, jaké veškeré chemické procesy probíhají při kynutí, 
nepíšeme chemické rovnice, které od školních dob většina 
lidí stejně zapomněla, snažíme se popsat kvasinku jako živý 
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organismus, aby byl výrobek hezky nakynutý a měl správný 
tvar a strukturu, potřebuje optimální výživu a podmínky pro 
život. Je to lépe představitelné než grafy plné čísel a křivek. 
To si mohou zájemci nastudovat v tzv. chytrých knihách, kte-
rých je napsáno více než dost. U nás se mohou ptát, disku-
tovat, zjišťovat zkušenosti našich odborníků s mnohaletou 
praxí a dobrat se řešení pro svůj problém, projekt a konkrétní 
řešení. 

Fotoreportáž k tomuto textu vznikla právě při takovém 
školení pro jednoho významného zákazníka, který projevil 
zájem proškolit své manažery mimo jiné ve výrobě kynutých 
těst a smažených koblih. Prošli jsme správnou výrobu, upo-
zornili na kritická místa výroby, zákazníci si měli možnost 
těsto a výrobky takzvaně osahat a sami vyzkoušet. 

Jednou zažít je lepší než stokrát slyšet. Úkolem takových 
setkání je pak především osvěžení znalostí, výměna zkuše-
ností, vytipování kritických míst ve výrobě, kde se rozhoduje 
o kvalitě a výsledku. Vše začíná už dodržením receptu, časů, 
teplot a v neposlední řadě zdravého úsudku, který se zís-
kává praxí a učením. Možná jste slyšeli o pravidle 10 000 ho-
din. To říká, že znalosti jsou dostatečně zažité alespoň
po 10 000 hodinách reálných zkušeností. To je v reálném 
životě asi 10 let práce, pokud budeme denně získávat zku-
šenosti 4 hodiny. Odborníkem se člověk nerodí, ale stává, 
pokud se tedy nenarodí génius typu Mozarta, který kom-
ponoval již v pěti letech. Toto pravidlo se může vztahovat 
na hudebníky, sportovce, lékaře, učitele, ale i řemeslníky, 
pekaře nevyjímaje. Nicméně, aby mohl mladý odborník 
odborně růst, potřebuje kolem sebe zkušenější kolegy, ideál-
ně by se měl učit od těch nejlepších v oboru. Proto věhlasní 
profesoři učí na lékařských fakultách, proto je dobré mít 
ve sportovním týmu nejen mladé a perspektivní sportovce, 

ale i zkušené rutinéry. Klíčové je zde i vlastní motivace, zda 
se mladý odborník chce učit a růst, zda je otevřený novým 
informacím a zkušenostem. 

Systém vzdělávání pekařů v Rakousku 

Systém profesního vzdělávání pekařů je v Rakousku 
trochu odlišný než u nás, během doby učení se mladí 
pekaři dostávají zejména do praxe a tráví týden ve škole 
a týden v pekárně. Pokud chce získat titul mistr pekař nebo 
mistr cukrář, musí mít po vyučení minimálně 3letou praxi 
v pekárně, během které absolvuje i další teoretické vzdělá-
vání. Teprve potom může složit mistrovskou zkoušku a stát 
se oficiálně pekařským mistrem. A když si představíte,
že takový systém vzdělávání zabere 3–4 roky školy a 3 roky
dalšího vzdělávání, pak se již blížíme k oněm zmiňovaným 
10 000 hodinám reálných zkušeností. Stejně tomu tak 
bylo i v minulosti, jak s oblibou říkáme, od dob Rakouska-
-Uherska. Učedník složil zkoušku (dokončil školu) a jako 
tovaryš (pokud složil závěrečnou zkoušku) vyrazil na zku-
šenou do světa, a pak se teprve mohl stát za podmínek urče-
ných cechem mistrem (mistrovská zkouška). Jak vidíte, 
všechno už tu bylo, princip se nezměnil, pouze se přizpůsobil 
dnešním podmínkám a terminologii. Do vzdělávání se zde 
zapojují tři subjekty: v první řadě odborné školy (zřizovateli 
škol jsou spolkové země, což odpovídá naším krajům), dále 
podniky a fi rmy, kde žáci provádějí odbornou praxi, a velmi 
často v podniku potom i zůstávají. V rámci backaldrin cen-
trály v Rakousku vykonává praxi rovněž vždy několik učňů 
z ročníku a jejich praxe nespočívá samozřejmě v úklidu 
a čistění plechů, vidí svým zkušenějším kolegům pod ruce 
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a můžou se od nich učit, a hlavně ptát se. Třetím pilířem 
vzdělávání jsou profesní organizace a cechy, které žáky 
vzdělávají již v době studia, a následně na školní vzdělávání 
navazují dalšími odbornými kurzy a vzděláváním s ohledem
na legislativu, správnou výrobní a hygienickou praxi, potřeby 
zaměstnavatelů. Samozřejmé jsou i exkurze do výrobních 
i strojírenských závodů, které pořádají rovněž pravidelné 
zaškolení na nové technologie.

Rakousko si velmi dobře uvědomuje i další důležitý 
efekt komplexní podpory učňovského vzdělávání. Jakožto 
země s velkým počtem přistěhovalců a jejich rodin nabízí 
učiliště dobrou možnost pro sociální integraci mladých lidí 
a otvírá dveře ke stabilnímu povolání. Tito lidé pak pra-
cují, dostávají spravedlivou odměnu za práci, nezůstávají
na úřadech práce a nejsou příjemci sociální pomoci. Nejde 
jen o pekaře, ale o všechny absolventy řemeslných oborů, 
čímž se vytváří dobré zázemí pro průmyslové, zpracova-
telské a další podniky, které jsou motorem hospodářství.
Po tom ostatně volají i naše české profesní průmyslové svazy. 
Ne vždy jsou však ochotny převzít část nákladů a odpověd-
nost za vzdělávání, raději by dostávali ze škol už hotové 
odborníky, což není reálné. 

Problémem dneška nejsou lidi

Ani v Rakousku však vše nefunguje ideálně, nedělejme 
si iluze. Přestože absolventi řemeslných oborů, kam pekaři 
nepochybně patří, vykazují dlouhodobě nejnižší procento 
nezaměstnanosti, je i zde patrný nedostatek dostatečně moti-
vovaných učňů. Situace je v Rakousku stejná jako u nás nebo 
na Slovensku. Nedostatek učňů a posléze i zaměstnanců
je bolestí dnešní doby. Je to dáno jednak demografickými 
důvody, dětí je méně a řemeslo jako takové neláká, mnohé 

obory jsou atraktivnější. Atraktivnější tím, že nejsou při studiu 
ani v praxi tak náročné, nejde o práci na směny, manuál-
ně náročnou práci, případně jsou jiné profese lépe placené. 
Pekařské platy patří v rámci potravinářského oboru stále 
k nejnižším. Dalším důvodem je obecná nechuť mladých se 
dlouhodobě vzdělávat. Vše nejlépe teď, hned a nejlépe bez 
práce a námahy. 10 000 hodin je moc. Platí to i o vzdělání a zís-
kání dobrého místa. Pracovat ve skladu typu Amazon nebo 
jako operátor linky něco lepit či šroubovat se naučíte určitě
do měsíce, na to nepotřebujete systém celoživotního vzdě-
lávání, jako je tomu u vysokoškolských profesí, ale i řeme-
slníků. Jste pracovní silou, která, když se opotřebuje, je 
nahrazena. Dříve bylo běžné, že lidé v podniku zůstávali pra-
covat celý život. Chybí loajalita a soudržnost zaměstnance 
s fi rmou, nemají problém odcházet za lepším i mimo obor, 
kriticky dodávám, že i zaměstnavatelé se ke svým zaměst-
nancům nechovají vždy férově. Dnes se zejména ve velkých 
fi rmách člověk s delší než 10–20letou praxí v podniku hledá 
skoro jako jehla v kupce sena. Zato jsme odborníky v refor-
mách, včetně těch zaměřených na vzdělávání, místo abychom 
ctili postupy ověřené léty a tradice.

Klíčem k úspěchu je motivovaný spolupracovník

Osobně se domnívám, že klíčem k úspěchu každé 
fi rmy jsou zaměstnanci. Bez nich nemůže fungovat žádná 
fi rma ani podnik, byť by byl majitel nebo manažer sebege-
niálnější. Jak je však získat a udržet? Vytvořit příhodné pra-
covní podmínky? Spokojený zaměstnanec přeci neodchází. 
Někdo je však schopen podávat kvalitní výkon jen pod 
tlakem. Motivace odměnou a strachem? Cukr a bič? Každý asi
 ke spokojenosti a motivaci potřebuje něco jiného. Jaké jsou 
nejčastější důvody, proč lidé mění zaměstnání? V průzkumech
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se nejčastěji uvádí plat a další benefi ty, od stravenek přes mobil, 
počítač, auto atd. Prostá snaha jít za lepším, na vyšší místa,
za lepší plat, jak se zpívá v jedné písničce, mít se materiálně 
lépe. Dále lidem nevyhovuje stereotyp práce a chtějí změnu, 
to je také důvodem, proč mění obor a případně se rekvalifi -
kují na jinou profesi. Velmi častým důvodem je rovněž špatná 
kvalita vztahů na pracovišti jak s kolegy, tak i s nadřízenými. 
Lidem také chybí uznání nadřízených za práci navíc či přesčas 
(ano je to tak, prostá pochvala a poděkování) a nemožnost 
vyjadřovat na věci a fi remní procesy názor. 

Pracovní místo obecně daleko méně mění ženy než muži, 
a zde zejména mladí muži do 25 let. Co je velice zajímavé,
že nejméně mění místa státní úředníci. Ať si čtenář, který 
dočetl až sem, zkusí odpovědět proč. Roční fl uktuace kolem 
10–15 % je prý v našich podmínkách a prostředí normální 
a běžná.

Krize je příležitost k tomu,
dělat věci jinak a lépe

Faktem je, že pekařů je v pekárnách málo. Neznám 
pekárnu, která by hlásila plný stav. Hledají pekaře, pomocné 
síly do výroby, řidiče, kde se dá. Nejinak je tomu ale i ve sta-
vebnictví, zdravotnictví, strojním průmyslu, chybí řidiči auto-
busů. Dříve chyběli fi rmám jen odborníci, dnes už všechny 
profese. Je to daň za úspěch, za dobře fungující hospodářství 
a za konjunkturu.

Cesta automatizace a robotizace je pro malé i některé 
střední podniky nereálná, v dotacích se nevyznají, často jsou 
podmínky pro ně nesrozumitelné a výsledek podané žádosti 
nejistý. Řemeslní pekaři své výrobky, až na čestné výjimky, 
prodávají stále příliš levně. Přitom jejich náklady na tisíc 
vyrobených rohlíků jsou násobně vyšší než náklady vel-
kopekárny. Otázkou je rovněž, zda zákazník–konzument, 
dokáže vždy ocenit poctivé řemeslo a ruční práci. Že je krůta 
z farmy, zelenina nebo vajíčka dražší než v běžném obchodě, 
už si lidé zvykli, u chleba a pečiva mám ten pocit, že s tímto 
faktem ruční výroby pekaři málo pracují, i když i to se alespoň
na farmářských trzích pomalu mění. Dostanou-li za své zboží 
málo zaplaceno, nemají pak peníze nejen na rozvoj pekárny, 
investice do oprav a obnovy strojů, ale ani na vyšší mzdy. 
Zhoršují se tak postupně pracovní podmínky, provozy tech-
nicky zastarávají, další lidé odchází za lépe placenou prací 
a lepšími pracovními podmínkami a ti, kteří místo nich při-
cházejí, nemají často ani takovou kvalitu a produktivitu jako 
ti předchozí. Mnohdy jde i o cizince se špatnou nebo žádnou 
znalostí češtiny nebo o lidi, kteří možná ani pracovat nechtějí. 
To otráví i ty, co zatím zůstávali. Začarovaný kruh. 

Budeme-li stále opakovat stejné postupy, dostaneme 
vždy stejné výsledky. Je nutné mít vizi, kam se má firma 
posunout. Jako majitelé a manažeři fi rem máme jedinečnou 
možnost to ovlivnit. Budeme soupeřit s velkými řetězci 
a prodávat i ve svých prodejnách rohlík za 1,20 Kč? Nebo 
se raději zaměříme na skutečnou kvalitu a nabídneme něco 
jedinečného, jiného? Znám pekařství, která prodávají chléb 
v ceně 100 Kč/kg. To je proti 20 Kč za chléb typu Šumava 
slušné, ne? Existují dnes již příběhy pekáren, které krizi cen 
a nedostatek zaměstnanců pochopili jako výzvu ke změně 
fi lozofi e svého podnikání. Ze tří pracovních směn je jedna, 
zrušily se neefektivní rozvozy po pár kusech, větší důraz
se přesunul na své prodejní jednotky a na skutečnou kvalitu 
hotových výrobků. Zaměřují se nyní nejen na ranní prodej 
pečiva, ale i snacky ke svačině s sebou, obědové polévky, 
lahůdky, nápoje, aby měl zákazník důvod přijít v kterou-
koliv denní dobu. Změnu si tak nyní může pochvalovat i sám 
majitel, který dříve večer pekl a ráno ještě rozvážel. Vyrábí 
méně, obrat se snížil, zvýšila se ziskovost a práce ho víc těší 
a má i víc času. To samé platí i pro jeho klíčové zaměstnance, 
kteří nejsou tak uhonění, nemusí neustále zaškolovat nové 
kolegy, kteří odchází už ve zkušební době. Pak rádi přivedou 
i známého, aby pracoval v dobré fi rmě, a je možné personál 
stabilizovat. Krize vyústila ve změnu s následnou stabilizací, 
protože šéf šel do rizika a vystoupil z nefunkčních stereo-
typů.

Nemám obavu, že z tohoto začarovaného kruhu nedo-
statku lidí a nízkých cen není cesty ven. Chce to jen více 
odvahy, brát zaměstnance jako partnery svého podnikání 
a vytvářet podmínky pro jejich spokojenost a rozvoj. Věřit 
v to dobré v nich.   

�
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Pečeme pro vás 
s láskou.

WWW.NOPEK.CZ
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Exkurze studentů 
gastronomie na 

ekologické farmy 
nebo k výrobcům 

biopotravin

Ing. ANDREA HRABALOVÁ,
PRO-BIO LIGA 

Baví nás osvěta a vzdělávání, aktivity cílené na mladé 
lidi a propagace ekologického zemědělství a biopotra-

vin – to vše se spojilo hned ve dvou projektech. Projektu 
Bio v regionu a Učíme se vařit bio. V rámci obou těchto 
projektů mají studenti zapojených středních odborných 
škol gastronomického zaměření možnost vypravit se na 
exkurzi na ekologickou farmu nebo k výrobci biopotravin. 
Protože se jedná vždy o úžasná hospodářství či potravi-
nářské provozy, rozhodli jsme se o zážitky podělit a vznikl
tento seriál osmi reportáží. 

Začneme návštěvou FARMY Otročín a provozu mlé-
kárny Hollandia, kam jsme zavítali se studenty Hotelové 
školy a Středního odborného učiliště v Mariánských Lázních. 
Příště se můžete těšit na návštěvu farmy Kunclův mlýn neda-
leko Sedlčan s chovem masných plemen skotu a ovčí farmy 
Menčíkových v Šonově s faremním zpracováním mléčných 
výrobků.

Návštěva jedné z největších ekofarem
s chovem mléčných krav v Evropě

Díky projektu Bio v regionu se v polovině letošního 
dubna uskutečnil další výjezd studentů na certifi kovanou eko-
logickou farmu. Studenty hotelové školy zaujalo, že hospo-
dařit ekologicky je možné i na tisících hektarech. FARMA 
Otročín s. r. o. se specializuje na tržní produkci mléka. Chová 
550 dojnic plemene český strakatý skot a obhospodařuje 
přes 1600 hektarů zemědělské půdy v režimu ekologického 
zemědělství. Polovinu pozemků tvoří louky a pastviny, polo-
vinu orná půda, kde se pěstují obiloviny a pícniny ke krmným 
účelům. Farma patří k největším producentům biomléka 
v České republice i v rámci Evropy. 

Podle Ing. Richarda Tintěry, ředitele farmy a jednoho 
ze čtyř jednatelů, je hlavní zásadou provozu v ekologickém 
režimu snaha o soběstačnost a uzavřenost koloběhu. Je 
tedy nutné z pozemků získávat dostatek vlastního krmiva pro 
dojnice, produkovat kvalitní surovinu – mléko v optimálním 
nikoli maximálním množství a dostat zpět do půdy živiny 
(hnůj, kejdu) k jejímu udržení v dobré kondici. 

Hlavním produktem farmy je mléko. Denně se zde 
nadojí okolo 10 000 litrů mléka. Roční užitkovost dosahuje 
6 500 litrů na dojnici. Nadojené biomléko putuje do osm kilo-
metrů vzdálené mlékárny Hollandia, zhruba pětina je expor-
tována do Německa přes odbytové družstvo České biomléko, 
jež sdružuje české producenty biomléka od roku 2012.

Velkou výhodou je umístění farmy v okolí Krásného 
Údolí, a to doslova. V sousedství chráněné krajinné oblasti 
Slavkovský les – jedné z nejčistších krajin republiky s rozsáh-
lými pastvinami, lesy a rybníky, což má vliv na standardně 
vysokou kvalitou místního mléka.
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Tradiční přístup v Hi-Tech stylu

Roboti na přihrnování senáže do krmných žlabů, dál-
kový senzor porodu u krav, napájecí automaty pro telata 
v období mléčné výživy po narození s hlídáním teploty i pat-
řičného množství, obojky sledující aktivitu krav, obojky 
ke sledování produkce mléka u jednotlivých dojnic, auto-
matické vyhrnování kejdy či wellness koutek pro dojnice 
s drbadly. 

