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Milé naše čtenářky a naši čtenáři,
školní prázdniny a dny dovo-
lených jsou u konce. Těch osm 
týdnů umí vždy uběhnout snad 
nejrychlejším časovým tempem, 
které se v jiném ročním období 
umí i vléci. Třeba když se po zimě 
těšíme na jaro, anebo když nám 
seniorům zubař po vytrhnutém 
zubu poradí kousat dva měsíce na 
druhou stranu. Děti i my dospělí 
jsme si užili až příliš plnohod-
notné léto, jaké tady nikdy nebylo. 

Na Žofíně si v klidu dozrály v truhlíkách mandarinky, v hor-
ských zahrádkách, na pokus že možná nezmrznou, se čer-
venají kulaťoučká narostlá rajčata a na našich náměstích 
naměřit padesát stupňů nebyl žádný problém. V řekách nic 
neteče, nebo jenom málo a lodní doprava má šanci jen tam, 
kde se voda drží mezi jezy. Bída o vodu je velký současný pro-
blém a jen velcí optimisté považují dnešní aridní stav za nor-
mální výkyv. Neprší a dlouhodobé předpovědi tímto výhledem 
příliš nehýří, takže starost o vláhu je velká a víc než opodstat-
něná. Stav vody v krajině je opravdu kritický. Ač projektů 
a nápadů na zlepšení této nepříznivé a vlastně letité situace 
existuje mnoho, jejich realizace je pak silně závislá na spoustě 
rušivých vlivů v demokracii přepočetných. Tato situace je však 
natolik vážná, že právě to letošní léto může být skvělým star-
térem k reálným nápravám a třeba pak i vrcholoví předsta-
vitelé naší země budou vědět, že projekt ministra životního 
prostředí „deštovka“ není jakýsi fond na záchranu žížal. Ale 
letošní léto je pro samo žití skvělé a zchladit se v bazénu či pod 
zahradní sprchou je přesně jeho obraz, který si vysníváme při 
těšení se na něj po všechny další studené měsíce roku.

Avšak i v tomto přehřátém období se pracuje. Mlékaři se 
sympaticky předvedli na již zmíněném pražském Žofíně, kde 
jsem nejen objevil rostoucí mandarinky. Ale i byl přítomen 
velmi dobře zvolené formě prezentace čerstvých a osvě-
žujících mléčných výrobků našich výrobců ve vzdušném 
secesním altánu, nejspíš postaveném pro matku císaře 

Františka Josefa  Sophii, tedy česky Žofi i. Takže skloubení 
historie a současnosti přímo úchvatné. Mléčné výrobky, to je 
nezbytná součást naší výživy a jejich rozmanitost je tak široká 
a sortimentně bohatá, že my bývalí mlékaři můžeme jen se 
závistí hledět. Hlavně nepřeberné druhy jogurtů, vč. řeckého 
typu, skyry, mléčné drinky, smoothie a škála druhů čers-
tvých a nesmírně chutných tvarohů. Spotřeba mléka a mléč-
ných výrobků u nás dosahuje evropských parametrů ve výši 
244 litrů na osobu a rok, a tak se nemáme za co stydět. Úcty-
hodná je spotřeba zakysaných mléčných výrobků ve výši více 
než 15 kg na osobu a rok a sýrů celkem ve výši 18 kg na osobu 
a rok. To jsou téměř trojnásobky spotřeby od roku 1989 a to 
si zaslouží velkou pochvalu našich mlékařů. Ale i obchodu, 
který dost významnou část, cca 50 %, zejména sýrů a stej-
ného podílu másla, dováží. Ale u výše zmíněných čerstvých 
výrobků konzumujeme převahu výrobků našich, a že jsou 
skvělé, dokládá neustálý nárůst jejich spotřeby.   

Na závěr jeden vyčtený postřeh. A je zase o mléku. 
V životopisné knize „Můj život a Adolf Loos“ od mladičké 
manželky česko-rakouského věhlasného architekta Adolfa 
Loose (1870 v Brně – 1933 v Kalksburgu u Vídně) Elsie 
Altmannové se dočteme následující nejen mléku fandící 
postřeh: „...bylo by směšné říci, že Loos byl antisemita, jelikož 
téměř všichni jeho zákazníci a přátelé byli židé. Vyčítal židům 
pouze jedinou věc, že jsou inteligentnější, prozřetelnější a chyt-
řejší než křesťané. Žid říkával, vytříská ze svého života víc než 
my. To však není jeho vina. My jsme lhostejní. Židé chodí na 
nejlepší divadelní představení, kupují nejlepší obrazy, čtou nej-
lepší knihy. Vydávají se na nejkrásnější cesty a nechávají si ode 
mě zařídit své byty. A dokonce i chudí židé, kteří chodí v kafta-
nových kabátech, žijí lépe než my. Když přijdu do mlékárny, je 
plná židů, kteří si přišli vypít sklenici mléka za pár krejcarů. 
Vědí, že je zdravé. Křesťan se raději napije ze džbánu piva. 
Pak se křesťané hněvají, když je židé všude vytlačují. Proč nežijí 
také tak jako židé? Každý má možnost chodit do opery nebo pít 
mléko.“ Co říci na závěr? Léto i mléko Vás zdraví. Ale zaskočte 
si v září i do opery.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel 

�

Zdroj: www.mlekovaszdravi.cz
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Naléhavé úkoly 
v zemědělství 

a potravinářství 
budeme řešit

Ing. MIROSLAV TOMAN, CSc.,
m inistr zemědělství

Moje základní priority na ministerstvu zemědělství jsou 
čtyři: chci se zaměřit na Společnou zemědělskou po-

litiku (SZP). Navržený fi nanční rámec představený Evrop-
skou komisí je pro české zemědělství nepřijatelný. Není 
možné, aby byl konkrétně České republice nejvíce krácen 
rozpočet pro zemědělský a potravinářský sektor, a to až 
o 20 %. Budu usilovat o zachování stávající úrovně podpory 
z EU tak, aby se v sektoru mohly rozvíjet malé, střední i vel-
ké podniky.

Dalším důležitým tématem je sucho a obecně zadr-
žení vody v krajině. To znamená v praxi změnu obhospoda-
řování některých zemědělských pozemků, aby se zabránilo 
erozi a voda se více vsakovala dále pozemkové úpravy, 
budování mokřadů, revitalizací toků, ale i budování vod-
ních děl. Prioritou je zabezpečení pitné vody pro obyva-
tele, vody pro energetiku, ale i pro závlahy a zemědělský 
sektor.

Máme kůrovcovou kalamitu. Bohužel, teď se sešlo 
několik zásadních problémů najednou – počínaje porosty, 
které byly ve dvacátých letech poškozeny bekyní mniškou, 
nyní dorostly do mýtního věku a jsou atraktivní pro dal-
šího škůdce, tedy kůrovce – lýkožrouta smrkového. K tomu 
se přidalo i dlouhotrvající sucho, které oslabilo smrkové 
porosty, a nedostatečné těžební a asanační zásahy způsobily 
přemnožení kůrovce. Od loňského léta přibyly větrné 
polomy, které problémy ještě zhoršily. 

Dále trvám na tom, aby čeští spotřebitelé mohli naku-
povat kvalitní a bezpečné potraviny bez rozdílné kvality 
mezi starými a novými členskými zeměmi a bez dovozu 
nekvalitních, falšovaných a mnohdy i zdravotně závadných 
potravin ze zahraničí. Budu trvat na ochraně českého trhu 
a důsledné kontrole dovážených potravin s eventuálním 
zákazem dovozu od výrobců, kteří se opakovaně proti našim 
spotřebitelům prohřešili.

Rovné podmínky 
pro české zemědělce

Dlouhodobou prioritou je, aby zemědělci v celé EU 
měli rovné podmínky. To znamená, že pravidla nové Spo-
lečné zemědělské politiky musí zohledňovat rozdíly a speci-
fi ka zemědělství v jednotlivých členských státech. 

Podle mého názoru má být na členském státu, aby 
si sám rozhodl na základě svých specifik a potřeb, které 
nástroje v rámci spektra opatření, jako je například právě 
zastropování, degresivita či redistributivní platba, zavede.

Proto nesouhlasím s povinným zastropováním přímých 
plateb v kombinaci s postupnou degresivitou. Podpora by 
měla být zachována zemědělským podnikům bez ohledu na 
jejich velikost. 

Jsem pro dobrovolný charakter těchto nástrojů, tedy 
umožnit členskému státu rozhodnout na základě svých spe-
cifi k a potřeb o jejich zavedení ve vazbě i na redistributivní 
platbu.

Česká republika je v tomto ohledu specifická, kdy 
disponuje nejen největší průměrnou výměrou zemědělského 
podniku 133 hektarů, ale i jednou z největších průměrných 
výměr ekologického podniku, a to 120 hektarů. V pod-
mínkách českého zemědělství by se navrhované zastro-
pování plateb dotklo podniků s významným rozsahem 
živočišné a rostlinné výroby, které současně poskytují 
veřejné statky a naplňují mimoprodukční funkce zeměděl-
ství.

Do zastropování byly paradoxně zahrnuty i platby 
pro klima a životní prostředí a podpory citlivých sektorů. 
S ohledem na velikostní strukturu českého zemědělství 
s tímto postupem nesouhlasím. Při zastropování by tak 
některé zemědělské podniky nedosáhly na cílené platby. 
To je v protikladu k záměrům Evropské komise odměnit 
zemědělce za provádění postupů prospěšných pro životní 
prostředí a klima a poskytování veřejných statků a zlepšit 
konkurenceschopnost či udržitelnost v určitých odvětvích, 
které jsou důležité ze sociálních, ekonomických nebo ekolo-
gických důvodů a procházejí potížemi.

Budu usilovat o to, aby dopad na hospodaření všech 
zemědělských podniků byl co nejmenší a nezpůsobil do 
budoucna strukturální problémy zemědělskému hospoda-
ření, které kromě produkce zajišťuje i řadu mimoprodukč-
ních funkcí, včetně udržování kulturní zemědělské krajiny.

Rád bych s Evropskou komisí a členskými státy pro-
jednal také zjednodušení Společné zemědělské politiky 
– myslím tím skutečné zjednodušení, které v pozitivním 
slova smyslu pocítí jak zemědělci, tak státní správa. Ačkoliv 
Evropská komise deklaruje, že zjednodušení je její prioritou 
pro budoucí období, předložené legislativní návrhy tomu 
neodpovídají.

Zásadní otázkou je pro mě rovněž objem prostředků na 
budoucí SZP. Zásadně nesouhlasím jak se snížením celkové 
alokace na SZP, tak také se snížením prostředků pro ČR na 
rozvoj venkova. Při pohledu na SZP jako celek je třeba brát 
v potaz i přesah do dalších sektorů hospodářství s výrazným 
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vlivem na zaměstnanost a socioekonomický dopad ve ven-
kovských oblastech. Rovněž je třeba zohlednit environmen-
tální aspekt SZP a neustále se zvyšující požadavky, standardy 
a nové výzvy, kterým musí zemědělci čelit – to vše za před-
pokladu zachování konkurenceschopnosti vůči třetím
 zemím.

Máme být v potravinách soběstační?

Raději bych mluvil o potravinové nezávislosti než sobě-
stačnosti. Pokud se něco ve světě stane, nemůžeme si dovolit 
být závislí pouze na dovozech. Určitě proto bude jedna 
z mých priorit rozvoj zemědělské výroby tak, aby ČR nebyla 
extrémně závislá na dovozech. Jsou tu dva pohledy – bez-
pečnost a ekonomická výhodnost. Pokud budeme navyšovat 
dovozy mléčných výrobků jako teď, nebudeme mít skot ani 
organickou hmotu v půdě. Dostáváme se až k zadržování 
vody v krajině. Rozhodně jsem tedy příznivcem toho, že to, 
co si umíme vyrobit, bychom nemuseli v takovém měřítku 
dovážet. 

Jen pro ilustraci: zatímco v roce 2003 jsme konzu-
movali z dovozu 13,5 % mléka a mléčných výrobků, v roce 
2007 to bylo již 37,3 % a v roce 2017 již více než 45 % mléka 
a mléčných výrobků pochází z dovozu. V jiných komoditách 
je situace obdobná. U vepřového masa se zvyšují dovozy 
nad 50 %, stejně je na tom drůbeží maso. Je potřeba se proti 
takovým dovozům vymezit. Dovozové výrobky jsou mnohdy 
prodávány za nižší ceny kvůli nižší obchodní přirážce, kterou 
na ně aplikují obchodní řetězce, ale mnohdy jsou tyto levné 
dovozy nízké kvality. Vyčítají nám, že brojíme proti dovozům 
z Polska, ale několik posledních šetření Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce ukázalo, že u jablek z Polska byl 
opakovaně zjištěn v EU zakázaný pesticid. Jsem přesvědčen, 
že při opakovaném poškození českého spotřebitele 
máme plné právo na to, omezit dovozy od konkrétního 
výrobce.

Nezpochybňuji dovoz specialit, exotického ovoce, fran-
couzských sýrů, vína atd. Proč se ale dováží polovina másla, 
a přitom vyvážíme syrové mléko? Nevidím důvod dovážet 
velké množství másla, sýrů, které si zde umíme vyrobit, velké 
množství vepřového masa či jablek.

V zahraničí se zemědělci daleko víc podporují skrytými 
dotacemi. Třeba v Belgii, Rakousku a v Nizozemsku farmy, 
které zaměstnávají absolventy, získají pět tisíc eur. Vyplácí 
se to skrytě, přes místní samosprávy, to znamená, že to není 
vidět v balíku národních dotací. My likvidujeme české farmy 
tím, že se stáváme závislými na dovozech. Podpora přináší 
zaměstnanost, ekonomický efekt i péči o krajinu.

V souvislosti s bezpečností potravin nemůžeme ovlivnit 
zacházení ani kontrolu produkce potravin ve třetích zemích, 
ale jak se v poslední době ukazuje, ani v zemích EU. Proto 
je i z bezpečnostních důvodů pro spotřebitele určitě pří-
nosné orientovat se na produkty české, které jsou pod kon-
trolou obou našich dozorových orgánů – SZPI i SVS. Jsem 
připraven na toto téma hovořit se svým polským resortním 
kolegou, je totiž zcela zjevné, že polské dozorové orgány 
prostě nefungují. 

Dvojí kvalita 
a nekalé obchodní praktiky

Pokud jde o problém dvojí kvality potravinářských 
výrobků, pak Evropská komise (EK) zadala Společnému 
výzkumnému středisku (Join Research Centre, JRC), aby 

vytvořilo harmonizovanou metodiku pro výběr a testování 
potravinářských produktů pro posouzení kvality potra-
vin.

Na tvorbě metodiky participovali experti z ČR a dal-
ších členských států. Celá metodika byla uveřejněna dne 
25. 4. 2018 a v průběhu letošního roku by dle prezentova-
ného plánu měla EK provést v souladu s touto metodiku 
testy.

Zastávám dlouhodobě názor, že není možné, aby 
českému spotřebiteli byly nabízeny výrobky s méně kva-
litní hlavní složkou (maso x separát) nebo s jejím nižším 
podílem (maso, ovocná složka apod.). Rovněž je ale nutné 
podotknout, že s dvojí kvalitou se pojí značkové potraviny 
(tzv. brandy), nikoli potraviny domácích producentů, ačkoli 
i některé nadnárodní společnosti mohou mít v některých pří-
padech svoji tradiční výrobu na lokálním trhu.

Problematika nekalých obchodních praktik je v sou-
časnosti diskutována jak na vnitrostátní, tak na evropské 
úrovni. 

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě apelovalo na 
ustanovení společného legislativního rámce EU pro potí-
rání nekalých obchodních praktik. Díky úsilí několika člen-
ských států včetně ČR tak Evropská komise představila 
dne 16. dubna tohoto roku Radě ministrů návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních 
praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci. Chci upo-
zornit, že tento návrh obsahuje přímo zakázané praktiky 
v dodavatelsko-odběratelských vztazích – jako jsou opož-
děné platby za potraviny podléhající rychlé zkáze nebo 
rušení objednávek na poslední chvíli, tak praktiky, které 
jsou zakázané v případě, že se na nich dodavatel s odběra-
telem přímo smluvně nedomluvil – například vratky nepro-
daného zboží, platba dodavatele za propagaci potravin 
nebo zalistovací poplatky. Zabývá se tedy zcela totožnými 
otázkami jako náš neustále kritizovaný zákon o významné 
tržní síle.

Na vnitrostátní úrovni tyto otázky projednává Pra-
covní skupina pro dohled nad zákonem o významné tržní 
síle, jejíž jednání v dubnu a červnu letošního roku organizo-
valo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podvýborem 
pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu 
zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Další jednání proběhne v září tohoto roku.

Účastníci jednání byli vyzváni k prezentaci konkrétních 
podnětů z praxe zákona o významné tržní síle, které by 
mohly být podkladem pro zahájení legislativních prací 
směřujících k předložení novely zákona o významné 
tržní síle. Bylo osloveno několik svazů se žádostí o jejich 
stanovisko k problematice, a to Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR, Asociace českého tradičního obchodu, Svaz 
českých a moravských spotřebních družstev (COOP) a Svaz 
pekařů a cukrářů v ČR. Účastníci jednání zdůraznili, že je 
třeba řešit nastavení působnosti návrhu evropské směrnice 
a s ní související novelu zákona, nutnost prodloužení doby 
garantované platnosti kupní ceny, porovnávání vztahu 
mezi dodavatelem a odběratelem, poskytování obchodní 
obslužnosti venkova v obcích pod 1000 obyvatel, tzv. 
nákupní aliance apod.

Případná novelizace zákona tak bude přímo odvislá 
od přijatých konkrétních podnětů na jeho úpravu a fi nální 
podobě připravované směrnice.

Nicméně, Ministerstvo zemědělství dlouhodobě upo-
zorňuje, že v první řadě je nutné využívat, a zejména v praxi 
důsledně vymáhat stávající platný zákon o významné tržní 
síle. 

 �
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:
JIŘÍ BALABÁN,

jednatel společnosti Pekařství Balabán s. r. o. 
a  předseda představenstva

Svazu pekařů a cukrářů v ČR 

1. Od počátku tohoto roku stojíte v čele Svazu pekařů a cuk-
rářů v České republice. Tím se nestane jen ledajaký pekař. 
Takže i opožděná naše gratulace k tomuto zvolení, ale i opráv-
něný důvod k tomuto rozhovoru. Jak jste se stal pekařem Vy, 
představíte nám tento vývoj? A které mezníky na této cestě, až 
do dnešní doby, považujete za nejvýznamnější?

Děkuji za přání, ale Svaz není o předsedovi, ale o celém 
představenstvu. Moje cesta k pekařině byla trochu kli-
katá, ačkoliv jsem odmalička jezdil s tátou do práce, nej-
častěji v sobotu a o svátcích, a každému jsem říkal, že budu 
také pekařem. Táta pracoval jako vedoucí pekárny v Brně-
-Heršpicích a postupně jsem se seznamoval s krásou peka-
řiny. Jenomže když nastal čas, abych odeslal přihlášku do 

Pardubic na průmyslovku, táta měl v té době nějaké konfl ikty 
s tehdejšími soudruhy a prohlásil, že na pekařinu nepůjdu. 
Takže jsem vystudoval gymnázium v Brně a po maturitě jsem 
se chtěl zašít do školství jako tělocvikář. Můj třídní původ 
ovšem nevyhovoval k přijetí na denní studium, a tak jsem 
začal studovat tzv. nultý ročník a doufal, že v příštím roce 
se mi absolvované zkoušky budou počítat. Změna režimu, 
ke které došlo na podzim 1989, mě vrátila zpět k pekařině. 
Nastoupil jsem jako dělník do Heršpic, při zaměstnání jsem 
si udělal výuční list a v roce 1991 narukoval. Když jsem 
přijel v létě na dovolenou, rozjížděla se v Bítýšce pekárna, 
takže jsem si ji užil u pece, a po návratu z vojny jsem zde 
nastoupil jako vedoucí směny. Po dvou letech jsem začal 
pracovat jako technolog pro fi rmu Stamag-Ireks, což byla 
vysoká škola v praxi. Každý den jiný provoz, jiné výrobky, 
jiné požadavky zákazníků v době, kdy u nás pekařina dohá-
něla, co zameškala. Pět let jsem takto jezdil a pekl a potom 
jsem dostal nabídku převzít pekárnu v Bítýšce. Tehdy táta 
udělal velmi moudrou věc, kdy nechal rozhodnutí o založení 
fi rmy jenom na mně, abych mu to v budoucnu nevyčítal, ale 
když jsem rozhodl do toho jít, pomáhal, co mu síly stačily. 
Takže působení osudu bylo takové, že ačkoliv to nejdřív nevy-
padalo na pokračování v rodové tradici, stejně jsem tomu 
neutekl. 

2. Vaše firma Pekárna Balabán s. r. o. navazuje na gene-
tické pekařské kořeny sahající až do roku 1808. Tím se může 
pochlubit málokterý potravinářský odborník. Můžete učinit 
malé historické ohlédnutí za touto rodinnou tradicí?

Prvním pekařem rodu byl Mořic Zicha, dále pokračoval 
syn Jan Zicha, další Jan Zicha, který měl 3 dcery, a jednu 
z nich si vzal můj dědeček, Josef Balabán. Na konci války 
zahynul při náletu a babička vedla pekárnu sama, než došlo 
ke znárodnění. Můj táta Jiří, jako syn živnostníka, se měl 
jít učit do těžkého průmyslu, ale řízením osudu, těsně před 
nástupem na učiliště, se uvolnilo místo na vyučení pekařem 
a tradice pokračovala, navzdory režimu. Já jsem tedy šestá 
generace, a jelikož se dcera začala také učit pekařem, vypadá 
to, že budeme pokračovat generací sedmou.

3. Výrobní provoz pekárny je umístěn v sídle fi rmy ve Veverské 
Bítýšce a svoji výrobní a prodejní činnost zahájil v roce 1998. 
Prodej Vašich výrobků se realizuje i v dalších prodejnách. 
Můžete popsat začátky této pekařské aktivity a sdělit, jak 
bylo snadné prorazit na trh a pak se nejen udržet v prostředí 
nemalé konkurence, ale hlavně úspěšně rozvíjet svoji činnost? 

Budovu pekárny opravili v roce 1990 bratři Vackové, 
kterým jsme s tátou pomáhali rozjet výrobu. Když jsem provoz 
přebíral v roce 1998, byla tam ještě prodejna masa, kterou 
jsem jako neřezník chvíli provozoval, ale viděl jsem větší 
potenciál v tom, čemu rozumím, takže jsem ji zrušil a pře-
budoval na pekařskou prodejnu, a obrat se několikanásobně 
zvedl. Zároveň jsem se snažil vybudovat portfolio zákazníků 
tak, abych nebyl závislý jenom na jednom segmentu. Takže 
stojím na třech nohách: vlastní prodejny, maloobchodní pro-
dejny a hotely. 

4. A nyní k jakosti pekařských výrobků. Chleby našich pekařů 
patří k nejstandardnějším potravinářským výrobkům s mini-
málními jakostními výkyvy. Ne už tak běžné pečivo. Jak to 
je podle Vás a co by se muselo změnit, aby byla i úroveň roh-
líků a housek, jinak tedy nejspíš masově nejkupovanějších 
potravin, na stejném výsluní jako chléb?

Běžné pečivo je v současnosti prodáváno na obchodech 
za ceny, které by měly být minimálně cenami odbytovými 
z pekáren. Pekaři, kteří dodávají do řetězců, hledají úspory, 
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kde se dá, ale moc možností nemají. Nedokáží nahradit 
mouku, na rozdíl od řezníků, kteří udělají šunku i bez masa. 
Investice do strojního zařízení je fi nančně náročná a dlouho-
dobá, a tak úspory, o které se snaží, se bohužel promítnou do 
receptury výrobku. Jiná situace je u malých pekařů, kteří musí 
nabídnout kvalitu, protože nemají šanci nabídnout nízké ceny 
a nekvalitní výrobek za vyšší cenu si nikdo nekoupí.

5. Takže, má šanci se pekař dočkat konečné ceny rohlíku za 
3 koruny? To aby byl křupavý, čerstvý na pultě a lahodný 
„jako od pekaře“? Nebo se nechá pekařské řemeslo stále 
předhánět rozpekovými kaiserkami a bagetami v řetězcích, 
kde to hravě zvládají na rotačních pecích lidé bez řemesla 
v krvi?

Pečivo dopékané na krámech bude mít vždy náskok 
v čerstvosti. Pekař nedokáže přivézt teplé pečivo na všechna 
odběrná místa. Musíme si uvědomit fakt, že běžné pečivo 
prostě po 6 hodinách zestárne a nelze je udržet křupavé 
a vláčné po celý den. Ale určitě jsou rezervy v bohatosti 
receptur a také si všimněme, jak se chovají při prodeji k roh-
líkům, které bývají nasypány ve velké vrstvě, ale čerstvě rozpe-
čené kaiserky jsou pečlivě vyskládány v košíku. 

6. Nabízí se ještě jedna otázka k jakosti pekařských výrobků. 
Co je tedy rozhodující příčinou vysoké kvalitativní úrovně 
našeho chleba? A jak k této velmi sympatické okolnosti při-
spívá Váš Svaz, a pak tedy i sama skvělá soutěž Chléb roku?

Receptura na základní chléb je velmi jednoduchá a ve své 
podstatě levná, kdy základní práci udělají kvasinky v žitném 
kvasu. Udělají chuť i trvanlivost chleba. Kdo vyrábí chléb 
tímto způsobem, má levnou recepturu a výborný výrobek. 
Práce s kvasem je ale náročnější než při použití kvasových 
koncentrátů. A soutěž Chléb roku nabízí zajímavé srovnání 
chlebů napříč republikou, kde je vidět, jaké chutě mají zákaz-
níci v jednotlivých krajích a také trendy a vývoj tohoto sorti-
mentu.

7. A pak tu máme ještě jemné pečivo. Rozmanitost tohoto 
spotřebitelsky oblíbeného zboží, které nyní nabízíte spotřebi-
telům Vy a Vaši členové, je úžasná. Už to není jen „loupák“, 
„vánočka“ nebo „mazanec“, ale celé nové řady výrobků, do 
nedávna kuchtěných hospodyňkami jen doma. V této souvis-
losti je nutné zmínit i vynalézavost a vysokou odbornou fun-
dovanost producentů zlepšujících přípravků a směsí. Můžete 
nám přiblížit tuto oblast výroby a zhodnotit i spolupráci Vás 
pekařů, ale i cukrářů s těmito pomocníky? 

Jemné pečivo je zase jiná kategorie. Už to nejsou 
výrobky denní spotřeby, ale zákazník si je kupuje, protože si 
chce pochutnat na samotném výrobku bez přílohy. Očekává 
vysokou kvalitu a pestrost v nabídce, nakupuje podle nálady 
a trochu i podle ročního období. Tady mají nezastupitelnou 
roli výrobci přípravků a náplní, protože málokterá pekárna 
by si mohla dovolit vlastní vývojové centrum nových výrobků 
a náplní. 

8. Podtrženo a sečteno. Chléb, běžné pečivo, jemné pečivo. Ale 
co ekonomika a ziskovost jednotlivých skupin? Jak by vypa-
dala ekonomika pekařů, kdyby pekli jenom chléb, rohlíky 
a housky? 

Asi nejsem ten nejlepší odborník na přesné ekonomické 
zhodnocení, která kategorie drží pekaře nad vodou. V našem 
oboru udělá i haléřová změna na kusu velký rozdíl v konečné 
bilanci, ale velmi pochybuji, že by některý pekař byl ochoten 
vyrábět a prodávat jemné pečivo se ztrátou. U chleba a pečiva 
chápu, že z důvodu naplnění kapacit jsou někdy pekaři nuceni 
kývnout na ztrátový obchod. 

9. Svaz pekařů a cukrářů v ČR je jedním z velmi aktivních 
seskupení potravinářských výrobců. Patří k potravinářským 
svazům s nejpočetnější členskou základnou. Velmi sympa-
tická je viditelná marketingová práce na úseku výživy, ale 
i propagace řemesla. Kterých funkcí a činností Svazu podle 
Vás si mají Vaši členové nejvíce považovat a která je z nich 
nejdůležitější?

Nejdůležitější funkcí Svazu pro celý pekařský obor 
je chránit zájmy pekařů před některými nápady úředníků 
a politiků. Občas se objeví snahy různých skupin, které chtějí 
prosadit svoje zájmy, někdy v dobré víře, ale v konečné fázi 
zjistíme, že se to negativně dotýká i nás, viz případ s tzv. 
Pamlskovou vyhláškou, která označila většinu pekařských 
výrobků, na kterých vyrostly celé generace, jako nevhodné 
pro děti. Jiným čerstvým případem je nařízení o sledování 
množství akrylamidu, kde jsme zjistili, že všechny pekařské 
výrobky jsou hluboko pod limitem, takže jednáme s přísluš-
nými kontrolními orgány, aby sledování hodnoty této látky 
nebylo po pekařích primárně vyžadováno. 

10. Jste ve funkci předsedy představenstva Svazu pekařů 
a cukrářů v ČR teprve necelý rok. Určitě jste měl po svém zvo-
lení řadu předsevzetí, jak Svaz vést a směrovat. Zůstala i do 
této doby? A máte některé konkrétní vize, které byste rád do 
oboru prosadil? 

Základ Svazu je dobře postaven, má fungující kancelář 
a je fi nančně stabilní. Jako hlavní úkol jsme si předsevzali, 
posílit členskou základnu. Chtěli bychom, aby bylo ve Svazu 
co nejvíce šikovných a úspěšných pekařů bez ohledu na jejich 
velikost. Cokoliv Svaz dělá, týká se to všech pekařů, členů 
i nečlenů. Chtěl bych, aby Svaz byl respektovaná, silná orga-
nizace a stmeloval celý pekařský obor, ale bez silné a aktivní 
členské základny to nebude snadné. 

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�

Jiří Balabán
–   narození 22. 8. 1971
–   studia:
–   1985–1989 Gymnázium v Brně
–   1990 – vyučen, obor pekař 
–   pracovní zařazení:
–   1990–1991 – pekařský dělník 

Jihomoravské pekárny Brno-Heršpice
–   1991–1993 – vedoucí směny Pekařství u Vacků 
–   1993–1998 – technolog fi rmy Stamag Ireks
–   nynější stav:
–   majitel společnosti Pekařství Balabán s. r. o.
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Luštěniny
– pozoruhodné 

potraviny
Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Oceňované a nedoceněné, vyzdvihované a zatracova-
né, s pozitivními i negativními nutričními vlastnostmi. 

Tak se dají charakterizovat luštěniny, zralé a suché plody 
luskovin. Rok 2016 vyhlásila FAO při OSN Rokem luště-
nin z důvodu jejich důležitosti v potravinovém řetězci na-
příč celou zeměkoulí. Přestože se o luštěninách dočteme 
i mnoho negativního, zejména díky obsahu antinutričních 
a výživově negativních látek, pozitiva převažují a luštěni-
ny jsou součástí racionálního jídelníčku.

Pohled do historie

Luskoviny a jejich plody luštěniny byly ve své prapůvodní 
formě známy již sběračům a lovcům, tedy našim předkům 
před 12–19 tisíci lety. Pocházejí z oblastí centrální Asie, Blíz-
kého východu i Středomoří, kde lze dodnes nalézt jejich plané 
formy. Na naše území se jako první dostala čočka, a to zřejmě 
v době 5. tisíciletí př. n l. Zhruba 1000 let před Kristem se 
z Indie rozšířila cizrna a později, ve středověku, pak z Číny 
různé druhy fazolí. 