To není sci-fi  ani farma roku 2050. To je realita na FARMĚ 
Otročín, kde nové technologie a inovace výrazně usnadňují 
lidskou práci, ale hlavně zvyšují pohodu zvířat, jejich zdra-
votní kondici a následně pozitivně ovlivňují produkci mléka. 
Nechybí tu ani experiment s Pláničkovou metodou z neza-
pomenutelné české komedie Slunce, seno, jahody v podobě 
hudební kulisy na dojírně. A proč ne. Na farmě jsou ote-
vřeni novým věcem, inovují a nechávají se inspirovat doma 
i v zahraničí. „Přispívá k tomu určitě i mladý kolektiv zhruba 
třiceti pracovníků farmy, kdy průměrný věk máme okolo 30 let 
a nejsme tolik zatíženi dřívější zemědělskou praxí,“ vysvětlil 
žákům průvodce Ing. Martin Všechovský.

Jasné plány do budoucna

Vedení farmy má jasnou 
strategii, kam se chce posunout 
v dalších letech. Snahou je se 
dále profesionalizovat a zefek-
tivnit produkci mléka a navýšit 
ještě o třetinu stavy dojnic na 
650 kusů. Stále však za pod-
mínek ekologického chovu. 
To znamená, zejména dopřát 
v sezoně pobyt dojnicím na 
pastvině mezi ranním a odpo-
ledním dojením a zajistit jim 
co nejpřirozenější životní pro-
středí. 

Úplnou novinkou je mlékomat. Umožňuje prodej vlast-
ního mléka z farmy, nepasterizovaného jen zchlazeného po 
nadojení, za cenu 20 korun za litr do vlastních nádob. „Pro-
vozujeme jediný mlékomat v Karlovarském kraji a jediný
biomlékomat v České republice. Zatím je objem prodaného 
syrového mléka ze dvora minimální, jelikož jde o novou věc 
– prodej jsme spustili teď od ledna,“ dodal Ing. Martin Vše-
chovský.

Po naší návštěvě je jasné, že farma rozhodně nezahálí. 
Jasnou vizi by jim mohla závidět leckterá komerční fi rma. 
I my jsme se nechali řádně inspirovat a držíme palce.

Návštěva mlékárny v Krásném Údolí
– jogurty, jogurty a zase jogurty

Studenti Hotelové školy a Středního odborného učiliště 
v Mariánských Lázních dostali příležitost nahlédnout také 
do provozu mlékárny Hollandia. Příběh ryze české mlékárny 
Hollandia Karlovy Vary, s. r. o., která se specializuje na výrobu 
jogurtů, a najdeme ji v malé obci Krásné Údolí v západních 
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Čechách, začal inspirací v Holandsku. Zde, stejně jako v dal-
ších zemích Evropské unie, byly kvůli nadprodukci mléka 
a mléčných výrobků zavedeny kvóty na jeho průmyslovou 
výrobu. Překročení kvót EU trestala fi nančními sankcemi. 
Výjimkou ovšem bylo, když farma nadprodukci zpracovala do 
svých vlastních výrobků. 

Z obavy z pokut za překročení kvót začali zemědělci spo-
lupracovat a zpracovávat své přebytky mléka pomocí mobil-
ních mlékáren. Koordinace farem a dohoda o společném 
značení výrobků vyústila nakonec v celoroční produkci lokál-
ních „selských“ mléčných výrobků, o které byl na trhu zájem.

A právě přivezením mobilní mlékárny do Česka a využití 
nápadu na zpracování přebytků mléka z farem odstartovala 
historie mlékárny Hollandia. Odtud tedy pochází název mlé-
kárny i jejího hlavního výrobku „selský jogurt“. 

Mlékárna byla založena v roce 1991, kdy byla z Ho-
landska dovezena první výrobní linka. V Krásném Údolí 
funguje mlékárna od roku 2003, kdy investovala do nových 
výrobních prostor tehdy nákladem přibližně 140 milionů 
korun. Investice se samozřejmě dotkly i technologií. Co ale 
zůstalo, byl proces výroby jogurtu. Základem všech jogurtů 
je mléko a jogurtová kultura – nic víc, nic míň. Jediné, v čem 
se liší, je způsob zrání. Selské jogurty zrají přímo v kelímku, 
krémové jogurty zrají v tanku, a potom jsou rozmíchány 
s ovocem a plněny do kelímků. 

Mlékárna dnes vyrábí selské jogurty, krémové jogurty, 
BiFi drinky a nově i jogurtové smoothie a zmrzlinu ve dvou 
variacích s pravou belgickou čokoládou. Denně se zde zpra-
cuje přibližně 90 000 litrů syrového kravského mléka a vyrobí 
350 000 jogurtů, což představuje 100 tun jogurtové hmoty 
uskladněné na 550 paletách připravených každý den k expe-
dici. 

Hra značek aneb jak poznat jogurty Hollandia

Výrobky Hollandia lze v současné době najít po celé 
České republice, a to jak v obchodních řetězcích, tak men-
ších prodejnách potravin. Část produkce, zhruba 20 procent, 
je také vyvážena, zejména na Slovensko, dále pak do Polska, 
Německa, Maďarska, Bulharska a Rumunska.

Mlékárna má dnes své zastoupení ve všech řetězcích, pro 
některé z nich vyrábí i jejich privátní značky. Pod zcela stejnou 
recepturou můžeme tak nakoupit jogurty Hollandia pod 
značkou Pilos řetězce Lidl či K-Classic Milblu v Kaufl andu 
nebo značkou Meliko pro Bidfood, velkoobchod potravin pro 
gastronomii. Co se ale nemění a může nám pomoci identifi -
kovat výrobce mléčných výrobků, je tzv. CZtko – ofi ciální evi-
denční kód zpracovatele ve formě oválu s písmenem a číslem. 
Hollandia má kód CZ 709 ES.

Bio je udržitelnost,
osobní přesvědčení a životní styl

Od roku 2010 je část produkce vyráběna v režimu BIO. 
Hlavní surovinu – biomléko – získává jako jediná česká 
mlékárna z vlastních zdrojů, a to z nedaleké osm kilometrů 
vzdálené vlastní FARMY Otročín. Díky tomu má mlékárna 
stoprocentní kontrolu nad kvalitou od pastviny až po hotový 
produkt. Objem zpracovaného biomléka dnes tvoří zhruba 
desetinu celkového objemu výroby.

„Trh bio je u nás zatím malý a roste pomalu. Většímu roz-
voji nákupu kvalitních potravin brání současná obliba Čechů 
ve slevách a akcích, kdy nakupujeme zejména kvantitu namísto 
kvality. Slevy jsou běžné i v západních zemích, pohybují se však 
do 15 procent nikoli zboží za polovinu, jak je běžné u nás,“ hod-
notí situaci na českém trhu ředitel a společník Michal Škoda 
a doplňuje svůj pohled na bio: „Biopotravina nemusí být vždy 
zdravější, stejně tak najdeme velmi kvalitní konvenční pro-
dukty, co ale platí, je, že nákupem biopotravin získáme pro-
dukt nezatížený zbytky pesticidů a jiných zbytných chemických 
látek a současně podpoříme péči o půdu a krajinu, tj. udrži-
telnější způsob hospodaření i produkce potravin. Jde o určitý 
životní styl.“

Exkurze dala studentům možnost nahlédnout do sku-
tečného výrobního provozu. Ukázalo se, že k úspěšnému 
vedení jakéhokoli provozu nestačí pouze dobrá znalost kon-
krétní výroby, ale je třeba řada dalších dovedností a schop-
ností. Například umět najít a motivovat správné pracovníky, 
zajistit chod výroby, sledovat trh a poptávku, hledat inspirace 
a mít vize, tj. mít takzvaný přesah. 

Smyslem exkurzí je ukázat mladým lidem, v budoucnu 
pracujícím v gastronomii, jak je důležité zemědělství a znalost 
lokálních producentů a jaký dopad může mít volba lokálních 
a ideálně biosurovin na krajinu i venkov, kde žijeme.

Více o projektech

Projekt Bio v regionu – Propagace regionální biopro-
dukce a spolupráce, podpořilo Ministerstvo zemědělství a už 
třetím rokem jej organizuje Bioinstitut, o. p. s. Více o pro-
jektu: http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/propa-
gace-regionalni-bioprodukce-a-spoluprace/aktivity-2018

Projekt Učíme se vařit bio na území města Prahy organizuje 
PRO-BIO LIGA za fi nanční podpory Hlavního města Praha, 
Ministerstva zemědělství a organizace KEZ o. p. s. Více o pro-
jektu: https://www.lovime.bio/projekty/ucime-se-varit-bio/

�
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Svijanské pivo získává v Chorvatsku stále více na oblibě. Po-
čet restaurací s logem Pivovaru Svijany na vývěsním štítu 

vzrostl od loňska více než dvojnásobně. „Momentálně zaváží-
me 42 restaurací již nejen v Dalmácii, ale nově také v Záhřebu 
a na Istrijském poloostrově. Nové restaurace se nacházejí na 
velmi lukrativních místech a většina z nich čepuje výhradně 
Svijany, proto v nadcházející letní sezoně očekáváme minimál-
ně trojnásobné meziroční zvýšení odbytu,“ řekl Jan Trojan, za-
kladatel společnosti J.T. d.o.o., která svijanské pivo do Chor-
vatska dováží. 

Svijanskou restauraci v blízkosti místa svého pobytu 
si mohou místní i turisté vyhledat na dvoujazyčné webové 
stránce www.svijany.hr. Restaurace jsou zobrazeny na pra-
videlně aktualizované interaktivní mapě spolu s informa-
cemi o jejich nabídce. Další aktuální informace mají případní 
zájemci k dispozici také na chorvatském facebookovém účtu 
značky. 

„Těší nás, že se povědomí o značce Svijany zvyšuje i mezi 
domácími chorvatskými konzumenty, že nejde jen o záležitost 

pro turisty. České pivo má v Chorvatsku obecně velmi vysoké 
renomé, ale jednotlivé výrobce Chorvaté donedávna příliš 
nerozlišovali. Proto je pro nás důležité, že se nám nyní daří 
budovat konkrétně značku Svijany jako synonymum nepaste-
rovaného českého piva nejvyšší kvality pro konzumenty a spo-
lehlivých služeb pro provozovatele restaurací,“ uvedl Roman 
Havlík, ředitel Pivovaru Svijany, která od loňska drží v J.T. 
d.o.o. majoritní podíl.

Nepasterované svijanské pivo se do Chorvatska dováží 
každý týden v zachlazených kamionech přímo z Pivovaru Svi-
jany. Na místě se pak pivovarské sudy skladují v moderním 
skladu, který umožňuje uchovat pivo před rozvozem do 
restaurací v nejvyšší možné kvalitě. J.T. d.o.o. zásobuje chor-
vatské podniky sudovými svijanskými pivy „450“, Svijanský 
Máz, Svijanská Kněžna a Svijanský Rytíř. „Restaurace velice 
oceňují péči, kterou pivu věnujeme,“ uvedl dále Jan Trojan 
a dodává: „Všem podnikům také radíme, jak pivo správně skla-
dovat a čepovat, protože zkušenosti místních restauratérů 
zpravidla nejsou srovnatelné s českými hospodskými.“

Po plechovkách i vlastní pivovarská prodejna 

J.T. d.o.o. v Chorvatsku distribuuje i několik druhů lah-
vového svijanského piva, které dodává rovněž většinou do 
restauračních zařízení. Další významné zvýšení odbytu si Jan 
Trojan slibuje v souvislosti se zprovozněním nové plnicí linky 
plechovek, na níž ve Svijanech od března stáčejí pět různých 
nepasterovaných svijanských piv a nealkoholického Svijan-
ského Vozku do půllitrových plechovek. „V současné době 
řešíme zákonné přihlášení plechovek pro chorvatský trh. Pokud 
vše dopadne dobře, chceme od září zahájit jednání o prodeji 

Od Istrie po Dubrovník: Svijany se 
v Chorvatsku čepují už ve 42 restauracích 

Díky službě „Točené v Chorvatsku“ mohou turisté dostat malé soudky a pípy přímo do svého apartmánu.
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plechovek v obchodních řetězcích. To by samozřejmě mělo hod-
notu značky na chorvatském trhu dále výrazně posílit.“ 

Další plány rozvoje J.T. d.o.o. zahrnují otevření vlastní 
pivovarské prodejny v lokalitě Seget Donji. „Je to místo se 
strategickou polohou a velikým parkovištěm, což je v Dalmácii 
značná výhoda. Prodejnu chceme otevřít během letošního roku 
a její sortiment bude tvořit zejména lahvové pivo, půllitrové 
plechovky s nepasterovaným pivem, speciální svijanské Ple-
chovky nejen pro chlapy, párty soudky a reklamní předměty. 
Spolu s tím místním přímo v provozovně nabídneme i pronájem 
výčepního zařízení a patnáctilitrových soudků,“ řekl dále Jan 
Trojan. 

Pivo pro turisty až na místo určení 

Již od roku 2016 společnost v Chorvatsku nabízí také 
dovoz malých soudků a píp přímo do místa pobytu turistů, 
zatím povětšinou českých. „Zákazníci si už na tento nový 
servis zvykli. Na internetové adrese www.tocenevchorvatsku.
cz objednávají stále častěji i větší, třicetilitrové soudky. Vyho-
vuje jim, že se nemusejí o nic starat ani skládat zálohu a že vše 
probíhá na základě smlouvy v češtině,“ řekl k tomu Jan Trojan. 

Plechovky do celého světa 

Dosud je hlavním exportním trhem svijanského pivo-
varu Slovensko, kam směřuje téměř 90 % celkového vývoz-
ního objemu. Podle exportního manažera Pivovaru Svijany 
Jana Adámka předpokládá exportní strategie značky po 
Chorvatsku expanzi i v dalších balkánských zemích, Pobaltí, 

Skandinávii a v zemích bývalého Sovětského svazu. Zvýšení 
objemu exportu na další evropské a světové trhy si pivovar 
slibuje zejména od březnového zprovoznění nové plnicí linky 
plechovek, která se stala vůbec největší investicí v celé historii 
pivovaru. „V současné době již na Slovensko vyvážíme kom-
pletní sortiment nepasterovaných piv v plechovce. V dalších 
sousedních zemích probíhají jednání s obchodními řetězci. Svi-
janský Máz a Svijanská Desítka již také směřovaly například 
do Litvy a do Ruska. A počátkem června jsme expedovali první 
kontejner plechovkového piva i do Spojených států,“ řekl v této 
souvislosti Jan Adámek.

Temper Communication a. s. 

�

Točené Svijany si v Chorvatsku objednává stále více zákazníků.
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Z Plané 
nad Lužnicí 

až do Vatikánu
 

Nenápadná, ale perspektivní fi rma. Založena z nuly, od 
nápadu přes uskutečnění vize k modernímu závodu 

postavenému na zelené louce. Z jihočeské Plané nad Lužni-
cí s regionálními perníky dle tradiční jihočeské receptury až 
k exportním příležitostem. A navíc dlouhá cesta vrcholící 
posvěcením provozu a následnou dodávkou mikulášských 
perníčků pro vatikánskou charitu a Českou papežskou kolej 
Nepomucenum s přijetím u papeže Františka. Zní to jako sci-fi , 
ale je to skutečnost.

To vše platí o společnosti REJ s. r. o. z Plané nad 
Lužnicí, kterou zná mnoho maminek, které přemýšlí, 
co dát dětem k svačince, čím rozumně uspokojit jejich 
chuť na mlsání nebo jak se popasovat s dietními zádrhe-
ly. 

Na začátku cesty, skoro před dvaceti lety, byli dva 
obchodní partneři, kteří provozovali velkoobchod s cuk-
rovinkami. Za krátkou dobu jim nevyhovoval sortiment 
dostupný u výrobců. Výrobní ředitelka, paní Lenka Vyhlí-
dová, ke svým začátkům říká: „Výrobci nechtěli úplně slyšet 
na naše požadavky ohledně sortimentu. Proto jsme začali sami 
péct.“ A o svém partnerovi, panu Josefu Kosovi, dnes jedna-
teli společnosti, dodává: „Pan Kos je vizionář a člověk plný 
nápadů. Odtud pochází začátky vlastní výroby a velký rozvoj 
fi rmy.“

Výroba

V roce 1998 byla zahájena výroba perníku dle tradiční 
rodinné receptury a začaly jeho dodávky do regionálních pro-
dejen. Obliba kvalitního perníku u zákazníků poměrně rychle 
rostla, a postupně se tedy rozšiřovala jeho výroba a distribuce. 
V současné době patří perníky do sortimentu velkoobchodů 
v celé ČR a sezonní nabídky řetězců Globus, BILLA a Tesco 
v České a Slovenské republice. 

Brzy bylo jasné, že původní výrobní prostory se staly 
nevyhovujícími, a proto se v srpnu 2014 celý výrobní proces 
přemístil do zcela nového objektu. Na zelené louce vyrostla 
zbrusu nová budova vybavená moderními technologiemi. 
Světlý a super čistý provoz vybavila plzeňská společnost 
PEKASS s. r. o. Výrobní ředitelka, která zná provoz doko-
nale, ke strojnímu vybavení říká: „PEKASS nám, k naší 
naprosté spokojenosti, dovezl 90 % našeho strojního vyba-
vení. V podstatě se dá říci, že všechny stroje, kromě baliček,  
jsou dodány touto společností z Plzně. Míchají se na nich 
těsta, tvarují perníky a sušenky a vše se peče na pecích značky 
MIWE. I doplňková zařízení, potřebná k výrobě, jsou dodána 
z PEKASSu. Srdcem výroby je tvarovací linka vyrobená švý-
carskou fi rmou Rondo. Dodavatel nám hodně pomohl, konzul-
tovali jsme všechny nákupy a vždycky nám poradili optimální 
řešení. Velmi důležité při našich exportních dodávkách 
a zejména v době, kdy jedeme doslova na doraz a kapacitně 
jsme vytíženi, je spolehnutí na rychlý servis. Bez toho bych měla 
asi hodně špatné spaní.“ Od začátku roku 2015 byl také ve 
firmě zaveden systém řízení IFS, který je potvrzením kva-
lity produkce a otevírá další možnosti, například v oblasti 
exportu. 