Dá se říci, že středověk patřil obilovinám a luštěninám 
jako hlavnímu zdroji potravy. A to nejen pro chudinu, ale 
i stoly šlechty a měšťanstva byly plné velmi rozličných luštěni-
nových pokrmů, zejména hrachových, a to dokonce i těch svá-
tečních. Naši přímí předci je ctili jako vydatný zdroj energie. 
K poměrně vysokému stupni konzumace luštěnin přispěla 
i jejich relativní dostupnost a snadnost pěstování. Dalším 
kladem je jejich snadné uchování, suchá semena vydrží bez 
zkázy až několik let. 

Nejběžnější součástí jídelníčku byla luštěnina hrách, 
která se objevila i v přísloví „Jako by hrách na stěnu házel…“ 
a dostala se i do lidové písně: „Hrách a kroupy, to je hloupý, to 
my máme každej den“. 

Luskoviny jsou schopny vázat atmosférický dusík díky 
symbióze s půdními bakteriemi, a proto nepotřebují ke 
svému růstu tolik hnojiv. Dokonce jsou využívány i pro obno-
vení půdy, která trpí vyčerpáním dusíku. Mimo zdroj lidské 
potravy již ve středověké době luskoviny sloužily i jako krmení 
pro domácí hospodářská zvířata. 

Po dobu pěstování několika tisíce let se luštěniny staly 
charakteristickou součástí jídelníčku určitých zeměpisných 
oblastí. Sója má největší tradici v asijských zemích, fazole 
v Americe, zejména v oblastech Střední Ameriky, cizrna 
v Indii, hrách, čočka a bob se objevily ve středomořské stravě 
již za dob říše římské, hrách kravský a čočka pak v Africe. 
Luštěniny jsou zakomponovány do typických národních jídel 
a v gastronomii hrají důležitou regionální roli. 

Botanika a rozmanitost luskovin

Do velmi rozšířené čeledi Fabaceae neboli bobovitých 
patří téměř 60 druhů potravinářsky využívaných luskovin. 
Jejich plod – lusk – obsahuje v řadě za sebou posazená a ve 
své hřbetní části přichycená semena různého tvaru. Kulovitá, 
hranatá, oválná, s malinkým klíčkem a hlavní částí – dělohou 
– ve které jsou uloženy zásobní látky. Povrch semen je obalen 
slupkou neboli osemením vytvořeným palisádovou vrstvou 
buněk, jehož barva je odvislá od obsažených pigmentů, jež 
mohou nebo nemusí být i součástí dělohy. 

Pokud jsou semena a lusky konzumovány v nezralém 
stavu, pak nepojídáme luštěniny jako takové, ale luskovou 
zeleninu. U nás se jedná pouze o oblíbený nasládlý zelený 
hrášek (dřeňový a cukrový) nebo zelené mladé fazolkové 
lusky (fazol obecný, keříčkový), v zahraničí také o sóju, čočku 
a některé jiné druhy. 

U nás je nabídka a znalost luštěnin menší, než je množ-
ství pěstovaných druhů. Hrách setý a fazol obecný mohou být 
rozšířeny o další druhy; méně známý je v tropech rostoucí 
rod vigna, jehož některé druhy se řadí mezi fazole (např. 
adzuki, mungo) a některé mezi hrách (černé oko neboli hrách 
kravský). Lupinu známe spíš jako okrasnou rostlinu zahrad 
a luk, ovšem kulturní plodinou je lupina bílá a žlutá. Nekon-
zumujeme příliš často ani cizrnu, sóju, bob nebo hrachor, zato 
čočku máme docela v oblibě. Také podzemnici olejnou a její 
plody – arašídy – jsme zařadili mezi pochutiny a často jsou 
mylně řazeny k ořechům. Kakao je leckdy v polevách a dezer-
tech nahrazováno karobovou moukou, jež vzniká mletím 
suchých lusků luskoviny zvané karob neboli svatojánského 
chleba. Další mnohé luskoviny jsou pěstovány nikoli pro 
potravinářské zpracování, ale pro krmné účely (vikev, kajan 
a mnohé další druhy fazolí, hrachu atd.). 

Světová produkce a spotřeba luštěnin

Podle měsíčníku Českého statistického úřadu věnova-
ného v čísle 02/2016 právě Mezinárodnímu roku luštěnin 
se uvádí: „Od začátku 60. let minulého století se produkce 
základních potravin, jakými jsou pšenice, kukuřice a rýže, 
zdvoj- až ztrojnásobila. U sóji došlo k nárůstu dokonce na 
osminásobek. Avšak ostatních luskovin se dnes na světě 
pěstuje jen asi o 60 % více než před 50 lety, kdy jejich pro-
dukce dosahovala 44 mil. tun. Vůbec nerozšířenější lusko-
vinou je však sója, která se z hospodářského hlediska často 
řadí mezi olejniny. Celosvětová výměra sóji v roce 2016 byla 
cca 121,4 mil. ha. 

Dále jsou zde publikovány i následující informace o pěs-
tování a spotřebě luštěnin ve světě:

V Asii jsou v současné době dominantními luskovinami 
fazole a cizrna. Dlouhodobě největším pěstitelem luskovin, 
bez sóji, je Indie, odkud pochází více než čtvrtina – 18 mil. tun 
– celosvětové produkce; tato země se zároveň řadí i na první 
místo ve spotřebě luštěnin. V Severní Americe jsou na poli nej-
častěji hrách a čočka, přičemž Kanada je hlavním světovým 
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vývozcem nejen hrachu, ale i čočky, fazolí a cizrny. Ve Střední 
a Jižní Americe převažují v pěstování fazole (uvádí se, že Mexi-
čané jedí fazole 5x v týdnu) a v Austrálii lupina a cizrna. Čína 
své pozice na trhu s luštěninami postupně vyklízí. Zatímco na 
začátku 60. let minulého století byla čínská produkce 8,5 mil. 
tun, v roce 2014 už to byla méně než polovina. A přestože se 
s rostoucí životní úrovní mění stravovací návyky jejích oby-
vatel, kteří místo bílkovin rostlinného původu stále častěji volí 
masitou stravu, dostala se Čína z pozice čistého exportéra luš-
těnin do pozice čistého importéra. 

Zatímco v Číně tedy spotřeba luštěnin klesá, v Evropě se 
opět stávají moderní potravinou. A to přesto, že osevní plocha 
v EU klesla z 2,1 mil. ha v roce 2003 na 1,5 mil. ha v roce 2014. 
V Evropské unii je s více než polovičním podílem nejvíce pěs-
tovanou luskovinou hrách, následuje bob s necelým deseti-
procentním podílem. V menší míře se pak pěstují lupina, 
fazole, čočka a vikev. Stejně tak klesá osetá plocha luskovi-
nami na zrno u nás. V roce 2016 zemědělci oseli 35 660 ha, 
což je zhruba polovina ploch oproti roku 1994, ovšem v prů-
běhu let byl propad ještě hlubší.

Podle FAO se průměrná roční spotřeba luštěnin v růz-
ných oblastech světa pohybuje od 2 kg do 20 kg na osobu. 
Světový průměr se pohybuje dlouhodobě okolo 7 kg. My Češi 
sníme v průměru 2,7 kg luštěnin na osobu za rok. V zemích 
EU jsou luštěniny nejoblíbenější ve státech jižní Evropy, kde 
jsou přirozenou součástí středomořské gastronomie a kde je 
jejich průměrná roční spotřeba kolem 6 kg. Nepochybně nej-
více luštěnin konzumují obyvatelé v chudších a rozvojových 
oblastech světa, pro které jsou hůře dostupné zdroje bílkovin 
živočišného původu. Také kulturní tradice, případně některá 
náboženství vylučující konzumaci určitých potravin živočiš-
ného původu a v neposlední řadě i výživové směry, jako je 
vegetariánství a veganství, jsou faktory ovlivňující spotřebu 
luštěnin. Subsaharská Afrika je největším spotřebitelem 
hrachu kravského, země oblasti severní Afriky a Středního 
východu jsou pak konzumenty čočky a bobu. Cizrny se nej-
více sní v Indii a zemích jižní Asie, Latinská Amerika a Karibik 
mají jako dominantní luštěninu fazole. Nejvíce konzumova-
nými luštěninami však zůstávají arašídy a sója, která je vůbec 
nejpěstovanější luskovinou. 

Složení luštěnin a výživa

Na stránkách Informačního centra OSN v Praze je 
k Mezinárodnímu roku luštěnin uvedeno velmi stručné shr-
nutí významu jejich pěstování, jež vystihuje jejich důležitost: 
„Jsou významným zdrojem rostlinných proteinů a amino-
kyselin. Jsou symbolem zdravého životního stylu. Využívají 
se k prevenci chronických onemocnění a obezity. Podporují 

udržitelné zemědělství a potravinové zabezpečení, váží dusík, 
a zlepšují tak úrodnost půdy, mají nízkou uhlíkovou stopu 
a přispívají tím ke zmírňování změny klimatu.“

Kromě výhodnosti z pohledu ekologického jsou tak na 
prvním místě zmíněny kvality výživné hodnoty pro chudou 
část obyvatel planety a současně preventivní vlastnosti v boji 
s civilizačními chorobami. Již z tohoto stručného hodnocení 
vyplývá, jak důležitými potravinami luštěniny jsou. 

1. Bílkoviny luštěnin
Podle českých odborníků na výživu a lékařů by bylo 

vhodné zvýšit jejich konzumaci až na 4 kg na osobu za rok, 
protože jsou zejména dobrým zdrojem bílkovin. Průměrně jich 
obsahují 20–27 %, sója dokonce až 40 %, což je ve všech přípa-
dech podstatně více než obsah bílkovin v obilovinách a více než 
ve většině ostatních rostlinných potravin. Proto jsou luštěniny 
řazeny mezi tzv. bílkovinné potraviny. Kvalita luštěninových 
bílkovin je jen mírně nižší než kvalita živočišných bílkovin, 
mírně limitní (defi citní) esenciální aminokyselinou (takovou, 
kterou si naše tělo nedokáže samo vyrobit, ale ke své funkci ji 
potřebuje) je aminokyselina methionin. Nižší obsah je i u dal-
ších sirných esenciálních aminokyselin, tedy u cysteinu a tryp-
tofanu. Ideálnímu složení aminokyselin tak, aby bylo možné 
hovořit o plnohodnotných bílkovinách, se blíží sója a lupina. 
Pro zajištění potřebného množství esenciálních aminoky-
selin je obecně dobré luštěniny doplňovat o bílkoviny z obi-
lovin (ty mají defi citní lysin, ale skupiny sirných aminokyselin 
mají dostatek; naopak luštěniny mají lysinu dostatek). Platí to 
zejména v případě, kdy se konzument stravuje vegetariánským 
nebo veganským způsobem, kdy se doporučuje kombinovat 
obiloviny a luštěniny v hmotnostním poměru 2 : 1. V případě 
běžného jídelníčku s masitou stravou se doporučuje dodr-
žovat příjem živočišných a rostlinných bílkovin v poměru 1 : 1. 

Je třeba také dodat, že všechny druhy luštěnin jsou přiro-
zeně bezlepkové, a je možné je využít při přípravě bezlepkové 
diety. A to buď jako celá semena v gastronomii, nebo jejich 
jednotlivé složky a suroviny vyrobené z nich.

Obsah bílkovin v syrových a vařených u nás nejčastěji 
konzumovaných luštěninách popisuje následující tabulka:

2. Tuky luštěnin
Obsah tuku, s výjimkou sóji (20 g na 100 g) a podzem-

nice (50 g na 100 g), je v luštěninách nízký. U obvyklých 
druhů v kuchyňské úpravě zpracovávaných luštěnin (hrách, 
čočka, fazole) je to pod 1 %, pouze cizrna má 2,6 % tuku. Tuk 
luštěnin má příznivé složení mastných kyselin s vysokým 
podílem nenasycených mastných kyselin. Významný je také 
vysoký obsah fosfolipidů, zejména lecitinu, a to významně 
v tuku sóji. Fosfolipidy mají v lidském organismu zásadní 
roli, protože jsou součástí buněčných membrán, mají pozi-
tivní vliv na jaterní buňky, podílejí se na trávení tuků a pod-
porují duševní funkce i imunitní systém. Samotná sója se 
někdy pěstuje jako olejnina právě pro svůj kvalitní olej (zbylé 
pokrutiny se pak zkrmují). Sójový olej je zdrojem n-3 nenasy-
cených mastných kyselin a neobsahuje prakticky žádný chole-
sterol. V tuku ze sójových bobů je většinou přítomno i několik 

Sójové plantáže v Brazílii

Průměrný 
obsah 

bílkovin 
(v g/100 g)

Hrách Čočka Fazole Sója Cizrna

v suchých 
semenech 19–30 23–32 21–27 36–42 16–28

ve vařeném 
stavu 
(průměrně)

8,3 9,0 8,0 16,6 8,8
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steroidních látek, ale hlavními steroidy jsou fytosteroly – rost-
linné steroly, které brání vstřebávání cholesterolu ze stravy 
v trávicím ústrojí. 

3. Sacharidy a vláknina luštěnin
Luštěniny lze označit za potravinu bohatou na sacha-

ridy a neškrobové polysacharidy (vlákninu). Sacharidy 
luštěnin jsou tvořeny převážně škrobem, ale ve větším množ-
ství (až 10 %) jsou přítomny nestravitelné oligosacharidy 
(α-galaktosidy), které způsobují trávicí problémy. Tyto tzv. 
fl atulentní oligosacharidy nejsou štěpeny trávicími enzymy 
lidského těla a dostávají se do tlustého střeva, kde jsou roz-
kládány mikroorganismy za tvorby značného množství plynu. 
Pro omezení těchto nadýmavých účinků je vhodné luštěniny
12–24 hodin před plánovanou úpravou namočit. Před další 
úpravou pak vodu slít a luštěniny vařit v nové vodě, případně 
ještě přidat i bylinky. Oligosacharidy jsou totiž rozpustné 
ve vodě, a tak se jejich obsah v luštěninách sníží. Nadýmání 
způsobují i nestravitelné sacharidy, někdy označované jako 
rezistentní škrob. U zdravých lidí tyto látky odolávají trávení 
amylolytickými enzymy v tenkém střevě a vstupují do tlustého 
střeva, kde mohou podléhat mikrobiální fermentaci. V tomto 
případě mají i prebiotické účinky, které však mohou být spo-
jeny s větší plynatostí.

Obsah nestravitelných sacharidů je možné velmi účinně 
snížit klíčením nebo fermentací. Naklíčené luštěniny pak 
lze s výhodou použít jako jednu ze složek receptury různých 
pokrmů. Při klíčení se štěpí těžko stravitelné alfa-galaktosidy 
(zejména stachyóza, rafi nóza a verbascóza) na jednodušší 
formy. Úbytek nestravitelných oligosacharidů je po naklíčení 
až 50–70 % a luštěniny jsou poté lépe stravitelné. Část škrobů, 
která není v tenkém střevě rozložitelná nebo je jen částečně 
štěpitelná, označujeme jako vlákninu. Její podíl v luštěninách 
je 5–19 % v závislosti na druhu luštěniny. Tato vláknina při-
spívá k rychlejšímu průchodu natrávené potravy střevem. Její 
rozpustný podíl také napomáhá zpomalovat vstřebávání tuků 
a sacharidů ze střeva do krve. 

4. Glykemický index luštěnin
Díky popsaným vlastnostem sacharidové části a vyso-

kému obsahu bílkovin mají luštěniny jako potravina velmi 
kladnou vlastnost, kterou je nízký glykemický index (GI). Dia-
betologické společnosti doporučují sledovat hodnoty GI pro 
správný výběr potravin u pacientů s onemocněním cukrovkou 
II. typu. GI spolu se složením potravin může mít význam pře-
devším u obézních diabetiků, protože strava s nízkým GI 
zvyšuje nasycenost, a usnadňuje kontrolu příjmu potravy. 
Obecně platí, že se dle dostupných studií a závěrů z nich 
strava s nízkým glykemickým indexem, podobně jako strava 
s vysokým obsahem vlákniny, doporučuje jako prevence roz-
voje chronických onemocnění souvisejících s životním stylem. 
V tomto případě jsou tedy luštěniny dokonalou potravinou, jak 
potvrzuje tabulka vybraných druhů vařených luštěnin publiko-
vaných v American Journal of Clinical Nutrition v roce 2002: 

5. Minerální látky a vitaminy v luštěninách
Luštěniny obsahují nezanedbatelné množství vitaminů 

skupiny B (celý komplex kromě vitaminu B12) a minerálních 
látek. I ve většině tepelně upravených luštěnin jsou obsaženy 
prvky jako železo, draslík, mangan, fosfor a hořčík, méně pak 

i zinek, měď a vápník. Jsou tedy lepšími zdroji mikronutrientů 
než obiloviny, neboť se konzumují většinou celé i se slupkou. 
Je třeba však dodat, že jsou také vázány do obtížně využi-
telných komplexů, ze kterých si je naše tělo umí jen obtížně 
nebo částečně absorbovat. Cizrna a sójové boby navíc obsa-
hují i vitamin E, ostatní luštěniny jsou chudé na vitaminy roz-
pustné v tucích.

Antinutriční látky

Luštěniny mají poměrně vysoký obsah tzv. antinutrič-
ních látek, jež snižují jejich nutriční hodnotu. Je to jeden 
z důvodů, proč způsobují nepříjemné nadýmání, a tím konzu-
menty odrazují od spotřeby. Některé další antinutriční látky 
jsou označovány za přírodní toxiny. Bývají hojně popisovány 
těmi, kdo od konzumace luštěnin odrazují (například zastánci 
paleo stravy, jež luštěniny, obiloviny a mléko a mléčné výrobky 
zapo vídají). Ovšem zapomínají většinou dodat, že mnohé 
z těchto antinutičních látek jsou termolabilní, tzn., že se 
během tepelného zpracování odstraňují; případně že se vlast-
nosti mnohých látek dají ovlivnit různými gastronomickými 
postupy, zejména namáčením, klíčením, fermentací apod. 

Na prvním místě v seznamu antinutrientů je uváděna 
kyselina fytová, která je obsažená i v obilovinách a olejninách. 
Tato látka tvoří s ionty minerálních látek nerozpustné soli, ve 
spojení s vápníkem a hořčíkem jsou nazývány fytáty, které 
jsou pro lidský organismus nevyužitelné. 

Další antinutrienty – taniny – jsou látky vyznačující se 
hořkou chutí a patří k fenolickým látkám obsaženým zejména 
ve fazolích. Podle posledních výzkumů však mají i prospěšné 
účinky jako součást skupiny fenolických látek – udává se jistá 
antioxidační aktivita. Mohou však, podobně jako ostatní 
polyfenoly, snižovat dostupnost některých mikronutrientů 
z luštěnin, zejména železa. Dále jsou spojovány se sníženou 
vstřebatelností bílkovin a interakcí s trávicími enzymy, což 
vede ke zhoršení stravitelnosti i dalších složek potravy.

Mezi termolabilní antinutriční látky, které jsou degra-
dovány tepelným zpracováním po řádném namočení, napří-
klad vařením, patří inhibitory proteolytických enzymů. Ty se 
naváží do stabilního komplexu a proteolytické enzymy pak 
neplní svoji funkci, tj. štěpení bílkovin. U mláďat hospodář-
ských zvířat pak dochází ke zpomalení jejich růstu. 

Termolabilní jsou i látky zvané lektiny, jež způsobují pro-
blémy se střevní sliznicí a slinivkou. S vyšší teplotou a také 
s délkou teplotního zpracování opět po důkladném několi-
kahodinovém namočení se však jejich množství a biologická 
aktivita podstatně snižují. Problémem mohou být při krmení 
mláďat nezpracovanými luštěninami. 

Dále lze v odborné literatuře nalézt další negativně půso-
bící látky v luštěninách, jež působí při konzumaci v syrovém 
stavu. Většinu těchto látek lze vhodným technologickým 
postupem, zejména dobrou tepelnou úpravou, úplně nebo čás-
tečně eliminovat. Navíc se v poslední době zjišťuje, že některé 
z těchto látek (např. kyselina fytová, rostlinné estrogeny, inhi-
bitory proteáz) mají za určitých okolností i pozitivní účinky.

Jako nutné je také upozornit, že jak sója, tak i lupina 
patří mezi alergeny potravin.

Výrobky z luštěnin

Luštěniny jsou základní surovinou pro mnohé potra-
vinářské výrobky a polotovary. Díky výživovým vlastnostem 
jejich makroživin se účelně využívají v potravinářském prů-
myslu. Jako mlýnské produkty jsou definovány mouky 

Vařené 
luštěniny Hrách Čočka Fazole Sója Cizrna

Glykemický 
index 

(průměr)
22 29 29 18 28
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z luštěnin, které se přidávají do chleba a pečiva pro zvýšení 
nutriční hodnoty na lysin defi citních bílkovin obilovin. Sójové 
a ostatní druhy mouk se obvykle dávkují v množství do 2 % 
na celkovou mouku, u lupinové mouky je možnost dávkování 
vyšší, a to až do 10 %. Luštěninové mouky se vyrábí z lou-
paných semen namletím na prášek o stejnorodé granulaci. 
Sójová mouka ještě prochází procesem odhořčení a samotná 
mouka, případně vločky nebo krupice, jsou v tržních druzích 
k dispozici jako plnotučné, se sníženým obsahem tuku nebo 
zcela odtučněné. Vločky se vyrábí i z čočky, stejně tak i čoč-
kový kuskus. 

Vyrábí se také bílkovinový luštěninový koncentrát, luš-
těninová vláknina, sójový izolát, sójový koncentrát aj. Z lusků 
rostliny Ceratonia silica, která má původ ve Středomoří, se 
používá karobová mouka nebo karobový prášek. Především 
ze sóji a podzemnice olejné, ale také z lupiny se vyrábí jed-
nodruhové oleje. Z fermentovaných semen fazole mungo se 
připravují kořeněné pasty, které se v indické kuchyni použí-
vají pro přípravu placiček zvaných papadam, podobných tor-
tille. 

Nejvíce produktů se vyrábí ze sóji. Kromě zmíněných 
mlýnských výrobků a oleje jsou nejznámější sójové nápoje, 
kterým se nesprávně říká sójová mléka. Slouží jako náhrada 
mléka při bezlaktózových dietách a jsou to v podstatě řídké 
emulze nebo sušené produkty pro přípravu nápojů se speci-
fi ckou chutí. Dále známe sójové výhonky, texturovaný sójový 
protein sloužící většinou jako alternativa masa a sojanéza, což 
je napodobenina majonézy. Nejznámějším výrobkem z nefer-
mentované sóji je tofu. Vyrábí se z dobře nabobtnané sóji, která 
se rozmixuje na velmi jemnou kaši, která se za neustálého 
míchání přivede těsně pod bod varu, na kterém se nechá cca 
10 minut. Poté se procesem pasírování od sebe oddělí mléko 
a pevná složka – okara. Po vysrážení mléka kyselou nebo 
slanou látkou, případně sádrou v potravinářské kvalitě, se 
sraženina nechá odkapat od čiré syrovátky nebo se ještě lisuje 
a tofu je hotovo. Zakysané sójové výrobky – podobné jogurtům 
– jsou vyráběny zakysáním jogurtovými kulturami ze sójo-
vých nápojů, případně i z jejich směsi s kravským mlékem.

Fermentované sójové boby jsou základem pro výrobu 
sójové omáčky dnes používané nejen ve své kolébce, Číně, ale 
po celém světě. Ve své domovině se jako dochucovadlo pou-
žívá více než 2500 let a je typická pro asijskou kuchyni. Dalším 
ochucovadlem typickým pro japonskou kuchyni je miso, pasta 
ze sójových bobů, jež fermentují po naočkování speciální 
houbou několik měsíců až let. V závislosti na použitých suro-
vinách a délce fermentace se barva misa pohybuje na škále od 
smetanově bílé přes žlutou a červenou až po tmavě hnědou. 
Liší se také chuť od nasládlé až po výrazně pikantní umami. 
Miso je doporučováno jako součást racionální výživy 

– je nízkokalorické a dobře stravitelné, Japonci proto tvrdí, 
že může zpomalovat stárnutí organismu. Další pochoutkou 
z fermentované sóje pomocí bakterií Bacillus subtilis je Natto 
– sýr ze sójových bobů. Při jeho přípravě dochází k rozkladu 
sójových bílkovin, a proto je mnohem snadněji stravitelný 
než samotné sójové boby. Natto je výborný zdroj bílkovin 
a probiotik, navíc má mnoho vitaminu K2, jež se vyskytuje 
v potravinách pouze omezeně. „Javánské maso“ neboli zdroj 
bílkovin pro obyvatele Jávy, to je tempeh vyráběný z uvařených 
a následně fermentovaných sójových bobů. Díky fermentaci 
získává tempeh nejen vysoký podíl proteinů, vlákniny a vita-
minů, ale také intenzivnější aroma. Právě pro jeho 
výživnou hodnotu je produkt používán ve vegetariánské 
kuchyni. 

Luštěniny jsou všude ve světě konzumovány na mnoho 
způsobů a v gastronomii mají široké uplatnění. Zbavené 
slupek jsou v Indii běžně nazývané „dhal“, v Mexiku se zase 
často připravují smažené fazole s chilli, pro Střední východ je 
typický falafel – smažené kuličky připravované ze sóji nebo 
cizrny. Známe také hummus – cizrnovou kaši nebo poma-
zánku, na Kubě se jedí černé fazole s rýží, ve Francii cassoulet 
– dušené fazole s vepřovým masem. Brazilci milují feijoadu 
– fazole s hovězím či vepřovým masem, ve Švédsku mají 
v oblibě hrachovou polévku, na Filipínách pak fazole adzuki 
a mungo vařené ve vodě s cukrem. V Číně jsou oblíbené naklí-
čené fazole mungo.

Tento výčet potravin z luštěnin jistě není konečný. Kdysi 
znějící exotické názvy jako tofu, tempeh, falafel, miso, natto 
a další dnes můžeme zakoupit i v běžné maloobchodní síti 
s potravinami nebo v obchodech se specialitami. Mnozí z nás 
si je oblíbili a zařadili do svého jídelníčku nebo je využívají 
v gastronomii. Případně je konzumujeme v restauracích a bis-
trech s asijskou kuchyní. Také se s nimi setkáváme v zahra-
ničí, nejen v Asii.

Závěr 

Luštěniny jsou doporučovány jako potraviny napo-
máhající v prevenci nebo v úsilí potlačit civilizační choroby. 
O jejich kladných i záporných nutričních vlastnostech bylo 
napsáno a řečeno mnoho. Přestože je v nabídce našeho malo-
obchodu stále širší portfolio luskovinových plodů, pro nás je 
typický hrách. A to nejen z důvodu jeho pěstební historie, ale 
také ho máme v podvědomí už ze školních lavic. Kdo by totiž 
neznal z přírodopisu i dějepisu spojení hrachu se jménem 
Gregora Johanna Mendela (1822–1884), zakladatele gene-
tiky. Tento moravský rodák se věnoval křížení hrachu a sle-
dování potomstva. Na základě svých pokusů formuloval tři 
pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy 
zákony dědičnosti. Své pokusy s hrachem (Pisum) ukončil 
v roce 1863 a dne 8. února 1865 výsledky přednesl na zase-
dání Přírodovědného spolku v Brně. Devět let po Darwinově 
knize „O původu druhů“ tak představil první část své teorie 
přenosu dědičných jednotek a 8. března druhou část o své kla-
sické práci. Mendelův přínos pro biologii byl rozpoznán až 
po jeho smrti, začátkem 20. století. Díky luštěnině hrachu 
položil základy oboru genetiky a definoval principy nyní 
známé jako Mendelovy zákony dědičnosti. Navíc jako jeden 
z prvních použil ve své práci i biostatistické metody, protože si 
uvědomoval funkci matematiky a statistiky ve zpracování dat 
získaných vědeckým zkoumáním. Mendel byl velký myslitel, 
praktik i teoretik, který se věnoval i meteorologii. Jeho jméno 
nese nejen naše nejstarší zemědělské a lesnické učení v čes-
kých zemích – Mendelova univerzita v Brně, ale také i první 
česká vědecká stanice v Antarktidě.  �
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Význam vlákniny 
ve výživě a její 

spotřeba v České 
republice

Ing. ROMAN ŠVEJSTIL, 
Ing. ŠÁRKA MUSILOVÁ, Ph.D.,

Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, 
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních 

zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Co je to vláknina?

Pojem vláknina je v ČR všeobecně používán pro 
potravní vlákninu, která zahrnuje podstatnou složku stravy. 
Její typickou vlastností je nestravitelnost v horních částech 
trávicího traktu, protože je odolná vůči enzymům, které zde 
pomáhají potravu strávit. Takto neporušená vláknina pro-
chází až do tlustého střeva, kde poté může být využita jako 
zdroj energie střevními bakteriemi, nebo vyjde neporušená 
jako součást stolice. Obecně se vláknina dělí na dvě skupiny: 
rozpustnou a nerozpustnou podle rozpustnosti ve vodě. Roz-
pustná vláknina slouží jako zdroj energie pro střevní bakterie, 
nerozpustná vláknina většinou podporuje střevní peristaltiku 
a tím pomáhá ke snadnějšímu vyprazdňování, některé typy 
nerozpustné vlákniny ale rovněž mohou do určité míry sloužit 
jako zdroj energie pro střevní bakterie.

Vláknina v legislativě

Defi nici pojmu vláknina upravuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se řídí i české 
zákony. Toto nařízení udává, že „vlákninou“ se rozumějí 
uhlovodíkové polymery se třemi nebo více monomerními 
jednotkami, které nejsou tráveny ani vstřebávány v tenkém 
střevě lidského organismu. Toto nařízení dále specifi kuje, že 
se jedná o jedlé uhlovodíkové polymery přirozeně se vysky-
tující v přijímané potravě nebo jedlé uhlovodíkové polymery, 
které byly z potravinových surovin buď získány, nebo byly 
uměle syntetizovány a mají zároveň prospěšný fyziologický 
účinek prokázaný obecně uznávanými vědeckými poznatky.

Druhy vlákniny

Co tedy patří mezi vlákninu? Mezi nerozpustné typy 
vlákniny se řadí celulóza a lignin, které jsou v různé míře obsa-
ženy ve všech potravinách rostlinného původu, dále chitin, 
který najdeme běžně v houbách, ale i v tělech korýšů a hmyzu, 
který se pomalu začíná objevovat i v Česku jako zdroj potravy, 
a v neposlední řadě je jako nerozpustná vláknina ozna-
čován i rezistentní škrob, který se vyskytuje společně s kla-
sickým škrobem v zrnech nebo semenech obilovin a luštěnin 
a v nezralých banánech, ale na rozdíl od klasického škrobu 
není tento tráven v tenkém střevě.

Rozpustné typy vlákniny zahrnují pektiny, které se 
v různém množství nacházejí v ovoci a zelenině; fruktany 
(zejména inulin) jsou obsaženy v rozličných typech potravin 
jako čekanka, topinambur nebo cibule a hojně se v potravě 
setkáváme i s oligosacharidy rafi nózové řady (rafi nóza, sta-
chyóza a v menší míře verbaskóza), ty se typicky vyskytují 
v luštěninách. 

Význam vlákniny pro zdraví člověka

V současné době je vláknina odbornou veřejností pova-
žována za nezbytnou součást zdravé stravy. Největší vliv má 
vláknina logicky na trávicí soustavu, nestrávená se dostává 
do tlustého střeva, kde zvyšuje objem stolice, umožňuje pra-
videlnost vyměšování a zároveň váže i přebytečnou vodu. 
Tím brání zácpě i průjmu především vláknina nerozpustná. 
Rozpustná vláknina rovněž zvyšuje objem stolice díky tomu, 
že podporuje růst střevních bakterií. Tyto bakterie při využí-
vání energie z vlákniny produkují mimo jiné těkavé mastné 
kyseliny, které jsou důležité pro výživu buněk střevního epi-
telu a rovněž brání v růstu mnoha patogenním bakteriím. 
Některé bakterie jsou schopny syntetizovat vitamin K. Pra-
videlný přísun vlákniny tedy pomáhá stabilizovat složení 
střevní mikrobioty, a tím udržovat střevo zdravé. Některé 
studie poukazují na skutečnost, že vláknina snižuje glyke-
mický index potravin, čímž pomáhá stabilizovat úroveň glu-
kózy v krvi, a tím snižovat riziko výskytu obezity a diabetu
II. typu. V neposlední řadě pak vláknina v potravě funguje 
jako nízkoenergetické plnidlo, tudíž konzument potravy 
bohaté na vlákninu zpravidla nepřijímá tolik energie jako při 
konzumaci potravin s nízkým obsahem vlákniny, a to i při 
srovnatelném dosažení nasycení. Dlouhodobý nedostatečný 
příjem vlákniny je kromě zažívacích obtíží spojován se zvý-
šeným výskytem rakoviny tlustého střeva. Pokud zdraví pro-
spěšné bakterie nemají dostatek vlákniny, ve střevě mohou 
převládnout bakterie nežádoucí, které využívají jiné zbytky 
stravy, jež se do střeva dostanou, například bílkoviny.

Problematika příjmu vlákniny
v České republice

Je dobře známo, že v Česku, stejně jako v mnoha dal-
ších vyspělých zemích tzv. západního světa, lidé dlouho-
době přijímají v dietě nedostatek vlákniny. Doporučený 
denní příjem vlákniny se pohybuje od 25 do 35 gramů na 
den v závislosti na doporučující instituci. Tento příjem by 
měl být zajištěn především konzumací ovoce a zeleniny, kte-
rých bychom za den měli dohromady sníst alespoň 400 gra-
mů. Bohužel, podle výzkumu z roku 2007 se denní příjem 
vlákniny v Česku pohyboval zhruba na 11 gramech, při-
čemž 98 % lidí přijímalo méně než potřebných 25 gramů. 
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Samozřejmě je možné, že se tyto údaje během posledních 
11 let změnily, bylo by však naivní předpokládat, že se stra-
vovací návyky Čechů zlepšily natolik, že bychom v průměru 
přijímali více než 20 gramů vlákniny na den. Ostatně, i podle 
nejnovějších průzkumů v jiných evropských státech nasbí-
raná data většinou nedosahují doporučených hodnot příjmu 
vlákniny.

Nedostatečný příjem vlákniny je v Česku přisuzován 
konzumaci nekvalitních potravin, zejména bílého pečiva 
místo celozrnného, dále pak vysokému příjmu živočišných 
produktů, které neobsahují žádnou vlákninu. Žalostná čísla 
rovněž ovlivňuje neuspořádaný nebo uspěchaný životní styl, 
při kterém mnoho konzumentů nenachází čas na výběr či 
přípravu zdravého pokrmu a volí nejsnadnější variantu tzv. 
rychlého občerstvení, které zřídkakdy představuje zdraví pro-
spěšné řešení. Restaurační zařízení klasického typu v Česku 
rovněž často nenabízejí hodnotnou alternativu i vzhledem 
k zálibě Čechů v pokrmech, jako jsou svíčková, guláš a další 
pokrmy podávané bez zeleninové oblohy. Situaci nezlepšuje 
ani zvýšená spotřeba piva, která často nutí konzumenta sáh-
nout po tučném pokrmu a nezřídka snižuje jeho starosti o své 
zdraví.

Jak zvýšit příjem vlákniny v České republice?

Ideální variantou nejen pro zvýšení příjmu vlákniny, ale 
i z hlediska samostatné udržitelnosti by bylo, kdyby Češi ome-
zili konzumaci masa a do jídelníčku místo něj občas zařadili 
alternativní zdroje bílkovin, které často přirozeně obsahují 
i vlákninu; tedy stali se tzv. reduktariány. Jedná se zejména 
o luštěniny, které obsahují vysoké množství bílkovin i nestra-
vitelných sacharidů. Lze dokonce říci, že luštěniny jsou z hle-
diska obsahu vlákniny surovina ideální, protože obsahují jak 
nerozpustnou (rezistentní škrob), tak i její rozpustnou formu 
(oligosacharidy rafi nózové řady). 

Konzumace potravin bohatých na luštěniny ovšem může 
představovat i určitá úskalí. Je známo, že konzumace luš-
těnin u některých jedinců způsobuje zažívací potíže, zejména 
v podobě zvýšené plynatosti. Důvodem je obsah oligosacha-
ridů rafi nózové řady, které podporují nejen zdraví prospěšné 
bakterie, ale mohou rovněž napomáhat růstu plynotvorných 
střevních bakterií, jsou-li tyto bakterie ve střevě přítomny. 
Tvorba plynů z oligosacharidů ve střevě pro konzumenta 
nepředstavuje zdravotní riziko, je však velkým zásahem do 

konzumentovy pohody a může mít vliv na jeho sociální život. 
Přijatelnost luštěnin ve stravě je tedy čistě individuální, každý 
z nás má jedinečnou střevní mikrobiotu, a tedy i odezvu na 
přijatou stravu.

Radikálnějšími možnostmi než částečná náhrada masa 
ve stravě jsou vegetariánství, a především veganství. Je vše-
obecně známo, že vegetariáni a vegani mají vyšší příjem 
vlákniny než omnivorní populace. Úskalí těchto způsobů 
stravy však tkví v nedostatečném zastoupení některých živin. 
Někteří čtenáři mohou právem namítnout, že luštěniny ani 
další rostlinné bílkovinné zdroje nemohou být u veganů plno-
hodnotnou náhradou živočišné bílkoviny vzhledem k tomu, 
že neobsahují všechny aminokyseliny v dostatečném množ-
ství potřebném pro lidskou výživu. Plnohodnotnost rostlinné 
bílkovinné stravy se ovšem dá dosáhnout kombinováním růz-
ných rostlinných zdrojů v dietě, jelikož jednotlivé zdroje mají 
odlišnou limitující aminokyselinu (tj. ta, které se ve zdroji 
nachází v nedostatečném množství). Kombinace rostlinných 
zdrojů, např. luštěnin a sóji nebo luštěnin a obilovin, tak může 
zajistit dostatečný přísun kvalitních proteinů i pro vegany. 
Horší už je situace s některými mikronutrienty, jako třeba 
s vitaminem B12 a železem. Tyto nepostradatelné složky 
stravy jsou v dostatečném množství a odpovídající formě 
zastoupeny pouze u potravin živočišného původu, a tak je 
vegani musí nahrazovat ve formě doplňků stravy. S přihléd-
nutím ke skutečnosti, že v dnešní době existují i úspěšní 
veganští sportovci, se dá veganská strava považovat za 
uznávanou alternativu a jednu z možností, jak zvýšit příjem 
vlákniny ve stravě. 

Reduktariánství, vegetariánství a veganství znamenají 
velký zásah do konzumentových stravovacích návyků a je 
nabíledni, že jejich aplikace na celou populaci by se neset-
kala s kladnými ohlasy. Jsou však mnohem méně radikální 
způsoby, jak zvýšit příjem vlákniny ve stravě. Nejjedno-
dušší je začít přijímat suroviny s obsahem vlákniny společně 
s běžnou stravou. Místo velké porce brambor si dát porci 
menší a doplnit ji salátem, ke svačině volit buď ovoce, nebo 
zařadit zeleninu ke stávající svačině, např. k bagetě se sýrem 
a šunkou jíst salátovou okurku. Kombinací je spousta a vět-
šinou je možné najít vhodný druh zeleniny jako doplněk ke 
každému jídlu, a to i s minimálním navýšením ceny pokrmu. 
Do snídaně je pak vhodné zařadit cereálie. Kdo si ráno dává 
jogurt, určitě udělá dobře, nasype-li si do něj ovesné vločky. 
Ne všechny snídaňové cereálie běžně dostupné v tuzem-
ských obchodech jsou však vhodné. Řada z nich obsahuje 

 Pšeničné otruby

Ovesné vločky
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poměrně nízké množství vlákniny a naopak vysoký obsah 
jednoduchých cukrů, které jsou sice vhodné pro ‚‚nastarto-
vání‘‘ organismu po nočním půstu, nicméně jejich obsah je 
v tzv. ‚‚západní‘‘ dietě obecně velmi vysoký a má za následek 
zvýšený výskyt civilizačních chorob. Stejně jako ve všech 
ostatních případech je namístě konzumentova obezřetnost 
při nákupu a pozorné čtení výživových informací na obalu 
výrobku. 

Další možností je nahrazení běžně konzumovaných 
příloh jejich na vlákninu bohatší variantou. Na trhu jsou 
dnes běžně dostupné celozrnné těstoviny i celozrnná rýže. 
Jak již bylo uvedeno, v Česku je hojně konzumováno bílé 
pečivo, které obsahuje poměrně malé množství vlákniny. 
Bílé pečivo je pro spotřebitele populární především z ceno-
vých důvodů, pro výrobce pak z důvodů technologických. 
Bílá mouka má také většinou delší trvanlivost. Řešením by 
tedy mohla být podpora celozrnných výrobků. Ty mají vyšší 
obsah vlákniny než bílé pečivo, protože obsahují rozemletá 
zrna, která nebyla zbavena otrub ani klíčku. Jejich zdravotní 
přínos spočívá i ve vyšším obsahu vitaminů a minerálních 
látek. Taková podpora by ale musela přijít ve formě dotací 
celozrnného pečiva, protože jak je dobře známo, cena je často 
‚‚až‘‘ na prvním místě. Schůdnější variantou by bylo využití 
cenově dostupných otrub, které sice nejsou plnohodnotnou 
náhradou celozrnné mouky, avšak obsahují vysoké množství 
vlákniny, a tudíž i relativně malý přídavek do bílého pečiva 
by mohl zlepšit jeho hodnotu z hlediska obsahu vlákniny 
při minimálním navýšení ceny a při zachování technologic-
kých vlastností. Další možností je rovněž přídavek sójové 
mouky. 

Potravina/surovina Obsah vlákniny (g/kg) Porce/balení (g) Obsah vlákniny 
v porci (g)

Pšeničné otruby 470   5 2,4
Dlouhozrnná rýže loupaná, vařená 4 150 0,6
Celozrnná rýže, vařená 22 150 7,5
Brambory bez slupky, vařené 25 200 5,0
Těstoviny semolinové, vařené 10 200 2,0
Těstoviny celozrnné pšeničné,
vařené 60 200 12,0

Chléb Šumava 50 100 5,0

Chléb celozrnný žitný 90 100
(2 krajíce) 9,0

Rohlík bílý pšeničný 44  84
(2 kusy) 3,7

Rohlík celozrnný 100  84
(2 kusy) 8,4

Ovesné vločky 90  50 4,5
Jablko syrové 31 150 5,0
Salát hlávkový 20 100 2,0
Rajče červené, syrové 12 120 0,2
Čočka vařená 40 150 6,0
Hrách vařený 50 150 7,5
Sójové ‚‚maso“ vařené
(texturovaný sójový protein) 170 100 17,0

Cibule syrová 30  50 1,5
Topinambur syrový 120 100 12,0
Žampion restovaný 14  50 0,7

Tabulka:   Srovnaní obsahu vlákniny u vybraných potravin . Porce jsou čistě orientační, závisí u nich na preferencích
jednotlivce

Při pohledu na tabulku č. 1 si může čtenář lehce spo-
čítat, o kolik zvýší příjem vlákniny při nahrazení konvenční 
přílohy tou celozrnnou. V případě konzumace celozrnných 
těstovin místo normálních přijme v jedné porci 12 g vlákniny 
místo 2 g. To je navýšení o plných 10 gramů vlákniny, a to 
pouze v jednom chodu! Přídavek zanedbatelného množství
(5 gramů) pšeničných otrub do pečiva pak při konzumaci 
dvou rohlíků zvýší obsah vlákniny o 2,4 gramů. Tímto způ-
sobem jde kousek po kousku doplnit denní příjem vlákniny 
na požadovanou hodnotu bez výrazného navýšení ceny nebo 
senzorické jakosti pokrmu.

Závěr

Zvýšení žalostně nízkého příjmu vlákniny by mělo být 
jednou z priorit výživové politiky v České republice. I přes zvy-
šující se důraz českých konzumentů na kvalitu zůstává stále 
důležitým faktorem při výběru i cena. Vzhledem k tomu, že na 
trhu se dnes nachází celá řada alternativ s vyšším obsahem 
vlákniny a srovnatelnou cenou, neměl by být problém dosáh-
nout při správné osvětové kampani vyššího příjmu vlákniny 
u běžné populace i při minimálním zásahu do těžko měni-
telných stravovacích návyků. Spolupráce se sektorem 
potravinářské výroby je ovšem nezbytná. Závěrem je třeba při-
pomenout, že pestrá strava je stále nejlepším receptem nejen 
pro dostatečný příjem vlákniny, ale i pro celkově zdravý život.

Seznam použité literatury je k nahlédnutí u autora.
  �
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Syrovátka,
její přínosy,

ale i problémy
s ní spojené

Ing. JIŘÍ HOTZKÝ

Při výrobě sýrů se oddělí syrovátka, kterou nazýváme slad-
ká. Obdobně při výrobě tvarohu syrovátka kyselá. Dříve 

byla syrovátka pouze zkrmována dobytkem a přebytky byly 
likvidovány jako nevyužitelný odpad. Dokonce i jako hnojivo 
byla v roce 1990 omezena kvůli zasolování půdy. Byla úspěš-
ně používána pro výrobu bioplynu.

Avšak nyní se syrovátka rychle stává důležitou suro-
vinou pro mnoho dalších úspěšných využití. To jde spolu 
s rozvojem výrobních technologií jako zahušťování, krystali-
zací laktózy, sprejového sušení s fl uidním dosoušením, mem-
bránovou fi ltrací a dalšími zdokonalovanými technologiemi 
umožňujícími ekonomickou výrobu nejen sušené syrovátky, 
ale i všech dalších výrobků ze syrovátky separací vznika-
jícími.

Z 10 dílů mléka po výrobě sýrů či tvarohu zbývá zhruba 
9 dílů syrovátky. Její přibližné složení ukazuje tabulka:

Jak vidno, při sušině kolem 6,5 % obsahuje syrovátka 
asi 4,5 % laktózy a asi 0,7 % bílkovin. Rozdíly jsou dosti 
velké a jsou dány především tím, z jaké výroby ona syrovátka 
pochází.

Je jisté, že kvůli jinak rychlým mikrobiologickým 
změnám je nutno syrovátku rychle zpracovávat.

Technologickým zpracováním získáme buď sušenou 
syrovátku – WP, nebo další produkty (písmenné zkratky pou-
žijeme anglické tak, jak se dnes všeobecně pro snazší dorozu-
mění používají):
�  laktózu – druhý největší produkt co do objemu výroby 

(cca 75 % v sušené syrovátce)
�  koncentrát syrovátkových bílkovin (WPC) – mívá různě 

od cca 30 % do 90 % bílkovin
�  izolát syrovátkových bílkovin (WPI) – má obvykle přes

90 % bílkovin
�  demineralizovaná syrovátka DWP
�  syrovátka se sníženým podílem laktózy
�  sušený permeát

Všechny zmíněné produkty se získávají v různých kon-
centracích a čistotách. Zejména WPC a WPI mají zajímavé 
vlastnosti, vždy dle použité technologie výroby. Mohou 
sloužit mimo jiné svými vlastnostmi jako rozpustné, emul-
gující, zahušťující, želatinizující, vodu vázající, šlehatelné na 
trvalou pěnu, chuť upravující prostředky.

Hlavními světovými výrobci a dodavateli syrovátky 
a syrovátkových surovin jsou (údaje z r. 2014): EU 62 %, 
USA 30 %, Nový Zéland 3 %, Austrálie 3 % a Argentina 2 %. 
Celkem světová produkce dosahuje asi 5,6 milionů tun sušené 
syrovátky. Přitom však EU dodává cca 60 % sušené syrovátky 
a jen zbytek v koncentrovaných bílkovinných výrobcích, USA 
dodává na trh cca 24 % sušené syrovátky a 76 % v koncentro-
vaných bílkovinných výrobcích.

EU využívá velkou část syrovátky k výrobě krmiv, další 
velkou část pro výrobu demineralizované syrovátky. USA 
využívá zejména WPI pro výrobu potravin pro výživové 
účely (1).

Hlavním trhem pro bílkovinné koncentráty WPC a WPI jsou 
(2):
1.  Stárnoucí lidé, kterým kvalitní bílkoviny snižují ztráty sva-

loviny.
2.  Děti, pro něž jsou bílkoviny základní součástí výživy pro 

zdravý růst.
3.  Lidé na nízkokalorických dietách, neboť bílkoviny pomá-

hají pocitu nasycení.
4.  Sportovci, neboť kvalitní bílkoviny pomáhají růstu svalů 

a jejich regeneraci.

Hlavní možnosti syrovátky a syrovátkových bílkovin-
ných koncentrátů a izolátů ve výrobě potravin

Složka Obsah (%)

Sušina 6,50 

Laktóza 4,50

Bílkoviny 0,70

Tuk 0,10

Popel 0,50
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Cukrovinky:
Syrovátka je skvělá surovina při výrobě karamelů, toffee, 

fudge, butterscotch, různých tyčinek, náplní dezertů, čoko-
lády a dalších cukrovinek. Tam, kde je namístě karamelová 
příchuť, tam se syrovátka přímo nabízí.

Masné výrobky:
Jak WPC, tak WPI jsou vhodné k nástřiku mas. Ovšem 

jednoduché použití především syrovátky je v mělněných 
výrobcích – paštikách, párcích a dalších uzeninách, kde lze 
běžně použít až 4 % syrovátky bez zhoršení senzoriky, naopak 
je často právě senzorika zlepšená.

WPC a WPI jsou pro kvalitní výrobky typu krájených 
masových výrobků často přínosem, neboť zlepšují tvorbu 
gelu, vázání vody, zvýšení viskozity díla, vytváření emulzí 
a samozřejmě zvyšují obsah kvalitních bílkovin ve výrobku.

Pekařské výrobky:
Pro většinu pekařských a cukrářských výrobků je možné 

použití cca 2–4 % syrovátky, čímž se zlepší barva a struktura 
kůrky. Senzorické vlastnosti jsou většinou zlepšené.

Mražené krémy (zmrzliny):
Ve výrobcích nižší kvality a ceny je možné nahradit část 

mléka syrovátkou. Problém je jistě vysoký obsah laktózy. 
Nicméně při vyšším obsahu škrobového sirupu s nižším DE 
a antikrystalizátorů se daří tento problém eliminovat.

Použitím WPC nebo WPI se daří zlepšit šlehatelnost 
a pevnost kvalitních MSK.

Jogurty a další mléčné výrobky:
V jogurtech a podobných výrobcích je možné s úspě-

chem nahradit až 4 % sušeného mléka sušenou syrovátkou.
Dobré využití je také u tavených sýrů a sýrových náhrad 

(analogů). U těchto analogů je dobré využití pro WPC.

Výroba sýrů ze syrovátky:
U nás je patrně nejznámější Ricotta sýr, který se vyrábí 

zahříváním syrovátky a následným okyselením, čímž se 
vysráží zbylé bílkoviny, přičemž je optimální předem přidat 
menší množství mléka pro zlepšení kvality Ricotty. Je řada 
dalších sýrů vyráběných ze syrovátky, které u nás nejsou tak 
známé, jako jsou například řecké sýry Mizithra nebo Mysost.

Je více možností využití syrovátky a ze syrovátky odvo-
zených polotovarů. Například různé nápoje, ale zatím se tyto 

Jiří�Hotzký

ARSCI

JSOU�ROSTLINY�K�JÍDLU?

JIŘÍ HOTZKÝ:
„Tato dlouho očekávaná publikace již vyšla! Přináší vám na základě ověřených závěrů 
posledních let výzkumů informace, jak které součásti potravin na člověka působí. Uka-
zuje se, že zažité představy jsou zcela mylné a že jsme si tak poškozovali zdraví. Přečtěte 
si, jaká je pravda o antioxidantech a vitaminech, o olejích, sádle a vejcích. O sóje a fazo-
lích. O zelenině, bramborách…  Potravinový odborník i konzument v ní nalezne spoustu 
zajímavých a zásadních skutečností a také podnětů k tomu, jak potraviny vybírat a při-
pravovat 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

nápoje příliš nerozšířily, byť jistě mají zajímavou budou-
cnost.

Marketingově zajímavé je to, že v USA se prodává 
mnohem více WPC a WPI než v EU nebo jinde.

Jaké jsou potíže spotřebitelů 
se syrovátkou ve výrobcích

Syrovátka s vysokým obsahem laktózy je dnes použí-
vána v potravinářství v takovém množství výrobků, že ji spo-
třebitel může očekávat i v těch, ve kterých se dříve laktóza ani 
mléčná bílkovina neobjevovaly. Proto ti spotřebitelé, kteří 
mají s některou ze složek syrovátky zdravotní problém, musí 
dnes sledovat složení mnoha potravin. Na druhou stranu se 
dá možná dlouhodobě očekávat, že díky tomuto trendu bude 
docházet ke zlepšování přivyklosti populace na laktózu a sni-
žování procenta populace náchylné k laktózové intoleranci. 
Nu, to holt uvidíme.

Použitá literatura
(1)  Christophe Lafougère, The 7th International Whey Conference 

2014
(2)  Tage Affertsholt and Daniel Pedersen, The World of Food Ingre-

dients, March 2017
(3)  Alena Hejdová, Bakalářská práce, UTB Zlín, 31. května 2009
(4)  Jolanta B. Królczyk a kol., Polish J. of Food and Nutr. Sc., No. 3, 

2015  �
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Javorový sirup: 
po stopách 

severoamerické 
tradice

Ing. JAROSLAV VALENTA

Úvod

Javorový sirup (angl. ma-
ple syrup) (obr. 1) je důle-

žitým regionálním produktem 
Severní Ameriky (obr. 2). Jed-
ná se o přírodní sladidlo, které 
se získává zejména z mízy ja-
voru cukrového (Acer saccha-
rum). Jarní sběr mízy a její 
zpracování je za oceánem vel-
mi tradiční záležitostí. Javo-
rový sirup je jedním z mnoha 
cukrových sirupů dostupných 
také na českém trhu, tedy ve-
dle datlového, kukuřičného, 
rýžového a mnohých jiných. 
Složením se jedná o tekutý cu-
kerný roztok obsahující i řadu 
zajímavých komponent, kte-
rými jsou mj. aminokyseliny, 
organické kyseliny, fenolické 
a minerální látky. Koncentrací 
zahříváním vzniká v roztoku 
řada aromatických látek, kte-
ré dodávají javorovému siru-
pu specifi ckou chuť. Javorový 
sirup je tak zároveň sladidlem 
a ochucovadlem. V součas-
nosti je tento severoamerický produkt u našich spotřebitelů 
vnímán jako exotická delikatesa a mnohdy jeho konzumace 
souvisí se snahou o zdravější životní styl. Jeho nabídka je po-
měrně dobrá a poptávka se pomalu zvyšuje, v obchodech se 
s ním setkáváme v sekcích zdravého životního stylu a v regá-
lech zaměřených na importované produkty, dále také zejména
ve speciálních obchodech orientovaných na biopotraviny. Vý-
znam u domácích spotřebitelů je vzhledem k ceně a konku-
renčnímu tradičnímu medu stále jen okrajový. 

Historie a význam produkce

První doložené písemné zmínky o javorovém sirupu 
pocházejí z 15. století od francouzských průzkumníků, kteří 
odpozorovali využití sirupu od původních obyvatel. V roce 
1756 popsal osadník James Smith základním způsobem 
proces produkce sirupu od jeho sběru až po zahuštění pro 
konzumaci. Současně v 18. století se zvyšujícím se počtem 
kolonistů vznikaly vysoké nároky na dodávku cukru, která 
byla pokrývána již nedostačujícím dovozem třtinového cukru 
ze západní Indie. Závislost na zahraničním cukru nebyla udr-
žitelná, a tak v roce 1791 navrhl Thomas Jefferson každému 
občanovi vybudování vlastního javorového sadu. S expanzí 
kolonistů z Nové Anglie směrem na západ a s dalším se navy-
šujícím počtem kolonistů se zvyšovaly požadavky na dřevo 
a zemědělskou půdu, která vznikala odlesňováním. Na 
počátku 19. století bylo ve Vermontu, dnešním dominantním 
producentovi, zalesněno pouze 20 % území. V pozdějším 
období se opět lesy vrací a také dochází k postupnému poklesu 
zájmu o javorový sirup vzhledem k technologickým inovacím 
v oblasti pěstování cukrové třtiny. Producenti sirupu si spíše 
zakládali na tradičním sběru sirupu, a tak nedokázali udržet 
technologický krok. Javorový sirup se stal spíše doplňkovým 
produktem a vedlejším zdrojem příjmů. V průběhu novodobé 
historie prodělal sběr a následně zpracování sirupu mnohých 
změn, a dnes je tak produkce javorového sirupu významným 
nedřevařským produktem lesního hospodářství východní 
oblasti Severní Ameriky (obr. 2). Největším světovým produ-
centem javorového sirupu se 73% podílem světové produkce 
je Kanada, v USA se vyprodukuje zbylých 27 %. V Kanadě 
nalezneme přibližně 13 tisíc producentů sirupu a v provincii 
Quebec se nachází 90 % z nich. V USA je z 41 % veškerá 
výroba sirupu soustředěna ve státě Vermont a z 22 % ve státě 
New York. Kanada je hlavním exportérem (85 % USA, 10 % 
Evropa a 5 % Asie) a USA hlavním importérem sirupu. 

Javor cukrový a sběr mízy

Nejvyužívanějším druhem javoru pro sběr mízy je javor 
cukrový (Acer saccharum), který je hlavní součástí listnatých 
lesů mírného podnebného pásu východní Kanady a severový-
chodních států USA. Javor cukrový patří mezi severoamerické 
opadavé listnaté stromy čeledě mýdelníkovitých (Sapinda-
ceae) a řádu javor (Acer). Javor cukrový není však jediným 
zástupcem javorů, ze kterého je možno mízu sbírat a zpra-
covat. Mezi využívané patří např. i javor černý (A. nigrum), 
červený (A. rubrum) a stříbrný (A. saccharinum). Jejich nevý-
hodou je však horší kvalita mízy vzhledem k brzkému rozvoji 
pupenů v porovnání s javorem cukrovým. 

Sběr javorové mízy prodělal historicky určitý technolo-
gický vývoj. Zastaralejším způsobem (i když stále oblíbeným), 
ale také v současnosti u malých producentů, bylo sbírání mízy 
do pozinkovaných nebo hliníkových (zejm. v Kanadě) kbe-
líků připevněných ke stromu (obr. 3). Takový sběr vyžaduje 
zejména v obdobích velkého toku mízy časté vyprazdňování 
a denní návštěva jednotlivých stromů celého sadu by byla u vět-
ších producentů v dnešní době neefektivní. Moderní způsob 
sběru mízy spočívá v systému plastových trubiček (obr. 4). 
Tímto systémem drenáže stromů odpadá časová náročnost 
na obcházení jednotlivých stromů, navíc je míza převáděna 
rovnou do místa zpracování. Drenážní a potrubní systém 
musí být navržen tak, aby mohla míza proudit po gravi-
tačním spádu. Nejmodernější systémy udržují v potrubí pod-
tlak pomocí čerpadel. S modernizací sběru mízy se postupně 

Obr. 1 Kanadský javorový
sirup kvality – Grade 
A Amber. Sirup jantarové
barvy a bohaté javorové
chuti, který je velice pří-
jemný jako sladidlo a ochu-
covadlo lívanců.
 Foto: Jaroslav Valenta
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i zvýšila výtěžnost z jednoho navrtaného otvoru z několika 
litrů mízy za sezonu až na několik desítek litrů. Systematický 
sběr mízy probíhá v tzv. „cukrových sadech“ nebo „javoro-
vých hájích“, tedy porostech tvořených javory velmi často 
přirozeného původu. Výběr jednotlivých stromů se řídí urči-
tými pravidly, kdy nejvhodnější strom pro sběr mízy je ve věku
40 let. Obecně se nenavrtávají stromy o průměru menším 
než 25–30 cm, hloubka vrtu je přibližně 5 cm. Do vyvrtaného 
otvoru se zasunuje gumová hubička nebo kovový kohoutek, 
ze kterého míza odkapává do kbelíku nebo teče podtlakovým 

systémem trubiček. U větších stromů je možné vytvořit dva 
kohoutky standardně vzájemně na protilehlé straně stromu. 
Sezona sběru probíhá od konce února do dubna, tedy dle loka-
lity trvá většinou v rozmezí 4–6 týdnů. Hlavním spouštěčem 
toku mízy a počátku sběru sezony je střídání teploty během noci 
a dne specifi ckým způsobem. Nejideálnější jsou z kraje jara 
dny, kdy v noci ještě teplota vzduchu klesá pod -6 °C a během 
slunečného dne stoupá nad +5 °C. Tento výkyv má za následek 
„probuzení“ stromu a noční tok mízy od kořenů směrem 
vzhůru a denní tok opačným směrem, který je tím správným 
momentem sběru (obr. 3). Sezona sběru trvá do tvorby pupenů, 
tedy v období, kdy jsou lesy často ještě pokryté sněhem. 

Zpracování mízy a vznik sirupu

Javorový sirup je hlavním produktem vyráběným z mízy, 
jehož výtěžnost se mění s postupující sezonou sběru, tedy 
v souvislosti s koncentrací cukru, která se pohybuje od 2 do 
6 %. Na začátku sběru je možno vyrobit z 20 litrů mízy 1 litr 
sirupu, kdežto ke konci sezony je na výrobu 1 litru potřeba až 
50 litrů mízy. V praxi to znamená, že z jednoho kohoutku na 
jednom stromě lze získat cca 1,5 litru javorového sirupu. Prin-
cipem tvorby sirupu z mízy je zkoncentrování cukerné složky 
z 2–6 % na 66–68 %. Drénovaná míza je transportována do 
sběrných tanků, odkud se převádí k dalšímu zpracování do 
tzv. „sugar shack“, tedy domů, kde Severoameričané vaří 
mízu v sirup. Klasickým způsobem se míza vařila do té doby, 
než dosáhla požadované cukernatosti. V moderních výrob-
nách teče míza ze sběrných tanků nejprve vysokotlakým sys-
témem fi ltrace (reverzní osmóza), kde se z mízy odstraní již 
60 % vody za vzniku koncentrátu. Tento proces velmi zkracuje 
a urychluje proces koncentrace, a tedy i vaření mízy. Koncen-
trát mízy je dále pumpován do evaporátoru z nerezové oceli, 
kde dochází k varu koncentrované tekutiny a vypařování vody. 
Jakmile var dosáhne cca 104 °C, je tekutina koncentrována na 
66–68 % cukru, a vznikl tím tak javorový sirup. Javorový sirup 
je dále fi ltrován za účelem odstranění nečistot a sedimentů, 
dokud nevznikne čirá tekutina.