Sortiment 

Sice vše začalo tradičním perníkem, ale postupně se 
nabídka značně rozrostla a její rozšiřování je kontinuální 
proces. 

Plánský tradiční perník je oblíbený zejména u dětí. 
Barevná zvířátka (Kočka tmavá, Kočka světlá, Koník, 
Míša světlý), ovocné perníky (Jahodové srdíčko, Meruň-
kový rohlíček, Švestkový koláček, Citronový perník) nebo 
plněné perníky s tmavou polevou s kakaem či s jogurtovou 
polevou jsou základem oblíbeného sortimentu. Ruční zdo-
bení je sice náročné a vyžaduje precizní ruční estetickou 
práci, ale perníky jsou tak jedinečné a nezaměnitelné. 
Nejen jejich specifi cký a lákavý vizuál, ale hlavně vynikající 
kvalita a skvělá chuť je zcela odlišují od jiných perníků na 
trhu.

Bezlepkové výrobky

V roce 2008 byl sortiment doplněn o bezlepkové kuku-
řičné křupky, které jsou určeny i pro celiaky. V nabídce kromě 
klasických kukuřičných křupek bez soli jsou i solené, ochu-
cené v mnoha příchutích a nejnověji pohankové a rýžové. 
Od roku 2015 se kukuřičné křupky vyváží také do Švýcar-
ska. 

Novinkou, vyráběnou poctivou ruční metodou, jsou bez-
lepkové oplatky, které v mnoha příchutích – od slaných přes 
netradiční chilli nebo s chia semínky – uvedla spol. REJ na trh 
v první polovině roku 2018.

Zboží pro kojence

Pro velmi malé děti, kojence, od věku 6 měsíců, má REJ 
v sortimentu hned několik výrobkových řad. Mezi sušenkami 
se špaldovou moukou lze vybírat ze 3 druhů – špaldových, 
banánových nebo jablečných. Všechny mají přirozenou chuť 
a jsou vhodným obilným doplňkem jídelníčku. Pro běžný 
pitný režim malých dětí jsou určeny také ovocné a bylinné 
čaje. 

Bezlepkové kukuřičné křupky jsou u maminek velmi 
oblíbené a snad každý kojenec je alespoň jednou ochutnal. 
V nabídce jsou kromě klasických kukuřičných křupek také 
pohankové a rýžové. Tyto výrobky bez přidané soli a cukru 
jsou, kromě svačinky, i pomůckou při cvičení úchopu a přijí-
mání pevné stravy.

REJ – Víte, co jíte

Ing. Petr Havlíček se věnuje zdravému životnímu stylu 
a výživě více než 15 let. Známe ho především z pořadu Jste 
to, co jíte, kde pomohl desítkám lidí úspěšně zhubnout. Své 
aktivity od roku 2010 rozšířil o spolupráci se společností REJ 
a společně nabízí řadu potravinářských výrobků pro aktivní 
životní styl pod značkou Víte, co jíte. „Na trhu je spousta 
potravin, které se tváří jako ‚velmi zdravé‘, jsme ovlivňováni 
reklamou a nabídkou supermarketů, ale je těžké najít opravdu 
kvalitní výrobky. Dlouho jsem hledal výrobce schopného 
a ochotného předložit lidem produkty, které skutečně odpoví-
dají zdravému životnímu stylu,“ říká ing. Havlíček. 

Společně vyvinutý sortiment je skutečně bohatý a zahr-
nuje kromě sušenek i celozrnné těstoviny a čaje. Žitné a gra-
hamové sušenky, stálice nabídky, byly doplněny o druhy 
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s celozrnnými cereáliemi, a dnes jsou dokonce nejrychleji ros-
toucím prodávaným segmentem. Novinkou roku 2017, díky 
pokračující spolupráci se známým nutričním odborníkem, 
jsou skutečně celozrnné sušenky (s více než 80 % celozrn-
ných cereálií) bez palmového oleje a bez vajec (tyto druhy 
jsou vhodné i pro vegany). Sortiment nutričně výhodnějších 
a pro různé alternativní způsoby stravování zajímavých 
produktů se tedy neustále rozšiřuje a cílem společnosti je 
stát se žádaným partnerem v oblasti obchodů se zdravou 
výživou!

REJ s. r. o. provozuje i e-shop, na kterém všichni, kdo 
hledají informace o potravinách, které dávají nejen svým 
dětem, jistě ocení přehledně zpracované informace o sorti-
mentu, složení výrobků, alergenech, nutričních hodnotách 
atd. Výživové hodnoty jsou uvedeny nejen ve 100 g výrobku, 
jak vyžaduje legislativní předpis, ale také přepočteny na 
balení i na procenta referenční hodnoty příjmu. Jako příklad 
může sloužit výrobek Sušenky klasy celozrnné čokoládové,
34 g, o kterých se v e-shopu dočtete toto:

Základní specifi kace:
� celozrnné cereálie více než 80 %
� hořká čokoláda + kakaová vláknina
� vysoký obsah vlákniny
� bez palmového tuku
� bez vajec
� tenké a křehké

Složení: 
cereální směs (celozrnná pšeničná mouka 80 %, žitná mouka, 
pšeničná mouka), řepkový olej, sirup z invertního cukru, cukr, 
hoblinky z hořké čokolády 5 % (kakaová hmota 50 %, cukr, 
kakaové máslo, emulgátor: sójový lecitin, vanilkové aroma), 
vláknina z kakaových bobů, kypřící látky: hydrogenuhličitan 
sodný, hydrogenuhličitan amonný, aroma.

Vysvěcení a cesta do Vatikánu

Není mnoho výrobců českých potravin, kterým se 
dostalo cti předat své výrobky přímo do rukou papeže jako 
dar pro charitu, potřebné i pro krajany, studenty a personál 
žijící ve Vatikánu. Loni v adventu při Mikulášské pouti vedené 
českobudějovickým biskupem Mons. ThDr. Vlastimilem Kro-
čilem se předávaly i perníčky vyrobené ve společnosti REJ 
s. r. o., a to přímo papeži Františkovi. On sám obdržel velkého 
Mikuláše a perníkový betlém, pro ostatní pak byly upečené 
perníčky nazdobené malými klienty nestátní neziskové orga-
nizace Centra Arpida z Českých Budějovic v jejich improvizo-
vané dílně. Jeden z klientů centra Arpida, které již 25 let nabízí 
komplexní pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé 
dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením, dese-
tiletý vozíčkář Martin, byl členem delegace jihočeských pout-
níků, který přímo svatému otci voňavý dárek předával. 

Mons. Kročil, třináctý biskup českobudějovický, který 
celou akci zorganizoval, před vlastní výrobou posvětil nejen 
deset hodin staré mladině pro výrobu speciální várky piva 
v českobudějovickém Budvaru, ale také posvětil vlastní výrobní 
prostory a strojní vybavení ve společnosti REJ. Tato fi rma se 
tak stala jednou z mála českých potravinářských výroben, jež 
má nejen posvěcený provoz, strojní zařízení, ale i ruce svých 
pracovnic. Majitelé si velmi váží toho, že se jejich produkce 
dostala mezi dárky pro svatý stolec a naše krajany žijící ve Vati-
kánu i pro potřebné, a zejména děti z chudých rodin.  

 Ing. Eva Řehák Nováková

Posvěcení provozu společnosti REJ  Mons. Vlastimilem Kro-
čilem za účasti starosty města Planá nad Lužnicí Ing. Jiřího 
Šimánka, majitelů fi rmy a organizátora akce Miroslava Štrunce

Předávání perníkového betlému během audience u svatého 
otce, papeže Františka, při Mikulášské pouti do Vatikánu 
v adventním čase loňského roku �

Výživové údaje 100 g % RHP*
na 100 g Balení 34 g % RHP* 

na 34 g

Energetická 
hodnota

1820 kJ/ 
426 kcal

22 %
619 kJ/

145 kcal
7 %

Tuky 18,7 g 27 % 6,4 g 9 %

z toho nasycené 
mastné kyseliny

 1,9 g 10 % 0,6 g 3 %

Sacharidy 56,6 g 22 % 19,2 g 7 %

z toho cukry 20,0 g 22 % 6,8 g 7 %

Vláknina  7,5 g – 2,6 g –

Bílkoviny  7,0 g 14 % 2,4 g 5 %

Sůl 0,16 g  3 % 0,05 g 1 %

*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)

3 g, o te ýc se v e s opu dočtete toto:
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Jak zlepšit 
třídění a využití 

PET lahví?
DEPOZITNÍ SYSTÉM 
BY MOHL PŘINÉST 

ČISTĚJŠÍ PET RECYKLÁT 
K VÝROBĚ NOVÝCH LAHVÍ

Nejnovější návrhy Evropské komise z konce května 2018 
se věnují zejména rozumnějšímu nakládání s jednorá-

zovými plasty (počínaje jejich výrobou přes způsoby použití 
až po třídění a recyklaci). A protože podle těchto návrhů EK 
budou členské státy také do roku 2025 povinny zajistit sběr
90 % jednorázových plastových lahví od nápojů, velmi prav-
děpodobně to ovlivní současné tuzemské diskuse o tom, ja-
kým způsobem dosáhnout lepších výsledků při třídění a re-
cyklaci PET lahví. 

Všechny nápojové obaly používané v průmyslu bale-
ných vod, ať už PET, sklo nebo hliník, jsou plně recyklova-
telné a mají svou poměrně vysokou hodnotu i po použití. 
„Konkrétně PET lahví se v České republice každý rok uvede 
na trh zhruba 55 400 tun. Tříděním od obyvatel se jich podaří 
získat přibližně 66 %, takže k úrovni, kterou se chystá nařídit 
Evropská komise, nám nyní chybí nejméně 20 procentních 
bodů. A co je horší – ke skutečné recyklaci se dostane už jen
54 % z celkového množství. Ostatních cca 27 000 tun použitých 
PET lahví končí ve spalovnách nebo na skládkách, v horším 
případě společně s jinými odhozenými předměty znečišťují naše 
okolí,“ uvádí překvapivá fakta Soňa Jonášová, ředitelka Insti-
tutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Podle ní je přitom PET 
skvělý a cenný materiál, který může být opakovaně recyklován 
do nových lahví. „Bohužel i v jinak záslužných žlutých kontej-
nerech se PET často znečistí, což ztěžuje nebo znemožňuje jeho 
recyklaci. Kvůli neefektivnímu systému se z oběhu ročně bez 
nového využití ztratí cenný PET materiál v hodnotě až stovek 
milionů korun,“ konstatuje Soňa Jonášová.

Přitom logicky dává největší smysl uzavřít cirkulární 
smyčku a čistý vysbíraný PET použít na výrobu nových lahví. 
Čistý recyklát toto umožňuje na rozdíl od toho znečištěného 
– materiál pro výrobu PET lahve jako potravinového obalu 
musí splňovat přísné požadavky jak na kvalitu, tak na čistotu. 
Vyšší míra třídění PET lahví tedy zabezpečí, že mohou být 
v mnohem větší míře použity k výrobě nových lahví. K napl-
nění tohoto cíle přispívá i činnost pracovní skupiny, kterou 
v lednu 2018 založily Karlovarské minerální vody společně 
s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a Fakultou 
technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha a jejímž cílem je 
vytvořit studii vedoucí k doporučení, jak by se v České repub-
lice mohlo zpět do oběhu vrátit co nejvíce materiálu z použi-
tých PET lahví a zda by pomohlo zavedení systému záloh na 
jednocestné PET lahve. 

Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Kar-
lovarské minerální vody (KMV), která je největším výrobcem 

minerálních a pramenitých vod na českém trhu, k tomu 
argumentuje: „Z pohledu dnes známých informací v KMV 
soudíme, že zavedení depozitního systému, jehož vysoká efek-
tivita je doložena v celosvětovém měřítku, by výrazně přispělo 
k vylepšení současného stavu sběru odpadů v ČR, kdy se čím 
dál víc ukazují limity stávajícího systému třídění a recyklace 
plastových odpadů.“ Ten podle Pasqualeho již dosáhl maxi-
mální úrovně zpětného odběru a zároveň se v ČR neinves-
tuje do inovačních technologií recyklace. „Má-li být Česká 
republika schopna v budoucnu splňovat náročné požadavky EK 
stanovující členským státům vytřídění nejméně 90 % PET lahví 
uvedených na trh, měla by se variantou zavedení depozitního 
sytému opravdu seriózně zabývat. I sama Evropská komise 
systém vratných záloh uvádí jako jedno z vhodných řešení,“ 
říká přesvědčivě Alessandro Pasquale.

První dílčí poznatky pracovní skupina představila
22. května v Praze na odborné konferenci ZÁLOHUJME?, 
kde se o své zkušenosti podělili také zahraniční odborníci 
na zálohové systémy PET lahví. KMV zde zároveň předsta-
vily nový ekodesign lahve Mattoni, která je z 50 % vyrobená 
z recyklovaného plastu. Naplňují závazek Evropské federace 
balených vod, k němuž se KMV připojily, a to do roku 2025 
začít vyrábět nové lahve s nejméně 25% podílem recyklova-
ného PETu. Podle Alessandra Pasqualeho jsou vlastní aspi-
race KMV vyšší a on doufá, že procento recyklovaného PETu 
v těchto lahvích bude mnohem větší.

Je nutné, aby se výrobci chovali co nejzodpovědněji 
v souvislosti se svými výrobky a jejich obaly. A to nejen na 
konci jejich životního cyklu formou zpětného odběru, ale už 
na začátku – ve fázi, kdy navrhují, jak budou vypadat a jestli 
o ně nakonec bude zájem v recyklačním průmyslu. Alessandro 
Pasquale k tomu dodává: „Je nám jasné, že pro dobrou recyk-
lovatelnost lahví je potřeba myslet i na takové vlastnosti, jako 
je barva lahví či materiál etiket, a najít způsob, jak je racio-
nalizovat. Zároveň je nutné změnit obecný postoj k PETu 
– jako materiál je zatím vnímán převážně tak, že po spotře-
bování výrobku, který je v něm zabalen, zdánlivě ztrácí svou 
hodnotu. My chceme, aby si svou hodnotu zachoval a každý 
spotřebitel byl motivován a byl schopen si tuto hodnotu 
uvědomit.“

Nyní se čeká na analýzu nákladů a přínosů případného 
zavedení zálohového sytému, kterou pracovní skupina 
představí na podzim tohoto roku. Vnější okolnosti zatím 
svědčí ve prospěch „depozitu“ – vedle přísnějších požadavků 
EK na lepší třídění jsou to vynikající výsledky těchto systémů 
v zemích, kde již fungují, a nebývale vysoká podpora depo-
zitního systému mezi veřejností. Podle průzkumů veřejného 
mínění v USA, Kanadě, Austrálii i v evropských státech pod-
poruje „depozit“ v průměru 80 % obyvatel. Tzn. spotřebitelé 
chtějí změnu k lepšímu (rozuměj odpovědnějšímu) a jsou 
ochotni se zapojit. 

Větší přidávání kvalitního a čistého recyklovaného PET 
do nových lahví zároveň umožní uzavřít smyčku cirkulární 
ekonomiky, v níž fi rmy pracují s uzavřeným tokem materiálu 
– jedním z příkladů může být znovupoužívání materiálu 
z předchozích produktů k produkci nových. „Pro KMV je 
cirkulární ekonomika opravdová výzva a potřeba, ve kterých 
vidíme velký smysl – jak environmentální, tak ekonomický, a je 
podle nás jen otázkou času, kdy k tomuto závěru dojdou i další 
zainteresované subjekty na českém trhu,“ uzavírá Alessandro 
Pasquale.

Karlovarské minerální vody, a. s.   �
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n oax počítače 
z nerezové oceli pro 
inteligentní výrobu 

potravin
Informace ve správný okamžik, na správném místě a v reál-

ném čase – podstatná část digitální výroby a předpoklad, 
aby si společnosti udržely konkurenceschopnost na trhu. Vy-
cházeje z více než 25letého know-how se zaměřením na my-
šlenku inteligentní výroby rozšiřuje společnost noax Techno-
logies AG své portfolio průmyslových PC. Nový průmyslový 
počítač S21WR se skříní z nerezové oceli s brilantním full 
HD displejem 16 : 9 a odolnou dotykovou high-tech obrazov-
kou přesvědčuje zejména v potravinářské výrobě. 

Nový noax S21WR – významný standard 
v potravinářské výrobě

Počítač S21WR, který získal ocenění Red Dot Award, 
nevyniká pouze svým elegantním designem, ale je zárukou 
bezkompromisního provedení Hygienic Design a maxi-
mální bezpečnosti v potravinářské výrobě. Přijímá abso-
lutně přesně zadání s pomocí dotykového displeje. Kromě 
této spolehlivosti stála při vývoji ve středu pozornosti hlavně 
vhodnost pro praxi. Počítač S21WR lze ovládat v rukavi-
cích, s předměty nebo holýma rukama, ať už ve vlhkém nebo 

nečistém prostředí, a dokonce mu nevadí ani kapky vody. 
Přesně a spolehlivě sehrává svou roli jako Human Machine 
Interface v potravinářské výrobě. Navzdory elegantnímu 
a fi ligránnímu designu je počítač S21WR extrémně robustní 
a odolný.