Obr. 2   Mapa ukazující areál rozšíření javoru cukrového a produkce javorového sirupu. Největší produkce sirupu je v provincii 
Quebec v Kanadě a ve státech Vermont a New York v USA.  Obrázek: Šárka Jindrásková

Obr. 3   Schéma znázorňující začátek sezony sběru javorové 
mízy, pro kterou je důležité střídání noční mrazivé tep-
loty a slunečného dne. Tok mízy naznačují šipky. Na 
obrázku je zachycen tradiční odběr mízy do hliníkového 
kbelíku.  Ilustrace: Šárka Jindrásková
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Složení a nutriční aspekty javorového sirupu

Tepelné zpracování javorové mízy v sirup vede ke změně 
profi lu obsažených látek. Javorový sirup obsahuje dle platné 
defi nice 66–68 % nerozpuštěných složek při 20 °C, z nichž 
hlavní komponentu (více než 98 %) představuje cukr. Zby-
lých 32–34 % objemu sirupu zaujímá voda s nepatrným 
množstvím rozpuštěných látek. Cukernatost (poměr hmot-
nosti cukru a vody) je podstatným kvalitativním ukazatelem 
sirupu, který je nutno udržovat v poměrně úzkém rozmezí. Při 
nižší cukernatosti, a tedy i hustotě by mohlo docházet k fer-
mentaci a současně při vyšším obsahu cukru k tvorbě krys-
talů. Až 99 % veškerého cukru připadá na sacharózu s určitým 
množstvím invertních cukrů, které vznikají hydrolýzou sacha-
rózy často důsledkem mikrobiální kontaminace. Hodnoty pH 
sirupu se v průměru pohybují mezi 6,3–6,8. Z obsažených 
látek je zajímavá přítomnost některých organických kyselin. 
Přibližně 0,5 % hmotnosti sirupu zaujímá kyselina jablečná, 
naproti tomu kyselina citronová, jantarová a fumarová jsou 
zastoupeny pouze ve stopových množstvích. Javorový sirup je 
sice především roztokem cukru a vody, ale obsahuje i nezane-
dbatelné množství zajímavých látek, mezi které lze řadit různé 
vitaminy a minerály. Přibližně 60 ml sirupu dodává organismu 
217 kalorií, navíc sám o sobě má sirup nízký glykemický 
index (54). Pokud bychom srovnali v těchto aspektech javo-
rový sirup s medem, tak 60 ml medu dodává přibližně 261 ka-
lorií a má glykemický index kolem hodnoty 71. Podle Úřadu 
pro kontrolu potravin a léčiv v USA a Kanadě pokrývá 60 ml 
sirupu denní doporučený příjem manganu ze 100 %, dále 

34–37 % vitaminu B2, 11–17 % zinku a je zajímavým zdrojem 
hořčíku (7 %), vápníku (5 %) a draslíku (5 %). Řada fenolic-
kých komponent sirupu se dává do souvislosti s antioxidační 
a antimutagenní aktivitou. Pokud bychom dále porovnávali 
snadno dostupný med s javorovým sirupem, je potřeba si uvě-
domit, že med neprochází tepelnou úpravou. Cena je dalším 
spotřebitelským faktorem, kdy 1 kg medu pořídíme do 200 Kč 
a 1 litr javorového sirupu běžně za 900 Kč. Na českém trhu 
je tak javorový sirup spíše okrajovým sladidlem a zajímavým 
ochucovadlem, který v konkurenci domácích tradičních pro-
duktů nenabývá významného postavení. V Severní Americe je 
však javorový sirup velmi oblíbeným a tradičním produktem, 
kde se spotřebitelské preference postupně přesouvají směrem 
od světlejších stupňů sirupů k tmavším variantám.

Kvalitativní ukazatele a Grading System

Javorové sirupy se liší mnohými vlastnostmi, zejména 
těmi senzorickými (barva, chuť, vůně aj.), které jsou pro 
spotřebitele nejdůležitější. Barva javorového sirupu se 
pohybuje od velmi lehce žluté přes oranžovou až po téměř 
černou. Rozdíl v barevném projevu sirupů je dán různými 
faktory, mezi které patří období sezony sběru, úroveň konta-
minace mikroorganismy, množství invertních cukrů a rych-
lost zpracování. Z chemického hlediska dochází během 
procesu výroby sirupu k řadě enzymatických a neenzyma-
tických reakcí. Na začátku výrobní sezony, kdy jsou teploty 
ještě poměrně nízké, se získává spíše čirá míza. S postupující 
sezonou se ovšem zvyšuje i venkovní teplota, která umožňuje 
množení mikroorganismů, jež snadněji kontaminují získá-
vanou mízu. Mikrobiální působení má za následek výraznější 
konverzi sacharózy na glukózu a fruktózu (invertní cukry), 
jejichž obsah se v cukerné složce sirupu významně zvyšuje. 
Jelikož invertní cukry podléhají neenzymatickému hnědnutí 
(karamelizaci) při nižší teplotě než sacharóza, je jejich obsah 
spolu s výše uvedenými faktory důležitým determinantem 
výsledné barvy javorového sirupu. Jednoduše by se asi dalo 
napsat, že čím více je pokročilá sezona sběru mízy a čím vyšší 
jsou teploty, tím více je mikroorganismů v míze, to vede k vyš-
šímu obsahu invertních cukrů, které způsobují tmavší vzhled 
sirupu. Barva sirupu je tedy odrazem doby sběru a výroby 
sirupu v dané sezoně. 

Sirup musí mít podíl 66 % a více cukru a bez ohledu na 
jeho barevné zatřídění má stejnou hustotu. Tmavý sirup se 
pouze zdá hustší než sirupy světlejší barvy. S postupem sezony 
a s tmavší barvou však souvisí určitá změna ve vyjádření chuti 
a vůně. U tmavších sirupů se zvýrazňuje silnější javorové 
aroma, které se vysvětluje kombinací enzymatických a neen-
zymatických reakcí. V javorovém sirupu bylo identifi kováno 

Obr. 5  Barevné odstíny podle nového klasifi kačního systému javorového sirupu ve stupních Grade A  Obrázek: Šárka Jindrásková

Obr. 4   Moderní sběr javorové mízy systémem plastových 
hadiček  Ilustrace: Šárka Jindrásková
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mnoho těkavých aromatických látek, jejichž zastoupení se 
velmi liší s ohledem na zeměpisnou polohu, období sezony, 
intenzitu zpracování a jiné faktory. Mezi takové látky se řadí 
různé fenoly, pyraziny a např. látky na bázi karbonylů. Obecně 
platí, že sirupy světlejší barvy disponují nižším obsahem aro-
matických látek než sirupy tmavšího stupně, tím se zdají být 
chuťově lehčí a jemnější, hlavní aromatickou substancí svět-
lejších sirupů je fenolická látka vanilin. Světlejší sirupy se 
používají často ke smíchávání s tmavšími sirupy k dosažení 
vyvážené chuti a barvy. Středně tmavé sirupy jantarové až 
karamelové barvy (obr. 1) jsou typickými produkty využívané 
na tradiční severoamerické lívance (obr. 6), mají sladkou chuť 
a příjemné javorové aroma. Tmavé sirupy jsou součástí mno-
hých receptů jako specifi cká ingredience. Světlé sirupy jsou 
sladké s velmi jemným aroma a směrem k tmavším stupňům 
sirupu ustupuje sladkost a začíná dominovat silná karame-
lová a javorová příchuť. 

Klasifi kační systém (angl. Grading System) javorového 
sirupu historicky prodělával různé změny, kdy se lišil nejen 
mezi USA a Kanadou, ale i mezi jednotlivými státy USA 
a provinciemi Kanady. Normy pro sirup vyrobený v Kanadě 
byly vždy velmi přísné, v USA byly spíše dobrovolné a varia-
bilní. Díky intervenci Mezinárodního institutu pro javorový 
sirup (IMSI, International Maple Syrup Institute) vznikl 
nový jednotný klasifi kační systém pro Kanadu i USA. Klasi-
fi kační systém rozděluje javorové sirupy na Grade A (obr. 5),
Processing Grade (primárně komerční potravinářská pří-
sada) a Substandard (nevyhovující). Jako Grade A může být 
označen pouze sirup, který splňuje standard, tedy má danou 
barvu, neobsahuje zákal nebo sediment a nemá nějakou nepří-
jemnou či atypickou chuť. Grade A se rozlišuje ve 4 varian-
ty: Grade A Golden (zlaté barvy a velmi jemné chuti), Grade A

Amber (jantarové barvy a bohaté chuti) (obr. 1), Grade 
A Dark (tmavé barvy a silné chuti) a Grade A Very Dark (velmi 
tmavé barvy a intenzivní javorové chuti). Obecně lze uvést, že 
čistý javorový sirup musí splňovat poměrně přísné normy pro 
hustotu, čirost, barvu a chuť. 

Závěr

I když není javorový sirup v naší zemi zdaleka tak 
významným sladidlem jako tradiční med, stojí za to tento 
severoamerický produkt vyzkoušet, a obohatit si tak pes-
trost našeho jídelníčku. Použití sirupu v řadě pokrmů nám 
může přinést do našeho kulinářského soukromí nové chuťové 
možnosti.  �

Obr. 6  Tradiční severoamerický lívanec s javorovým sirupem 
 Foto: Jaroslav Valenta

SUPER 
 

DO ŠKOLY, 



22
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
1

8
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

Rittal Czech, s.r.o. – Ke Zdibsku 182 – 250 66 Zdiby u Prahy
Tel.: 234 099 000 – www.rittal.cz

Hygienický design 

Všechny oblasti potravinářského průmyslu vyžadují různé hygienické standardy. Rittal 

má to pravé řešení pro vše, od rozváděčů a komponent pro rozvod proudu až po 

klimatizace - vše v perfektním souladu. Samozřejmě IT infrastruktura není výjimkou.

Objevte Rittal Hygienický design.
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Pohled
na národní podpory 

uplatňované 
v potravinářském 

průmyslu 

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

Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

Analýzy potravinářského průmyslu v ČR naznačují, že toto 
odvětví zpracovatelského průmyslu by mělo zvýšit svou 

výkonnost, což by bylo ze strategického hlediska a v nesta-
bilním ekonomickém vývoji některých potravinářských obo-
rů velmi žádoucí. Pro dosažení tohoto záměru se jeví jako 
vhodná interakce, která je založená na podílu veřejné sprá-
vy a podnikatelských subjektů. Konkrétně jde o poskyto-
vání podpor, které mohou být z fondů EU, ale i z národních 
zdrojů. 

Na jedné straně existují názory, že podpory narušují hos-
podářskou soutěž, a tudíž do tržní ekonomiky nepatří. Podle 
jiných ekonomických pohledů mohou být podpory prospěšné 
pro urychlení rozvoje určitých výrob či pro zmírnění někte-
rých – zásadních problémů, které se v ekonomice některých 
subjektů vyskytují, či tak umožní reagovat na požadavky 
trhu. V každém případě musí být poskytovány účelně a také je 
nezbytné jejich čerpání u příjemců podpory kontrolovat, aby 
nebyly zneužity pro jiné účely. 

Tato stať bude věnována podporám z národních zdrojů 
plynoucích do potravinářství ve dvou oblastech, a to těch, 
které jsou spravovány Ministerstvem zemědělství na základě 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozděj-
ších předpisů, a investiční pobídky, které jsou administro-
vány Ministerstvem průmyslu a obchodu prostřednictvím 
CzechInvestu, a jsou poskytovány v souladu se zákonem
č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých 
zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Podpora zpracování zemědělských produktů 
a zvyšování konkurenceschopnosti 

Účelem dotačního titulu MZE 13. Podpora zpracování 
zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti 
potravinářského průmyslu je zvýšení kvality zpracování 
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy 
o fungování EU a dále jde o zvyšování konkurenceschopnosti 
potravinářských podniků. Jedná se tedy o oblasti, které 
v mezinárodním porovnání vycházejí v neprospěch firem 
podnikajících v ČR. Dotaci lze poskytnout na modernizaci 
výrobních zařízení, zavádění nových technologií či 
souvisejících s diverzifikací produkce, resp. se zásadní 
změnou výrobního postupu provozovny. Dále jde o zlepšení 
a racionalizaci postupů zpracování zemědělských produktů, 
zlepšování a monitorování kvality potravinářských produktů. 
Podporu lze poskytnout i na zavádění technologií šetrných 
k životnímu prostředí či souvisejících s dohledatelností potra-
vinářských výrobků. 

Zásadní je, že příjemcem dotace je podnik, který 
zaměstnává více než 250 osob, nebo jeho roční obrat pře-
vyšuje 50 mil. EUR a méně než 750 osob, nebo jehož roční 
obrat je nižší než 200 mil. EUR. Jde o výrobce potravin podle 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrob-
cích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, jehož podíl tržeb z vlastní výroby 
potravin je vyšší než 50 %. Dále mohou být příjemci i výrobci 
krmiv. Dotace se poskytuje na pořízení dlouhodobého hmot-
ného a nehmotného majetku a její výše je do 50 % prokazatelně 
vynaložených nákladů dle předloženého projektu. Minimální  
hodnota nákladů projektu je 1 mil. Kč a naopak maximální 
hodnota nákladů projektu je 60 mil. Kč. Dále platí omezení, 
že jeden subjekt může podat v kalendářním roce pouze jeden 
projekt. 

Pokud jde o kritéria přijatelnosti projektu, resp. co je 
potřeba dále splnit, pak platí, že projekt musí být v souladu 
s platnou právní úpravou, může být použit pouze jeden zdroj 
fi nancování, tedy ne z jiných státních zdrojů nebo fondů EU, 
musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy, 
pro produkci se zajištěným odbytem a projekt musí být eko-
nomicky životaschopný, což dokládá finanční zdraví. Dále 
investice respektuje příslušná opatření společných tržních 
organizací EU, nesmí se jednat o náhrady mléka mléčných 
výrobků, jde o uznatelné náklady vynaložené po podání žádosti 
a přijatelné náklady z hlediska přijatého režimu podpory a týká 
se nového technologického zařízení. 

Investiční pobídky 
pro zpracovatelský průmysl 

Podporovanou oblastí u investičních pobídek je mimo 
Technologických center a Center strategických služeb i Zpra-
covatelský průmysl – podle Klasifi kace ekonomických čin-
ností (CZ-NACE, sekce C), do nějž patří i potravinářský 
průmysl. 

Výše podpory je spojena s velikostí podniku a u vel-
kého podniku je to 25 % způsobilých nákladů, u středních 
podniků 35 % těchto nákladů a u malého podniku 45 %, při-
čemž podpora se netýká hl. m. Prahy. Za způsobilé náklady 
se považuje dlouhodobý majetek ve formě nových strojů, 
staveb, pozemků, přičemž nové stroje musí tvořit alespoň 
polovinu způsobilých nákladů, anebo jde o dvouleté mzdové 
náklady zaměstnanců na nově vytvořených pracovních 
místech. 
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K formám investičních pobídek patří u strategic-
kých investičních akcí hmotná podpora na pořízení dlou-
hodobého majetku až do výše 10 % způsobilých nákladů 
a dále hmotná podpora na vytvořené pracovní místo až do 
výše 300 tis. Kč, sleva na dani z příjmů právnických osob na 
10 let a hmotná podpora na školení a rekvalifi kaci až do výše 
50 % školících nákladů. Za strategickou investiční akci se ve 
zpracovatelském průmyslu považuje ta, která vytvoří mini-
málně 500 nových pracovních míst a minimální výše investice 
do majetku činí 500 mil. Kč a minimálně polovina je použita 
do nového strojního zařízení. 

U investičních podpor též platí minimální podmínky, 
které musí být splněny do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu 
těchto pobídek. Ve zpracovatelském průmyslu minimální 
počet nových pracovních míst musí činit 20 a minimální výše 
investice do majetku 50–100 mil. Kč a minimálně polovina je 
určena do nového strojního zařízení. 

Podpory poskytnuté v rámci titulu MZE 13 Podpora 
zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurence-
schopnosti potravinářského průmyslu 

Následující část příspěvku uvádí základní přehled o pod-
pořených žádostech v potravinářství za roky 2011–2016. 
Graf 1 prezentuje strukturu realizovaných projektů. Příjemci 
podpory jsou koncentrováni na dva výrobní obory. V letech 
2011–2016 byli nejvýznamnějšími příjemci z hlediska počtu 
podpořených žádostí podniky masného průmyslu (37 %) 
a mlékárenského průmyslu (29 %), resp. 78 a 62 žádostí. Cel-
kově bylo podáno 311 žádostí, z toho bylo přijato 292. Nej-
méně žádostí bylo přijato z oborů zabývajících se výrobou vína 
a octa (7), mlýnskými a škrobárenskými výrobky (9). Mezi 
žadateli se v hodnocených letech nevyskytovali výrobci tuků 
a olejů. Úspěšnost žadatelů byla velmi vysoká, uspěla většina 
projektů.

Struktura čerpaných prostředků odpovídá počtu pro-
placených žádostí v jednotlivých oborech. Celková výše pod-
pory činila téměř 1600 mil. Kč. Nejvíce byl fi nančně podpořen 
masný průmysl, kam směřovalo 40 % všech investičních pro-
středků vynaložených v rámci národních dotací, tj. 453 mil. Kč.
Další čtvrtinou byl podpořen mlékárenský průmysl
(277 mil. Kč). Nejméně fi nancí směřovalo k výrobcům vína 
a octa a mlýnských a škrobárenských výrobků, tj. 27 mil. Kč 
a 52 mil. Kč (graf 2).

Průměrná výše podpory v hodnocených letech činila 
5,4 mil. Kč na proplacenou žádost. Okolo tohoto průměru 
se pohybovaly i projekty podané zpracovateli masa, ovoce 
a zeleniny či  mlýnských a škrobárenských výrobků. Pro-
jekty podané zpracovateli mléka, výrobci krmiv, vína a octa 
lze považovat za méně fi nančně náročné. Naopak v průměru 
byly nejvíce podpořeny výrobci ostatních potravinářských 
výrobků s 8,9 mil. Kč (následující graf 3).

Podpory poskytnuté v rámci investičních pobídek pro 
potravinářský průmysl

Udělené investiční pobídky jsou vyhodnocovány 
pouze za potravinářský průmysl z dostupných dat za roky 
2000–2017. V těchto letech bylo podáno celkem 62 pobídek. 
Nejvíce byla podpořena výroba ostatních potravinářských 
výrobků, která se podílela téměř jednou čtvrtinou na přislí-
bených pobídkách (15 pobídek), dále pak více než jednou 
pětinou výrobci nápojů (jednalo se především o pivovary), 
tj. 14 pobídek, a 18 % pekárenská výroba, resp. 11 pobídek. 
Minoritně o podporu žádali výrobci tuků a olejů, mléka a mléč-
ných výrobků, mlýnských a škrobárenských výrobků (graf 4). 

Žadateli byli především tuzemské podniky (celkem 
45 žadatelů), přičemž šest projektů realizoval nizozemský 
vlastník, a to ve výrobě nápojů, krmiv a ostatních potravi-
nářských výrobků. Vlastníci z USA investovali v pekáren-
ském průmyslu, výrobě ostatních potravinářských výrobků 
a krmiv. Francouzské podniky realizovaly investice do nápo-
jového a mlékárenského průmyslu. Mezi další investory patří 
i Belgie (pekárenský průmysl), Čína (zpracování masa), 

Graf 1  Proplacené žádosti dle výrobního oboru

Graf 2  Struktura čerpaných prostředků dle výrobního oboru

Graf 3   Výše investice na podpořený projekt dle výrobního 
oboru

Graf 4   Struktura udělených investičních pobídek dle 
výrobního oboru
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Izrael (výroba ostatních potravinářských výrobků) a Lucem-
bursko (výroba nápojů).

Celkově 34 % finančních prostředků byla podpořena 
výroba ostatních potravinářských výrobků (3 406 mil. Kč) 
a dalšími 19 % pekárenská výroba (1925 mil. Kč), shodně 
i výroba nápojů, což činilo 1887 mil. Kč (graf 5). Všechny 
projekty získaly investiční podporu na slevu na daně. Celkem 
11 podniků získalo i podporu na pracovní místa (jednalo se 
především o výrobu potravinářských výrobků a zpracovatelů 
masa). Obdobně na rekvalifi kaci obdržely příspěvek stejné 
obory. Dále byla možnost využít podporu na pozemky, to vyu-
žili pouze dva žadatelé. 

Investiční pobídky byly uděleny především českým pod-
nikům, jak je již uvedeno výše. Z hlediska zahraničních vlast-
níků nejvyšší investice byly realizovány americkými podniky, 
a to hlavně ve výrobě krmiv pro kočky a psy (celková hodnota 
investice byla více než 2500 mil. Kč). Dále podniky s izra-
elským vlastníkem podpořily investiční aktivitu ve výrobě 
ostatních potravinářských výrobků (2940 mil. Kč), jednalo 
se investice producentů bezmasých výrobků, resp. vegeta-
riánských potravin a potravin na zeleninové bázi. Podniky 
s českým vlastníkem investovaly především v pekárenském 
oboru a výroby ostatních potravinářských  výrobků. 

Díky těmto investičním pobídkám realizovaným v potra-
vinářství, bylo celkem vytvořeno 3784 nových pracovních 
míst, přičemž nejvíce v masném průmyslu (1461), výrobě 
ostatních potravinářských výrobků (962) a pekárenském prů-
myslu (703).

Možnost komparace investiční aktivity mezi jednotli-
vými výrobními obory potravinářského průmyslu nabízí 
graf 6, podle kterého průměrná hodnota investice činila
515 mil. Kč. Nejvyšší průměrné investice byly realizovány ve 
výrobě ostatních potravinářských výrobků a ve výrobě krmiv. 
Samotná průměrná výše podpory se pohybuje od 17,4 % do
50 % z hodnoty investice (graf 6).

�

Vzhledem k tomu, že se jedná o nemalé investice, je 
třeba se zaměřit i na to, v jakém kraji byly realizovány. Nej-
více projektů se uplatnilo ve Středočeském kraji (25 %), kde 
své projekty uskutečnily podniky zabývající se výrobou ostat-
ních potravinářských výrobků, pekařských a mlékárenských 
výrobků. Dále pak v Ústeckém kraji, kam plynulo 17 % pro-
středků, a to hlavně v rámci výroby ostatních potravinářských 
výrobků. V Jihomoravském kraji bylo realizováno 11 % investic, 
a to pouze do výroby nápojů. Některé investice byly alokovány 
i ve dvou krajích zároveň (Jihomoravském a Zlínském, Morav-
skoslezském a Středočeském). Nejpestřejší struktura podpo-
řených výrob byla hlavně v Olomouci a Středočeském kraji.

Shrnutí 

Jednou z možností, jak urychlit zvyšování výkonnosti 
potravinářského průmyslu v ČR, je poskytování podpor. Je 
však potřeba věnovat pozornost tomu, zda jsou poskytovány 
účelně. To platí i tehdy, když jsou poskytovány z národních 
zdrojů. 

Z přehledu o podporách poskytovaných v rámci titulu 
MZE 13, který je zaměřen na konkurenceschopnost potra-
vinářského průmyslu, a to za období 2011–2016, vyplývá, 
že podpory čerpaly zejména dva výrobní obory – masný prů-
mysl (40 %) a mlékárenský průmysl (25 %). Vzhledem k tomu, 
že jde o klíčové obory výroby potravinářských výrobků, 
přímo navazující na zemědělství, zlepšila se celková pozice 
dodavatelského řetězce v oblasti komodit živočišného
 původu. 

Z hodnocení investičních pobídek z dostupných údajů za 
období 2000–2017 poskytovaných MPO vyplynulo, že nejvíce 
byla podpořena výroba ostatních potravinářských výrobků, 
např. bezmasé výrobky na bázi zeleniny (téměř jednou čtvr-
tinou) a dále výroba nápojů (více než jednou pětinou), přede-
vším pivovary a také pekárny. Jednalo se především o daňové 
úlevy a vytváření nových pracovních míst. Z geografi ckého 
pohledu se nejvíce projektů uskutečnilo ve Středočeském 
kraji (25 %) a dále v Ústeckém kraji (17 %), ale menší podíly 
podpor byly realizovány v celé řadě dalších krajů, kde se podí-
lely na řešení problémů, zejména u chybějících zdrojů potravi-
nářských fi rem. 

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

Grafy: vlastní zpracování dle dat MZe a MPO  

Graf 6   Výše investice na žadatele a podpory na žadatele 
dle výrobních oborů 

Graf 7  Investice dle krajůGraf 5  Podíl veřejné podpory dle výrobních oborů 
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Mezi mlýny 
a pekárnami

Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc.,
Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D.,

Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT Praha 

Mlýny a pekárny představují dva základní stupně zpra-
cování obilovin v našem kulturně-civilizačním okru-

hu již po staletí. Náš obor, cereální chemie a technologie, 
pokrývá oba, a nejen je. Mlýny a pekárny představují dva 
stupně souvislého procesu. Hovoříme často o mlýnsko-
-pekárenském průmyslovém odvětví. A přesto mezi mlý-
ny a pekárnami vyvstává často velmi ostré a viditelné roz-
hraní. V jedné rovině, obchodní, je logické a pochopitelné, 
protože se jedná o vztah mezi dodavatelem základní suro-
viny – mouky a zákazníkem – pekárnou, pro kterou mou-
ka představuje nejvýznamnější položku surovinových ná-
kladů. Touto rovinou nám nepřísluší se zabývat. Co však je 
naše téma a také téma tohoto příspěvku, je vztah mezi ja-
kostí mouky a úspěšným vedením výrobního procesu v pe-
kárně.

Začněme současným standardem běžným u nás i jinde 
v Evropě. Průmyslová pekárna, ať již vyrábí běžné čerstvé 
pečivo a chléb, nebo balené pečivo a chléb s prodlouženou 
trvanlivostí (toustový a sendvičový chléb atd.), nebo před-
pečené zmrazené polotovary určené k dopékání v prodej-
nách nebo doma, má vždy jeden základní požadavek, kterým 
je vyrovnanost kvality mouky. Kolísání jakosti mouky je pro 
průmyslovou pekárnu problém. Vynucené změny nastavení 
parametrů velkokapacitních linek, které se často provádějí 
víceméně empiricky, představují často významné ztráty. 
Pekárny proto oprávněně trvají na dodržování základních 
parametrů mouk v relativně úzkém rozmezí. Standardní 
moderní průmyslový mlýn, který dodržuje základní pravidla 
práce se surovinou, tj. v maximální možné míře kontroluje 
a reguluje jakostní parametry směsi určené k vlastnímu zpra-
cování (tzv. zámel) a řídí účinně průběh následných procesů 
(přípravy sestavené směsi obilí k mletí, vlastní mlýnské zpra-
cování a fi nalizace mouk), je v převážné míře schopen mouky 
o vyrovnané jakosti produkovat.

Přesto nastávají objektivní situace, kdy mlýn při nejlepší 
snaze není schopen výkyvy v jakosti mouky zcela vyloučit. Je 
to především tehdy, kdy přechází k nové partii obilí, a zejména 
v obdobích, kdy se přechází ke zpracování obilí z nové sklizně. 
Problém spočívá v tom, že jakostní parametry, které charak-
terizují příslušnou partii pšenice nebo žita, na základě kte-
rých se tyto naše dvě základní chlebové obiloviny nakupují 
a přijímají do mlýna, nejsou s to postihnout technologickou 
jakost obilí v celé její šíři. Technologickou jakostí rozumíme 
potenciál, který ta která partie představuje ve směru k poža-
dované jakosti mouky a jejímu chování při pekárenském zpra-
cování. Jednoduše řečeno, při nákupu a příjmu se většinou 
pracuje s analytickými a dalšími ukazateli, které v maximální 
míře zajišťují bezpečnost pro potravinářské zpracování, což 
je především vlhkost obilí, množství příměsí a nečistot a jiná 
detekovatelná kontaminace. Dále se stanovují ukazatele, 
které základním způsobem naznačují kvantitativní a kvali-
tativní údaje o dvou klíčových složkách endospermu, ze kte-
rého se mouky tvoří, totiž o škrobu (sacharido-amylázovém 
komplexu) a bílkovinách (podílejících se na tvorbě pšenič-
ného lepku). U žita v tomto smyslu bílkovinná složka hraje 



28
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
1

8
i n f o r m a c e

mnohem méně významnou roli, a proto se neposuzuje. Ve 
všech případech se jedná o ukazatele, které je reálné zkont-
rolovat v reálném čase, tak jak probíhá příjem obilí do mlýn-
ského skladu. Konkrétně se jedná o stanovení hodnoty čísla 
poklesu (Falling Number), která charakterizuje do jisté míry 
aktivitu -amylázy a stupně poškození škrobu, stanovení 
obsahu bílkovin (N-látek) Kjeldahlovou metodou a stano-
vení sedimentačního indexu Zelenyho testem, což je charak-
teristika naznačující chování bílkovin endospermu (mouky) 
při tvorbě pšeničného těsta. Přičemž, z časových důvodů, se 
přímo provádí pouze stanovení hodnoty čísla poklesu a sedi-
mentační test, obsah bílkovin se stanovuje nepřímo pomocí 
NIR spektrometrie podobně jako obsah vlhkosti nebo popela.

Požadavky na jakostní parametry mouk pro pekárenské 
zpracování jsou širší. Mlýny deklarují pekárnám vedle analy-
tických ukazatelů a fyzikálních parametrů (granulace mouky) 
také reologické ukazatele, které predikují poměrně výstižně 
chování složek mouky při tvorbě, kynutí a zrání těst a do jisté 
míry i při pečení. Časté jsou diskuse o tom, nakolik je reálné 
reologické parametry stanovovat již u obilí, a tudíž zpřesnit 
vztah mezi charakteristikou obilí (zejména pšenice) a mouky. 
Provádět reologická stanovení u každé dodávky je vyloučené 
z časových důvodů. Možné a jistě i prospěšné je provádět 
reologická stanovení vybraných vzorků pšenic, které mohou 
charakterizovat vlastnosti dané partie, případně testovat obilí 
uskladněné v jednotlivých buňkách mlýnského sila. Problém 
je ale v tom, že v takovém případě se jedná vždy o stanovení 
parametrů modelové mouky, která se připravuje ze vzorku 
obilí na příslušném laboratorním mlýnku, a ta se ve svých 
reologických ukazatelích nemusí shodovat s fi nální moukou 
vyrobenou skutečně ve mlýně. Tedy i v tomto případě máme 

možnost pouze s vyšší pravděpodobností předpokládat, jak se 
fi nální mouka bude opravdu chovat.

To, co jsme stručně shrnuli v předchozích dvou odstav-
cích, má zásadní důsledky. Pokud totiž mlýn zpracovává uce-
lenou partii obilí (což je ideální stav), slouží vstupní kontrola 
samozřejmě k zajištění bezpečnosti (minimalizaci rizika kon-
taminace) a výše uvedené parametry používané běžně pro 
charakterizaci obilí v tomto případě slouží především ke kon-
trole, zda se o tutéž partii deklarovanou dodavatelem sku-
tečně stále jedná. V takovém případě je vstupní kontrola zcela 
dostačující a pravděpodobnost dosažení vyrovnané jakosti 
mouky je značně vysoká. Pokud ovšem dojde k přechodu na 
novou partii obilí, a zejména pak to platí při přechodu na obilí 
z nové sklizně, pak ukazatele vstupní kontroly dostatečné 
nejsou a výsledná mouka může vykazovat jiné vlastnosti, než 
by bylo možno předpokládat. Přesněji řečeno, pravděpodob-
nost predikce vlastností mouk na základě běžných charakte-
ristik pro vstupní kontrolu obilí se výrazně sníží.

Co se v takových případech dá dělat? Pokud se výsledné 
parametry mouky významněji liší od mouk z předchozí 
partie, ale nevybočují zcela z mezí přijatelných pro dané 
určení mouky – daný druh pekárenské výroby, pak existují 
v zásadě dvě možnosti, zaprvé – nástroji fi nální úpravy mouky 
– pomocí (bio)chemického zásahu – mouku do požadova-
ných parametrů upravit. Zadruhé – problém otevřeně konzul-
tovat s pekárnou a hledat společně řešení, ať fi nální úpravou 
ve mlýně, úpravou technologických parametrů v pekárně, 
nebo použitím vhodného zlepšujícího přípravku v pekárně, 
případně kombinací více cest. Předpokladem druhé nazna-
čené možnosti je otevřený a racionální vztah mezi mlýnem 
a pekárnou, a pokud takový vztah existuje a tato možnost 
se otevírá, je vždy jednoznačně výhodnější pro obě strany. 
Vysvětlíme proč.

Možnosti biochemické či chemické finální úpravy 
mouky jsou poměrně rozsáhlé a jedná se o účinný nástroj. 
Existuje několik skupin činidel, která se v tomto případě 
používají (a používat smějí). Jsou to tytéž látky, které jsou 
součástí pekařských zlepšujících přípravků. Především jde 
o enzymové preparáty, z nichž nejvýznamnější jsou ty, které 
vykazují hydrolázovou aktivitu (především amylázy, hemi-
celulázy, případně proteázy), vedle hydroláz se v menší míře 
uplatňují také některé oxidoreduktázy. Další velmi často uží-
vané látky zasahují podobně jako oxidoreduktázy do oxidačně 
redukčních systémů pšeničného lepku, zejména jde o kyse-
linu L-askorbovou, případně L-cystein. Významné jsou také 
látky používané jako stabilizátory hydrokoloidní povahy 
(zejména různé polysacharidy, ale i bílkoviny) a prakticky 
všechny pekařské zlepšující přípravky obsahují povrchově 
aktivní látky (emulgátory). 

Před relativně nedávnou dobou, v 90. letech, používaly 
mlýny pro potřebu fi nální úpravy poměrně široké spektrum 
činidel, které se blížilo uvedenému spektru látek používaných 
v pekařských přípravcích. Hlavní důvod spočíval v tom, že 
v té době byla podstatně složitější práce s obilím. Nákup obilí 
na základě jakostních parametrů v jakostních třídách, který 
je dnes zcela běžný, se v České republice teprve ustavoval 
a pěstitelé a dodavatelé si často vystačili s dělením pšenice 
na potravinářskou a krmnou. Pro dosažení rychle se rozvíjejí-
cích požadavků pekáren na jakost mouk bylo používání (bio)
chemické fi nální úpravy velmi často nezbytné. Navíc v té době 
ještě nebyl mezi konzumenty zdaleka tak rozšířený odpor vůči 
přídatným látkám, jako je tomu dnes (ostatně i systém zna-
čení se teprve vyvíjel).

Dnes je situace jiná. Pekaři a mlynáři se stejně jako jiní 
výrobci potravin snaží omezovat používání přídatných látek 
na nezbytné minimum a možnosti využít řízeného sestavování 
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směsí na zámel podle jakostních parametrů se nesrovna-
telně zlepšily, což nároky na fi nální úpravu ve mlýnech pří-
davkem aditiv zásadním způsobem snižuje. V současné době 
se ve mlýnech používají zejména dvě činidla. Prvním z nich 
je tradičně kyselina L-askorbová, která svými účinky způso-
buje v relativně složitém sledu reakcí posílení vnitřní struk-
tury pšeničného lepku (což v posledních letech díky vysoké 
přirozené kvalitě pšeničných bílkovin také není nezbytné tak 
často jako dříve). Druhou a nejvýznamnější skupinou činidel, 
jejichž význam spíše stoupá, jsou enzymové preparáty s amy-
lolytickou aktivitou. V tomto případě se v mlýnské praxi stále 
častěji ustupuje od preparátů mikrobiálního původu k enzy-
mově aktivním sladovým moukám z ječného i pšeničného 
sladu známým pod označením „diasta“. Všechny ostatní výše 
uvedené látky se ve mlýnech používají spíše výjimečně a ve 
speciálních případech.

Obě uvedená činidla jsou ale také součástí pekařských 
zlepšujících přípravků, jak kyselina L-askorbová, tak amy-
lolytické preparáty, přičemž se zde často používají prepa-
ráty o vyšší aktivitě, než je tomu u sladové mouky. A zde je 
možné a nikoli vzácně se vyskytující riziko. Pokud mlýn pod 
tlakem na dodržení parametrů začne aplikovat některou 
z uvedených látek při fi nální úpravě mouk nebo její dávkování 
zvýší, může snadno nastat situace, kdy tyto složky v součtu 
přídavku v mouce a použitého pekařského přípravku pře-
kročí přiměřenou koncentraci (aktivitu). To pak ve výsledku 
vede vždy k větším či menším technologickým problémům 
v pekárně. Účinnou možností, jak tomu zabránit, je otevřená 
diskuse mezi mlýnem a pekárnou. Jde jen o to, jak prostupné 
a racionální je rozhraní mezi mlýny a pekárnami, které jsme 
zmínili hned v úvodu.

Jak také bylo na samém počátku řečeno, mlýn a pekárna 
představují v Evropě, Severní Americe a dalších částech světa 
dva základní stupně a osu zpracování obilovin pro lidskou 
výživu, druhou je pak osa mlýn a těstárna. Nicméně cereální 
technologie je podstatně širší a v posledních desetiletích se 
dynamicky rozvíjí a z mnoha důvodů, nejen samotného sbli-
žování a prolínání kultur v globalizovaném světě, ale zejména 
z hlediska výživového a zdravotního, před ní stojí velké výzvy. 
Pokud je chceme zvládnout, bude možná užitečné pohlížet 
na rovinu procesů zpracování obilovin z vyšší perspek-
tivy a zvážit i jistou změnu paradigmatu. O tom, jak si cere-
ální technologii také můžeme nově představit, se pokusíme 
pojednat v příštím příspěvku. �

CZ
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Exkurze studentů 
gastronomie na 

ekologické farmy 
nebo k výrobcům 

biopotravin
– 2. část

Ing. ANDREA HRABALOVÁ,
PRO-BIO LIGA

 V druhém pokračování navštívíme farmu Kunclův mlýn 
nedaleko Sedlčan s chovem masných plemen skotu 

a ovčí farmu Menčíkových v Šonově s faremním zpracová-
ním mléčných výrobků. Příště se můžete těšit na návštěvu 
provozu Biopekárny Zemanka v Oříkově a zavítáme na již-
ní Moravu do vinařství Krásná hora ve Starém Poddvorově.

Návštěva tři sta let staré
rodinné usedlosti Kunclových

ve středním Povltaví

I při studiu gastronomie si můžete umazat nohy od bláta 
– přesvědčili se o tom žáci Středního odborného učiliště gas-
tronomie, sídlícího v ulici U Krbu v pražských Malešicích. 
V rámci projektu Učíme se vařit bio se vypravili na ekofarmu 
Kunclův mlýn u Sedlčan.

Historie rodinné usedlosti Kunclových – kouzelného 
místa uprostřed lesů a luk – sahá více než tři sta let zpátky; 
první písemná zmínka o existenci mlýna pochází z roku 1713. 
S rodinou Kunclových je spjat od roku 1919, kdy se na zdejší 
usedlost přiženil pradědeček dnešního mladého hospodáře 

Petra Kuncla. V 50. letech došlo k zabrání veškerého majetku 
a vzniku JZD. Koncem 80. let převzal část zdejších nemovi-
tostí Vladimír Kuncl s manželkou Danou, v pořadí třetí Kuncl 
v historii mlýna, kteří se rozhodli začít soukromě hospodařit. 
Syn Petr převzal hospodářství, které dnes čítá 126 hektarů, 
v roce 2011. 

Na farmě studenty přivítal sám majitel – správce farmy, 
absolvent střední hotelové školy a umělecký kovář v jedné 
osobě. Obě školy se na farmě hodí. Kovářským řemeslem si 
přivydělá v zimním období a znalosti z hotelové školy pomohly 
při zařizování bourárny a zpracování masa na farmě, které 
prodávají v balíčcích přímo ze dvora. „Když jsem studoval, 
tak jsem tátovi pomáhal, táta byl hospodář. Pak jsem dostu-
doval, sedlačili jsme chvíli spolu, pak mi táta farmu předal 
a teď pomáhá zase on mně,“ popsal Petr Kuncl předání farmy 
z otce na syna, které bylo dříve přirozené, ale dnes už se příliš 
nevidí. „Pomohl tehdy i dotační titul pro začínající zemědělce. 
Dodělal jsem si potřebný kurz, ale víceméně jsem se všechno 
naučil od táty.“

Stádo krav a jedna vydra
Farma se specializuje na chov masných plemen skotu, 

čemuž odpovídá i způsob obhospodařování půdy. Z původ-
ních 22 hektarů zemědělské půdy se podařilo navýšit výměru 
na současných 126 hektarů. Trvalé travní porosty zabírají 
zhruba sto hektarů a na zbylých se na orné půdě pěstují obil-
niny a pícniny ke krmným účelům. Od roku 2004 hospodaří 
farma v systému ekologického zemědělství.

Původní stádo masného skotu plemene hereford 
nahradil nejprve masný simentál, dnes přechází na plemeno 
aberdeen angus. Důvodem je jedinečnost masa těchto zvířat, 
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které je vysoce ceněno pro kulinářské účely. Nejvíce obdivu 
však sklidil zdejší zástupce plemene skotský náhorní skot. 
Jedná se o jedno z nejstarších plemen skotu. Ceněno je pro 
vysokou kvalitu masa podobnou divočině. Přestože připo-
míná plyšové zvířátko, ve střehu před ním musí být i samotný 
majitel farmy.

K chovu ryb, kterému se rodina také věnuje, Petr Kuncl 
poznamenal: „Na jaře vždycky koupíme 40 kilo násady a na 
podzim 40 kilo vylovíme. Hospodaří nám tady vydra.“ Rodina 
je s tím víceméně srozuměná: „S vydrou máme dohodu, že tam 
zůstane to, co koupíme. Je tam míň kusů, ale jsou větší a na 
Vánoce pro nás a pro známé to stačí.“

Kvalitní hovězí maso
I když zdejší hovězí dobytek končí vesměs na talíři, 

Kunclovi nevidí důvod, proč mu za života nedopřát ty nej-
lepší podmínky. Do stájí tu zvířata rozhodně nezavírají, telata 
nejsou oddělována od matek a všechen dobytek se od dubna 
pase venku i za cenu menších váhových přírůstků. Odměnou 
jsou spokojená zvířata, jejichž maso je ve výsledku kvalitnější 
než produkty z velkochovů, a spokojení zákazníci.

Studenti získali i tipy na úpravu kvalitního vyzrálého 
hovězího masa a praktické informace pro svůj obor, napří-
klad, že jalovice má kvalitnější maso než býk, z jakého kusu 
zvířete je nejlepší steak a co se naopak hodí na tatarák, pří-
padně jako coby budoucí šéfkuchaři poznají kvalitně stařené 
hovězí. „Na kvalitu masa má vliv i samotná porážka. Zvíře, 
které zemře ve stresovém sevření, pustí protilátky a maso 
je pak tužší,“ doplnil pan Kuncl důvody, proč si nechávají 
porážet na blízkých jatkách v rámci takzvané ekologické 
porážky.

Farma roku
O tom, že farma nepředstavuje pro své majitele jen 

způsob obživy, ale také seberealizaci, svědčí pestrá škála aktivit 
všech členů rodiny. Na své si tu přijde zapálený agroturista 
i milovník dobrého jídla, který si tu může dvakrát do měsíce 
zakoupit maso přímo ze dvora formou bedýnek nebo vakuo-
vaných balíčků, jež si zvykly odebírat také restaurace. Rodina 
se kromě zemědělské činnosti věnuje chovu koní, stříhání psů, 
pořádá letní prázdninové dětské tábory, provozuje ochotnický 
spolek atd. Součástí farmy je také kompletně obnovený histo-
rický mlýn s funkčním dřevěným vodním kolem, které slouží 
k výrobě elektrické energie pro potřeby usedlosti. Vodou je 
poháněna i pila sloužící k příležitostnému pořezu dřeva. 

Aby toho nebylo málo, Kunclovi na stráni nad svojí 
usedlostí na počest výročí 300 let zdejšího mlýna vlastními 
silami vybudovali také místo duchovního zastavení – ekume-
nickou kapli Nejsvětější Trojice. Není divu, že farma okouzlila 
i komisi Asociace soukromého zemědělství ČR, která Kunc-
lovu mlýnu udělila titul Farma roku 2015. 

Návštěva ovčí farmy v kraji,
kde vlci dávají dobrou noc

Manželé Menčíkovi ze Šonova provozují jednu z největ-
ších ovčích farem v zemi. A právě sem se v rámci projektu 
Bio v regionu vydali studenti Střední školy hotelnictví a spo-
lečného stravování v Teplicích nad Metují. Na farmě se totiž 
už dvacet let hospodaří v režimu ekologického zemědělství 
a mléko zdejších ovcí tu ve vlastní výrobně zpracovávají na 
měkké a tvrdé sýry, jogurty, kefír, brynzu i tvaroh. 
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„Tohle byla původně chalupa mých rodičů. Rostla tu 
spousta trávy, pořídili jsme si dvě kozy a už to bylo,“ vzpo-
míná majitelka farmy Monika Menčíková. Menčíkovi se do 
zdejšího kraje zamilovali, z nedalekého Broumova se sem 
v polovině devadesátých let přestěhovali i s dětmi a začali 
podnikat: původními profesemi pedagog a stavební úřed-
nice (toho času na mateřské dovolené) si založili ovčí farmu. 

A jak je to s těmi výše zmíněnými vlky? Farma se nachází 
v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, v kouzelném, řídce 
osídleném kraji nazývaném Javoří hory, jen pár kilometrů od 
polských hranic. Před několika lety se tu skutečně usadila vlčí 
smečka a Menčíkovi od té doby přišli o několik ovcí, i taková 
je realita zemědělského podnikání v 21. století. 

Základy ekonomie pochytíte i na pastvě
Bio mléčné výrobky ze Šonova jsou dnes k dostání v pro-

dejnách zdravé výživy a farmářských obchodech ve Vernéřo-
vicích, Náchodě, Novém Městě nad Metují, Hradci Králové, 
Praze a Trutnově. Ofi ciální prodejnu ovšem v areálu farmy 
nenajdete – jak vysvětluje paní Menčíková, vzhledem k poloze 
farmy by to ekonomicky nedávalo smysl. „Lidé se sem z Brou-
mova kvůli dvěma jogurtům nepoženou. Když máte prodejnu, 
musíte mít otvírací dobu, je potřeba zaplatit člověka.“ To 
samozřejmě neznamená, že si přímo na farmě sýry nenakou-
píte, jen je třeba si předem zavolat.

Podnikatelské začátky nebyly snadné. První stádo si při-
vezli v roce 1995 z Německa, osmadvacet ovcí tenkrát stálo 
půl milionu korun. Bylo třeba vybudovat ovčín pro zimní 
ustájení, dojírnu i samotnou výrobnu sýrů, pořídit traktor atd. 
Dnes už je farma takříkajíc v plusu, nicméně udržet ji v chodu 
vyžaduje od manželů Menčíkových a jejich dvou zaměstnanců 
více než běžné pracovní nasazení. 

Tvrdá práce se ale vyplácí, před lety měla rodina jen 
dvě kozy a rozpadlý statek. Ten je dnes citlivě zrekonstruo-
vaný a Menčíkovi tu hospodaří na dvou stech hektarech, kde 
chovají téměř 350 ovcí. Paní Menčíková získala v roce 2012 
ocenění Nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických země-
dělců a sýry, jejichž receptury sama vymýšlí, už získaly oce-
nění v nejedné soutěži.

Víte někdo, jak se dělá sýr?
Nebo třeba kefír? Jogurt? Dnešním teenagerům zkuše-

nosti z této oblasti spíše chybí. Součástí exkurze byl jak teo-
retický úvod a seznámení s pojmy jako mlékárenská kultura 
či syřidlo, tak i ukázka výroby čerstvého sýra. Zájemci si pod 
dohledem vyzkoušeli krájet a dávat do formiček čerstvý sýr 
a přitom načerpali další praktické informace. Například, 
jaký je rozdíl mezi peccorinem a parmezánem (peccorino je 

z ovčího mléka), že ovčí mléko je mnohem lépe stravitelné 
než kravské a má vyšší obsah minerálních látek, případně že 
na výrobu dvaceti kilogramů ovčího sýra je potřeba sto litrů 
mléka. 

Kvalitní versus trvanlivé
Zdánlivou nevýhodou mléčných výrobků zpracováva-

ných tímto způsobem na rodinné farmě může být jejich kratší 
trvanlivost v porovnání s produkty velkých potravinářských 
koncernů, které jsme zvyklí vídat na pultech supermarketů. 
Jak vysvětluje paní Menčíková, je to kvůli tomu, že při výrobě 
nepoužívají stabilizátory: „Když někde vidíte jogurt, který má 
trvanlivost dva měsíce, víte, že je něco špatně. Optimální záruční 
doba pro jogurt je jedenadvacet dní, později už živé bakterie, 
které jsou pro nás tak důležité, začínají požírat samy sebe.“ 

U dlouho zrajících sýrů se v konvenční velkovýrobě 
běžně používají antibiotika a různé preparáty sloužící k tomu, 
aby se na povrchu sýrů netvořily plísně a jejich ošetřování 
bylo jednodušší. Tvrdé sýry, které zrají u Menčíkových na 
poličkách čtyři až dvanáct měsíců, se naopak ošetřují pouze 
solným roztokem, přičemž každý kus je třeba co dva dny ručně 
otočit a očistit. „Lidé někdy nechápou, proč by měli za kilo sýra 
platit až pět set,“ krčí rameny farmářka, která s výrobou sýrů 
obvykle končí kolem druhé hodiny ranní a po pár hodinách 
spánku musí být opět k dispozici v hospodářství. 

Krásná příroda, přirozený chov zvířat, produkty vyrá-
běné s láskou, ale i hodně práce navíc, to jsou dojmy odná-
šené z obou těchto exkurzí.

PRO-BIO LIGA pořádá Biojarmark, který proběhne 
5.–6. října na dvoře Národního zemědělského muzea v Praze. 
Pátek je věnován vzdělávacím aktivitám, prodejní trh pro-
běhne v sobotu od 9:00 do 17:00 hod. Srdečně zveme.

�

BIOJARMARK
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S noax IPC jste připraveni na výzvy Digitální výroby 4.0

Tel: +420 533 312 356 · E- ail: info@noax.com · www.noax.com

Potravinářský průmysl z pohledu 
českého zákazníka.
Nabídka, kvalita, cena.

Velký sál paláce Žofín, 4. října 2018 od 13:00 hod.

Na 223. Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy: Miroslav Toman, ministr 
zemědělství, Hynek Strnad, viceprezident Potravinářské komory ČR, Martin 

Šebestyán, ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu, Martin Klanica, 
ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Radek Sezama, ředitel 
Komory obchodních řetězců Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Po skončení Žofínského fóra následuje společenské setkání s občerstvením v dalších prostorách 
paláce Žofín, na kterém budou prezentovány kvalitní české potraviny Klasa.

Změna programu vyhrazena. Přihlášky a více info na www.zofin.cz

Konané pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Na fóru dále vystoupí zástupci generálního partnera Penny Market s.r.o., dále AČTO, 
ZD Všestary a dalších, zejména potravinářských společností.

Ve druhé části fóra budou předané certifikáty „Vyrobeno podle české cechovní normy“ a „Cena 

za nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.
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Slavíme 90 let! 

Hrajeme o devadesát cen! 

O skvělé pochoutky, praktické 

potřeby do domácnosti, zahradní 

udírnu nebo dovolenou v Karibiku 

generální 
partneři

mediální 
partner

vadesát cen!

houtky, praktické 

o domácnosti, zahradní 

u nebo dovolenou v Karibiku

generální 
partneři

mediální 
partner

Lovecký 

salám Krahulík
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Krahulík
slaví devadesát let 

od založení

Určitě jste se už někdy setkali s uzeninami opatřenými 
logem dravce. Ty vznikají v masně v Krahulčí již deva-

desát let a dodnes si uchovávají svou tradiční chuť a vůni, 
především díky zachování léty ověřených výrobních po-
stupů, využití přírodních sušáren a podílu ruční práce. 
A samozřejmě také díky krásnému prostředí Vysočiny, 
v němž mají své kořeny.

Masozávod Krahulčí je dnes jedním z největších výrobců 
uzenin v České republice. Vyrábí nejen vyhlášené fermento-
vané a tepelně opracované salámy a klobásy, ale i velmi široké 
portfolio ostatních výrobků. Nachází se zde také jeden z nej-
větších krájecích provozů na uzeniny u nás.

Jak oslavujeme?

K letošnímu výročí jsme si připravili velkou spotřebitel-
skou soutěž o devadesát hodnotných cen. Mezi ně patří napří-
klad speciální domácí udírna Weber, týdenní pobyt na Území 
dravce pro celou rodinu či zájezd do exotické destinace v hod-
notě 100 000 Kč. Od května si stačí zakoupit jeden z vybra-
ných soutěžních výrobků, zaslat nám číslo účtenky, a hned 
zjistíte, zda jste vyhráli. 

Více na www.90letkrahulika.cz.

Jak to všechno začalo? 

Roku 1875 začal ve Studené působit řeznický mistr 
František Satrapa. Nejprve si pronajal obecní hostinec a zřídil 
zde i řeznický krám, později si zakoupil dům č. 46 na náměstí. 
Neustále rozšiřoval svoji živnost a jeho výrobky se dostávaly 
i na vzdálenější trhy, než byla Studená a okolí, neboť byly 
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oblíbené pro svoji kvalitu a výbornou chuť. V roce 1899 na 
výstavě kuchařského umění ve Vídni obdržel za své výrobky 
zlatou medaili a záslužný kříž. V letech 1900 a 1902 násle-
dovaly další výstavy ve Vídni, Paříži a v Římě, kde mu byly 
uděleny čestné diplomy a další záslužný kříž za kvalitu vysta-
veného zboží.

Roku 1907 předal vedení fi rmy svému synu Janovi.
Jan Satrapa se řezníkem vyučil u svého otce a brzy se 

zapojil do práce ve fi rmě, která přerostla z živnosti v tovární 
provoz vybavený stroji. Stál i u vzniku všech dodnes prospe-
rujících masných podniků na Vysočině – Kosteleckých uzenin 
(1917), Vysočiny Hodice (1926) a Krahulíka (1928).

V roce 1927 zakoupil Jan Satrapa bývalou textilku v Kra-
hulčí, zpočátku jako výrobnu plechovek pro masnu ve Stu-
dené. Jelikož výrobní prostory ve Studené přestávaly stačit, 
po přestavbě zde byla zavedena masná a uzenářská výroba 
v rodinné fi rmě Akciová společnost pro průmysl masný a kon-
zervový v Krahulčí, později JASA, a. s.

Roku 1932 se zde, jako první v Čechách a na Moravě, 
začalo používat nástřiků šunky pomocí jehel.

V roce 1948 byla společnost znárodněna a začleněna do 
n. p. Maso Praha, později byla závodem Jihlavského průmyslu 
masného a od roku 1963 závodem Jihomoravského průmyslu 
masného Brno. Provoz se, vedle výroby kompletního uzenář-
ského sortimentu, zaměřoval zejména na výrobu trvanlivých 
salámů a konzerv pro státní hmotné rezervy.

Po roce 1989 fungoval závod nejprve samostatně, poz-
ději se stal součástí fi nanční skupiny J&T. V roce 2005 byly ve 
fi rmě nastartovány poměrně markantní změny cílené na revi-
talizaci podniku. Mimo jiné šlo i o optimalizaci sortimentu. 
V Krahulčí se přestalo porážet, byla ukončena výroba konzerv. 

Od roku 2010 je Krahulík součástí holdingu Agrofert. 
V současné době má 600 zaměstnanců, kteří vyrábí 20 000 tun
masných výrobků ročně.

Přestože Krahulík produkuje kompletní uzenářský sor-
timent, je v jeho výrobním programu akcentována především 

výroba trvanlivých salámů a klobás. Silně se pak rozvíjí pro-
dukce krájených a spotřebitelsky balených výrobků.

Značka Krahulík je dnes již pevně spjata s kvalitními 
trvanlivými výrobky s vysokým obsahem masa a výraznou 
chutí, za což vděčí, mimo jiné, i svému současnému řediteli 
– Ing. Janu Kopečnému, jehož jméno je významným pojmem 
nejen u odborné veřejnosti.

Kam směřujeme

Výroba trvanlivých salámů má v České republice již 
dlouhou tradici. K oblíbeným trvanlivým tepelně opra-
covaným výrobkům (salám Vysočina, Selský ad.) při-
byly od druhé poloviny 70. let i trvanlivé fermentované 
produkty (Poličan, Paprikáš, Herkules ad.). V poslední době 
se zejména v sítích zahraničních obchodních řetězců začí-
nají objevovat zahraniční výrobky kopírující tradiční české 
produkty. Jejich podíl na trhu je sice doposud nízký, nicméně 
jejich narůstající objem by mohl českou produkci ohrozit. 

Nadnárodní fi rmy rozšiřují nabídky tradičních výrobků, 
a zejména právě ve skupině TNV. Na základě prodejních dat 
z minulých let lze očekávat, že v blízké budoucnosti bude 
v České republice spotřeba klasických fermentovaných 
výrobků stagnovat, a proto je třeba rozšiřovat jejich druhovou 
nabídku. V oblasti druhového zastoupení je v současné době 
tržní prostor velký. Výrobci stále soupeří s Poličanem, Her-
kulesem a Paprikášem. Výrobky nových chutí a netradičních 
tvarů na trhu stále chybí a rozmanitost se zdaleka nevyrovná 
zahraniční nabídce. Proto lze pozorovat zejména v tomto seg-
mentu vyšší počet výrobků dovážených z EU. Naším cílem je 
rozšiřovat sortiment mj. právě o netradiční výrobky a udržet si 
zároveň silnou pozici na trhu tradičních výrobků. 

V loňském roce jsme zaznamenali prudký nárůst 
poptávky po fermentovaných klobásách, díky čemuž se nám na 
trhu podařilo uspět jak s léty prověřenými výrobky (Uherská, 
nebo Gombasecká klobása), tak s novějšími pochoutkami 
(klobása Princ, Bílá Královna), či snackovým programem 
Wingy, jehož portfolio jsme v letošním roce rozšířili.

Dalšími důležitými produkty na českém trhu jsou zabi-
jačkové pochoutky (jaternice, jelita, tlačenky). I v tomto 
segmentu dochází v současné době k prudkému posunu od 
levných a nekvalitních výrobků k těm chuťově vyváženým 
a kvalitním, na což výrobci reagují inovacemi stávajícího sor-
timentu. S tímto trendem naše společnost drží krok. S velkým 
úspěchem jsme začali nabízet například menší spotřebitelské 
balení tlačenky, krájené na plátky. Na příští sezonu jsme vyvi-
nuli novou recepturu pro tradiční jaternice a jelita, ovšem bez 
lepku, aby si na nich mohli pochutnat i ti, kteří by jinak ze 
zdravotních důvodů byli o tuto pochoutku ochuzeni.

Balení fermentovaných klobás do ochranné atmosféry

Výrobní ředitel Tomáš Mastný v sušárně fermentovaných 
klobás
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Dalším strategickým cílem naší společnosti je také 
zasáhnout tržní potenciál diskontních prodejen, uspět na 
zahraničních trzích a zvýšit prodej u drobných zákazníků 
i v řetězcích. To znamená přizpůsobit se v balení tomu, co se 
na diskontech zákazníkovi nabízí, což konkrétně představuje 
balení krájených salámů v gramáži 75–150 g, mini salámů 
v kalibru od 250–400 g a sekaných uzenin v kalibru 150–500 g.
Rozhodujícím faktorem úspěšnosti kromě kvality a ceny je 
především design balení. 

U krájených salámů lze sice považovat trh s vakuově 
baleným krájeným zbožím jako nasycený, přesto se nám 
podařilo, i díky nově pořízeným technologiím, dosáhnout 
navýšení výroby i prodejů. Nadále trvá zájem nadnárodních 
společností o balení v ochranné atmosféře a o netradiční 
typy obalů. Důvodem je snaha zachovat spotřebiteli kvalitu 
výrobku po zabalení (křehkost, nezměněná barva, vůně). 
Potvrzují to i jednání s některými obchodními partnery. 
Rovněž tak i poptávky od zahraničních obchodních partnerů 
potvrzují zájem o krájené balené zboží a kalibrované výrobky.

Aby naše společnost zůstala konkurenceschopná na 
trhu, je třeba, abychom neustále inovovali nejen výrobní 
procesy, ale i výrobní technologie. Díky tomu má Krahulík 
v současné době jedno z nejmodernějších, největších a nejvý-
konnějších krájecích center v České republice.

Co všechno vyrábíme

Jak už bylo v předešlém textu naznačeno, Krahulík  
vyrábí velmi široké portfolio výrobků. Je jich více než 80 
druhů. Trvanlivé výrobky, a to jak tepelně opracované (Vyso-
čina, Selský salám, Turistický salám, Terrano), tak tepelně 
neopracované (Lovecký salám, Poličan, Herkules, Paprikáš, 
Pršuty, Čajovky), tvoří 70 % produkce.

Mezi naše nejznámější výrobky patří takzvané fermenty. 
Fermentované trvanlivé masné výrobky jsou tepelně neopra-
cované výrobky určené k přímé spotřebě. Do této velmi široké 
skupiny patří salámy (např. Herkules, Poličan, Paprikáš, 
Lovecký salám apod.), klobásy (např. Uherská klobása), ale 
také různé sušené šunky a pršuty.

Pro fermenty je charakteristický vysoký podíl masa, 
jsou bohaté na železo, vitamin B12 a plnohodnotné bílko-
viny. Vynikají dlouhou trvanlivostí a mohou se skladovat při 
relativně vysokých teplotách. Jsou chuťově nezaměnitelné 
a lahodné a vzhledem k obsahu probiotik i prebiotik (nestra-
vitelné složky potravy podporující růst nebo aktivitu prospěš-
ných mikroorganismů v tlustém střevě) mohou mít pozitivní 
zdravotní význam. Neobsahují lepek.

Z naší nabídky je asi nejzajímavějším výrobkem 
Bochánek Madrid. Tento držitel ocenění Česká chuťovka 
se vyznačuje nejen atypickým tvarem, ale i vynikající chutí 
a vůní po vlašských ořeších.

Dále naleznete v našem portfoliu třeba lahodný pršut 
z pečeně nebo paprikové Chorizo. Nelze opomenout ani klo-
básy Princ a Bílá Královna – pochoutky z vepřového a hově-
zího masa s velice sofistikovanou, jemně kořeněnou chutí 
uherského typu.

Velmi významnou součást naší výroby tvoří trvanlivé 
tepelně opracované uzeniny. Vysočina, Selský salám a Turi-
stický salám jsou na českém trhu tak dlouho, že mají stopro-
centní znalost spotřebitelů. A nelze se divit, vždyť vynikající 
chuťové vlastnosti se u těchto výrobků snoubí s velmi praktic-
kými aspekty, jako je opravdu dlouhá trvanlivost, nižší nároky 
na chladírenské teploty a cenová dostupnost. Pokud byste chtěli 
vyzkoušet něco nového a máte rádi salámy typu „Uherák“, 
vyzkoušejte naše Terrano, dalšího nositele České chuťovky.

Dále nabízíme široký sortiment měkkých, sekaných, gri-
lovacích, uzených, pečených i vařených výrobků a uzených 

Míchání díla trvanlivých salámů

Balení fermentovaných klobás

Narážení trvanlivých salámů

Udírenské komory
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mas – párků, klobás, točených a měkkých salámů, slanin, seka-
ných, paštik, zabijačkových dobrot nebo masových kozerv. 