 

Robustní intuitivní dotykové ovládání

Rozmanité prostředí v potravinářství a měnící se apli-
kace kladou nejvyšší nároky na vývoj průmyslových počítačů. 
Jednotný provozní koncept pro všechny dotykové techno-
logie a průmyslové počítače zajišťuje robustní, a přitom 
citlivé ovládání s holými prsty, dotykovými pery nebo ruka-
vicemi ve vlhkém nebo prašném prostředí. Průmyslové počí-
tače noax jsou vždy bezpečnou volbou, protože tato koncepce 
provozu je standardem noax v každé velikosti displeje nebo 
dotykové technologie. Díky tvrzenému sklu pod dotykovou 
fólií má obrazovka vysokou odolnost proti nárazu (IC08) – 
snese velmi silný úder dlaní nebo náraz kovovým předmětem. 
Pokud náhodou dojde k rozbití skla díky velmi silnému 
nárazu, zůstanou všechny části skla pod fólií, a nedochází 
tak ke kontaminaci potravinářské výroby. Velmi důležitým 
faktorem je vysoká dlouhodobá odolnost proti dezinfekcím 
nebo chemikáliím, které se používají při sanitaci zařízení ve 
výrobě. Uživatelé jistě ocení dlouhodobou funkční stabilitu 
dotykové obrazovky v podmínkách potravinářské výroby 
(provozní teplota kolem 3 °C až 5 °C). Další výhodou je 
instalace ochranné fólie obrazovky, která zvýší odolnost proti 
mechanickému poškození. Fólie se nelepí, ale přilne s pomocí 
kohezních sil, a lze ji bez problémů omývat vysokotlakou 
vodou.

Pro snadné ovládání aplikace jsou v nabídce dotyková 
pera na ocelovém lanku včetně držáku.

noax touch screen mají funkci touch power on/off, 
což znamená, že lze nastavit na dotykové obrazovce 2 body, 
s jejichž pomocí můžete IPC vypnout nebo zapnout. To jistě 

ocení správci IS, neboť zabrání neoprávněné manipulaci 
s počítačem. 

Ostrý obraz v každém prostředí

21.5“ Full HD displej ve formátu 16 : 9 Vám zprostřed-
kuje zážitek výborně ostrého obrazu. Díky rozlišení 1980 
x 1080 bodů máte velmi dobré zobrazení, a to v různých 
světelných podmínkách. Díky senzoru osvětlení v přední části 
IPC se mění jas obrazovky tak, jak se mění intenzita světla 
v okolí počítače. LED podsvícení je samozřejmostí stejně jako 
dlouhodobá spolehlivost (MTBF 50 000 hodin).
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Flexibilita a konektivita

Počítač S21WR řady Steel 
je dostupný s různými procesory 
(až Intel® Core™ i7). Navíc posky-
tuje četná standardní rozhraní 
a s pomocí karet PCI, resp. PCIe jej 
lze rychle a snadno rozšířit o další 
funkce. Aby bylo možné integ-
rovat identifikační procesy v prů-
běhu výroby, lze počítač S21WR 
vybavit snímačem RFID podporu-
jící různé standardy, např. Mifare® 
nebo Legic®. Dále lze IPC vybavit 
WLAN rozhraním s dvěma integro-
vanými anténami v předním panelu 
stejně jako Bluetooth rozhraním 
pro bezdrátové připojení periferií 
(např. snímačem čárového kódu). 
Pro účely servisu a údržby může 
být S21WR vybaveno USB konek-
torem s krytím IP65, který je snadno 

přístupný v místě krytu konektorů. Uživatel tak může připojit 
libovolnou USB periférii, aniž musí demontovat kryt konek-
torů na zadní straně IPC, za kterým jsou USB rozhraní.

Počítač S21WR má širokou nabídku instalačního pří-
slušenství. Na zadní straně skříně jsou instalační otvory 
standard VESA 100, které lze využít k montáži na jiné mecha-
nické prvky. S pomocí držáku na stěnu jej umístíte na stěnu 
a můžete jednoduše naklápět obrazovku ve svislém směru. 
Držák na stůl zajištuje umístění na vodorovnou plochu a jsou 
k dispozici dvě provedení – s možností nastavení sklonu obra-
zovky nebo bez něj. Pokud potřebujete umístit IPC do pro-
storu, je k dispozici stojan a držákem, který umožní naklápění 
ve svislém směru a otáčení v úhlu cca 135°. Vše je samozřejmě 
provedeno v hygienické kvalitě a z nerezové  oceli.  

Odolnost bez kompromisů

S certifi kací až IP69K lze těsnou skříň z jemně broušené 
nerezové oceli čistit denně vysokotlakou vodou a agresivními 
chemickými prostředky. Její hygienický design bez štěrbin 
a spár nedává šanci zbytkům surovin zůstat na povrchu. 
Počítač S21WR bez problémů dlouhodobě odolává silným 
dezinfekcím, chemikáliím nebo surovinám, používaným 
v potravinářské výrobě. Lze jej provozovat v teplotním roz-
sahu -10 °C až +40 °C. Pokud potřebujete terminál do míst, 
kde jsou teploty od -30 °C (chladicí nebo mrazicí boxy, nákla-
dové rampy), lze aplikovat další modely řady Steel, jako jsou 
S15/S15G2, resp. S19. 

Každý noax počítač je vybaven mikrokontrolérem, který 
monitoruje provozní parametry (napájecí napětí, vnitřní tep-
lota, napětí na motherboardu a další). Mikrokontrolér hlídá 
hodnotu každého parametru, a pokud dojde k jeho překro-
čení, tak dochází k regulérnímu shotdown. Díky tomu nedo-
chází ke zničení IPC z důvodů mimořádných provozních 
podmínek, jako jsou např. přepětí nebo podpětí, přehřívání 
nebo naopak silný mráz atd. 

Dlouhodobá dostupnost a podpora

Společnost noax klade důraz na dlouhodobou stabi-
litu, odolnost a spolehlivost svých produktů. Na noax IPC 

poskytuje standardně záruku po dobu 2 let (může být roz-
šířena až na 5 let), záruka není ztracena v případě otevření 
IPC uživatelem. Na všech systémech provádí v rámci výroby 
nejméně 48hodinový výstupní zahořovací test. Garantuje 
po dobu 10 let technickou podporu na dodaný typ IPC, po 
dobu 10 let servisní podporu na dodaný typ IPC (ne pouze na 
funkčnost) a garantuje po dobu minimálně 5 let dostupnost 
typu (reálná dostupnost typu se pohybuje 8–10 let). Zákaz-
níkům je k dispozici v pracovních dnech hot line.

Standard pro potravinářskou výrobu

Počítač S21WR, resp. ostatní typy řady Steel jsou 
výtečným standardem v potravinářské výrobě a ideálním 
společníkem při realizaci projektu smart factory. Jeho fl exi-
bilita zaručuje rozhodování založené na potřebách, urych-
luje pracovní proces a tím šetří čas a náklady. Lze je nasadit 
všude tam, kde požadujete vysokou dlouhodobou spolehli-
vost, odolnost a stabilitu. 

www.noax.com �
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Firma AGRO Jesenice u Prahy a. s. je tvořena osmi divi-
zemi – rostlinnou výrobou, chovem skotu a prasat, bio-

plynovou stanicí, mechanizačním a stavebním střediskem, 
dopravou a také mrazírnou Vestec. Hospodaří na pozem-
cích o celkové výměře 5235 ha a může se pochlubit produk-
cí 12 491 000 litrů mléka za rok a produkcí 20 000 jatečních 
prasat.

Mrazírenský závod ve Vestci byl postaven v letech 
1988–1990. Původně měl závod zajišťovat meristémovou 
frigosadbu jahodníku s produkcí 13 milionů jahodníko-
vých sazenic za rok pro celé tehdejší Československo. Po 
jeho rozpadu však nebyl tento projekt nadále životaschopný 
a v rámci změn na trhu byl postupně přeorientován na závod 
pro zpracování zeleniny a ovoce s následným hlubokým 
zamrazením při teplotách -40 °C.

„Jsme pěstitelé a zpracovatelé zeleniny. Na vlastních 
polích pěstujeme například hrášek. Máme tak plnou kon-
trolu nad kvalitou zeleniny od výsadby až do sklizně. Větší 
část zeleniny pak nakupujeme od českých farmářů z Polabí 
a Litoměřicka. Přivezenou zeleninu následně kontrolujeme 
v naší laboratoři. Po splnění všech hygienických a výživových 
kritérií přichází na řadu samotné zpracování. Praní, krá-
jení, mixování, blanšírování a šokové zamražení pro zacho-
vání maxima vitaminů a výživových hodnot zeleniny. Přísnou 

kontrolou a laboratorními testy však zelenina prochází ve všech 
krocích procesu mražení a balení.“

Základní zpracovatelské linky jsou navrženy tak, aby 
zvládly zpracovat celý kamion suroviny v co nejkratším čase, 
výkonnostně je to dvě až tři tuny hodinově dle druhu zeleniny. 
Zelenina je tedy zpracována okamžitě po sklizni, nedochází 
k znehodnocení příliš dlouhým skladováním, případně skla-
dováním v nevhodných podmínkách. Zůstanou tak zacho-
vány veškeré nutriční hodnoty, vitaminy a zdraví prospěšné 
látky. Divize mrazíren zpracovává v průběhu roku jarní i pod-
zimní sklizeň špenátu, českého hrášku i kukuřice, mrazí 
kořenovou zeleninu (mrkev, celer, petržel, pastinák), ovoce, 
balí do gastro i privátního segmentu trhu. Mrazíme ovšem 
i ostatní druhy zeleniny, jako je kapusta, kedlubna, pórek 
nebo paprika. Zelenina je na prvním místě řádně očištěna, 
vyprána, spařena, oloupána, dočištěna na inspekčních 
pásech, nařezána, blanšírována, předchlazena, odvodněna 
a následně šokově hluboce zmrazena v mrazicích tunelech 
při teplotě -40 °C. Jednou z hlavních operací zůstává blanší-
rování. Jedná se o rychlé zahřátí zeleniny na teplotu 77–87 °C
v závislosti na druhu zeleniny, setrvání na této konstantní 
teplotě určitý čas a následné rychlé zachlazení. Přirozenou 
cestou se tak zastaví činnost enzymů a zničí se téměř všechny 
mikroorganismy. 

AGRO Jesenice u Prahy a. s. preferuje surovinu od 
českých pěstitelů a farmářů, kteří splňují požadavky nej-
vyšší kvality a jsou držiteli certifikátu GlobalGap (Good 
Agriculture Practise) a IPZ. Tyto standardy zahrnují poža-
davky na bezpečnost potravin, ochranu práce, ochranu 
zvířat a životního prostředí. Na základě posouzení výrob-
ního procesu se i naše společnost stala držitelem certifi kátu 
IFS, který zajišťuje bezpečnost a kvalitu potravin ve vý-
robě.

„Vyrobenou zeleninu i ovoce balíme do vlastních obalů pod 
značkou ‚AGRO Jesenice‘ o hmotnosti 200–2500 g, ale vyrá-
bíme a balíme zeleninu také pro mnoho známých privátních 
značek velkých obchodních řetězců. Pro velkoodběratele balíme 
také vyrobenou surovinu do pytlů o váze 15–20 kg. Výrobky 
fi rmy AGRO Jesenice u Prahy a. s. jsou mimo jiné často oceňo-
vány značkou kvality potravin ‚KLASA‘, dva z našich výrobků 
získaly ocenění ‚Regionální potravina středočeského kraje‘, lis-
tový sekaný špenát získal významnou cenu Zlatá Salima. Mezi 
novinky na trhu jsme uvedli v loňském roce tři druhy směsí na 
přípravu Smoothie, z nichž výrobek Smoothie zelené získalo 
ocenění ‚Česká chuťovka‘.“

Nákupem výrobků AGRO Jesenice u Prahy a. s. podpo-
rujete české farmáře.

AGRO Jesenice u Prahy a. s. �

AGRO Jesenice u Prahy a. s. 
– Milujeme mražené
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STEINEX a. s. 
v novém

Ohistorii rodu Steinhauserů toho bylo napsáno již hod-
ně. Tato široká rodina působí v oboru zpracování masa 

v okolí Brna a moravské metropoli samé již po pět gene-
rací. A v řadě jejich větví se v této rodinné tradici pokraču-
je dodnes. A to velmi úspěšně. Jednou z nich je společnost
STEINEX a. s., jejímž zakladatelem a vrcholovým činovní-
kem je řezník, veterinář, obchodník a v posledních letech vel-
ký budovatel, pan MVDr. Jaromír Steinhauser. 

Doktor Jaromír Steinhauser působí v řeznickém oboru 
nepřetržitě od svého středoškolského studia na Průmyslové 
škole technologie masa v Praze. Svoji opravdovou řeznickou 
kariéru započal v tehdejším Masokombinátu Hodonín, a to 
do roku 1989 nejprve ve funkci mistra jatek a potom ve funkci 
vedoucího výroby a to načerpal potřebné zkušenosti  v oboru. 

Po roce 1989 se rozhodl získat nové myšlenky na 
Západě. A tak v roce 1990 začal pracovat u holandské fi rmy 
STORK v níž zajišťoval prodej strojů a zařízení pro masný 
průmysl. Tehdy patřil STORK k dodavatelům nejmoderněj-
ších jateckých strojů a zařízení a dodával úplně nové výrobní 
technologie pro masný průmysl.

V rodině se pak začalo mluvit o založení vlastního rodin-
ného podniku. Netrvalo dlouho a Jaromír spolu se svým 
otcem a bratrem Ladislavem založili v roce 1992 podnik 
masné výroby v Tišnově – fi rmu Steinhauser s. r. o. Tato fi rma 
existuje dodnes a patří k úspěšným podnikům masného prů-
myslu u nás. 

Ovšem jak říká staré přísloví „tři kohouti na jenom místě 
nedělá dobrotu“, tak se Jaromír rozhodl osamostatnit. A dne
1. května 1994 zakládá společnost Jaromír Steinhauser s. r. o.
se sídlem v Brně. Zde si fi rma zprvu pronajala Učňovské stře-
disko oboru Řezník uzenář na Mojmírově náměstí v Brně, 
Králově poli, a začala podnikat na vlastní pěst. Po navrácení 
nemovitosti v restituci původním majitelům byla tato nemo-
vitost fi rmou odkoupena a ihned bylo započato s výraznou 
modernizací.

Obchodně se firmě celkem dařilo a během deseti let 
byla kapacita provozu naplněna. Chyběl prostor pro další 
její rozvoj. Proto přišla v roce 2004 na stůl logická úvaha – 
výstavba nového výrobního závodu. Bylo vybráno místo, 
zadáno zpracování projektové dokumentace včetně staveb-
ního povolení. Avšak vzhledem k tomu, že firma nemohla 
opustit svoje tehdejší zákazníky, už dodávala především 
velkým obchodním řetězcům, tak realizaci projektu ekono-
mická situace příliš nepřála. Proto bylo přijato rozhodnutí 
ihned nestavět a raději zrekonstruovat provoz na Mojmírově 
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náměstí. A tím splňovat tehdy nově nastolené přísné pod-
mínky dané naším vstupem do EU. V rámci tohoto řešení byly 
přesunuty sklady, expedice a logistika do Veverské Bítýšky. 
Tím se podařilo navýšit kapacitu výroby na tehdy potřebnou 
výši, ale i zajišťovat další postupný a nezbytný rozvoj fi rmy.

MVDr. Jaromír Steinhauser ctí přednosti rodinné 
fi rmy a k tomu rád uvádí: „Vzhledem k tomu, že jsme vždy byli 
a vždy budeme rodinná fi rma, tak jsem na práci nebyl sám. Od 
počátku se mnou pracovala moje manželka Hana a postupně 
do fi rmy, po absolvování vysokých škol a několika zahranič-
ních stáží, nastoupili oba synové Jaromír a Vít. Proto jsme 
také v roce 2012 založili nástupnickou, akciovou společnost 
STEINEX a. s., čímž se synové stali spolumajiteli.“

Duchovního otce firmy Jaromíra Steinhausera však 
myšlenka vybudovat nový výrobní závod ale nikdy neopus-
tila. Staré plány z roku 2004 ležely na půdě, a tak všichni spo-
lečně, zase celá jeho rodina, začali společně opět pracovat na 
projektu nového výrobního provozu. Aplikace moderních 
technologií byla absolutní prioritou. Podařilo se jim zakoupit 
pozemek části bývalého Státního statku v Kuřimi, kde byla 
v té době skládka všeho, co si vůbec lze představit. Postupné 
odstranění ekologických zátěží a rekultivace okolí trvala 
bezmála celý rok. Dále bylo nutné vybudovat novou infra-
strukturu, přeložky sítí, rekonstrukce kanalizační sítě a vybu-
dování nové přípojky vody. 

MVDr. Jaromír Steinhauser hodnotí období výstavby 
nyní zpětně jako velmi náročné. Samotná výstavba provozu 
trvala 12 měsíců, a to od počátku roku 2017. Montáž tech-
nologií probíhala v měsících září a říjen a samotné přestě-
hování výrobní technologie z Brna proběhlo během pár dnů 
počátkem měsíce listopadu. A bylo jen 14 dní na to, aby mohl 
být nastartován provoz k bezchybné funkčnosti za dodržení 
přísných kvalitativních požadavků. Co bylo podstatné, již
14. listopadu 2017 se rozběhla výroba uzenin v Kuřimi 
naostro. Důkazem, že se přesun technologií a nová výroba 
povedla, potvrzují výsledky dvou auditů (IFS a zákaznický 
audit) pouze tři týdny po otevření, přičemž oba dopadly na 
výbornou. A rozhodující je zvýšení výrobní kapacity nového 
provozu. Oproti původnímu závodu na Mojmírově náměstí 
je denní výrobní kapacita nově vybudovaného masozávodu 
v Kuřimi vyšší o 60 %, a to na výrobní objemy 50 000 kg mas-
ných výrobků a 10 000 kg výsekového masa. Další prioritou je 
výroba masných výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Firma 
STEINEX a. s. zásobuje velmi široké spektrum odběratelů 
a ví, že jsou jejich masné výrobky spotřebitelsky velmi ceněny. 
Zaměřuje se i na export, velmi úspěšně vyváží především do 
Rakouska, Maďarska a na Slovensko. V těchto aktivitách má 
STEINEX a. s. velké ambice a hodlá v nich nadále pokračovat.