Za zmínku stojí třeba tradiční lehce zauzená Krahulecká 
klobása s obsahem masa 94 % nebo výrobky snackového pro-
gramu Wingy. Tyčinky a minisalámky v praktickém balení, 
které pomohou zahnat hlad doma i venku, a jako delikatesa 
se staly i součástí mnoha domácích oslav a větších akcí. 

Naší letošní novinkou je Pulled Pork v praktickém
400gramovém balení. Pulled Pork je výsledkem zajímavého 
způsobu přípravy vepřového masa, tzv. „tažení“. Jedná se 
o velmi pomalé vaření při nízké teplotě, jehož výsledkem je 
šťavnaté a křehké maso lahodné chuti, které se velmi snadno 
dělí na menší kusy.

Domácí příprava výrobku je tak velmi snadná. Po 
drobném porušení obalu, například vidličkou, ho stačí ohřát 
cca 3 minuty v mikrovlnné troubě. Horké maso pak už jen 
stačí naservírovat na talíř a přidat přílohu. Lze ho také využít 
jako náplň do sendvičů. 

Území dravce

A na závěr jedna zajímavost. Na fi nální kvalitu fermen-
tovaných a tepelně opracovaných trvanlivých výrobků má 
obrovský vliv i samotné místo výroby. Pro výrobní proces je 
totiž důležitá jak teplota, tak proudění vzduchu a v neposlední 
řadě relativní vlhkost. Opakované pokusy vyrobit chuťově 
totožný salám či klobásu se stejnou recepturou na rozdílných 
 místech byly neúspěšné. 

Takže za jedinečnou chutí našich výrobků stojí, kromě 
unikátních přírodních sušáren, také zdravé a čisté prostředí 
Vysočiny v okolí závodu. My mu říkáme Území dravce. Je to 
místo, kde do výrobků fi rmy Krahulík proniká mocná energie 
přírody, esence lesů, rybníků a vůně pohledů k obzoru. 

www.krahulik.cz

Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a. s.

V srpnu letošního roku se 
dožívá významného životního 
jubilea pan Ing. Jan Kopečný.

Věk 60 let sebou nese 
celou řadu výhod. Zejména roz-
hled, rozvahu, moudrost a zku-
šenosti. Všechny tyto vlastnosti 
Ing. Kopečný má. A nejen je. 
Nechybí mu ani schopnost být 
otevřený k novinkám a inovace 
sám přinášet.

Po ukončení základní 
školní docházky studoval nejprve v Praze na Střední prů-
myslové škole technologie masa. Poté absolvoval VŠCHT 
v oboru technologie masa a konzervárenství, kde v roce 1982 
získal titul inženýra.

Dalších více než dvacet let života věnoval masokom-
binátu ve Studené. Nejprve pracoval jako mistr dílny trvan-
livých salámů, poté jako vedoucí střediska masné výroby. 
Když se začátkem devadesátých let uvolnil post výrobního 
ředitele, jednoznačně byl nejlepším kandidátem na tuto 
funkci. Po pěti letech řízení výroby se pak pan Kopečný stal 
výkonným ředitelem tehdejší akciové společnosti Masna 

Studená. V roce 2003 byl jmenován ředitelem koordinace 
výroby. Rok nato, po více než dvaceti letech, ze Studené 
odešel. Díky jeho píli, znalostem a dovednostem se staly 
trvanlivé fermentované salámy ze Studené pojmem mezi 
odborníky i spotřebiteli v celé ČR. Stál také u zrodu oblíbe-
ného salámu Herkules.

Oboru ale zůstal věrný a přešel do podniku Krahulík 
– Masozávod Krahulčí a. s. Zde řídí celou společnost na 
pozici generálního ředitele. Pod jeho vedením rozšířil Kra-
hulík produkci trvanlivých salámů a buduje a postupně roz-
šiřuje dílnu na krájení a balení masných výrobků. Hlavně 
díky němu společnost posiluje své postavení významného 
producenta uzenin v ČR.

V roce 2009 pod Krahulík začlenil podnik Vysočina 
Hodice a v roce 2012 se pod jeho křídla vrací i „ztracené 
dítě“ – provoz ve Studené. Ten se mu během velmi krátké 
doby podařilo stabilizovat a kapacitně naplnit. Vrátil se tak 
úspěšně na místo, kde se svou praxí začínal.

Mnoho zdraví do dalších let, neutuchající elán a vždy 
hodně sil a štěstí v osobním životě i v jeho náročné práci přejí 
spolupracovníci z Krahulčí, Hodic i Studené. K tomuto bla-
hopřání se připojuje redakce vydavatelství AGRAL.  �

Ing. Jan Kopečný, generální ředitel společnosti Krahulík-Masozávod Krahulčí

ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Sušárna trvanlivých salámů
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Vedením SOCR ČR 
je pověřen viceprezident 

Michal Ševera
Praha – Vzhledem k  tomu, že paní 

Marta Nováková byla jmenována do 

funkce ministryně průmyslu a obchodu, 

vzdala se ke dni 25. 6. 2018 své 

dosavadní funkce prezidentky Svazu 

obchodu a  cestovního ruchu ČR. K  to-

muto termínu předala plnou moc 

dosavadnímu viceprezidentovi Svazu 

– Michalovi Ševerovi, aby Svaz zastu-

poval v plném rozsahu, a to až do doby 

zvolení nového prezidenta/prezident-

ky. Panu Ševerovi děkujeme za přijetí 

tohoto pověření. Vzhledem k  tomu, že 

se jedná o  dlouholetého, a  dokonce 

i  zakládajícího člena SOCR ČR, bude 

dobrým reprezentantem a  obhájcem 

zájmů všech členů našeho Svazu.

Problematika obchodu je i nadále zastře-
šována dosavadním viceprezidentem pro 
obchod Pavlem Mikoškou a záležitosti ces-
tovního ruchu bude i nadále řešit dosavadní 
viceprezident Svazu pro cestovní ruch a pre-
zident AHR Václav Stárek. 

Těmito rozhodnutími je zajištěn plynulý 
chod našeho Svazu a kontinuita dosavadní 
činnosti. Paní ministryni bude nabídnut titul 
„čestná prezidentka SOCR ČR“.

Zároveň bychom rádi paní ministryni po-
blahopřáli k její funkci a popřáli mnoho zda-
ru. Jsme velmi rádi, že tento post obsadila 
osoba s velkou a dlouholetou zkušeností jak 
z oblasti podnikání, tak i obchodu. Věříme, 
že využije svých dlouholetých zkušenos-
tí z oblasti podnikání k dalšímu zlepšování 
podnikatelského prostředí, ke snižování ad-

ministrativní zátěže podnikatelů a posílení 
významu obchodu, cestovního ruchu i slu-
žeb.

Současně bychom Vás rovněž chtěli infor-
movat, že k 15. 7. 2018 ukončila svůj pracov-
ní poměr ve Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR dosavadní generální ředitelka Ale-
xandra Rudyšarová, která se stala náměst-
kyní rovněž na Ministerstvu průmyslu a ob-
chodu. Nově byla řízením Svazu pověřena 
Irena Vlčková, která dlouhodobě působí ve 
Svazu a  v  posledním období vykonávala 
funkci manažera pro cestovní ruch, sociální 
dialog a PR.

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
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UŽ

LET
JSME VAŠIMI 
EXPERTY  
NA ČERSTVOST
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BILLA je 
synonymem

pro čerstvost
už 27 let!

Společnost BILLA odstartovala novou kampaň, pod-
porující její dlouhodobý strategický pilíř, který se pro 

obchodní řetězec stal stěžejním už před 27 lety – nabízet 
svým zákazníkům kvalitní a čerstvé potraviny dlouhodobě. 

„Kvalitní a čerstvé“ se stalo hlavním heslem společnosti 
BILLA již před 27 lety, kdy začala působit na českém trhu. 
Od té doby bylo v prodejnách obslouženo na několik stovek 
milionů zákazníků, kteří BILLU vyhledávají především pro 
širokou nabídku potravin té nejvyšší kvality. 

Kvalitní a čerstvé

V současné době nabízí společnost ve svém portfoliu 
v průměru 9000 produktů, z nichž na 60 % tvoří čerstvý a pra-
videlně obměňovaný sortiment potravin, který koresponduje 
s požadavky a přáními jejích zákazníků. Jen čerstvého ovoce 
a zeleniny nabízí řetězec na 180 položek od 40 dodavatelů. 
Zhruba třetinu sortimentu tvoří plodiny tuzemských země-
dělců, kteří je pro BILLU pěstují pod značkou Česká farma. 
Sezonní ovoce a zelenina této privátní značky putuje do 
nákupních košíků zákazníků dokonce ještě tentýž den, kdy 
se v ranních hodinách sklidí na polích místních zemědělců. 
Atmosféru farmářských trhů, na kterých mohou zákazníci 
denně nakoupit čerstvé potraviny té nejvyšší kvality a pře-
vážně od tuzemských výrobců a pěstitelů, přenesl obchodní 
řetězec BILLA nyní i do své nové kampaně. 

Hra o čas

Precizně propracovaný a za léta několikrát optimali-
zovaný logistický proces společnosti BILLA zákazníkům 
zaručuje, že veškerý sortiment čerstvých potravin se k nim 
dostává v co nejkratším čase od jeho výroby. Některé položky 
jsou dokonce zaváženy napřímo na prodejny, což významně 
zkracuje celkovou dobu skladování a konečného závozu. 

„Nabízet čerstvé a kvalitní potraviny pro nás není žádnou 
novinkou. Na českém trhu jsme již 27 let a naše strategie se od 
té doby nezměnila. Jsme konzistentní v našich strategických 
postojích a službách, které nabízíme zákazníkům,“ říká Jaro-
slaw  Szczypka, generální ředitel BILLA ČR. „Jediné, co se 
v průběhu let změnilo, je šíře sortimentu, který nabízíme. Do 
našeho portfolia zavádíme pravidelně nové zboží, které zákaz-
níkům zlepšuje jejich životní styl, nebo potraviny obměňujeme 
podle aktuálních preferencí spotřebitelů. Jsme supermarketem 
21. století a již 27 let opravdovými experty na čerstvost a kva-
litu,“ dodává Jaroslaw Szczypka. 

Jako na trhu

V souvislosti s touto kampaní začala společnost BILLA 
s rekonstrukcí svých stávajících prodejen. Nové uspořádání 
má za cíl vyzdvihnout dlouhodobou strategii fi rmy s důrazem 
na kvalitu, čerstvost a podporu lokálních dodavatelů a regio-
nálních producentů. Zrekonstruovaných prodejen bude do 
konce roku více než 40 a v příštím roce budou následovat 
další. 

Kampaň BILLA startuje s důrazem na ovoce a zele-
ninu, v dalších týdnech pak zdůrazní i další čerstvé úseky
a aktuální položky dle sezonnosti. V předchozích letech byla 
realizována i v některých zemích, kde skupina REWE provo-
zuje své obchodní řetězce, a nyní, v lokální produkci agentury 
McCann Prague, startuje i v České republice. 

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

�
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Ocenění Klasa 
získalo v srpnu 

dalších pět výrobců 

Nově se logem Klasa, které zaručuje vysokou kvalitu 
potravin garantovanou státem, pyšní dalších patnáct 

výrobků. Nalezneme zde přesnídávku, sýr, chléb a celou 
řadu jogurtů a skyrů. Nechybí ani základní surovina dů-
ležitá pro tvorbu pekařských výrobků – mouka. Na své si 
tedy přijdou jak děti, tak dospělí, kteří zavzpomínají na 
chutě svého dětství. 

Nově oceněnými výrobky jsou:

Ovocná přesnídávka 
s hruškami
Výrobce: LINEA NIVNICE, 
a. s.

Přesnídávku s hruškami 
přináší oblíbené postavičky Kře-
mílek a Vochomůrka. Je vhodná 
pro děti od 4 měsíců. Nové balení 
v kapsičce 100 g je praktické, 
můžete ho vzít do školní brašny 
na svačinu, na výlet či hřiště. 

LINEA NIVNICE je doma 
na Dolňácku, což je nejdůleži-
tější částí Slovácka v podhůří 
Bílých Karpat. Zde také vyrábí 
ovocné přesnídávky značky HELLO pro naše nejmenší, které 
už ocenění kvality Klasa získaly. To nejlepší ovoce a nejmo-
dernější provoz jsou zárukou kvalitních výrobků této společ-
nosti.

Bio Eidam 30% bloček
Výrobce: 
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.

Oceněný výrobek Bio Eidam 
30% bloček je první český biosýr, 
vyrobený výhradně z českého bio-
mléka. Je držitelem certifikátů 
kontrolovaného ekologického 
zemědělství (KEZ o. p. s.) a ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO 
regionální produkt®. 

Společnost POLABSKÉ MLÉKARNY má sídlo v Podě-
bradech. Jedná se o českou mlékárnu zaměřenou na výrobu 
tvarohů, jogurtů a tvarohových specialit pod značkou 
MILKO. Portfolio výrobků této fi rmy je velice široké. Známé 
jsou například Tvaroháček, MILKO tvarohy, řecké jogurty či 
biořada Matylda dezertů.

Chléb řemeslný
Výrobce: AVOS a. s.

Oceněný řemeslný chléb je pšenično-žitný a vyrábí se 
z kvasu podle tradičních postupů. Jeho složení tvoří pouze 
pšeničná a žitná mouka, voda, sůl a kmín. Veškeré suroviny 
jsou českého původu. 

Akciová společnost AVOS byla založena v roce 1990. 
Pekařská výroba začala v dubnu 1991 v pronajatých prosto-
rách restituované pekárny a časem se rozšířila o další pro-
vozy, které se následně sloučily do nového moderního areálu. 
Tyto prostory a nové technologie umožnily rozšířit sortiment 
a pružněji reagovat na požadavky trhu. 

Sametový dezert BOHUNKA s brusinkami, Sametový 
dezert BOHUNKA s čokoládou a višněmi, SKYR jahoda, 
SKYR broskev-meruňka, SKYR brusinka, SKYR malina, 
SKYR borůvka, SKYR višeň-čokoláda, SKYR natur
Výrobce: Bohušovická mlékárna, a. s.

Oceněné výrobky Bohunka s brusinkami a Bohunka 
s čokoládou a višněmi se připravují ze zakysané smetany 
s vysokým podílem tuku a zároveň i velkým podílem ovocné 
složky, která dodává produktu osvěžující a vynikající chuť. 
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eklasa.cz • akademiekvality.cz Nakupujte kvalitu s chutí

Startujeme
kampaň kvality!

Buďte u toho.
Mají vaši zákazníci jistotu, že na stůl dostávají potraviny splňující přísné 

parametry kvality? Jsme přesvědčeni, že zákazníci kvalitu ocení! Právě začíná
nová kampaň na potravinářské výrobky oceněné logy kvality Klasa, Regionální 

potravina, Bio a značky evropského systému ochrany názvu produktů. 
Jejím cílem je podpořit informovanost zákazníků, prodeje vašich výrobků

a také vzdělávat veřejnost na novém webu Akademie kvality. 
Získejte pozornost a prodávejte kvalitu s ještě větší chutí!

Další oceněné výrobky řady SKYR v ochucené i neochucené 
variantě jsou jedinečné svým vysokým podílem proteinu (12 %)
a minimálním obsahem tuku 0,1 %. Jedná se o tradiční 
islandský zakysaný mléčný výrobek. 

Bohušovická mlékárna je členem skupiny ACCOM hol-
ding, s. r. o., a je jednou z nejstarších mlékáren v České repub-
lice. Portfolio fi rmy určují především výrobky jako smetanové 
krémy Bobík, výrobky SKYR, zakysané smetany Bohunka, 
smetany do kávy Kapucín, tvarohy a jogurty. Společnost 
začala vyrábět jedinečný výrobek SKYR jako první v ČR 
a dnes je v této kategorii jedničkou na trhu.

Babiččina volba Mouka HLADKÁ pšeničná, Babiččina 
volba Mouka POLOHRUBÁ pšeničná, Babiččina volba 
Mouka HRUBÁ pšeničná
Výrobce: GoodMills Česko s. r. o.

Mouky Babiččina volba jsou zárukou stálé kvality a čes-
kého původu. Vyrábí se z pečlivě vybraného obilí podle přís-
ných specifi kací a jsou pod stálou kontrolou stárků i laboratoří.

Společnost GoodMills Česko je součástí největšího 
mlýnského uskupení v Evropě. V České republice společnost 
provozuje dva mlýny, a to v Litoměřicích a Kyjově. Používá 
nejmodernější technologie a je certifi kována dle standardů 
kvality IFS food a GMP+B2.

Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně 
kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům ministr 
zemědělství od roku 2003. Administraci značky provádí Státní 
zeměd ělský intervenční fond. Národní značku kvality získává 
výrobce na tři roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší 
orientaci na trhu při rozeznání výjimečně kvalitních produktů 
v porovnání s běžně dostupnými potravinami. V současnosti 

mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech celkem 
969 produktů od 221 českých a moravských výrobců. Další 
informace a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou 
dostupné na stránkách www.eklasa.cz. 

Odbor administrace podpory kvalitních potravin
�
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Pojistěte si 
klidnou 

houbařskou 
sezonu

Houbaření, náš národní sport i vítaný odpočinek. Všich-
ni se na něj těší. Teď sice nerostou, ale jakmile začnou, je 

dobré být připraven nejen na triumfální úlovky, ale také mož-
ná na nebezpečí, která houbaře mohou potkat. Kdo by se ne-
chtěl vracet s plnými košíky úlovků, ať už jde o hřiby či bedly, 
a také s pocitem, že si v lese při sbírání hub odpočinul. Pojiš-
tění je obvykle tou poslední věcí, na kterou houbaři při svých 
výpravách myslí. Ale právě to správně nastavené dokáže udr-
žet dobrou náladu i po návratu z lesa a zajistí, aby se vycház-
ka s přáteli nebo rodinný výlet nepoměnily v události s nebez-
pečně vysokými fi nančními následky. Je pravdou, že žádný 
pojistný produkt vám plný košíček hub nezajistí, zato dokáže 
ochránit zdraví i majetek. Správně sjednané pojištění obča-
nů, úrazu či vozidel může odvrátit nepříjemné důsledky, kte-
ré s sebou nesou drobné i větší nehody či zlé úmysly zlodějů. 
S Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., jsme se podívali na 
to, co se lidem při houbařské sezoně může hodit a na co by si 
u svého pojištění měli dát  pozor. 

Autopojištění nerozlišuje, 
zda se jedná o nepříjemnost 

na cestě do zaměstnání či na houby

Autopojištění z portfolia Hasičské vzájemné pojišťovny 
nabízí různé varianty pojištění a připojištění, které pamatují 
na situace, jež se mohou při provozu vozidla přihodit, a neroz-
lišují, zda se pojistná událost stala cestou do zaměstnání nebo 
cestou na houby. Pokud tedy využíváte vozidlo mimo běžné 

dopravy také k transportu na místo, kde se poté věnujete 
houbaření, rybaření, lezení na skály nebo odkud vyjíždíte na 
cyklistický výlet, stojí za to zvolit variantu pojištění nebo při-
pojištění, které pokryjí možné nepříjemnosti, jež se mohou 
stát cestou nebo během doby, kdy bude vaše auto odstaveno 
bez dozoru.

Střet se zvěří může nastat s větší pravděpodobností při 
cestě na houby než při cestě do práce městskými komuni-
kacemi. K odcizení vozidla může dojít kdykoliv a kdekoliv, 
tedy i při parkování na odpočívadle poblíž vašeho oblíbe-
ného „houbařského revíru“. Ing. Vladimíra Ondráková, 
obchodní ředitelka a předsedkyně představenstva Hasičské 
vzájemné pojišťovny, dodává: „Všude však platí, že při krádeži 
musí být překonána překážka, kterou je například zamčené 
vozidlo, zajištěná páka řazení atd. Úhradu nelze poskytnout, 
pokud necháte například pootevřené okénko, nebo vám vozidlo 
ukradne někdo, kdo se dostal k volně dostupným klíčkům, či 
dokonce někdo, komu jste vozidlo sami půjčili.“

V rámci Autopojištění lze sjednat také odcizení věcí 
ve vozidle (zavazadel) nebo dětské autosedačky. I zde platí 
podmínka překonání překážky, tedy zamčeného automo-
bilu. Připojistit lze i odcizení speciální registrační značky. Ve 
všech případech odcizení platí, že událost musí být nahlášena 
Policii ČR.

Pokud si v Autopojištění HVP vyberete variantu MAX, 
budete mít pojištěn i vandalismus, tedy poškození vozidla 
neznámou osobou. To je praktické, pokud váš houbařský 
rival neunese porážku a vybije si svou frustraci na vašem 
ozidle.

Součástí Autopojištění jsou také asistenční služby. I ty 
se mohou hodit, byť vždy potěší, když je člověk využít nemusí. 
„Za zmínku v souvislosti s houbařením stojí například pomoc 
při ztrátě klíčů od automobilu, jelikož ne jeden vášnivý lovec hub 
v zápalu plnění košíků přehlédne, že mu klíče od vozidla náhle 
vypadly z kapsy, když se skláněl nad hezky rostlými hřiby, jež 
cele zaměstnaly jeho pozornost,“ uvádí Vladimíra Ondráková. 
Oceníte je ale též při defektu pneumatiky, při vyčerpání paliva 
anebo za té nejméně příjemné situace, jíž je odtah vozidla.

Rodinné úrazové pojištění 
nevylučuje z plnění ani houbaře

O úrazu platí, že se může stát kdekoliv, a les není samo-
zřejmě výjimkou. V Rodinném úrazovém pojištění HVP 
výluky vztahující se konkrétně na houbaření nejsou, takže 
pokud přijdete v lese k úrazu, bude vám vyplacena úhrada. 
Stejně tak je hrazeno uštknutí hadem, hrazeny však nejsou 
štípance od komárů a jiného hmyzu. Úrazové pojištění však 
nepokrývá nemoci způsobené hmyzem, např. klíšťovou encel-
falitidu. Nezahrnuje ani otravu houbami.

Komplexní pojištění občanů 
jako dobrý parťák do lesa

Stejně jako Autopojištění může být i Komplexní pojiš-
tění občanů dobrým parťákem do lesa. Obecně řečeno – 
Komplexním pojištěním občanů si pojistíte majetek, který 
patří vám a členům vaší domácnosti, ať už se nachází právě 
ve vašem domově nebo s vámi na výletě. Nejlepší vari-
antou je varianta Exklusiv, takže když se vydáte do lesa na 
kolech, která odložíte na místě k tomu určeném (místo pro 
kola u lesní restaurace) a zamknete je, bude vám v případě 
odcizení vyplacena náhrada. Náhrada do výše 5000 Kč vám 
náleží také v případě, budete-li v lese přepadeni loupežníkem 
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(loupežné přepadení). Pro oba uvedené případy pak platí pod-
mínka, a to zavolat Policii ČR. Špatnou zprávou je, že pokud 
vám zloděj sebere košík s houbami, nepomůže ani nahlášení 
policii – na tyto případy se pojištění nevztahuje.

Součástí Komplexního pojištění občanů je také pojiš-
tění odpovědnosti občana. Možná vás napadne: Jakou škodu 
můžete způsobit, když se sami nebo s rodinou vypravíte na 
houby? Rozbít něco v lese? Zranit někoho cizího? Že by se 
vám podařilo majiteli lesa nebo honitby zranit nebo zabít jeho 
srnku, jelena či divočáka? Vždyť proboha jdete jen na houby!

Stát se ale může cokoliv. Příkladem za všechny je neúmy-
slně založený požár. V lese však platí zákaz kouření i roz-
dělávání ohně, takže tady vám žádné pojištění neposlouží. 
„Trendem posledních let je pořídit si snímek z každého menšího 
i většího dobrodružství. Pojištění ale nepomůže, pokud zničíte 

třeba krmelec nebo posed, na němž jste se rozhodli udělat si sty-
lové „selfíčko“, a on váhu vaší nadšené houbařské party neunesl. 
Neudělali jste to úmyslně, nicméně tato zařízení nejsou pro tento 
účel určena a návštěvníci lesa na nich nemají co dělat, takže 
jejich zničení není z pojištění hrazeno,“ upozorňuje Vladimíra 
Ondráková. Něco jiného je, pokud třeba nedopatřením roztrh-
nete vycházkovou holí jinému houbaři bundu, nebo ho tou holí 
nechtěně zraníte, ať už při pádu nebo zaškobrtnutí o kořeny 
stromů. Toto jsou situace, kdy ke škodě skutečně došlo neúmy-
slně a náhodně. Pojištění odpovědnosti se na ně tedy vztahuje.

I myslivci by měli na pojištění myslet

V souvislosti s lesem, a to obzvlášť na podzim, se nabízí 
ještě jiná situace: jste na houbách a ony rostou, prodíráte se 
porostem, pobíháte od křemenáčů ke klouzkům, až se ocit-
nete někde, kde to zas tak moc neznáte, a už vůbec netušíte, že 
tu myslivci z vesnice pořádají hon. Než zjistíte co a jak, začne 
to všude bouchat a kolem vás pobíhá splašená zvěř, takže 
pelášíte pryč, co vám nohy stačí, a roztrhnete si nové kalhoty 
za několik tisíc korun. Nebo vás poraní prchající jelen, anebo 
dokonce odražená kulka.

Samozřejmě budete chtít uhradit roztrhané šaty, 
bolestné, náhradu ušlého výdělku a vaše zdravotní pojišťovna 
bude chtít uhradit po myslivci vaše léčení. Právě pro tyto pří-
pady je tady pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu práva 
myslivosti, které má mít každý myslivec uzavřeno.

www.hvp.cz

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.  �
Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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Pohoda krávy
v dojírně začíná

na kvalitní podlaze 
RemmersCrete

Dojírna je z hlediska zatížení podlah velmi specifi cký pro-
voz. V jeden moment působí na podlahu několik dru-

hů zatížení a podlaha musí tuto kombinaci bezpodmínečně 
zvládnout. Podlaha je zatížena chemickým namáháním v re-
lativně širokém spektru, a to počínaje výkaly hospodářských 
zvířat přes účinky čisticích detergentů až po kyselinu mléč-
nou. Ve stejný moment je podlaha značně zatížena mechanic-
ky pohybem krav, případným pádem konví s mlékem a ma-

nipulací s ní po podlaze. Velmi choulostivým místem bývá 
napojování hadic s nerezovými koncovkami. Pohybem hos-
podářských zvířat se podlaha dále logicky odírá posuvným 
pohybem kravího paznehtu. U podlahy se tedy předpokládá 
vysoká odolnost i na obrus. A jako každé řemeslo, tak i pod-
laha je především „o detailu“. Dlouhodobá životnost napoje-
ní podlahy na podlahovou vpusť, funkčnost detailu fabionu, 
tedy napojení stěny a podlahy, a funkčnost dilatační spáry, to 
je základním atributem dlouhodobé funkčnosti podlahy bez 
zásahu stavební údržby.

Velmi důležitou vlastností podlahy je její protiskluznost. 
Pohyb hospodářských zvířat musí být bezpečný a podlaha by 
měla být pro ně bezpečnou oporou. Z dlouholeté zkušenosti, 
při realizacích dojírenských provozů, je minimální hodnota 
protiskluznosti dle DIN 51130 ve skupině R13 V8. Účelem je, 
aby při pohybu krávy po podlaze znečištěné výkaly nedochá-
zelo k uklouznutí. Tento parametr protiskluznosti bezpečnost 
pohybu krav plně zajistí. Velmi zajímavou vlastností takto 
protiskluzného povrchu je i možnost „přirozeného“ obrusu 
paznehtu. Patrné stopy, zbytky paznehtu a jeho obrušování 
o povrch podlahy jsou patrné na fotografi i. 

Pro bezpečný pohyb obsluhy jak v dojící jámě, tak pod 
dojícím kruhem je hodnota protiskluzu min. ve skupině R11 
dle DIN 51130. Je zajištěn nejen bezpečný pohyb obsluhy, ale 
zároveň nedochází k nadměrnému opotřebení podrážek pra-
covní obuvi. Obchodní označení podlahových systémů pro 
pohyb zvířat a obsluhy v dojírně dle struktury povrchu je:

RemmersCrete SR01

– polyuretanbetonový podlahový systém pro pohyb obsluhy 
s protiskluzným povrchem ve skupině R11 dle DIN 51130, 
tloušťka vrstvy 4 mm. Teplotní odolnost systému je -20 °C až 
+70 °C při dané tloušťce vrstvy. 
–  penetrace
–  nosná stěrka se speciálním posypem 
–  uzavírací nátěr Stopa obrusem paznehtu na podlaze

Naše reference
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RemmersCrete SR02

– polyuretanbetonový podlahový systém pro pohyb hospo-
dářských zvířat s protiskluzným povrchem ve skupině R13 dle 
DIN 51130, tloušťka vrstvy 4 mm. Teplotní odolnost systému 
je -20 °C až +70 °C při dané tloušťce vrstvy. 
–  penetrace
–  nosná stěrka se speciálním posypem 
–  uzavírací nátěr 

RemmersCrete HF

Dalším vynikajícím systémem je RemmersCrete HF. 
Dává možnost rychlé opravy bez použití penetrace v jedné 
vrstvě min. 9 mm. Po kompletní přípravě podkladu včetně 
vybourání nesoudržných vrstev a jejich odstranění se aplikuje 
bez penetrace. Pochozí je po cca 8 hod. a plně zatížitelný po
24 hod. Je vysoce odolný mechanickému rázu a vysoké 
teplotě (až +130 °C), a je tedy vhodný pro použití např. 
v mléčnici. Bezpečně odolá pádu nerezových koncovek při 
manipulaci a napojování přečerpávacích hadic nákladních 
cisteren.

Polyuretanbetonový podlahový systém pro pohyb 
obsluhy s protiskluzným povrchem ve skupině R11 dle DIN 
51130, tloušťka vrstvy 6 a 9 mm. Teplotní odolnost systému 
je -40 °C až +130 °C. Jednovrstvá aplikace v tloušťce vrstvy 
9 mm.

Samotnou kapitolou jsou krmné stoly. Specifi cké poža-
davky musí splňovat povrch, aby byl bezpečný a dlouho fun-
gující.
–   atest pro přímý styk s potravinou – ochrana zdraví zvířat 

a lidí
–   odolnost proti obrus – vyplívající z pohybu kravských 

jazyků po povrchu
–   hladký povrch – pro snadné čištění a ochranu zdraví 

zvířat 
–  mechanická odolnost – při pojezdu zemědělské techniky 
–   chemická odolnost – působení krmiv pro hospodářská zví-

řata a čisticích detergentů

Tyto vlastnosti splňuje podlahový systém Remmers-
Crete SL. Litá stěrka s matně hladkým povrchem. 

Struktura povrchu pro pohyb skotu Naše reference

 RemmersCrete SL

– polyuretanbetonový podlahový systém pro pohyb obsluhy 
s protiskluzným povrchem ve skupině R10 dle DIN 51130, 
tloušťka vrstvy 3–4 mm. Teplotní odolnost systému je -15 °C 
až +70 °C. Jednovrstvá aplikace v tloušťce vrstvy 3–4 mm 
s použitím penetrace.
 Vlastnosti podlahových systémů RemmersCrete:
–  paropropustný systém
–  aplikace na 7 dní starý beton
–  vysoká mechanická odolnost
–  vysoká teplotní odolnost
–  zajištění bezpečných protiskluzných vlastností
–  vysoká chemická odolnost
–  rychlé vytvrzení
–   atest pro přímý styk s potravinou = povrstvení krmných 

stolů

Podlahový systém RemmersCrete aplikují pouze cer-
tifi kované aplikační fi rmy, aby byla zajištěna vysoká kvalita 
pokládky. Dlouholeté zkušenosti s aplikací polyuretanbetonů 
v dojírnách zajišťuje kvalitu a funkčnost podlahy po celou 
živostnost stavby.

 Martin Mrštný,  Remmers s. r. o.

�Naše reference
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Spotřebitelé
mají zájem 

o ovocné jogurty
se sníženým 

obsahem cukru

V poslední době získává cukr v potravinách špatnou repu-
taci. Podle New Nutrition Business je snižování obsahu 

cukru jedním z deseti nejvýznamnějších trendů roku 2018. 
Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje ome-
zit konzumaci cukru, který se do potravin uměle přidává, na 
rozdíl od cukru, který se v nich přirozeně vyskytuje, na méně 
než 10 %, v ideálním případě na méně než 5 % celkové ener-
getické spotřeby. Mléčné produkty obsahují přírodní mléč-
ný cukr – laktózu, ale mnoho mléčných produktů s příchutí 
má i vysoký podíl přidaného cukru. Společnost The Institute
of Food and Nutrition také upozorňuje na obsah cukru 
v mléčných výrobcích pro děti. 

V důsledku toho 60 % evropských spotřebitelů uvádí, že 
si hlídá spotřebu cukru. Mezi hlavní motivace patří hlídání 
si váhy, větší uvědomění si toho, jaké zdravotní komplikace 
může cukr způsobit, a kontrola hladiny cukru v krvi.

Potravinářský průmysl na tento trend reaguje zavá-
děním produktů bez cukru, nebo s nízkým nebo sníženým 
obsahem cukru. Nárůst těchto mléčných produktů se v roce 
2017 oproti roku 2015 zvýšil o více než 20 %. Nejaktivnější 
jsou výrobci z Evropy, v čele s Velkou Británií a Norskem. 

V celosvětovém měřítku je průměrný obsah cukru 
v ochucených/ovocných jogurtech větší než 12 %, což je ještě 
více než v sycených nápojích. Proto výrobci v téhle kategorii 
mléčných výrobků často upravují receptury. Podle agentury 
Mintel více než 2200 mléčných výrobků uvedených na trh 
za poslední 3 roky na celém světě neobsahovalo žádný při-
daný cukr, nebo jen snížené nebo malé množství. Tyto nové 

produkty pocházejí od významných výrobců, jako je Yoplait 
nebo Danone, ale také jako privátní značky řetězců. 

Na trhu je spousta inovativních produktů, které jsou 
průkopnickými ve smyslu složení nebo marketingových 
aktivit. Například jogurt na pití pro školáky v Chorvatsku od 
výrobce Fresca nebo irský jogurt Glenisk Bio jsou v obalech, 
které mají za úkol vzdělávat spotřebitele na téma cukru. Do 
produktů pro děti se často přidává vitamin D a vápník. Navíc 
většina mléčných nápojů se sníženým obsahem cukru obsa-
huje i méně laktózy. 

Snížený obsah cukru v mléčných produktech je výzvou 
pro technology, jelikož cukr ovlivňuje senzorické vlastnosti, 
například chuť a pocit v ústech. Existují řešení jako enzymy – 
laktáza a speciálně navržené kombinace kultur, díky kterým je 
možné snížit cukr bez ovlivnění chuti. Samotná laktáza nám 
dovoluje přirozeně snížit obsah přidaného cukru o 20 %. 

Tvrzení o sníženém množství cukru se může používat 
jen v případě, že je cukr snížen nejméně o 30 % v porovnání 
s obdobným produktem. Kromě toho takový produkt nemůže 
mít vyšší energetickou hodnotu než produkt obdobný. V pří-
padě ovocného jogurtu by to v celosvětovém měřítku zname-
nalo, že nesmí obsahovat více než 9 % cukru (9 g / 100 g).

Katarzyna
McCall
Global
Commercial Development
Dairy Health & Nutrition

Autorce článku Katarzyně McCall jsme položili pár 
otázek, abychom na základě nejnovějších trendů na trhu 
pomohli výrobcům najít správná řešení. 

Jak defi nujeme nízký/snížený obsah cukru?
Nutriční tvrzení jsou v Evropské unii regulovány před-

pisy Evropské komise. Potraviny s nízkým obsahem cukru 
jsou defi novány jako potraviny, které neobsahují více než 5 g 
cukru na 100 g v případě pevných potravin a 2,5 g cukru na 
100 g v případě nápojů. Potraviny se sníženým obsahem cukru 
musí obsahovat alespoň o 30 % méně cukru než podobné pro-
dukty a toto tvrzení platí pouze v případě, že takové produkty 
obsahují stejné nebo menší množství energie než produkty 
podobné. 
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/
claims/nutrition_claims_en

Jaké jsou další způsoby snižování obsahu cukru a proč 
bychom měli dávat přednost laktáze? 

Pro snížení cukru v mléčných produktech existuje 
několik strategií: 
�   Snížit sladkost produktu, ale spotřebitelé si na méně 

sladkou chuť musí nejprve zvyknout.
�   Umělá sladidla s vysokou sladkostí, jako jsou aspartam 

a sukralóza, které mléčný průmysl hojně používá. Umělá 
sladidla ale často mají příliš hořkou chuť nebo nepříjemnou 
příchuť. 

�   Sladidla přírodního původu jako stévie a xylit mají často 
nepříjemnou příchuť. 

�   Kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy má špatnou 
pověst. 

Graf 1  Počet nových výrobků v mlékárenském průmyslu bez 
cukru / s nízkým / sníženým obsahem cukru v období 
červenec–červen Zdroj dat: Mintel
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Umělá sladidla obecně ztrácejí na populárnosti, lidé 
dávají přednost přírodním složkám a očekávají je, takže 
úspěšné značky začínají vyrábět potraviny podle konceptu 
„Real Food“. Pro mnoho fi rem je nejdůležitější nabízet pro-
dukty bez umělých složek. 

Použitím laktázy se podpoří sladkost cukru, který se 
přirozeně vyskytuje v mléčných výrobcích, což snižuje nut-
nost umělých sladidel. Vysoce purifi kovaná laktáza (jako je 
NOLA® Fit) nemá žádné nežádoucí příchutě. 

Jaké množství cukru bychom mohli snížit v ochuceném a fer-
mentovaném mléce? 

S použitím laktázy můžeme snížit množství cukru až
o 2 g na 100 g mléčného produktu. Způsob, jakým k tomu 
dojde (hydrolýza jedné molekuly laktózy na dvě molekuly: 
glukózu a galaktózu), je stejný bez ohledu na typ laktázy. Pro 

Spotřebitelé se obávají, že jogurty obsahují příliš mnoho 

přidaného cukru; tím se dostává tato kategorie pod tlak

�  Světová zdravotnická organizace doporučuje konzumovat méně cukru
�   Množství přidaného cukru bude brzy více transparentní díky použití 

nových potravinových etiket v US a různých certifi kačních symbolů, 
které spotřebitelům pomohou jíst zdravě   

�  Spotřebitelé si vybírají produkty s nízkým obsahem cukru 
a s autentickou chutí  

Hlavní výhody používání enzymu

NOLA® Fit při snížení sacharózy v kysaných výrobcích
�  Vysoká aktivita napříč širokou škálou pH je perfektní pro kysané produkty 
�   Vysoké sladkosti je dosaženo pomocí NOLA® Fit a doplňkové kultury
�   Vysoká čistota enzymu zajistí prvotřídní chuť výrobků
�  Možnost mít současně bezlaktózový produkt

Ohledně dalších informací kontaktujt e obchodního zástupce Chr. Hansen:
Ing. Ivo Pirochta  �  mobil: +421 602 723 729  �  e-mail: czipi@chr-hansen.com

�  Jogurt s použitím NOLA® Fit a doplňkové kultury se 6,5 % přidaného cukru 
chutná stejně sladce jako referenční jogurt (8 % přidaného cukru).

�  Toto je vědecky dokázáno prostřednictvím senzorické analýzy s 95% signifi kancí.

Přirozená sladkost při zachování „čisté etikety”
– 100 gramů jogurtu obsahuje o 1,5 g cukru a 6 kcal méně

Složení 100 g jogurtu s NOLA® Fit 
a doplňkovou kulturou

NOLA® Fit
+ 6,5 % cukru

Reference 
+ 8 % cukru

% Bílkoviny 4,1 4,1

% Tuk 0,9 0,9

% Sacharidy 10,9 12,4

nejlepší výsledek je ale důležité použít laktázu nejvyšší kva-
lity, s minimálním množstvím vedlejších aktivit, které by 
kromě sladké chuti vyvolaly i nežádoucí příchutě. 

Jaký je rozdíl mezi kvasinkovou laktázou a NOLA Fit?
U NOLA® Fit toto riziko nehrozí a kromě toho jde 

o bifi do laktázu, což nám v případě fermentovaných mléč-
ných produktů umožní značné úspory nákladů v porovnání 
s běžnou kvasinkovou laktázou. Je to díky tomu, že stačí 
menší dávkování, protože laktáza během celého procesu fer-
mentace neustále pracuje. Použití laktázy k podpoře sladké 
chuti má další výhodu v tom, že mléčné výrobky budou 
dostupnější pro lidi s laktózovou intolerancí. 

Chr. Hansen Czech republic, s. r. o.
�

Chr. Hansen představuje nový enzym NOLA® Fit, 
který vytvoří přirozenou sladkost a současně zachová 
autentickou chuť mléčných výrobků

Zvolte autentickou chuť mléčných produktů
a konzumujte méně cukru, účinně a pohodlně,
s použitím nového enzymu NOLA® Fit

NOLA® Fit řeší dilema spotřebitelů:
jak získat chutný a současně zdravý jogurt

Řešení pomocí enzymu NOLA® Fit
– Snižte množství cukru a zabezpečte lahodnou chuť vašich výrobků
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Jediný distributor sortimentu označovacích zařízení značky Videojet v ČR a SR

Na Hlavní 166
182 00 Praha 8-Březiněves
Tel.: +420 283 910 228–9 
Fax: +420 283 910 230
E-mail: obchod@jaga-cr.cz

www.jaga-cr.cz

JaGa Bratislava, s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Tel.: +421 250 221 476

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

»»

DODÁVÁME
  Termotransferové tiskárny
pro přímý tisk na obalové
materiály

  Etiketovací stroje s integrovanou 
termotransferovou tiskárnou

  Aplikátory samolepicích etiket

  Ink-jet tiskárny s vysokým
rozlišením 

  Průmyslové lasery

  Stolní termotransferové
tiskárny

  Ink-jet tiskárny
Systém CIJ
výška znaků 2–10 mm, až pětiřádkový režim

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

Vážení obchodní přátelé,

zveme Vás srdeč ně do naší ex pozice 

v pavilonu E, stánek 030, na Mezinárodním 

strojírenském velet rhu, který se koná v Brně 

ve dnec h  1. –5. října 2018.

1991  2018
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Společnost DALIX, s. r. o., posiluje svou vedoucí pozici na 
trhu autochladniček pro profesionální trh rozsahem své 

nabídky, používáním nejnovějších technologií, a především 
úzkou spoluprací se světovými leadery v daném oboru. 

Přeprava a jakákoliv manipulace s potravinami během 
transportu je dnes velmi diskutovaným tématem. Nabídka 
autochladniček je v dnešní době skutečně nepřeberná, a to 
nejen z hlediska použitého systému chlazení, tvaru a rozměru, 
ale i kvality, a tedy i ceny. Pod všeobecným pojmem autochlad-
nička si lze představit miniaturní box o objemu 1 litru na pře-
pravu vzorků až po 1640litrové velkoobjemové transportní 
boxy do dodávkových vozidel s možností chlazení, mražení 
či dodatečného příhřevu. Společnost DALIX, která je na trhu 
vnímána jako specialista v daném oboru, díky mnohaleté zku-
šenosti při výrobě zakázkových autochladniček, dnes spolu-
pracuje s nejvýznamnějšími světovými výrobci mobilního 
chlazení a nabízí jejich produkty. Portfolio autochladniček 
pokrývá prakticky všechny známé technologie chlazení, a to 
jak v podobě přenosných, tak i vestavných neboli zabudova-
ných mobilních chladniček.

Pasivní chladicí boxy

Společnost DALIX v této oblasti nabízí boxy Ultra-
COOL, které mají vynikající izolační vlastnosti s účinností 
několika dní, ovšem chladicího účinku lze dosáhnout s vyu-
žitím gelových vložek nebo suchého ledu. Pro použití v oblasti 
PROFI se rozhodně více hodí autochladničky aktivní, tj. 
s chladicí aparaturou napájenou z palubní sítě vozidla.

Absorpční autochladničky

Autochladničky s absorpčním systémem chlazení jsou 
většinou známy jako trojkombinace (podle zdrojů napájení 

12/230/plyn) nebo lednice plynové. Výhodou těchto chlad-
niček je absence jakýchkoliv pohyblivých částí a velmi tichý 
chod.  Velké proudové odběry z vozidla bez možnosti jištění, 
generace velkého odpadního tepla a požadavky na provozní 
rovinnost boxu, to jsou důvody, proč volit jiná řešení.  

Termoelektrické autochladničky

Základem chlazení termoelektrických autochladniček je 
polovodičový „Peltierův“ článek, umístěný mezi dvěma chla-
diči a doplněný ventilátory s řídicí elektronikou. Základem 
úspěchu autochladničky s touto technologií chlazení je izolace 
boxu. Kvalitní izolace boxu je jednou ze základních podmínek 
dosažení alespoň minimálních teplotních rozdílů vůči okolí, 
přibližně 20 °C. Tento teplotní rozdíl chlazení vůči okolí je 
udáván výrobci termoelektrických autochladniček nebo agre-
gátů, i když pravda mnohdy není objektivní. Aby autochlad-
nička nabídla uspokojivé vlastnosti, měl by rozdíl teplot činit 
alespoň 18–20 °C, což lze považovat za jakýsi střední výkon. 
O autochladničkách s teplotním rozdílem až 30 °C lze pak 

ost boxu, to jsou důvody, proč volit jiná řešení. 

Absorpční chladnička 40 litrů 

Moderní alternativy přepravy potravin
využitím profesionálních autochladniček 

a transportních chladicích boxů
od společnosti DALIX
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hovořit opravdu s respektem. Příkladem takovéhoto produktu 
z nabídky Dometic WAECO může být řada profi  termoelek-
trických autochladniček TROPICOOL, která je již několik let, 
díky úspěchu na trhu, vyráběna téměř v nezměněné podobě. 
V souvislosti s teplotními rozdíly coby kritériem pro výběr 
autochladniček je nutno zmínit jednu důležitou informaci. 
Na trhu lze zakoupit i produkty, které udávají vyšší hodnoty 
teplotního rozdílu. Tyto parametry jsou však na úkor spotřeby, 
neboť autochladničky jsou osazeny několika polovodičovými 
články a proudové odběry takového produktu mnohdy dosa-
hují až 10 A. Jinými slovy, pokud požadujeme vyšší chladicí 
účinek, je lepší sáhnout po kompresorové autochladničce.  

Kompresorové autochladničky

Doby, kdy výrobci autochladniček nabízeli kompresory 
Danfoss, doplněné o elektronickou řídicí jednotku s mož-
ností napájení na 12/24  V a ukazatelem teploty na displeji 
za dostatečnou výbavu, jsou pryč. Nově jsou autochlad-
ničky vybavovány technologiemi, které by málokdo u těchto 
výrobků očekával. Možnost ovládání a komunikace pomoci 
WIFI aplikací, osazení lednic USB zásuvkou či dálkové sle-
dování a monitoring teplot u vybraných modelů začínají být 

nutností pro úspěch na trhu. S ohledem na kompresorovou 
technologii chlazení lze u kompresorových autochladniček 
dosáhnout i minusových hodnot, tedy mražení. 

Ne každý však potřebuje nejnovější technologie, a proto 
i na tyto zákazníky je u společnosti DALIX pamatováno. 

Transportní chlazení, velkoobjemové boxy

Hledáte řešení přepravy většího objemu chladíren-
ského/mrazírenského zboží při splnění přísných hygie-
nických norem bez nutné izolační úpravy vašeho vozidla? 

Poslední generace profesionálních termoelektrických auto-
chladniček TROPICOOL

WIFI aplikace pro nastavení a sledování parametrů kompreso-
rových autochladniček řady CFX

Kompresorové boxy  

f i ál í h l k i ký h
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Hledáte produkt s životností delší než samotné vozidlo? 
Společnost DALIX nabízí profesionální chladicí/mrazicí 
boxy s vnitřním objemem až 1640 litrů s napájecím napětím 
12 V DC (24 V DC na požádání) a 230 V AC při standardní 
síťové frekvenci 50 Hz. Heavy-duty boxy se zesílenou poly-
uretanovou izolací mohou dosáhnout hlubokého mražení 
-18 °C. Vybrané modely boxů  jsou na požadavek dostupné 
také s 12 V topným tělesem, které slouží pro udržení stabilní 
požadované vnitřní teploty, při rozdílných klimatických 
podmínkách. Teplotu lze navíc mnoha způsoby monito-
rovat. Všechny boxy pracují s hermeticky utěsněným kom-
presorem SECOP, včetně SECOP napájecí elektroniky. Tato 
konstrukce má svoje přednosti: vysoký výkon při malém 
proudovém odběru (stupeň účinnosti 3–4x vyšší než ostatní 
systémy), nízká pracovní hlučnost, odolnost vůči otřesům 
a náklonům.

Mobilní chladicí boxy jsou tím pravým řešením pro cate-
ring, transport čerstvých potravin, mraženého zboží, cuk-
rářských výrobků, laboratorních vzorků a dalšího zboží se 
sledovanou a deklarovanou teplotou.

Profesionální autochladničku umí DALIX dodat nejen ve 
formě standardního boxu, ale také vestavnou, nebo v podobě 
polotovaru pro individuální stavbu. Univerzální recept, které 
řešení je vhodnější, neexistuje. Jediné, co je možné v případě 
požadavku na přepravu chlazených či mražených potravin 
doporučit, je návštěva ve společnosti DALIX a podrobná kon-
zultace. Můžete si tak udělat přehled nejenom o samotných 
produktech, ale také o možnostech dodavatele, a především 
servisním zázemí, které je v případě pořízení jakékoliv profe-
sionální autochladničky velmi důležité. 

DALIX, s. r. o .
�

PROFESIONÁLNÍ AUTOLEDNICE 
A VELKOOBJEMOVÉ CHLADÍCÍ/MRAZÍCÍ BOXY PRO DODÁVKOVÁ VOZIDLA

• přenosné
• vestavné
• pasivní boxy
• s řízenou teplotou

Termoelektrické, kompresorové a absorpční

Napájení na 12, 24 V DC /230 V AC, plyn nebo solar. 
Více jak 100 typů autolednic skladem k okamžitému 
dodání. HACCP certifi kace.

DALIX, s.r.o., certifi kovaný distributor pro ČR

Jamská 2439/59, 59101 Žďár nad Sázavou, tel: 566 626 563, mob: 603 227 448, info@dalix.cz www.dalix.cz

dalix_reklama_180 x 128 mm_2.indd   1 6. 8. 2018   16:17:24
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Svijany – Tradiční jednodenní Slavnosti svijanského piva 
15. července přitáhly do areálu koupaliště ve Svijan-

ském Újezdě téměř devět a půl tisíce návštěvníků. Hudební 
produkci více než dvaceti skupin a interpretů, včetně kapel 
UDG, Walda Gang a Wohnout či zpěvačky Jitky Zelenko-
vé, si mohli až do pozdních nočních hodin vychutnávat na 
třech kvalitně ozvučených pódiích. Pohodovou sobotu jim 
vedle − na akci již tradičně příznivého − počasí dále zpří-
jemnila řada doprovodných akcí pro celou rodinu. 

Pivo teklo proudem:
Na Slavnostech svijanského piva

se letos vypilo 63 tisíc půllitrů piva

Kromě hudby se ovšem na Slavnosti chodí především 
za pivem, a to opět teklo plným proudem: dohromady čtrnáct 
různých svijanských piv se za lidovou cenu čepovalo z celkem 
160 píp. „Letos jsme žíznivým návštěvníkům nabídli o dvě piva 
více než loni. Vedle novinky v našem sortimentu – nefi ltrova-
ného Svijanského Mázu – to byla naprosto unikátní Svijanská 
Dvacítka s 20 % extraktu původní mladiny. Pivo jsme uvařili 
výhradně pro letošní oslavu dvaceti let samostatnosti pivovaru. 

�   29. slavnosti svijanského piva si nenechalo
ujít téměř devět a půl tisíce návštěvníků, 
každý z nich si tak poradil v průměru
s 3,3 litru některého ze 14 svijanských piv 
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Těší nás, že se dvoudecilitrové skleničky určené na toto výji-
mečně silné pivo staly vítaným suvenýrem našich fanoušků, 
současně jsme však také rádi, že žízeň hasili raději našimi pivy 
s nižším obsahem alkoholu,“ řekl Roman Havlík, ředitel Pivo-
varu Svijany, který akci ve spolupráci s obcí pořádá. 

Pivo se na Slavnostech letos již podruhé čepovalo 
do osvědčených nových, ekologických vratných kelímků. 
Celkem ho z nich hosté vypili 63 tisíc půllitrů. „Věděli jsme, 
že překonat loňskou úroveň nebude díky lepšímu počasí příliš 
těžké, ale celková výtoč nás přece jen velmi příjemně překvapila. 
Je prostě vidět, že léto, zábava a naše pivo jdou skvěle k sobě. 
A vůbec nejdůležitější je, že se všichni při hudební produkci na 
třech pódiích opět královsky bavili,“ dodal Roman Havlík. 

Dramaturgie festivalu návštěvníkům nabídla celkem
21 interpretů s širokým žánrovým záběrem. Pamětníky okouz-
lila stálice české populární hudby Jitka Zelenková, mladší 
posluchače nadchli UDG a Wohnout a pravověrně rockové 
publikum opět nezklamala skupina Dymytry. Strhující show 
na pódiu rozjel Walda Gang a zábavu pro ty nejmenší i pro 
celou rodinu spolehlivě obstarali Maxim Turbulenc a Ivan 
Mládek a jeho Banjo Band. „Program se ve spolupráci s Pivo-
varem Svijany tradičně snažíme stavět tak, aby byl žánrově co 
nejpestřejší. Myslím, že z tohoto hlediska to byl i letos dobře 
zvolený mix a že se nám podařilo dostát našemu slibu, že si na 
Slavnostech skutečně každý z rodiny najde to své,“ uvedla sta-
rostka Svijanského Újezdu Petra Bursová. 

V rámci doprovodného programu si mohli návštěvníci 
vyzkoušet, jak náročné je být pivním degustátorem, nebo 
využít řadu různých atrakcí. Z nabídky stánků s dárkovými 
předměty slavily vedle designových patentních lahví se Svi-
janskou Dvacítkou největší úspěch speciální „slavnostní“ 
Plechovky pro chlapy, ale i pivní sklo, některé z mnoha druhů 
triček, kraťasů nebo cyklodresů a další speciální svijanské 

pivařské drobnosti. Obec byla i letos na oblíbenou akci skvěle 
připravena. Díky dobrému značení místa konání slavností, 
dopravním úpravám a velkokapacitnímu parkovišti nebyly hlá-
šeny žádné větší dopravní komplikace. Také konec akce a uby-
tování ve stanovém městečku se obešly bez větších problémů. 

Patronem Liberecký kraj 

Slavnosti svijanského piva se za téměř třicet let své exi-
stence staly pevnou součástí červencového kulturního kalen-
dáře Libereckého kraje, který akci také podporuje. I letos proto 
neslo jedno ze dvou hlavních pódií jeho jméno. „Cením si dlou-
holeté vzájemné spolupráce obce Svijanský Újezd a regionál-
ního Pivovaru Svijany, ze které vzešly dvacáté deváté slavnosti, 
které dnes již patří mezi tradiční a hojně navštěvovanou akci 
v našem kraji,“ řekl k tomu liberecký hejtman Martin Půta. 

Příští rok potřicáté

Příští, třicátý ročník Slavností svijanského piva se ve 
Svijanském Újezdě uskuteční 13. července 2019. „Z hlavních 
tváří, které jsme pro jubilejní třicáté Slavnosti svijanského piva 
předběžně potvrdili, mohu zatím jmenovat třeba skupinu Jelen 
nebo zpěvačku Janu Kirschner. Ostatní si necháváme jako pře-
kvapení, rozhodně však kulaté narozeniny Slavností oslavíme, 
jak se patří,“ dodala Petra Bursová. 

www.pivovarsvijany.cz

PIVOVAR SVIJANY, a. s.
�

Kapela Navostro Tradiční ohňostroj

Ivan MládekLéto, zábava a svijanské pivo jdou skvěle k sobě.
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V ČR vyrábíme 
a zpracováváme 

jedno 
z nejkvalitnějších 

mlék v Evropě

Vysoká jakost mléka je naprosto nezbytná pro výrobu 
kvalitních a nutričně hodnotných mléčných výrobků. 

Věděli jste ale, že se naše mléko díky své kvalitě udržuje 
v evropské špičce?

Jakost syrového kravského mléka charakterizuje 
soubor celé řady ukazatelů. „Při sledování mikrobiologické 
čistoty se v mléce zjišťuje celkový počet mikroorganismů. Tento 
ukazatel má vliv nejenom na trvanlivost, ale také na techno-
logické vlastnosti suroviny. Celkový počet mikroorganismů 
by podle platné evropské legislativy neměl překročit 100 000 
zárodků v 1 ml. Přitom se analyzují nahodile nejméně dva 
odběry v měsíci. Průměrná hodnota tohoto znaku je u nás troj-
násobně nižší,“ vysvětluje Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda 
ČMSM.

Hodnotí se zdravotní stav dojnic

Dalším hodnoceným znakem je tzv. počet somatických 
buněk, což vypovídá především o zdravotním stavu dojnic 
a o jejich celkové pohodě na farmě. Hodnota tohoto ukazatele 
by neměla překročit 400 000 v 1 ml. U nás je však dosahovaná 
skutečnost pouze okolo 230 000.

A také nepřítomnost cizorodých látek

Dobrá jakost mléka je také podmíněna nepřítomností 
inhibičních a cizorodých látek, např. reziduí léčiv používa-
ných k léčení dojnic nebo zbytků dezinfekčních prostředků ze 
sanitace a dezinfekce dojicího zařízení. 

„Přítomnost inhibičních látek v mléce fakticky vylučuje 
možnost jeho zpracování mléka na sýry, tvarohy či jogurty. 
V roce 2017 bylo pozitivních zjištění pouze 0,06 % z celkového 
množství sledovaných vzorků,“ pokračuje odborník. 

 Q označení nejvyšší kvality

V roce 2016 vyhlásilo MZe nový program režimu jakosti 
Q CZ, ve kterém jsou sledované parametry nastavené pod-
statně přísněji, než uvádí evropská legislativa. Dosahují na ně 
cca dvě třetiny dodavatelů. 

„V České republice vyrábíme a zpracováváme vysoce 
jakostní mléko, jehož parametry nás řadí mezi země s nej-
lepší kvalitou mléka v Evropě. Do nejvyšších tříd jakosti 
(Q a I. jakostní třída) je u nás zařazeno 97 % vyráběného 
mléka,“ dodává Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda ČMSM.

www.mlekovaszdravi.cz
Českomoravský svaz mlékárenský 

�
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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 Černého vola

IVAN JEMELKA

Zvětšiny staropražských legendárních hospod se staly ví-
ceméně atrakce pro turisty a proměnily se v jakési poloký-

če či karikatury sebe sama. Jsou však výjimky. Například hos-
tinec U Černého vola na Loretánském náměstí.

Do roku 2011 jej provozoval pan Bohumil Landrgot. 
Atmosféry i vnitřního vzhledu hospody, jakoby se čas nedotkl. 
Od šedesátých let 20. století, kdy se z takzvaného agitačního 
střediska opět stal hostinec, se tu mnoho nezměnilo. Nere-
zový výčep, masivní dřevěné stoly bez ubrusu, vitrážová okna, 
stropní trámy, přirozený eklektický styl, jak jej navršila léta 
a typický hospodský taras a halas. Žádná vypulírovaná a kaší-
rovaná starověkost a rezervovaná zvědavost či unavená lho-
stejnost hostů ze všech koutů světa.

Pokud jste se protlačili z chodby do takzvané Rytírny 
a našli volné místo u stolu, zjistili jste, že každý stůl má své 

jméno podle štítu vymalovaného nad ním: u Smiřických, 
u Bouzovských, u Švamberských nebo u Rožmberků. Jeden 
stůl byl ale trvale rezervován pro hosty, kteří bydleli v okolí. 
Patřil k nim i spisovatele Karel Pecka. V jeho Malostranských 
humoreskách se v povídce Poslední štístko pana Žorže tato 
postava, kterou Státní bezpečnost přinutila emigrovat, loučí 
U Černého vola a vydává na cestu, ale na Radničních scho-
dech padá a umírá.

K Černému volovi před sedmi lety zkrátka chodili staří 
pardálové z Malé strany, ale z jiných částí Prahy a mládež ze 
strahovských kolejí. Na čepu byl světlý a tmavý Kozel a Plzeň. 
K jídlu nakládaný romadúr, tlačenka s cibulí, pečená šunka 
s vejci, rybičky, utopenci nebo topinka s nivou a feferonkou 
i teplý „smažák“. Ceny domácí. Zasvěcení z celé Prahy o této 
zvláštnosti Černého vola věděli a místní municipalita ji pod-
porovala, aby taky něco udělala pro „obyčejné lidi“.

Zápas o Černého vola

V roce 2011 šel pan Bohumil Landrgot do důchodu 
a chtěl jako všichni stálý hosté Černého vola, aby hospodu 
převzal její dlouholetý zaměstnanec Martin Benda, který 
skýtal záruku, že na charakteru hostince se nic podstatného 
nezmění. Nicméně, jak už to bývá, čert nikdy nespí a nikdy 
není daleko a tentokrát na sebe vzal podobu bohatého zájemce 
o pronájem, a když radnice podle předpisů vypsala na Černého 
vola konkurz, „bohatec“ pana Martina Bendu přeplatil. Zdálo 
se, že osud „kultovního“ hostince je tím zpečetěn a bude pro-
měněn ve sterilní lokál uzpůsobený očekávání zahraničních 
návštěvníků Prahy. Trochu překvapivě se ale Pražené proti 
tomu tentokrát vzbouřili. Sdružení za zachování hostince 
sepsalo petici na podporu původního charakteru Černého 
vola, kterou podepsali tisíce lidí. Radnice se proto nakonec 
podvolila a přijetí nižší nabídky celkem elegantně zdůvod-
nila tím, že pan Martin Benda se zavázal pokračovat v cha-
ritativní činnosti bývalého nájemce ve formě pravidelného 
přispívání na školu Jaroslava Ježka pro zrakově postižené.

Nebylo to poprvé, co Sdružení za zachování hostince 
svedlo o něj boj. V 90. letech 20. století hrozilo, že v rámci malé 
privatizace hospoda zanikne nebo se z ní stane luxusní, pro 
místní cenově nedostupná restaurace. Sdružení tehdy napsalo 
dopis ministrovi privatizace Tomáši Ježkovi s prosbou, aby 
Černý vůl byl vyňat z privatizačního seznamu, a že pak Sdru-
žení hospodu převezme, zachová staropražský duch i přija-
telné ceny a zisk věnuje sousední škole pro nevidomé děti. 
Tak se také stalo a škola Jaroslava Ježka si mohla koupit mik-
robus, dřevěná vodicí madla v budově školy a další užitečné 
věci. Sdružení za zachování hostince U Černého vola obdr-
želo za svoji činnost 20. 2.1997 cenu Nadace Místa v srdci.
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Šenk U Černého vola byl od roku 1726

Dům U Černého vola se nachází na Loretánském 
náměstí 1. Nechal ho vystavět někdy po roce 1560 Matouš 
Marber, do dnešního rozsahu ho nechal v roce 1629 přestavět 
správce Říšské kanceláře Gerhard Ostrmayer. V jádru je dům 
renesanční, dvoupatrová fasáda pochází z vrcholného baroka. 
Upravován byl Eleonorou, kněžnou z Thurnu a Taxisu pro 
ženský spolek. Kolem roku 1726 vznikla bohatě zdobená 
fasáda. V té době již byl v domě šenk. Ve středu domu je domovní 
znamení, polychromovaný reliéf se svatým Lukášem, pat-
ronem lékařů a umělců, který předvádí Panně Marii její obraz. 
Proto se domu říkávalo U svatého Lukáše. Jinak se mu říkalo 
U černého orla i jinak. Jméno U Černého vola vzniklo nej-
spíš zkomolením, písařskou chybou, někdy v minulém století. 