Spolu s výrobou se firma věnuje dlouhodobě budo-
vání vlastní sítě řeznických prodejen s obchodní značkou 
Moravské maso. V této obchodní aktivitě má společnost 
přímou zpětnou vazbu od svých zákazníků. Jim ručí za to, že 
maso, které nakupují, pochází opravdu z moravských  chovů.

V příštím roce oslaví STEINEX 25. výročí působení na 
trhu. A krédo pana MVDr. Jaromíra Steihausera? „Víme, že 
již nejsme nováčkem na trhu a že své práci a masu rozumíme. 
Naší dlouhodobou vizí je být kvalitním dodavatelem pro naše 
zákazníky a spotřebitele a být ještě úspěšnější v oblasti exportu, 
především do zemí EU.“

Redakce
 �
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Systémy odvodnění jsou nedílnou součástí každého po-
travinářského provozu. Zvláště pak zpracovatelé mléka 

by měli této problematice věnovat velkou pozornost. Před 
stavbou nebo i před rekonstrukcí provozu je potřeba dů-
kladně analyzovat požadavky a potřeby tak, aby byl vytvo-
řen funkční a fungující systém odvodu tekutin z podlahy. 

Odvodnění v případě výrobních prostor tvoří vpusti 
(bodové odvodnění), žlaby (štěrbinové a krabicové) 
a potrubní trasy, které odvádí tekutiny z čistých prostor mimo 
vlastní závod.

Pokud se firma rozhodne k rekonstrukci, je potřeba 
si dobře rozmyslet rozmístění technologií, množství vody, 
kterou je potřeba odvést, a také určit předpokládaný typ 
nečistoty, která bude během provozu a sanitace splachována 
do vpusti a žlabu.

Naneštěstí bývá často rozhodujícím faktorem při nákupu 
těchto stavebních prvků cena, takže dochází ke snížení počtu 
odvodňovacích prvků v místnostech a dále pak jejich kvality. 
Kvalitou je myšlen hlavně:

�   design vpustí a žlabů – jejich konstrukční řešení,
�   kvalita použitých materiálů,
�   technické zpracování – sváry, povrchová úprava (moření, 

pasivace).

Vyrobit odvodňovací prvky není žádným problémem pro 
každého zkušeného zámečníka nebo kovovýrobu, problémem 
je však je vyrobit na úrovni, která je stále více vyžadována pro 
instalaci v potravinářských provozech.

Standardy a normy používané a certifi kované u potra-
vinářských fi rem si stále více začínají všímat i toho, „co je 
pod podlahou“, a vyžadují standardní řešení s ohledem na 
eliminaci rizika rekontaminace provozu. Právě vpusti a žlaby 
bývají často zdrojem kontaminace provozu nežádoucími 
mikroorganismy. Čistota vpustí bývá v některých provozech 
velmi diskutabilní, a pokud si představíme, že se nečisto-
tami omezí nebo zcela zastaví průtok kalovým košem nebo 
sifonem, začne se v místě vpusti hromadit voda a vytvoří se 
kaluž. Voda v ní obsažená je pak kontaminovaná a při prů-
chodu zaměstnanců se pak dále roznáší po celém provozu. 
Obdobně je možné, že při použití nízkotlakého pěnovacího 
systému, který při oplachu pracuje s tlakem vody do 25 barů, 
způsobí neopatrný zaměstnanec důkladný „výplach“ vpusti 
a zanese nečistotu zpět na technologické povrchy.

Hlavním úkolem odvodnění je samozřejmě odvedení 
tzv. šedé vody z výrobních prostor, ale tento systém může 

fungovat na různém stupni hygieny a komfortu pro obslužný 
personál. Hygienické řešení aplikuje poznatky známé a pou-
žívané na technologických zařízeních v čistých částech pro-
vozu. V podstatě tak rozšiřuje hygienický prostor pod výše 
zmiňovanou podlahu a pomáhá výrobcům v jejich nelehkém 
úkolu – výrobě kvalitních a zdravotně nezávadných potravin.

V čem je tedy ona zmiňovaná hygieničnost a hlavní 
výhody?

1. Design vpusti a roštů – konstrukční řešení

a.   Žádné ostré hrany, kde by docházelo k usazování nečistot 
– na všech lomech a rozích minimální rádius 3 mm
(obr. 1).

čá tí k ždéh f t ů é

Hygienické principy
systémů odvodnění

Obr. 1

Obr. 2
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b.  Minimum svárů, v ideálním případě tělo vpusti lisované/
tažené za studena – vlastní tělo vpusti bývá často díky 
svárům prvním místem výskytu biofilmu. Jsou možné 
i kvalitní sváry bez nerovností a přesahu dovnitř vpusti.

c.  Okraje pro napojení na podlahu – bez ohledu na typ pod-
lahy je potřeba okraj vpusti vyplnit. Možností výplní je 
celá řada a je vhodné je zvolit s ohledem na plánované 
zatížení – zabrání se pak praskání v místech spojů, kdy 
jsou tato místa často zdrojem mikroorganismů (obr. 2).

d.  Funkční a dostatečný kalový koš – často je nesprávně 
považován za hlavní místo záchytu nečistot a zbytků 
surovin z podlahy. Je však potřeba nezapomínat na 
správné sanitační postupy, kdy je vždy před vlastním čiš-
těním nutné odstranit hrubé nečistoty z podlahy pomocí 
stěrek nebo košťat.

e.  Pachový uzávěr/sifon – opět žádné ostré hrany, minimum 
zákoutí a míst, kde se usazují nečistoty. Sifon musí spl-
ňovat podmínku, že veškerá voda tekoucí do vpusti pro-
chází přes něj, ne tedy kolem, pokud netěsní. Správně 
instalovaný sifon také splňuje podmínku uzavření odpad-
ního potrubí a zabránění průniku škůdců.

f.  Konstrukce suché jímky – u vpustí s horizontálním 
odtokem nezůstává ve spodní části žádná voda. Tedy 
žádný zdroj pro mikroorganismy, snadné čištění a vizu-
ální kontrola (obr. 3).

g.  Rošty jsou také velmi důležitou součástí systému, a to 
nejen proto, že jsou na podlaze vidět. Je potřeba se 
zaměřit opět na jejich konstrukci, čistitelnost a třídu 
zátěže. V současné době jsou před mřížkovými rošty pre-
ferovány rošty příčkové, které se snadněji udržují čisté 
a přispívají k celkové hygieně systému (obr. 4).

2.  Kvalita
použitých materiálů

V principu se používají dva typy materiálů, a to nerez 
ocel třídy AISI 304 (DIN 1.4301) a AISI 316 (DIN 1.4404). 
Převážná většina instalací je vyrobena z první zmíněné třídy, 
která splňuje všechny požadavky a je někdy také označována 
jako „potravinářská nerez“. AISI 316 má velmi nízký obsah 
uhlíku, a má tedy vyšší odolnost vůči korozi, a to jak bodové, 
tak plošné. Její použití je doporučováno pouze v místech 
s vysokou expozicí korozivních materiálů, například kon-
centrovaného chloru. Ten je stále oblíbeným dezinfekčním 
přípravkem, a tedy složkou sanitačních přípravků. Při dodr-
žení doporučených koncentrací a časů zcela postačuje AISI 
304.

Technické zpracování

Zohýbat a svařit nerezový plech a vytvořit z něj vpusť 
nebo žlab, jak je uvedeno výše, není problém. Nepoměrně 
složitější je však vytvořit funkční a hygienický systém 
odvodnění. Opravdu hygienické prvky vyžadují pre-
cizní, často strojové, zpracování, minimum svárů (kva-
litní sváry) a konečnou povrchovou úpravu celého povrchu
vpusti.

Četné pokusy dokázaly, že nerovnosti, nekvalitní sváry 
a poškození povrchu jsou opět ideálním místem pro usa-
zení nečistot a začátek růstu biofi lmu. Jako poslední krok ve 
výrobě je potřeba celý povrch výrobku odmořit a pasivovat, 
jedná se o formy finální povrchové úpravy, které vyčistí 
a sjednotí celý povrch výrobku. Ten pak získá vyšší odolnost 
vůči korozivním vlivům.

Vlastní hygieničnost pak spočívá v tom, že správně 
vyrobené odvodnění je vytvořeno tak, aby samo o sobě 
zabraňovalo usazování nečistot, růstu nežádoucích mik-
robů, bylo snadno čistitelné a kontrolovatelné. To se týká 
všech jeho součástí, tedy – roštu, těla vpusti, kalového koše, 
sifonu a potrubí. 

Na závěr lze tedy shrnout následující skutečnosti:
V poslední době a se stále větší intenzitou jsou na 

odvodňovací systémy aplikovány stejné nebo alespoň velmi 
podobné požadavky jako na technologická zařízení. Zdůraz-
ňován je zvláště hygienický design a jejich snadná čistitel-
nost. Je třeba brát v úvahu stále přísnější požadavky norem, 
standardů, zvýšení hygienické úrovně provozů a zabránění 
rekontaminace provozů odpadní vodou nebo přítomnými 
mikroby. Hygienické řešení pak přináší úspory vody, sani-
tačních prostředků a lidských zdrojů potřebných pro udr-
žení optimální úrovně hygieny.

Ing. Matúš Letko,
 ACO Stavební prvky spol. s r. o.

www.aco.cz

�

Obr. 3

Obr. 4
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SMOOTHIE

tripple

HV ZDNÝ NÁVRAT
69 let od vzniku legendární zna ky
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Letošní rok 2018 je rokem, kdy se po 69 letech od svého 
vzniku na český trh vrací legendární značka Polárka, 

která přináší čtyři zbrusu nové výrobkové řady zmrzlin. 
Polárku si jistě mnoho z nás pamatuje, protože svého času 
byla ikonou mezi zmrzlinami. Málokdo už ale ví, jaký pří-
běh stojí za vznikem této značky.

„Polárka byla úplně prvním mládětem ledního med-
věda, kterého se kdy v zoo celosvětově podařilo odchovat až 
do dospělého věku. Byla v té době velmi populární a stala se 
jedním ze symbolů pražské zoologické zahrady. Pražské mra-
zírny proto využily její ohromné popularity a začaly v roce 1949 
do obchodů dodávat zmrzlinu s jejím jménem i obrázkem. 
Polárka se tak stala dodnes užívaným synonymem pro zmrz-
linu, i když od jejího vzniku uplynulo už 69 let,“ říká Martin 
Kincl, marketingový ředitel značky Polárka.

O velké popularitě značky Polárka v té době svědčí i to, 
že byla často zmiňována ve fi lmech nebo muzice. Za zmínku 

určitě stojí film „Zpívající 
pudřenka“ nebo písnička 
„Maluj zase obrázky“, kde 
Hanka Zagorová zpívá: 
„Proč mi někdy nekoupíš 
třeba Polárku“.

Byť by se někomu 
mohlo zdát, že po roce 1989
tyto výrobky vymizely, není 
tomu tak. I po revoluci 
se stále výrobky Polárka 
na trhu objevovaly, jen ne 
v takové míře jako dříve. 
Nicméně v letošním roce 
zažívá značka Polárka 
velký comeback a dostala 
zbrusu novou tvář. Došlo 
k inovaci loga, kde i nadále 
zůstává ve znaku původní 
ikona – medvědice Polárka. 
Polárka nabízí zákazníkům 
čtyři nové výrobkové řady 
a představí v nich celou 
škálu nejrůznějších zmrzli-
nových dobrot. Určitě je na 
co se těšit, protože letošní 
léto bude „Eňo ňuňo“ a pro 
některé z Vás i „HOGO 
FOGO“.

Moderní řada

Moderní řada Vás bezpochyby zaujme svým mladistvým 
hravým vzhledem a barvami. Vychutnat si můžete zmrzliny 
nabité svěžestí a ovocem, klasické kornouty nebo tvarohové 
nanuky. V nabídce je i zmrzlina s cool žvýkačkovou příchutí, 
kterou ocení především děti.

SMOOTHIE 55 ml (MANGO nebo MALINA)

Šťavnatá svěží zmrzlina nabitá ovocnou chutí, která 
obsahuje minimálně 30 % ovoce. Popularita smoothie je stále 
větší a větší, a tak není divu, že tento trend dorazil i mezi zmrz-
liny.

EŇO ŇUŇO 55 ml

Originální zmrzlina s cool žvýkačkovou příchutí. Modré 
a zelené barvy je docíleno zcela přírodní cestou – modrou 
barvu zmrzlině propůjčila řasa spirulina, co se týče zelené 
polevy, té bylo docíleno díky chlorofylu.

MALINOVKA/CITRONÁDA 105 ml

Osvěžující vodové zmrzliny připravené dle receptury 
tradičních českých limonád.

POLÁRKA TVAROHOVÁ 60 ml
Tradiční zmrzlina plná tvarohu (min. 50 %), zalitá 

v kakaové polevě.

POLÁRKA JAHODOVÁ S TVAROHEM 60 ml
Tvarohová zmrzlina, která obsahuje minimálně 50 % 

mražených jahod.

Polárka – návrat legendy z roku 1949
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Premium řada

Luxusnější řada výrobků Polárka je typická především 
černým a elegantním designem. Nabízí prémiové nanuky 
HOGO FOGO, ale také několik větších, spíše rodinných 
balení zmrzlinových dortů.

HOGO FOGO TRIPPLE 88 ml 
(MALINA nebo KARAMEL)

Prémiová malinová nebo karamelová zmrzlina s dvo-
jitou polevou a malinovým nebo karamelovým toppingem 
uprostřed.

HOGO FOGO 120 ml (MANDLE)
Poctivá porce vanilkové zmrzliny s kakaovou polevou se 

sekanými mandlemi.

DORT Z POLÁRKY 800 ml (JAHODA/SMETANA
nebo ČOKOLÁDA/LÍSKOVÝ OŘÍŠEK)

Naprostá novinka mezi zmrzlinami. Velký dort odkazuje 
na motto zmrzlinové speciality 60. let „DORT Z POLÁRKY – 
DÁREK NAD DÁRKY“.

Retro řada

Retro řada grafi cky navazuje na původní grafi ky zmrzlin 
Polárka. Hlavním motivem celé řady je eskymačka, která 
byla tolik typická i pro původní obaly této značky. Stejně tak 
i zmrzliny v této řadě jsou tradiční.

RUSKÁ ZMRZLINA 180 ml
(SMETANA nebo ČOKOLÁDA)

Tr a d i č n í  s m e t a n o v á 
nebo čokoládová zmrzlina 
s oplatkou Vás přenese do 
dětství.

POLÁRKÁČ EK 45 ml
Vanilková zmrzlina je tou 

pravou nostalgií.

KOKOSINO 45 ml
Zmrzlina, kterou si mů-

žete pamatovat z dob minu-
lých, Vás unese na exotické 
vlně kokosu.

Zorba

Můžete si vychutnat 
ZORBA ZMRZLINU 500 ml
s jogurtem řeckého typu 
s medem a mandlemi, která 
byla  inspirovaná stejně 
dobrým jogurtem řeckého 
typu ZORBA. Její poctivá 
jogurtová chuť v kombinaci se 
sladkým medem a křupavými 
mandlemi Vám jistě učaruje.

V této řadě se zatím 
nachází pouze jeden výrobek, 

ale do budoucna se určitě uvažuje o rozšíření této řady. 

ALIMPEX FOOD a. s.

�

ml 

Jiří�Hotzký

ARSCI

JSOU�ROSTLINY�K�JÍDLU?

JIŘÍ HOTZKÝ:
„Tato publikace vám na základě ověřených závěrů poctivých vědců a výzkum-
níků dá návod, jak zeleninu a ovoce upravit, aby nám neškodily a naším trávicím 
traktem předaly výživné látky a  energii našemu tělu. Kuchařka, konzument 
i potravinový odborník v ní nalezne spoustu zajímavých a zásadních skuteč-
ností a taky podnětů k tomu, jak zeleninu a ovoce vybírat a připravovat zdravěji 
než dosud. Dozvíte se o nebezpečích, která běžně potraviny skrývají a jež jsou 
spotřebitelům zamlčována, a o nebezpečích, kterými z neznalosti ubližujeme 
sobě i svým dětem a která nám po léta kradla naše zdraví.“

Jsou rostliny k jídlu?
J A K  S E  Z D R A V Ě  S T R A V O V A T  A  V Y H N O U T  S E  P O T Í Ž Í M
N E J E N  P Ř I  R O S T L I N N É  S T R A V Ě .
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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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U Medvídků
IVAN JEMELKA

Dnes Pivovarský dům

Bývalá pivnice U Medvídků se dnes prezentuje jako Pi-
vovarský dům, což obnáší restauraci, pivovar a hotel. 

Jak provozovatel tohoto podniku – O. G. spol. s r. o. – in-
formuje cestovní kanceláře po celém světě, k restauraci pa-
tří pivovarská zahrada pro 50 hostů, která je zastřešena 
stahovací plátěnou střechou a pro zimomřivé vyhřívána pře-
nosnými plynovými topidly. Součástí restaurace je i kabaret pro
100 nadšenců lidové zábavy a jakýsi pozdně gotický „rytíř-
ský“ sál na půdě pro 100 sedících nebo 200 stojících. Komu 
by to bylo málo, tak pak je tu ještě prý originální Budvar Bar, 
kde najde útočiště až 40 fl amendrů, a ti si mohou vybrat
z 10 a více druhů českých piv. Milovníci muzeí se mohou 
uchýlit do starého pivovaru a ohmatat si takové nepotřebné 
věci jako štokové chlazení, otevřené kvasné kádě, dřevěné le-
žácké sudy nebo se potrápit ručním stáčením do lahví s pa-
tentním uzávěrem. Aby toho nebylo málo, tak Allegria Firma 

na zážitky doporučuje těm, co toho málo zažili, „medvídkov-
ský“ micro-pivovar, kde si mohou fandové nevšedních oka-
mžiků uvařit 50 l vlastního piva. Jestli k takovým lidem pat-
říte, můžete potom chodit k „Medvídkům“ týden a den po dni 
sledovat, jak vaše pivo kvasí, jelikož tam na to mají skleněné  
nádoby. A konečně, uzavřená společnost, třeba třicet zedná-
řů, najde U Medvídků útočiště v salónku, jenž k restauraci 
rovněž patří. Potom je tu ještě pivovarský obchod, který, jak 
hlásá reklamní slogan, nabízí pivo ve všech podobách – patr-
ně se myslí skupenské stavy.

Po absolvování všech popsaných kratochvílí v restau-
raci se její hosté mohou odebrat či odpotácet do tříhvěz-
dičkového hotelu, kde mají všude k dispozici SAT, TV, 
trezor a telefon. Svůj bicykl či něco jiného mohou zapar-
kovat na placené zóně nebo v podzemních garážích 
Národního divadla, což může přispět k jejich kulturnímu roz-
květu.

Inu, nejstarší hospodu v Praze potkalo to, co většinu 
historických šenků v centru metropole. Z národního a kul-
turního střediska se stala plochá a prázdná atrakce. Asi něco 
trochu podobného, jako kdyby nedaleké Národní divadlo 
přebudovali na obchodní centrum. Proměna svébytných sta-
rých pražských pivnic není jen škoda, ale také příznak toho, 
že starobylý střed hlavního města z urbanistického hlediska
umírá.

Začalo to v 15. století

V gotickém domě dnes v ulici Na Perštýně 7, číslo 
popisné 344, se pivovar nacházel asi od roku 1466. Tehdy 
se mu ještě říkalo U Černého medvěda a stavení se opíralo 
o středověké opevnění Starého Města. Dům nesl pojmeno-
vání podle majitele Šimona Múdrého, který současně vlastnil 
dům „U Černého medvěda“ v Železné ulici. Ve zmíněném 
roce 1466 dům ale získal Jan Nedvídek, takže se mu začalo 
říkat u Nedvídků. V roce 1597, další vlastník, Sixt z Otters-
dorfu, provedl renesanční přestavbu a na domovním portálu 
se objevili dva proti sobě stojící medvědi s obojky, kteří jsou 
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připoutáni řetězy k pařezu stromu. Pod plastikou byl umístěn 
nápis „zde slove od starodawna u Nedwidků“ a v horní části 
se skvěl letopočet 1614. Pivo se na tomto místě vařilo do roku 
1898. Pivovar provozovala rodina Vendulákových.

Hašek sypal do piva projímadlo

U Medvídků bydlel jako student pozdější poslanec Říš-
ského sněmu a Českého zemského sněmu František Ladislav 
Rieger a přes ulici sochař Josef Václav Myslbek. Naproti, na 
rohu ulic Na Perštýně a Martinské, byla drogerie U tří zlatých 
koulí, v níž se učil drogistou Jaroslav Hašek. Autor Osudů 
dobrého vojáka Švejka o tom napsal: „Já jsem se tam učil 
materialistou u nějakýho pana Kokošky na Perštýně v Praze. 
To byl náramnej podivín, a když jsem mu jednou vomylem ve 
sklepě zapálil sud benzínu, a von vyhořel, tak mě vyhnal a gré-
mium mne už nikde nepřijalo, takže jsem se kvůli tomu pito-
mýmu sudu nemohl doučit.“ 

Italský profesor slavistiky a propagátor české kultury A. 
M. Ripelli tuto epizodu popsal na základě zjištěných faktů 
poněkud jinak: „Haška vidíme zprvu jako praktikanta v dro-
gerii U tří zlatých koulí na rohu Perštýna a Martinské ulice, 
která patřila puntičkářskému a bigotnímu panu Ferdinandu 
Kokoškovi, řečenému Radix. Nad krámem se vznášel – jako 
nad obchody všech pražských materialistů – polychromovaný 
anděl s rozepjatými křídly, uvnitř v šeru kvelbu připomínajícího 
alchymistickou ofi cínu a vonícího terpentýnu, lakem, kafrem, 
skořicí, jedem na krysy, krémem na boty, kalafunou, čemeřicí, 
lipovým thé, míchal Hašek podivuhodné lektvary a mastičky 
a závistivým kolegům sypal do piva (u Medvídků) projímadlo. 
Mistr Kokoška rád maloval na sklo a rozzuřil se, když Hašek 
přimaloval kravce pasoucí se na horské louce cvikr a čtyř-
hranný plnovous, takže se hovádko náhle podobalo strohému 
majiteli drogerie a Haška vyhodil.“

Šantán a džungle

Počátkem 19. století U Medvídků byla menší místnost, 
které se říkalo Džungle. Páni si tam po představení v tamním 
šantánu vodili subrety. Číšník dostal přiměřené spropitné, 
aby pár nikdo nerušil. Šantán U Medvídků fungoval už od 
sedmdesátých let 19. století, a patřil tak k nejstarším ve 

městě. Návštěvníky lákal rýmovanými upoutávkami, jako 
například: „První český tingltangl, který řídí Bachmann 
a Frankl.“

Podle „zuřivého reportéra“ Egona Ervína Kische 
v kabaretu vystupovali hlavně tlustí bratři Hartmannové, 
s nimiž tančily jejich ještě tlustější manželky. Pověstným šan-
tánovým zpěvákem byl „otec Rak“, táta devatenácti dětí, 
který postupně vystřídal všechny kabarety v Praze. Jako jedna 
z románových postav se později objevil v knize Adolfa Bra-
nalda – Chléb a písně. 

Raketa X-Beer 33 

Restaurace U Medvídků fungovala až do období 
nástupu komunistů k moci. Budova byla majitelům v 50. le-
tech zkonfi skována bez náhrady. Od té doby postupně chát-
rala. V totalitní éře „Medvídci“ nepatřili k síti potenciálně 
podvratných pražských hospod. Na to byl podnik příliš neú-
tulný a scházelo se tam až moc příslušníků Sboru národní 
bezpečnosti, kteří „pracovali“ v nedaleké Bartolomějské 
ulici. Na druhou stranu, protože tam měli Budvar, který točili 
málokde, skoro každý tu někdy byl, ovšem jen málokdo se 
vracel. Pivnice o mnoha sálech totiž působila dost studeným 
a neosobním dojmem. 

Dům U Medvídků získala po roce 1989 v restituci rodina 
Marečkova, která jej pronajala. Proběhla rekonstrukce, která 
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byla z architektonického úhlu pohledu možná poněkud 
sporná, a byla zahájena nová marketingová strategie. Napří-
klad v roce 2006 minipivovar U Medvídků zvěstoval světu, 
že uvařil nejsilnější pivo v Česku X-Beer 33 podle stupňovi-
tosti, jenž udává, kolik procent extraktivních látek (přede-
vším cukru) obsahuje mladina (směs sladu s vodou).

X-Beer 33 obsahuje 12,6 procent alkoholu. Rakouský 
„nejsilnější ležák na světě“ Samichlaus dosahuje 32 stupňů 
při 14 procentech alkoholu.

V roce 2008 restaurace (a hotel) „U Medvídků“ dokon-
čila ve spolupráci s pivovarem Budějovický Budvar rekon-
strukci svého, jak se nyní, v době operátorek podlahových 
ploch (uklízeček, kdo by tápal), říká, pivního hospodářství. 
Do prostoru pivnice instalovali pět pivních tanků, každý 
z nich o objemu 10 hektolitrů, na čepovaný nepasterovaný 
ležák Budweiser. Izolované, chlazené tanky, jež jsou již chvíli 
v módě, se staly viditelnou součástí interiéru pivnice. Někdo 
by možná řekl, že pozdně industr iální styl až na půdu, v zápase 
s chudinkou renesancí.

Něco, co jinde nemají

Přesto pro milovníky pivních zvláštností, a jsou i takoví 
pošetilci, kteří kvůli jejich vyhledání jsou ochotní objet půlku 
světa, může být minipivovar U Medvídků hotový poklad. 
Varna minipivovaru má kapacitu 250 l a za rok uvaří asi 350 hl 
piva. Používají se muzeální technologie jako štokové chlazení, 
otevřené kvasné kádě, dřevěné ležácké sudy a ruční stáčení 
do lahví s patentním uzávěrem. Kromě již zmíněného dva-
krát kvašeného piva X-Beer 33 tu například uvařili medovou 
16° s názvem Matěj. Minipivovar vyrobil i polotmavý Oldgott 
13°, medového Matěje 16° a Valentýnský ležák 12°. Občas 
měl kromě standardní nabídky (Oldgott a 1466) na čepu také 
podzimní ležák – 16° tmavý speciál s příchutí švestek. Před 
Vánocemi někdy nabízel Kaštanové pivo, šlo o 18° polotmavý 
ležák uvařený tradiční českou technologií s přidáním kašta-
nové mouky. Výjimečně se rovněž vařil Valentýnský ležák, 
který se pyšnil červenou barvou, růžovou pěnou a medovou 
chutí, nebo pivo St. George – Pivo Sv. Jiří 15° s přídavkem 
medu atd. Tedy, proti gustu žádný dišputát. 

Nic se nemá přehánět

Časy se zkrátka mění, a jak napsal Jan Neruda: Kdo 
chvíli stál, již stojí opodál – den žádný dvakrát se již nenarodí, 
čin dvakrát neuzraje. Stará Praha je dnes krásné město a při-
tahuje turisty z celého světa, takže obchod s tím spojený kvete 
a bránit tomu by bylo nejen marné, ale i hloupé. Na druhou 
stranu obchodníci s turismem jako by občas neznali míru, 
aniž by tušili, že si tím sami podřezávají pod sebou větev. 
Pokud se Praha příliš přizpůsobí průměrnému mezinárod-
nímu vkusu, brzy svou přitažlivost pro zahraniční návštěv-
níky ztratí. Pro tradiční hospody to platí zvlášť.

 �
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V zemi královny 
ze Sáby

LADISLAV STEINHAUSER

Žila, byla krásná královna ze Sáby…, ale jestli oprav-
du žila anebo je královna Makeda, pouhý mýtus, se do-

dnes neví. Rozhodně je legendou, ke které se odvolává řada 
jejích „potomků“. Etiopský královský rod ve svém rodo-
kmenu dokonce tvrdí, že Šalamoun se do královny zamilo-
val a oni jsou plody jejich lásky, nemanželské děti. Posled-
ní etiopský císař, celým jménem Jeho císařské veličenstvo 
Haile Selasie, Král králů, Vítězný lev z kmene Judova, Vyvo-
lenec Boží, se na moderním budování tohoto mýtu výraz-
ně zasloužil, tvrdil, že je 225. generací. Byl štíhlý, vysoký, 
pohledný a rozhodný jako jeho krásná a pohádkově boha-
tá praprababička. Archeologové se snaží, ale zatím tři tisí-
ce let starý důkaz o královnině životě nenašli. Škoda, právě 
ona mohla poprvé zvolat na své služebné: „Kávu, prosím!“

Kávu objevili a užívali obyvatelé Etiopské vysočiny. Pas-
týři si všimli, že když jejich kozy spásají zelená kávová zrna, 

jsou pak svěží, stále pobíhají a nechtějí zalehnout. Pastýři zku-
sili zrna žvýkat a pak z nich vyráběli nápoj. Zrna kávy pouze 
sušili a drtili. Na dnešní chuť pražené kávy přišli omylem 
jemenští mniši. Některý z bratrů spěchal a pod kávovými zrny 
při jejich sušení řádně zatopil. Jenže omyl slavil úspěch, jako 
už mnohokrát. Etiopští pastýři se tomuto výkladu brání, vždyť 
oni znali praženou kávu dávno předtím! Sbírali zrníčka po 
požárech buše. Komu tedy věřit?

Káva se v Etiopii pěstuje v oblasti Kaffa a odsud se 
vozila karavanami na břehy Rudého moře. V roce 1917 byla 
po dlouhých peripetiích vybudována železniční trať, slavná 
Džiboutsko-etiopská železnice. Z pobřeží pak káva tradičně 
směřovala přes úžinu Bab al-Mondab do jemenského pří-
stavu Mokka (al-Muchá), kde se žoky překládaly na velké lodě 
transportující zrna dál do Turecka a Evropy. Přístav dal jméno 
kávě mokka, silné směsi s čokoládovým aróma, místně nazý-
vané mocha sanání. 

O rozvoj pěstování a obchodu s kávou se zasloužili Ara-
bové. Když se v sedmém století převalili přes Arabský polo-
ostrov, obsadili i Jemen, který byl dlouhá staletí součástí 
Aksumské říše. To oni zbudovali přístav Mokka, aby ulehčili 
cestu karavanám na sever, neboť našli v kávě zalíbení a zdroj 
peněz. Velmi dbali na to, aby se pěstování kávy nedostalo 
mimo jejich území, aby si udrželi monopol. Proto prodávali 
sice zelená, ale převařená zrna. Také první kavárny, občer-
stvení s posezením pro poutníky, byly zřízeny na Arabském 
poloostrově, prý v Mekce, v Medině a také Káhiře. Když 
osmanský sultán Selim I. dobyl Egypt a celý západ Arabského 
poloostrova, poznali kouzlo kávy i Turci a přivezli ji do Istan-
bulu. Tam začali otevírat v polovině 16. století kavárny, které 
se staly společenskými centry, směli do nich ale výhradně 
muži. Do Evropy se dostala káva díky benátským kupcům, 
nejstarší kavárnou byla Café Florian na náměstí Svatého 
Marka v Benátkách, která je otevřená dodnes od roku 1720. 
Obchod s kávou byl limitován vztahy s Osmanskou říší, 
která držela klíče ke všem cestám. To byl hlavní důvod, proč 
evropské země hledaly svoje zdroje, chtěly vlastní plantáže. 
Když první vyrostly ve francouzském Karibiku, přestala být 
káva nápojem mocných. V Paříži byly otevírány první kavárny, 

Trh u řeky
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které byly centrem intelektuálních diskuzí vzdělaných lidí, 
umělců a studentů. Vyhlášenou byla Grand Café, dnes jako 
Café Lumière, kde se 28. prosince 1895 poprvé uskutečnilo 
veřejné promítání fi lmu bratří Lumièrů. Velkými milovníky 
a propagátory kávy byl malíř Henri Toulouse-Lautrec, Johan 
Sebastian Bach i Ludwig van Beethoven. Honoré de Balzac 
byl na kávě závislý, vypil až dvacet šálků denně, ale nepleťme 
se, že všichni kávu hned milovali. Pro mnohé byla hořká 
a první kavárna v Hamburku byla otevřena pouze proto, že 
ji vyžadovali námořníci. V Anglii si káva získávala své posta-
vení, ale ve vyšší společnosti je brzy ztratila nástupem čaje, 
byla „příliš obyčejnou“. Opačný vývoj proběhl ve Vídni, káva 
a zdejší kavárenský život se stal světovým pojmem. Jak se sem 
dostala?

Nad Dunajem zavoněla káva poprvé 10. května 1529, 
přesněji pod hradbami v tureckém táboře velkovezíra Ibra-
hima Paši. Vídeňanům při obléhání města vůbec nevoněla 
a jistě jim spadl velký kámen ze srdce, když promočení Turci 
po vydatných deštích sbalili stany a odtáhli. Když se vrátili 
dobývat Vídeň v červenci 1683, to již mnozí měšťané věděli, 
co to z ležení voní. Po slavném zářijovém vítězství už Turci 
nebalili, prchali tak rychle, že ani nestačili s sebou vzít důle-
žitější věci než svoje zásoby kávy. Vídeňané slavili, popíjeli 
víno a pivo, někteří i podivný černý nápoj, po kterém se cítili 
ještě silnější. Objevili kouzlo turecké kávy, a když kdosi přidal 
do hořkého nápoje mléko, tak i slavné vídeňské kávy. Píše se, 
že první kavárnu ve Vídni založil polský šlechtic Jerzy Fran-
tiszek Kulczynski (Kolschitzky), ale historikové prvenství 
připisují Arménovi Jahanesu Theodatovi o dva roky později. 
Jenže Kolschitzki bude Vídeňáky oslavován nadále a kávu 
mu vzít nenechají. Vždyť to byl on, kdo v tureckém převleku 
prošel nepřátelskou linií a o situaci ve Vídni informoval Karla 
Lotrinského a Jana III. Sobieskiho. Kolschitzki se stal vídeň-
ským hrdinou, dodnes má svoji ulici a na rohu sochu, kde 
je ztvárněn v tureckém odění spěchající s konvicí a něko-
lika šálky kávy.

Máte pocit, že jsem se zapovídal? Neproberte historii 
kávy, když ji popíjíte v jejím rodišti, navíc v nejslavnější 
kavárně v Addis Abebě. TO.MO.CA (Torrefazione Moderna 
Café) je obchůdek, který zavedl do domoviny kávy moderní 
italský systém pražení kávy. Odolat vůni, která se line přímo 
od pražicích bubnů se podaří málokomu. Návštěvníci ochut-
návají doušek z jedné, druhé či třetí várky etiopských káv 
a nakonec si snad každý koupí balíček na památku či pro 
známé. Kdepak ji porovnávat s levnou robustou, ta se přece 
používá především na výrobu instantních káv. Drobné tře-
šinky této kávy nerostou na keřích, ale na mohutných stro-
mech pocházejících z povodí Konga. Pěstuje se především 
ve Vietnamu, částečně v Brazílii a tvoří asi třetinu světové 

produkce. V domovině arabské kávy nad ní jen mávají rukou. 
Když káva, tak jedině rodem z rohu Afriky! 

Takže: „Kávu, prosím!“
Africký roh je jedním z nejdéle lidmi osídlených území 

na světě. Pocházejí odsud nejstarší nálezy lidských předků, 
zachovaly se i důkazy lidské činnosti od paleolitu po neolit. 
Australopithecus afarensis, který je považován za prapředka 
lidí, žil v Africe před třemi miliony let. Výborně zachovanou 
kostru z Afaru vědci v roce 1974 označili jako AL 288-1, ale 
inspirováni písničkou od Beatles ji přejmenovali na Lucy. 
Etiopané ji však nazývají Denkeneš, což znamená „jsi pře-
krásná“, a proudí k ní do Národního etiopského muzea snad 
všichni, kteří do Addis Abeby přicestovali, babičku se přece 
sluší pozdravit a pochválit, jak dobře i po letech vypadá.

Ve starověku v Africkém rohu vzniklo vlivem starově-
kého Egypta několik států, nejlépe doloženým je Aksumská 
říše, která přijala roku 325 křesťanství. Etiopská ortodoxní 
církev je tak jednou z nejstarších a patřila až do roku 1951 pod 
egyptskou Koptskou církev. Staré křesťanské kostely a kláš-
tery jsou k vidění všude, světově vyhlášený je skalní komplex 
chrámů v Lalibela, vytesaný ve skále. Projděte se po obří oblé 
skále a jistě dojdete k místům, kde se pod vámi objeví úzké 

Denně pro voduŽivobytí kluků u silnice

Podvečerní silnice
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labyrinty chodeb, malá náměstíčka, kostely a nakonec skvost 
– kostel svatého Jiří. Vzkaz Bohu ve tvaru kříže – čeho jsou 
věřící schopni pro šíření jeho slávy: odsekat skálu, vytvořit 
kolem monolitického kostela prostor a vydlabat vnitřní pro-
stor včetně všeho zdobení. Standardně se přece budova 
staví na volném místě z přiváženého materiálu. V Lalibele 
je to naopak, odsud se kámen vyvážel. V kostele Golgotha je 
pohřben král, který nechal komplex Lalibela vystavět, inspi-
roval se prý v Jeruzalému. Vejit dovnitř k jeho hrobu je však 
povoleno pouze mužům. Ženy, neželte, příležitostí navštívit 
v Etiopii řadu podobných kostelů je mnoho. Všude na vás 
dýchne tajemno a historie. Kdo je ale útlocitný, musí se 
zocelit. Bosýma nohama ošlapané koberce a množství růz-
ných stařičkých všude možně rozvěšených tkanin mají svoji 
atmosféru, ale šíří i směs pachů a vůní, mnozí tvrdí, že sem 
tam hostí i své zlobivé hmyzí obyvatele. Etiopská ortodoxní 
církev o sobě tvrdí, že vlastní pravé Mojžíšovo desatero – 
tabot, archu úmluvy. Jejími kopiemi se chlubí všude. Jsou 

tím nejcennějším, co kněží ve dne v noci hlídají a čas od času 
vynesou vyvětrat na světlo boží.

Etiopie každého návštěvníka překvapí obrovskými stády 
skotu, vždyť ho chová nejvíce v Africe – okolo 54 milionů 
kusů a skot tvoří třetinu obratu zemědělství. Nejvyšší kon-
centrace skotu je především na Etiopské vysočině. Pro před-
stavu: V přepočtu na jednoho obyvatele chovají v Etiopii
0,66 kusů skotu, více jen v Mali 0,71 kusy, u nás je to
0,13 kusů, v Německu 0,15 a Dánsku 0,28 kusu. Zvířata zde 
používají jako platidlo a jsou mírou bohatství. 

Etiopané nejsou černí, ale snědí, chodí s elegancí, vzpří-
mení, s hlavou hrdě vztyčenou. Černoši a jiná etnika to mezi 
nimi nemají jednoduché, jsou zde druhořadí. Etiopie není čer-
nošskou zemí. Na jihu země žije celá plejáda kmenů, jejichž 
životní standard daleko od doby kamenné nevykročil. Jistou 
„nepřekročitelnou“ bariérou byla odjakživa řeka Omo. Před 
pár lety vše změnil turismus. Omo se stalo pojmem, místní 
atrakcí, herci vystupujícími v „divadelním představení“ orga-
nizovaných v rezervacích u jejich chýší. Nejsou zvyklí na sou-
časný svět, a když se pokouší vykročit kupředu, poznávají 
především jeho stinnou stránku – nevoli na severu snědých, 
na jihu černých sousedů. Ženy jsou celoživotně ozdobené 
destičkami zasunutými mezi vytahané rty a vyražené řezáky, 
předměty si zasunují do otvorů v ušních lalůčcích, zdobí se 
skárováním kůže po celém těle. Překročit řeku Omo a vydat 
se mezi bojovné kmeny bylo před pár lety opravdu nebez-
pečné, dnes už jen namáhavé a riskantní pro možný výbuch 
hněvu z bezbrannosti. Při focení lidí jsem zde dobrý pocit 
neměl. Nebyli zdejší spokojenější, než poznali terénní auta, 
naše kamery a fotoaparáty, které mají doma dokumentovat 
kamarádům, babičce a sousedům, kam až jsme se to vydali? 
Dobře, otiskni si mě na fi lm či papír, ale nezapomeň, že žiji už 
jen z toho, co mi za to dáš! „Money, money. Foto, foto.“ Slyšíte 
ze všech stran. Odjíždíme a přes rty se mi dere melodie: Tak 
zašla dávná sláva indiánů, jak se zpívá v trampské písni Rodné 
údolí. Vracíme se přes nekonečné vyprahlé pláně obáva-
ných bojovníků kmene Mursi, Karo či Bume a nepřítomným 
pohledem přehlížíme zvědavé oči vykukující z prachu zvíře-
ného koly našeho auta.    �

Kdysi obávaní bojovníci

Voda je v jižní Etiopii poklad.Křesťanství je v Etiopii hluboce zakoře-
něno.

Ženy kmene Mursi musí být zkrášleny 
destičkou ve rtu.
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Nové Spojení lahodného 
sýru s grilovacím 
kořením 

www.olma.cz
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Ing. JOSEF BROUČEK, 
ředitel školy

HISTORIE ZEMĚDĚLSKÉHO 
ŠKOLSTVÍ

Padesátá a šedesátá léta

Ve Znojmě na Dvořákově ulici postupně působila řada 
druhů zemědělský škol. Nejdříve to byla dvouletá rolnicko-
-ovocnářsko-vinařská škola, pak dvouletá mistrovská škola, 
zimní dvouletá rolnicko-zelinářská škola, dívčí oddělení 
dvouleté zimní školy a učňovská zemědělská škola, obor pěs-
titelský a později chovatelský.

Větší potřeba zemědělských techniků se středním vzdě-
láním s maturitou si vyžádala vznik další zemědělské školy, 

a to Střední zemědělské technické školy (zkratka SZTŠ), obor 
Zahradník a Pěstitel chovatel v roce 1959. Pro Střední země-
dělskou technickou školu byla uvolněna budova po pedago-
gické škole na ulici Alšova 15. Tato budova má také zajímavou 
historii. Původně, za Rakouska-Uherska, zde bylo německé 
lyceum. Po první světové válce krátce obchodní škola. 
K posílení českého živlu zde byl ve třicátých letech zřízen 
učitelský ústav a také postavena nová část včetně cvičné 
školy. Tento učitelský ústav zde byl i za války a po válce, do 
roku 1959.

Po roce 1959 byly opět ve Znojmě dvě školy zaměřené 
na zemědělství. Zemědělské odborné učiliště na Dvořákově 
ulici mělo obory Zahradník, Mechanik-opravář a Konzervář.

 

Osmdesátá léta a současnost

Od 1. září 1980 byl škole přidělen název Střední odborné 
učiliště zemědělské. V roce 1984 studovalo ve třinácti třídách 
371 žáků – 94 zahradníků, 183 konzervářů a 94 mechaniků-
-opravářů. V této době dosahoval největšího rozšíření obor 
Konzervář. Absolventi byli připravováni pro konzervárny 
a mrazírny na Znojemsku, Břeclavsku, severní Moravě a v již-
ních a východních Čechách. Teoretická výuka oboru probí-
hala na Dvořákově ulici a odborný výcvik na odloučeném 
pracovišti.

Další odloučené pracoviště měla škola na Lesné, kde 
probíhala výuka oboru Mechanik-opravář.

Za účasti řady významných hostů proběhlo dne 6. 8. 
1985 slavnostní zahájení výstavby nové školy na Dvořákově 
ulici. Ředitelem školy byl v té době Ing. Jindřich Jansa, který 
se o výstavbu zasloužil. Postupně byla postavena tělocvična, 
stravovací pavilon a vlastní škola.

Střední odborná škola Znojmo, 
Dvořákova, příspěvková organizace
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Střední zemědělská technická škola, od roku 1985 
s názvem Střední zemědělská škola na ulici Alšova 15, měla 
odloučená pracoviště – domov mládeže na ulici B. Kličky 1 
a školní zahradnictví na ulici Přímětická 68.

Po roce 1989 zavedlo Střední odborné učiliště země-
dělské řadu dalších oborů zaměřených na potravinářství 
a služby. Střední zemědělská škola zavedla univerzálně zamě-
řený obor Agropodnikání a dále speciální obor Květinářské, 
zelinářské a ovocnářské práce.

V souvislosti se vznikem krajů přešly od 1. 10. 2001 obě 
školy pod nového zřizovatele – Jihomoravský kraj. Střední 
zemědělská škola měla v té době zhruba 250 žáků a Střední 
odborné učiliště zhruba 500 žáků.

K významné změně došlo dne 1. 7. 2004, kdy byly obě 
zemědělské školy sloučeny v jeden subjekt. Vznikla spojená 
škola s novým názvem, který odrážel všechny druhy škol, 
které obě školy měly: Střední zemědělská škola, Střední 
odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Znojmo, Dvo-
řákova 19. Tento název byl velice složitý a také neodpovídal 
nové legislativě po roce 2005. Proto byl změněn na Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořá-
kova 19. V roce 2015 škola změnila název na Střední odborná 
škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace, který 
nese dodnes.

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, 
GASTRONOMIE A SLUŽBY

– TO JE  NAŠE BUDOUCNOST!
Naše škola nabízí řadu perspektivních tříletých učebních 

oborů s výučním listem. Část oborů je zaměřena na zeměděl-
skou prvovýrobu a potravinářskou výrobu – Pekař, Cukrář, 
Řezník-uzenář, Opravář zemědělských strojů, Zahradník 
a Zahradnické práce. Pro oblast služeb připravuje naše škola 
žáky v oborech Kuchař-číšník a Prodavač. Pekař a Řezník-
-uzenář jsou obory prestižní a podporované prospěchovým 
stipendiem. Velmi žádaným je také obor Opravář země-
dělských strojů, kde žáci mohou bezplatně získat řidičské 
oprávnění skupiny B, C, T a svářečský průkaz pro svařování 
plamenem a elektrickým obloukem.

Prioritou naší školy nejsou jen obory učební, ale také stu-
dijní – čtyřletý maturitní obor Agropodnikání se zaměřením 
na vinohradnictví, který je na Znojemsku bezpochyby dobrou 
volbou. Vždyť víno a burčák ke Znojemsku neodmyslitelně 
patří! Maturitní vysvědčení mohou u nás získat i absolventi 
středního vzdělávání s výučním listem v oboru Podnikání 
ve dvouleté denní formě studia.

Nově nabízíme i zkrácené denní jednoleté studium 
oboru Kuchař-číšník. Je určeno pro uchazeče, kteří získali 
střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, 
kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru 
vzdělávání.

Bližší představení našich 
potravinářských oborů

Cukrář  Rozsah vzdělání je zaměřen na osvojování zna-
lostí, vědomostí a dovedností dané odborností cukráře tak, 
aby absolventi získali schopnosti vykonávat kvalifi kovanou 
práci v potravinářském průmyslu, především při výrobě cuk-
rářských a cukrovinkářských výrobků. K tomu je vedle výuky 
teoretických předmětů, jež probíhá ve škole na Dvořákově 
ulici, určen hlavně odborný výcvik, který převážná část žáků 
absolvuje v dílnách v budově školy. Pro rozšíření odborného 
záměru probíhá odborný výcvik u řady renomovaných cuk-
rářských fi rem Znojemska a Moravskobudějovicka. Studenti 
si osvojí základní znalosti cukrářských technologií včetně 
dovedností při obsluze strojů. Navíc charakter cukrářské 
výroby umožňuje takovou pracovní činnost, která vnáší do 
vlastní práce prvky tvořivosti a samostatnosti. 

Pekař – Absolventi získají schopnost vykonávat kvalifi-
kovanou práci v potravinářském průmyslu, především 
v pekárenském, při výrobě pekařských výrobků. K tomu je 
určen hlavně odborný výcvik, který žáci absolvují ve školní 
pekařské dílně, kde je kladen důraz na ruční výrobu. Žáci 
vyšších ročníků absolvují odborný výcvik na provozov-
nách v Moravských Budějovicích a Moravském Krumlově, 
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v nichž je nabízen široký sortiment výrobků od běžných 
pekařských až k aplikovaným cukrářským, včetně zavádění 
nových technologií a surovin. Část přípravy pak probíhá 
v pekárně UNITED BAKERIES ve Znojmě, kde je naopak 
provozována moderní velkokapacitní výroba. Absolventi 
oboru získávají velmi široký záběr dovedností, a tím i větší 
možnost pracovních příležitostí s poměrně výhodným 
fi nančním ohodnocením. Žákům tohoto oboru je za dodr-
žení určitých podmínek poskytováno prospěchové stipen-
dium.

Řezník-uzenář – Oblast vzdělávání je zaměřena na osvojo-
vání znalostí, vědomostí a dovedností dané odbornosti tak, aby 
absolventi získali schopnost k vykonávání kvalifi kované práce 
v masném průmyslu při zpracování masa a výrobě masných 
výrobků. Žáci jsou zařazeni na jatky a bourárny a do výroby mas-
ných výrobků a specialit. Zde si osvojují základní znalosti mas-
ných a uzenářských technologií včetně obsluhy strojů a naučí se 
základním hygienickým předpisům a jejich dodržování. Absol-
vent dokáže jatečně opracovávat všechny druhy jatečných zvířat, 
ošetřovat a skladovat jatečně upravené maso a droby, bourat, 
upravovat a třídit maso a droby pro výsek a výrobu. Dovede 
vyrábět a uchovávat maso a masné výrobky, zpracovávat živo-
čišné tuky, kontrolovat kvalitu vstupních surovin, polotovarů 
i hotových výrobků. Žákům tohoto oboru je za dodržení určitých 
podmínek poskytováno prospěchové stipendium.

Kuchař-číšník – Rozsah vzdělání je zaměřen na osvojení 
vědomostí, dovedností a návyků tak, aby absolventi našli 
uplatnění ve všech druzích a typech podnikatelských sub-
jektů v oblasti stravovacích služeb. Studenti prvního roč-
níku vykonávají odborný výcvik ve školní cvičné kuchyni, 
ve druhém a třetím ročníku ve školní jídelně a ve vybraných 
gastronomických provozovnách Znojemska. Absolventi 
učebního oboru kuchař-číšník jsou připraveni pro uplatnění 
v potravinářském sektoru, zejména v hotelech a restauracích 

zabývajících se přípravou a prodejem polotovarů a hotových 
jídel, v provozech, kde je potřeba uplatňovat různé formy 
obsluhy, při pořádání různých společenských akcí. Absol-
venti mají možnost se uplatnit i na zahraničním trhu práce 
díky znalosti dvou cizích  jazyků.

Díky zapojení školy do rozvojových 
a mezinárodních projektů mají naši 
žáci větší uplatnitelnost 
na mezinárodním trhu práce

Dlouholetou tradici má naše škola v pořádání mnoha 
rozmanitých společných aktivit s rakouskými školami 
Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf a Landwirtschaft-
liche Fachschule Obersiebenbrunn. Projekt s názvem Do 
světa! zvyšuje našim žákům uplatnitelnost na mezinárodním 
trhu práce. 

Díky programu Erasmus+ „Jedu za hranice – naučím 
se více“ mají naši žáci možnost absolvovat zdarma čtrnácti-
denní pracovní stáž ve Francii a Rakousku. Cílem projektu 
je umožnit našim žákům vyjet do zahraničí, k zahraničním 
zaměstnavatelům, získat cenné zkušenosti a také kontakty 
pro své budoucí zaměstnání.

Stále se zvyšující potřebu odborného jazykového vzdě-
lávání v souvislosti s otevřením mezinárodního pracovního 
trhu zajišťuje udržitelnost projektu OP VK „Odborná jazy-
ková terminologie“. Žáci si osvojují specifi ckou odbornou 
terminologii svých oborů v německém a anglickém jazyce 
podle tištěných, fi lmových a také elektronických e-learnin-
gových výukových materiálů.

Projekt „Učit moderně nás baví“ zlepšuje efektivitu 
a atraktivitu výuky, směřuje ke zvýšení motivace žáků, ke 
zvýšení gramotnosti v používání informačních a komunikač-
ních technologií a vede ke zlepšení jejich studijních výsledků. 
Zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které vyu-
žívají digitální technologie, přibližují výuku vnímání dneš-
ních mladých lidí.

Jsme úspěšná škola!

Největším úspěchem každého žáka je, když po vyučení 
získá pracovní místo ve svém oboru a dokáže své odborné 
dovednosti prakticky využívat – právě k tomu chce naše škola 
žáky vést. Mimochodem, koho by nepotěšilo vyhrát v nějaké 
soutěži, kterou škola pořádá, nebo se jí účastní? A že těch 
soutěží není zrovna málo! Na výběr jsou jazykové, přírodo-
vědné, zemědělské, gastronomické, zahradnické, fotogra-
fi cké, hudební a další soutěže. 
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Z celostátních soutěží se naše škola může pyšnit úspě-
chem naší cukrářky, která v soutěži Hospodářské komory 
ČR obhájila 2. místo z celkového počtu 119 soutěžících za 
Nejlepší samostatnou odbornou práci za minulý školní rok. 
SOŠ Znojmo, Dvořákova rovněž získala čestné uznání Hos-
podářské komory ČR za vysokou úroveň praktické přípravy.

Žáci oboru Cukrář se také úspěšně účastní Mezinárod-
ního mistrovství České republiky Gastro Junior Brno – Bid-
vest Cup. Mezi další úspěchy patří získání čestného uznání 
a právo označovat výrobky logem Chuť jižní Moravy, a to za 
pekařský výrobek „Vícezrnný bochník s ořechy á 1000 g“,
který škola připravila do soutěže Zlatá Chuť jižní Moravy 
a Regionální potravina Jihomoravského kraje. 

O tom, že naši žáci mají zlaté ručičky, může vyprávět 
i žákyně oboru Kuchař-číšník, která se v rámci 2. ročníku 
gastronomické soutěže „O pohár hejtmana Jihomoravského 
kraje“ umístila na 3. příčce za přípravu rukolovo-polníčko-
vého salátu s kuřecími prsy, červenou řepou, kešu oříšky 
a hruškami.

�

CZ
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VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR
FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56
102 00 Praha 10
Tel: +420 734 418 117
promo@milcom.cz

Rychlá a přesná 
analýza parametrů 
mlékárenských 
výrobků 
– nově i modul
 pro měření barvy

FoodScan™ 2 Dairy

Spojte se s nejlepšími

www.milcomservis.cz

Díky novému FoodScan™ 2 výrazně snížíte náklady na analýzy 
a zvýšíte efektivitu laboratoře a výrobních procesů

FoodScan™ 2 Meat 
Rychlá a přesná analýza
masa a masných výrobků
– získáte informace 
o nutričních hodnotách
na spotřebitelských 
obalech

¾VYPRODUKOVANÝCH OBALŮ JSME SPOLEČNĚ
VYTŘÍDILI A ZRECYKLOVALI ZA MINULÝ ROK

www.jaktridit.cz www.ekokom.cz
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Pavel Jákl 
– renezanční 

milovník 
českého piva

Znalci piva velmi dobře ví, kdo je malířem mnoha hospod. 
Je jím Pavel Jákl, vystudovaný grafi k, který jak sám říká, 

měl a má pivo rád. A dovolí-li mu to zdraví, pivo si dopřeje 
i v budoucnosti. 

Pavel Jákl se narodil 30. 10. 1950 v Praze v dělnické 
rodině. Otec byl řezník, matka byla v domácnosti. Ale jak se 
vlastně stalo, že se mu pivo stalo v životě osudným a vlastně 
celý život se v jeho bezprostřední blízkosti pohybuje? „Snad 
nejvíce za to může asi můj otec, který byl, pokud vím, odjakživa 
pivař. A po něm jsem lásku, a mohu říci, až obdiv k pivu zdědil,“ 
vzpomíná Pavel Jákl.

Už vlastně od dětství se u něj projevovalo nadání krásně 
malovat, a tak začal studovat na vyhlášené žižkovské střední 
průmyslové škole grafi cké. 

Po kom zdědil geny? Možná po strýci, otcovu bratru, 
který byl svým malířským nadáním známý alespoň v rodinném 
okolí. 

Grafi cká průmyslovka významně ovlivnila profesní ori-
entaci Pavla Jákla. Bylo to dáno především profesorským 

sborem, který byl vysoce respektovaný mezi uměleckou veřej-
ností. Vzpomíná například na profesora kreslení pana Josefa 
Pípala nebo na vynikajícího učitele pana Václava Bláhu. 
„I když jsem měl nejraději kreslení, nejvíce si ale vážím profe-
sora Františka Dvořáka. Byl to nejen vynikající kunsthistorik, 
ale měl i schopnost v nás, řekl bych až lásku k umění, probudit. 
Ale nebyl to jen on, i když jeho stopa je v mých vzpomínkách 
na středoškolská studia nejsilnější,“ říká a dodává: „Druhou 
osobností byl malíř Joska Skalník, se kterým jsem se nejen 
kamarádil, ale byl to člověk, se kterým jsem si rozuměl.“

Po základní vojenské službě se rozhodoval, kam půjde do 
zaměstnání. Přečetl si nabídku v tehdejším Rudém právu, že 
Pražské pivovary hledají odbytáře se zaměřením na výtvarnou 
činnost a nezaváhal. „Ani nevím, jestli byl potěšen, nebo to vzal 
na vědomí, ale pamatuji si na otcův komentář jako dnes, když 
mně řekl: ‚Do pivovaru běž, tam se budeš mít dobře. Ono přece 
platí, že kde se pivo vaří, tam se dobře daří.‘ A bylo rozhodnuto 
a práci jsem přijmul,“ dodává Pavel Jákl.

Kdo si však myslí, že funkce „odbytář se zaměřením na 
výtvarnou činnost“ znamenala především možnost malovat, 
vytvářet grafi cké návrhy a vlastně vše v tom nejširším smyslu 
slova, velmi by se mýlil. Nechme Pavla Jákla vzpomínat: 
„Nastupoval jsem v období normalizace. Vlastně skoro všechny 
reklamní agentury, které kolem roku 1968 vznikaly, potom 
zanikly nebo byly zrušeny. Moc práce v této branži nebylo, pro-
tože nebyla poptávka. Kdo v té době žil, tak ví, o čem mluvím. 
Nějaké návrhy? Ani nápad, a tak jsem dělal vše, co bylo potřeba.“ 
V Pražských pivovarech pracoval celých 25 let. Byl třeba 
nástěnkářem, připravoval i grafi cké návrhy, pokud po nich byla 
poptávka. Navrhoval etikety a plakáty a nezřídka je i maloval.

„Pamětníci potvrdí, že v té době se činnosti jaksi kombi-
novaly. Dělal jsem současně odbyt a při tom maloval plakáty 
a vlastně vše, co potřebovalo alespoň trochu uměleckého umu. 
Ale nemyslete, přesto všechno na toto období rád vzpomínám. 
Byli jsme tam dobrá parta a s mnoha z těch dob se vlastně 
setkávám i dnes,“ a dodává: „Ale byla možnost i mimo pra-
covní úvazek malovat něco kolem piva, a tak jsem se pivní pro-
blematice věnoval nejen v Pražských pivovarech, ale když jsem 
byl osloven, i mimo ně, po práci.“

Pražským pivovarům zůstal věrný i po společenských 
změnách po roce 1989. Tehdy začalo období jeho významné 
spolupráce s Ing. Františkem Krakešem, který byl v té době 
ekonomickým náměstkem Pražských pivovarů.

„Víte, nejlepší léta mého profesního působení byla v letech 
1991 až 1994. Pracoval jsem v pivovaru v Holešovicích a tehdy 
se začal pivovar profi lovat a s ním i jeho brand. Bylo potřeba 

Momentka z pivovarských slavností z roku 1994 v pivovaru 
Měšťan. První zleva F. Krakeš, vedle něj P. Jákl a moderátor 
Jan Vala  FOTO: archiv F. Krakeše

Pavel Jákl před jednou ze svých realizací v pivovaru Kynšperk 
nad Ohří (2017)  FOTO: PORT/jv
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pivo z holešovického pivovaru nějak pojmenovat. Nabízel se 
Pražan, ale to bylo již obsazené, a tak mne jednoho dne napadlo 
spolu s tehdejším ředitelem Anderem, proč by se nemohl jme-
novat Měšťan,“ vzpomíná Pavel Jákl. A protože se název líbil, 
značka piva byla vymyšlena a hlavně schválena.

„Měl jsem ohromné štěstí v tom, že jsem byl vlastně 
u zrodu značky, brandu, jakým byl Měšťan. Bylo potřeba vše 
vymyslet a byl jsem u toho,“ komentuje tehdejší situaci Pavel 
Jákl. „Dělali jsme první světelné reklamy, uváděli do hospod 
a restaurací novou sérii pivního skla, měli jsme porcelánové 
pípy a třeba i tehdejší velkou technologickou novinku, novou 
generaci sudů – kegy,“ dodává. 

A přibližně v té době začal malovat hospody. Vymaloval 
jich kolem stovky a i dnes po letech se návštěvníci mohou s jeho 
malbami setkat možná na padesáti místech nejen v Praze, ale 
i na mnoha dalších. Jak myšlenka nebo nápad vznikl? „V roce 
1990 jsem byl s véteeskou (VTS – Vědeckotechnická společnost – 
pozn. JV) v Anglii na zájezdu a na cestě přes Cáchy jsme tam uvi-
děli, jak dva chlapíci zvenku na lešení malovali hospodu. A tak 
jsem si řekl, že když to jde v Německu, tak proč by to nemohlo jít 
i u nás,“ říká Pavel Jákl a dodává: „A když jsme se vrátili, tak jsem 
zašel za tehdejším ředitelem Procházkou, a ten mně dal volnou 
ruku.“ Začal malovat hospody Staropramene, ale i holešovic-
kého, dnes již neexistujícího pivovaru. První Jáklem vymalovaná 
hospoda byla U Malvaze v Karlově ulici v roce 1991. Následo-
vala celá řada dalších až do roku 1997, kdy v pivovaře skončil, 
neboť mu zrušili funkci. A šel, jak se říká, „na volnou nohu“.

Ale po skončení práce pro Staropramen nečinností 
netrpěl. Prakticky okamžitě se ozval Martin Ginzel z Plzeň-
ského Prazdroje a angažovali jej pro malby do plzeňských 
hospod. Pracoval pro ně dalších 15 let. A potom odešel na 
zasloužený odpočinek.

Připomeňme si, kde se i dnes můžeme setkat s díly Pavla 
Jákla. I když některé zanikly, z těch pražských je to třeba 
legendární U Dvou koček, v ulici Odborů Karlův sklep, u sta-
nice metra Luka v hospodě U strýčka Sama nebo v Kunrati-
cích U Bezuchů. Z mimopražských jeho malby zdobí hospody 
v Lázních Bohdaneč, v Neratovicích restaurace Skleník nebo 
restauraci v pivovaru Kynšperk nad Ohří a výčet by mohl jistě 
pokračovat.

Pavel Jákl však dále pokračoval v realizaci koníčka, 
pro některé možná poslání. Již v roce 1984 se začal zajímat 
o osudy bývalých zaniklých pivovarů. Od té doby soustavně 
a cílevědomě objížděl objekty bývalých pivovarů, fotogra-
foval je a písemně zpracovával, aby bylo zachováno, alespoň 
písemně a obrazově to, co se dalo zachránit. A tento zájem 
vyústil v to, že jej jednoho dne zavolali z vydavatelství Libri, 
aby tematiku zapracoval knižně. 

V roce 2004 mu vyšla první ze zamýšlené šestidílné série 
Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska, I. díl – Střední 
Čechy a v roce 2008 následovala Encyklopedie pivovarů 
Čech, Moravy a Slezska, II. díl – Jižní Čechy. V současnosti 
pracuje na dalším dílu, tentokrát zaměřeném na východní 
Čechy. „Ale rád bych uvedl, že i když dnes již sláva pohlednic 
uvadá, kdysi to byl cenný zdroj informací i významný, řekněme 
dnešní mluvou, komunikační kanál. Právě z mnoha získaných 
dobových pohlednic jsme vydali knihu a i ta představuje určitý 
zdroj nebo chcete-li paměť oboru, který nás proslavil ve světě,“ 
dodává s úsměvem Pavel Jákl. „A spolu s Miroslavem Angerem 
připravujeme druhé vydání,“ dodává. Přibližně ve stejné 
době, kdy se intenzivněji zabýval starými pivovary, se zapojil 
do novinářské branže a spoluvydával dvouměsíčník Pivní 
kurýr. Ten se zaměřil na články především o historii pivovarů. 

„V časopise jsem měl kromě jiného na starosti část, která 
se věnovala stávajícím sládkům, a tak jsem měl štěstí v tom, 
že jsem se dostal mezi elitu českých pivovarníků,“ doplňuje 
informace o Pivním kurýru. „A ještě jedna věc v té době byla 
dnešními slovy velkou výzvou nebo spíše příležitostí a radostí. 
Oslovili mne z nakladatelství Volvox Globator, které připra-
vovalo vydání pivního guru Michaela Jacksona o historii piva, 
abych v ní napsal českou kapitolu.“ Kniha se křtila v holešo-
vickém pivovaře za účasti Michaela Jacksona a byli na ni pří-
tomni i mnohé významné osobnosti českého pivovarství. 

Pavel Jákl jako fotograf má archiv snímků, který by mu 
mohl leckdo závidět; má jich na dvacet tisíc. Určitě zname-
nají bohatství, jehož zpracování si zaslouží velkou pozornost 
a bude i nesporným počinem.

Jeho mnohovrstevný profi l by nebyl úplný, kdybychom 
nezmínili i to, že pivovary, hlavně zaniklé, rád maluje. „Malo-
vání obrazů je pro mne velkou radostí i nostalgií zároveň. Pivo-
vary již neexistují, a tak si často jejich obraz doplňuji nejen tím, 
že studuji dobové fotografi e, ale často i fabuluji. Nejsou tedy 
přesnou kopií toho, jak vypadaly, ale mnohdy mou představou 
a snad i určitou oslavou umu těch, kteří v oboru působili nejen 
před desítkami, ale možná i stovkami let.“

Pavel Jákl má bratra a sestru, není ženatý. Přes velmi 
intenzivní život si přece jen někdy najde čas, kterým je dnes 
sledování, co se děje ve fotbale i v hokeji.

Není nezajímavé vědět, že má Pavel Jákl životní motto, 
osobní krédo. S dikcí jemu vlastní a mírným úsměvem říká, 
i s tím rizikem, že se to někomu nebude líbit: „Hlavně se nepo-
srat!“ a jedním dechem dodává: „A sdílím i názor, že pokud 

Pavel Jákl píše nápis na korbu nákladního automobilu Praga 
S5T (2013).  FOTO: archiv M. Starce

Pavel Jákl při malbě stavovského pivovarského pozdravu ,Dej 
Bůh štěstí!‘ v prostoře humna černokostelecké sladovny (2011) 
 FOTO: archiv M. Starce 
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nejde o život, nejde o nic.“ Je to asi tím, že kouzlu pivu propadl. 
Je pro něj především jeho podstata, výroba i propagace i lidé 
se vším tím děním kolem alfou a omegou jeho života. Opa-
kovaně říká, že prostě má pivo rád, a to bez rozdílu velikosti 
pivovaru. Pokud je pivo dobré, tak si jej rád dá a ochutná.

Člověk, jako je Pavel Jákl, má jistě někde vzpomínky na 
to, kdy si dal první pivo. A chutnalo mu vůbec? „To si pama-
tuji velice dobře. Bylo mně patnáct let a byl jsem s tátou na hou-
bách. Fakt jsme nic nenašli a táta byl z toho celý špatný, a tak 
jsme zašli do hospody U Zdenky v Nechanicích u Jílového na 
pivo,“ vzpomíná. „Táta si tam dal pivo a i mně jedno poručil 
s poznámkou ‚Když jsme našli hovno, tak se alespoň prdneme‘. 
Jak jinak, dopadlo to tragicky. Táta si jich dal pět a já se snažil 
mu vyrovnat. Když jsme dojeli domů, motali jsme se oba. Ale 
u nás v hospodě šel otec ještě ‚na jedno‘. Bohužel tam nefungo-
valo chlazení, takže bylo teplé a to jej málem zabilo,“ dodává 
opět s mírným sarkasmem, který je pro něj typický. A od té 
doby teplé pivo nesnáší.

Jeho život je, jak již bylo uvedeno, úzce spojen s pivem 
a pivovarským řemeslem. Nelze se proto divit, že je i několik 
pivovarských osobností, které jej ovlivnily. Patří mezi ně 
například Jiří Vodochodský, sládek z pivovaru ve Vysokém 
Chlumci. „Dostal jsem od něj mnoho rad do života. A také 
jsem od něj převzal krédo ‚Bože, jaká je to krása pivovarská 
chasa. Pivo pije, maso jí, ničeho se nebojí‘,“ říká s překvapivou 
nostalgií v hlase.

Setkáte-li se s odborníkem na pivo, který je pro své respek-
tované znalosti a vědomosti často zván i na odborné pivní 
degustace, nejde se nezeptat na to, jak vidí budoucnost oboru 
a piva. Říká: „Pivo se bude pít, co bude svět světem. Otázka je, 
jak jej budou pivovarníci vařit. Jestli postaru s ohledem na tra-
dici, anebo vyhrají nové trendy, které k nám pronikají ze Západu 
z velkopivovarů typu Heineken.“ A očekáváte nějaké nové
trendy, nebo dokonce nějakou revoluci v pití piva u nás? „Víte, 
my jsme tradicionalisti, své pivo si vzít nedáme. To se projevuje 
v poslední době, kdy vzniká řada malých pivovarů a většina pre-
feruje výrobu piva českého typu. To má podle mne budoucnost.“

Skoro všichni pivovarníci tvrdí, že i v době vrcholných 
technologií nakonec kvalita piva závisí na člověku. Je to 
pravda? A co na to Pavel Jákl? „Ano, je to pravda. Pivovar, to 
je člověk, to není počítač. I když je v tom rozpor. Ve velkých pivo-
varech se pivo připravuje pomocí počítačů a pivo kolikrát vidí 
světlo boží až v hostinci, kde se čepuje. Je to vlastně uzavřený 
kruh. Naopak v malých pivovarech je stále něco k vidění a právě 
tam je sládek nejhlavnější postavou. Prostě lidský faktor tam má 
svou nezastupitelnou roli, kterou sebelepší počítač nezvládne.“

Berme to jako názor člověka, který je po celý život 
s pivem i pivovarstvím spjatý, zná jej a stal se pro něj vším. 

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

    �

Malba Pavla Jákla zdobí interiér restaurace Karlův sklep 
v Praze (2018).  FOTO: PORT/jv

Pavel Jákl je zván do degustačních soutěží, např. CEREVISIA 
SPECIALIS – Pivní speciál roku (2016).  FOTO: PORT/jv 

Pavel Jákl s Milanem Starcem při studiu historických materiálů ve výčepu pivovaru v Kostelci nad Černými Lesy (2012) 
 FOTO: archiv M. Starce 
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Pomáháte zachránit domovy

Více na www.krajankazoo.cz
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