Dům patří do domovní fronty, která byla budována po 
založení hradčanského předměstí ve třetí čtvrtině 14. sto-
letí. Na místě dnešního domu již tehdy zřejmě stála gotická 
zástavba. Dům zabírá lichoběžníkovou parcelu mezi Lore-
tánskou ulicí a Úvozem. Rozdílnost výšek těchto komunikací 
způsobuje, že dvorek je vzhledem k Loretánské ulici umístěn 
v úrovni suterénu a jsou z něj přístupny sklepy. V minulosti 
středem bloku dnes stojících domů probíhala hradební zeď 
ze 14. století, která se stala součástí opevnění Karla IV. Frag-
ment této hradby se jako ostatně v několika dalších domech 
dochoval ve sklepích. Kromě toho se zde nalézá i nejstarší 
gotický sklep z doby kolem roku 1500, zaklenutý polokru-
hově valenou kamennou klenbou. 

Kde Hašek našel Palivce

Za první republiky provozoval hostinec u Černého vola 
hostinský Josef Brinda, jakýsi vzor pro hostinského Palivce 
z románu Jaroslava Haška – Osudy dobrého vojáka Švejka 
za světové války. Byl to prý sprosťák a hrubián, svým hostům 
nadával a jeho zvykem údajně bylo, že mu host nesměl podat 
prázdný půllitr. Z ruky hosta jej nikdy nevzal, půllitr musel 
stát na stole a na tácku. Přesto měl tento svérázný hostinský 
stále plno. Brinda byl snad vlastenec, a proto se do hospody, 
která se říkalo Brindisova, stahovala mládež z celé Prahy. 
U Černého vola tenkrát čepovali smíchovské pivo, Plzeňský 
Prazdroj, ale host si mohl objednat i víno a zahrát kulečník.

Za totality se v této hospodě scházela významná část 
disentu a undergroundu z okruhu Plastic People a Charty 77, 
bylo zde založeno několik kapel a bylo i jedním  z míst setká-
vání Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu. V restau-
raci U Křížovníků na Starém Městě se od počátku šedesátých 
let setkávala proměnlivá společnost mladých výtvarníků, 
hudebníků, literátů a jejich přátel – Křížovnická škola čistého 
humoru bez vtipu. K řádným členům KŠ patřili: ředitelé – 
sochař a kreslíř Karel Nepraš, kreslíř a autor konceptuálních 
akcí Jan Steklík, malíři Zdenek Beran, Rudolf Němec, Zbyšek 
Sion, Otakar Slavík, Antonín Tomalík, Olaf Hanel, grafi čka 
a básnířka Naděžda Plíšková, básník a konceptualista Eugen 
Brikcius, výtvarní teoretici Věra Jirousová a Ivan Martin 
Jirous, vizuální básníci Josef Procházka a Vladimír Burda.

 �

KONTAKT: Agro, družstvo služeb Luštěnice, 

e-mail: josef.ferkl@tiscali.cz, tel.: 602 683 420

N A B Í Z Í M E  K   P R O D E J I :

Tři nerezové kotle
MATERIÁL:

316 l – celý kotel (cca 85 % celkové váhy)

304 l –  nožičky, vnější ochranný plášť (cca 15 % celkové váhy)

PARAMETRY KOTLE:

Prostor I – pracovní
Nejvyšší prac. přetlak: 0,1/0,3 MPa
Nejvyšší prac. teplota: 150 °C
Objem: 2840 l

Prostor II – duplikace
Nejvyšší prac. přetlak: 0,3 MPa
Nejvyšší prac. teplota: 150 °C
Objem duplikace:  330 l

Stav: VELMI DOBRÝ 
Cena: 110 000 Kč bez DPH  (cena za jeden kotel)
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Sýr z okresu 
Calvados

LADISLAV STEINHAUSER

Zastavili jsme na náměstí a rozhlíželi se okolo. Právě pro-
bíhaly trhy. Jenže my hledáme sochu, přesněji dvě, až 

pak něco na zub. Na nejprestižnějším místě přímo před rad-
nicí stojí socha – kráva, pěkná dojnice, kterých se v okolí Vi-
moutiers popásají stovky. Kdyby snad někdo pochyboval, že 
je místní, nechal autor Henri Lebihan na plaketu odlít nejen 
své jméno, ale i to, že se jedná o krávu normandskou. Vytva-
roval ji natolik realisticky, že když ji uviděl labrador prochá-
zející okolo, rozštěkal se na ni. Když se podíváte, kam pohled 
kravské sochy směřuje, neminete sochu hledanou. Jen jsem 
k ní popošel pár kroků a zdvihl fotoaparát, přistoupila ke mně 
starší žena. „Toto není ta pravá!“ protestovala varovně zdviže-
ným ukazovákem. Pokýval jsem hlavou a zeptal se, kde stojí 
originál. Radostně mávla rukou za kostel. Párkrát jsem stiskl 
spoušť a vyrazil. Socha byla tam, kde být měla, stála utopená 

v zeleni parčíku před domkem, levou ruku v bok a pravou dr-
žící džbán. Má „chybu“ – chybí jí hlava. Té na náměstí zato 
nechybí nic, žena je mladistvější, levou podpírá a pravou při-
držuje jako relikvii tři kolečka sýru. Camembert! Je to přece 
Marie Harel, sýraři korunovaná matka krále.

Socha paní Harel na náměstí 
postavená americkou mlékárnou

Drsná a krásná Normandie  Fota: autor
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Vimoutiers leží jen padesát kilometrů od normandských 
břehů, od průlivu La Manche. Městečko je zasazené v malebné 
krajině a žilo si stovky let svým klidným životem, samozřejmě 
s kotrmelci, které si ale historie pamatuje jen jako drobné. 
Když se na plážích označených na vojenských mapách jako 
Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword v den „D“ roku 1944 vylo-
dili spojenečtí vojáci, Bůh měl jinou práci než posedávat na 
náměstí ve Vimoutiers. Začala bitva o Normandii, operace 
Overlord, otevření druhé protifašistické fronty, a tam ho bylo 
opravdu potřeba, tam měl Bůh spoustu práce.

Brzy nato, když se Göringovu Luftwaffe nepodařilo 
letecky zlomit Anglii na kolena a když se do války zapojili 
Američané, se šuškalo o možné invazi na evropskou pevninu. 

S německou důkladností proto začal na západním pobřeží 
vyrůstat Atlantský val, soustava opevnění, které mělo zabránit 
vylodění jakéhokoli výsadku. Když stavby navštěvoval na 
inspekční cestě Erwin Rommel, kterého z Afriky už spojenci 
vyhnali, „Pouštní liška“ zavětřila a vydala rozkazy: „Ještě 
rychleji, ještě důkladněji!“ Bylo jisté, že val prolomí pouze 
obrovská masa vojáků a techniky. Stratégové i plánovači od 
počátku věděli, že otevření západní fronty bude krvavá lázeň.

Procházeli jsme se mezi dodnes rozesetými troskami 
vyloďovací techniky na pláži Gold u vesnice Arromanches-
-les-Bains, kroutili nevěřícně hlavami, fotili se s omedajlova-
nými staříky, mávali na pochodující šiky skotských dudáků 
a popíjeli s nimi v hospodě pivo prokládané calvadosem. Tady 
se vylodili Britové, čertili se pořízci v kostkovaných sukních, 
když uslyšeli poznámku, že Gold zdolali Angličané. Na červen 
se zde neuvěřitelně ochladilo. Doma třicet, tady čtrnáct, déšť, 
vítr zdvíhající vlny mlátící do útesů lemujících pláž. Tak prý 
bylo i pátého června před sedmdesáti čtyřmi lety. Vrchní 
velitel Dwight Eisenhower byl před těžkým rozhodnutím – 
poslat naloděné kluky vpřed, nebo počkat? Další den už nebyl 
odklad možný a ráno se na devadesátikilometrovém pásu 
pobřeží rozpoutalo peklo. Jednotka rangers dobývala baterii 
děl na skále Pointe du Hoc, dole sekaly německé kulomety 
do všech a všeho, co se přiblížilo na dostřel, zezadu duněla 
baterie dalekonosných děl a granáty mlátily do fl otily 5333 
lodí, na nebi kroužilo 9210 letadel. „Vytvořit předmostí, pěti-
kilometrový pás po první silnicí lemující pobřeží!“ Tak zněl 
rozkaz. Osm tisíc německých, ve valné většině novopečených 
branců zahrabaných v bunkrech bojovalo proti dvaačtyři-
ceti tisícům kluků, kteří pokládali svůj život za vlast jeden za 
druhým. V D+3 už měli být spojenci podle plánů v Caen, ruiny 
města ale ovládli až v D+34, o měsíc později. Tak silný byl 
odpor německých vojsk. Bojovalo se o každou řadu stromů 
lemujících pole a ukrývající nepřítele. Muž proti muži, tank 
proti tanku, jak se kdo vynořil, jak byl pohotový. Vojenské 
hřbitovy jsou rozesety po celém normandském bojišti, nej-
větší je nad pláží Omaha, která byla dobývaná Američany. 
V pečlivě udržovaných trávnících je zde vysázen les 9385 mra-
morových křížů. Jdi, poutníku, a zvěstuj Lakedaimonským, že 
my tu mrtví ležíme, jak zákony kázaly nám (epitaf na počest 
Sparťanů padlých u Thermopyl).

Městečko proslavené výrobou Camembertu se rázem 
dostalo do jádra bojů. Kolem probíhala tanková bitva, která 
rozhodovala o všem. „Zatlačte je do moře,“ zněl Hitlerův 
rozkaz a Erwin Rommel dělal, co mohl. Stejně tak spo-
jenci. Američtí letci sypali bomby na veškeré opěrné body
a 14. června těsně před osmou hodinou ráno zaútočilo
36 bombardérů B26 na Vimoutiers. Během pár minut shodili 
29 tun bomb a městečko prakticky srovnali se zemí. Zahynulo 
220 obyvatel, všichni ostatní museli trosky opustit. Shodou 
náhod druhý den, jen dva kilometry odsud zasáhl kanadský 

Váleční veteráni na pláži Gold 5. 6. 2018

Bezhlavá socha po spojeneckém náletu stojí před rodinným 
domem dcery Marie Harel.

S tímto calvadosem se snoubí
i ten nejlepší Camembert.
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stíhač Charles Fox automobil polního maršála Rommela. V tu 
dobu již spojenci ve Falaiské kapse svírali německou armádu 
prchající odsud „Uličkou smrti“. Bitva v Normandii skončila 
porážkou Wehrmachtu 22. srpna, tři dny nato vstoupili spo-
jenci do Paříže. Památník bojů Mémorial de Mont-Ormel stojí 
od vesničky Camembert jen deset minut, nepřehlédnete ho, 
před vstupem stojí tanky, před kterými se fotí turisté posil-
nění snídaní se slavným sýrem, někteří rozehřátí calvadosem.

Vítězní vojáci nebyli v Normandii vítáni tak jako jinde, 
zdejší za svobodu zaplatili strašnou daň. Američané brzy při-
znali, že bombardování Vimoutiers bylo omylem, a po válce 
přispěli na obnovu městečka. Socha Marie Harel byla v roz-
valinách nalezena bez hlavy a stala se pro domácí symbolem, 
mementem. Američané nabídli postavit sochu novou, ale jejich 
snaha nepadla na úrodnou půdu, vždyť v roce 1951 zakázali 
do USA dovoz sýrů vyrobených z nepasterizovaného mléka, 
a nechtěně tak přilili olej do ohně. Normandští sýraři se ohra-
dili a spor skončil u mezinárodního soudu v Haagu. Odhalení 
nové sochy objevitelky sýra Camembert na náměstí tak mělo 
hořkou pachuť a Francouzi na ni dodnes reagují různě, byť 
má na mosazné tabulce nápis: Tato socha je darem čtyř set 
mužů a žen, vyrábějících sýry ve Van Wert, Ohio. Vždyť to byla 
fi rma, která vyráběla kopii jejich milovaného sýra! Identická 
socha od francouzského sochaře Maurice Lebeau, držící tři 
kolečka sýra, byla ve stejný den odhalena před sýrárnou ve 
Van Wert a originální socha ženy bez hlavy objímající džbán 
s mlékem byla postavena před rodný dům Marie Harel. Bez 
hlavy si ji radní na náměstí postavit přece jenom netroufl i. 
Nemalou zásluhu na odhalení první sochy měl, představte 
si, zase Američan. Lékař Joseph Knirim tento sýr úspěšně 
podával pacientům ve svém sanatoriu. Že by už tehdy něco 
tušil? Vždyť Alexandru Flemingovi plísně v Petriho misce 
ještě nerostly! Doktor Knirim byl „léčbou“ Camembertem 
úspěšný, a chtěl proto vzdát paní Harel dík. Jeho nápad se 
ujal a v dubnu 1928 byla socha slavnostně odhalena dokonce 
za přítomnosti bývalého francouzského prezidenta Alexandra 
Milleranda. O obrovskou reklamu se tehdy zasloužil redaktor 
časopisu National Geografic. Ochutnal, pochválil, napsal 

článek a světový časopis 
posunul povědomí o sýru 
zase dál.

Usedlost  Camem-
bert je pouhých pár domků 
s kostelem. Z městečka 
Vimoutiers je to sem jen 
deset minut jízdy autem. 
Cesta, kterou musela Marie 
Harel absolvovat pěšky 
na trhy do města. Vše prý 
začalo za Velké francouzské 
revoluce. Marie ukrývala na 
statku kněze Charles-Jeana 

Bonvousta pocházejícího z oblasti, kde se vyráběly plísňové 
sýry Brie. Měl na „svůj“ sýr chuť. Paní Marie se od něj nau-
čila, jak se sýr vyrábí, a od roku 1791 začala své zaplísněné 
sýry prodávat na trzích. Její dcera Marie Paynel ve výrobě 
sýrů pokračovala v nedaleké vesnici Champosoult a dala sýru 
název podle místa, kde jej vyráběla její matka. Když v roce 
1863 otevíral císař Napoleon III. železniční trať z Paříže do 
Granville, vnuk Marie Harelové Victor Paynel mu ve stanici 

Pravý normandský 
Camembert

 Nakládaný Hermelín

Tak šup, šup, ať už plesnivíte...
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protestovali. Jenže v roce 1926 soud v Orleans potvrdil, že 
název Camembert po celé zemi natolik zdomácněl, že se sýr 
smí vyrábět kdekoli ve Francii. Ochrannou známku „Apella-
tion d´Origine Contrôlèe“ (AOC) získal sýr až v roce 1983, 
ale pro název „Camembert de Normandie“. Tuto ochranu 
využívá už jen devět výrobců, ostatní si oddychli. Vždyť Nor-
mandie vyrobí jen desetinu francouzského camembertu, 
zbytek trhu si odkously giganty jako Lactalis (vlastní i mlé-
kárnu ve Vimoutiers) se značkou „President“, Bongrain se 
svým „Côer d´Lion“ a další. U nás začala tento sýr vyrábět 
vysočanská mlékárna Frey jako „a la Camembert“, v Přiby-
slavi jako „Camembertský sýr“ a v Táboře jako „Hermelín“, 
na který se zaměřila sýrárna v Sedlčanech, nyní ji vlastní fran-
couzská společnost Bongrain.

Neslyšeli jste v hospodě povídat Francouze, že v jedné 
normandské vesnici zapomněla selka ve sklepě sýr, a když 

ho po čase našla, měl na sobě 
bílý kožíšek? Pak ochut-
nala, zaplesala nad jeho chutí 
a narodil se Camembert! Kdy? 
Prý přinejmenším v roce 1680! 
Píše o tom Thomas Corneille, 
bratr slavného francouzského 
spisovatele, a tvrdí, že si ho 
kupoval každé pondělí na trhu 
ve Vimoutiers!

Je to ale hloupost, že! 
Vždyť to ještě Marie Harel 
nežila! A proč by jí pak stavěli 
sochu, vlastně soch několik?

�

Surnel nabídl sýr Camembert. Císař byl nadšený a požádal 
o pravidelné dodávky do císařského Palais des Tuileries. 
Dobrá pověst sýrů Camembert se začala šířit jako lavina a po 
Normandii rostly další a další sýrárny. Železnice odbytu sýrů 
nesmírně pomohla, jenže sýry, které uzrály ve sklepích, po 
cestě značně trpěly. Měkká konzistence byla zvláště v teplých 
měsících náchylná k roztékání. V roce 1890 navrhl inženýr 
Etienne Ridel krabičku z tenkého štípaného pásku dřeva. 
Loubkovou krabičku začali postupně používat všichni výrobci 
Camembertu a dnes se stala ikonickým obalem tohoto sýra.

Francouzi bílý hermelín vznosně přezdívají „kvetoucí 
kůrkou“ – „fromage à croûte fl  eurie“, milují svůj Camem-
b ert. Háček je v tom, že ho začali vyrábět po celé Francii. 
Když normandští sýraři založili Syndicat des fabricants du 
véritable camembert de Normandie (společnost výrobců 
správného normandského Camembertu), ihned proti tomu 

Vyzrálý Camembert, jak má být.

Největším výrobcem sýrů 
Camembert
je Lactalis se svojí 
značkou President

9. – 11. 11. 2018
Výstaviště Praha – Holešovice

www.biostyl.cz

MEZINÁRODNÍ VELETRH ZDRAVÉ VÝŽIVY, ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
A EKOLOGICKY ŠETRNÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB

ODBORNÝ
GARANT

SPOLEČNĚ S VELETRHEM KRÁSY 
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Putování za sýry
NA NÁVŠTĚVĚ

U „SÝROVÉHO CÍSAŘE“ 
V SALCBURSKU

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Salcbursko nebo chcete-li Solnohradsko, kraj vysokých 
hor, a tedy pro mnohé opravdový sportovní ráj, ať už ve 

vysokých horách v zimě pro lyžaře či vysokohorské turis-
ty v létě, nebo naopak na překrásných jezerech v údolích 
vhodných k vodnímu sportování. 

Ale předhůří Alp, zejména krajina kolem jezer Mondsee 
a Wallersee, či celý Flachgau, ač jsou malé, tak přesto 
poměrně významné zemědělské oblasti z pohledu chovu 
dobytka a výroby vysoce kvalitního mléka. Salcbursko je tra-
dičně charakterizováno jako region hospodaření rodinných 
farem a dříve také malých sýráren, které se však vstupem 
Rakouska do Evropské unie v roce 1995 z trhu pomalu
vytratily. 

Ale jedné významné sýrařské společnosti, konkrétně 
společnosti Gebrüder Woerle Ges.m.b.H, se tato změna 
nedotkla. Uvedená společnost oslavila v loňském roce 125 let 
své existence, a je tak dobře zapsána coby významný hráč na 
celosvětovém trhu se sýry. Společnost Woerle má další smělé 
plány do budoucna, vynikající know-how, skvělé sýraře, a tak 

už dnes je jisté, že určitě přečká ještě mnoho příštích gene-
rací.

S panem Gerhardem Woerlem, který je současnou 
hlavou rodiny, které již po pět generací tato společnost patří, 
se znám již velmi mnoho let. V minulosti jsem ho v Henndorfu 
u jezera Wallersee, kde společnost sídlí, několikrát navštívil 
a velmi rád vzpomínám, když mě tento významný „Mistr 
sýrař“ zasvěcoval do tajů ementálské technologie, ale vysvět-
loval i možnosti, jak docílit u tavených sýrů roční trvanlivost 
a úspěšně je prodávat v zemích s teplým klimatem. Pak jsme 
spolu několik let zasedali v jednom z výborů Evropské mlé-
kařské asociace, kde jsme řešili ochranu ementálských sýrů 
v Evropské unii. V roce 2007 přijel pan Woerle se svojí chotí 
do Prahy na kongres EDA a o čtyři roky později tu byl zase, 
když jsme organizovali slavnostní konferenci k připomenutí 
stého výročí výroby tavených sýrů.

V posledních třech letech se s panem Woerlem vídám 
kuriózně nikoliv v Rakousku, Bruselu či Praze, ale na celo-
světovém potravinářském veletrhu Gulfood v Dubaji ve Spo-
jených arabských emirátech. V arabském světě znají sýry ze 
společnosti Woerle velice dobře už mnoho let, a to nejenom 
oblíbené tavené sýry se značkou Happy Cow, ale zejména 
Woerle Emmental – Der Milde nebo mnohé další horské 
sýry. A když si já sám vzpomenu na sýry Mondseer, Heu-
mond Kas, Heubauer, Großglockner, Bergkäse, Salzburger
Landkäse a další, sbíhají se mi okamžitě sliny, protože moc 
dobře z vlastní zkušenosti vím, jaké skvělé sýry společnost 
Woerle má.

Letos v únoru, když jsme si opět společně v Dubaji na 
veletrhu s panem Woerlem povídali, mně najednou předal 
krásný dárek: knihu nazvanou „5 generací = 1 vášeň“, ve 
které bylo vepsáno: „Milému příteli Jiřímu z celého srdce Ger-
hard W.,“ a k tomu dodal: „Tak kdy se k nám do Salcburska 
zase podíváš, právě jsme oslavili 125 let a rádi bychom Ti zase 
něco zajímavého ukázali.“

Velice mě to dojalo, už jen proto, že pan Gerhard Woerle 
je skutečně významnou osobností rakouského mlékáren-
ství, a já mohu být považován za jeho přítele. Vždy jsem si ho 
nesmírně vážil a jsem mu vděčný za všechny jeho cenné rady 
a informace, kterých se mi od něho za mnoho let dostalo. 
Na návštěvu do Henndorfu jsem se zatím ještě nedostal, ale 
řekl jsem si, že vám z mých vzpomínek z dřívějších návštěv 
a s využitím poznatků z darované knihy napíšu další kapi-
tolu do mého nekonečného seriálu „Putování za sýry“. A až 
pojedu opět za panem Woerlem do Rakouska, tak mu tento 
článek, jako mé upřímné poděkování, alespoň budu moci 
přivézt.

Kdy se započala a jak probíhala dlouholetá 
rodinná tradice ve společnosti Woerle

S myšlenkou na založení ementálské sýrárny se již 
kolem roku 1870 zabýval budoucí zakladatel společnosti, pan 
Johann Baptist Woerle, pocházející z německé horské oblasti 
Allgäu. Tento mlékař a sýrařský mistr už tehdy věděl, jak je pro 
ementálské sýry důležitá mimořádně vysoká kvalita mléka, 
kterou hledal především v horských oblastech. Současně si 
také uvědomoval, že v dané době začaly po Německu vznikat 
první průmyslové mlékárny a sýrárny, a sám moc toužil po 
tom, aby i on jednu takovouto mohl provozovat. Vhodné 
místo pro vysněnou sýrárnu a svůj ementálský sýr „objevil“ 
později v rakouském předhůří Alp, v kraji Flachgau v Salc-
bursku. Opustil proto německý Rosenheim, kde se sýrařinou 
začal, a s celou svou rodinou se přestěhoval do Rakouska, aby 
se tu věnoval své sýrařské vášni.
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V roce 1889 položil základní kámen ke své sýrárně, která 
se také stala první rakouskou sýrárnou vyrábějící ementál. 
V sýrárně brzy zaměstnal zkušené mistry sýraře, které si 
pozval ze Švýcarska, z Allgäu a z Tyrolska. Ti společně s ním 
vyráběli nejenom výborný ementál, ale postupně mu pomohli 
vyvinout i další zajímavé druhy sýrů. 

Již tehdy Johann Baptist Woerle dobře věděl, že dobrá 
kvalita mléka je základním předpokladem dobré kvality sýrů. 
Jím hlásané heslo bylo: „Spojení s přírodou. Oddanost k čis-
totě. Pro lásku k sýru“. A už i tehdy věděl, že mléko od pasou-
cích se krav v létě a krmených dobrým senem v zimě s sebou 
přináší vysokou kvalitu sýrů.

V roce 1902 předává zakladatel společnosti svůj podnik 
a cenné vědomosti dvěma synům, Johannovi a Josefovi, 
a firma po obou získává nové jméno Gebrüder Woerle, 
tedy Bratři Woerlovi, a dále se rozrůstá. Své výrobky společ-
nost vyváží do ciziny a na sýrech od Woerlů si pochutnávají 
zákazníci v Římě, Miláně, Budapešti, v Praze a Bratislavě či 
v dalších evropských městech, a trh se sýry poznává „zákon 
o čistotě produkce“ vytvořený již zakladatelem společnosti 
Johannem Baptistem Woerle v roce 1889. 

V roce 1925 se podařilo bratrům Woerlovým odkoupit 
bývalý pivovar Caspar Moser Bräu v městečku Henndorf na 
Wallersee. Srdcem získané budovy byl čtyřpodlažní sklep, 
který poskytl ideální klimatické podmínky pro dlouhodobé 
zrání zejména ementálu.

Bratr Josef se věnuje sýraření a bratr Johann přemýšlí 
o nových směrech rozšiřování společnosti. Na jedné ze svých 
cest se dostává do Švýcarska, kde poznává výrobu prvních 
tavených sýrů, která ho uchvátí. Myšlenka výroby „sýrových 
fondue na cesty“ se později realizuje i v Henndorfu a společ-
nost zřizuje také svoji tavírnu. Tavené sýry se záhy stávají 
výborným exportním artiklem zejména pro země s teplým 
klimatem.

V roce 1955 přebírají rodinnou fi rmu další pokračova-
telé. S mladistvou vášní nastupují do vedení fi rmy Johannovi 
synové, Hans a Martin, jako již třetí generace Woerlů. Moder-
nizují výrobu ementálu v Henndorfu a tavírnu z praktických 
důvodů přesouvají do městečka Seekirchen.

Od roku 1981 se píše už současná kapitola. Do vedení 
se dostává současný ředitel společnosti Gerhard společně se 

svým bratrancem Ingo, který 
však v roce 1987 předčasně 
umírá. Také Gerhard Woerle 
navazuje na smělé plány svých 
předků, trvale modernizuje 
společnost a s jejími výrobky 
postupně proniká do dalších 
zemí světa. V roce 1981 se 
rodí populární značka tave-
ných sýrů Happy Cow, která 
se stává doménou společnosti 
v exportu do zámoří. Společ-
nost v této době zaměstnává 

už 100 lidí a provoz v Henndorfu se rozrůstá na 12 000 m2 

výrobní plochy, a je tak připraven čelit novým výzvám na trhu 
se sýry. 

V roce 2001 firma realizuje akvizici závodu Mondsee 
Landkäserei v Oberhofenu, ve kterém později zavádí výrobu 
široké palety polotvrdých sýrů. 

Úspěšný vývoj společnosti pokračuje. Dnešní společ-
nost Woerle představuje jednu z největších a nejmodernějších 
soukromých mlékáren v Rakousku, vyrábí 28 tisíc tun sýrů 
a je velmi silně exportně orientovaná. Z celkové produkce se 
vyváží více než 51% podíl do více než 70 zemí světa. Sýry se 
značkou Woerle jsou ale přirozeně velmi oblíbené po celém 
Rakousku.
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Obrat společnosti dosahuje 126 milionů eur a ve všech 
provozech je zaměstnáno na 300 pracovníků.

V současné společnosti kromě pana Gerharda Woerle 
a jeho paní Elisabeth působí již jejich čtyři děti, tedy pátá 
generace této rodiny, synové Gernot a Gerrit a dcery Silvia 
a Sonja.

V čem spočívá mimořádný úspěch
společnosti Woerle a jejích sýrů?

Když si pročítám darovanou knihu „5 Generationen = 
1 Leidenschaft“, seznamuji se podrobně s fi remní strategií 
společnosti Woerle a začínám lépe chápat, proč právě tato 
společnost přežila i obtížné podmínky rakouské ekonomiky 
po vstupu do Evropského společenství, kdy musely v rámci 
tvrdé hospodářské soutěže skončit mnohé potravinářské 
podniky. Sýráren tehdy bylo v celém Rakousku jako hub po 
dešti a zákonité „kalte Sanierung“, jak zde říkali ekonomic-
kému vyčištění trhu, mohli odolat opravdu ti nejsilnější a nej-
schopnější podnikatelé. Společnost Woerle k těm úspěšným 
už tehdy patřila.

Když v roce 1889 Johann Baptist Woerle zakládal svůj 
nový podnik Emmentaler Käserei Österreichs, plnil si zejména 

svůj velký sen o vlastní mlékárně. S obrovským zápalem se 
tehdy ponořil do nové práce, najal si dobré sýrařské spolupra-
covníky a začal budovat jednu z pozdějších nejpřednějších 
mlékáren v zemi. V samém prvopočátku si ale také stanovil 
jasné zásady své práce, které předurčovaly vysokou kvalitu 
jeho výrobků. Tyto principy později jako skvělý učitel pře-
dával a s láskou vštěpoval svým synům a vybízel je, aby je i oni 
jednou postoupili svým potomkům. Do dneška je firemní 
strategie společnosti postavena na pěti těchto principech 
a rodina Woerlů je hrdá na to, že tato vcelku jednoduchá pra-
vidla stále fungují.

První zásada
Tajemství nejlepších sýrů ze Salcburska spočívá v dodr-

žování starého „Woerle Reinheitsgebot anno 1889“, tedy jaké-
hosi „zákona“ Johanna Baptista Woerle o čistotě mléka. Tato 
zásada je předávána z generace na generaci, a lze ji shrnout 
do hesla: „Spojení s přírodou. Oddanost k čistotě. Pro lásku 
k sýru“. Už před 125 lety tento sýrařský průkopník věděl, co 
je předpokladem výroby dobrého sýra: čerstvé a čisté „Heu-
milch“, tedy mléko krav pasoucích se v létě na šťavnatých 
pastvinách s rozmanitým zastoupením květin, bylin a travin, 
nebo v zimě krmených výlučně dobrým senem z této luční píce 
sušené na slunci.

Druhá zásada
Tou je serióznost a spolehlivost. Johann Baptist Woerle 

vždy dodržel to, co slíbil a k čemu se zavázal, a plácnutí rukou 
s partnerem bylo pro něj více než složitá písemná smlouva. 
„Jeden muž, jedno slovo,“ říkala doslova tato zásada. A i tato 
zásada je v rodině Woerlů předávána z generace na generaci 
a je na ní založena fi remní důvěryhodnost. Zajímavé také je, 
že velká část zemědělců, kteří do mlékárny dodávali mléko už 
v prvopočátcích fi rmy, dnes stále ještě s rodinou Woerlových 
spolupracuje a mléko na výrobu sýrů dodává.

Třetí zásada
Respektovat svou vlast a usilovat o její ochranu. Když 

se Johann Baptist Woerle přestěhoval z rodného německého 
Allgäu do Solnohradska, okamžitě se zamiloval do zdejší 
země, její překrásné krajiny a také její kultury. A nikde jinde 
nechtěl žít více než právě zde. I tuto lásku následně předal 
svým synům. Oblast Flachgau znamenala pro něho mimo-
řádné místo, úrodnou zemi předurčenou pro chov dobytka, 
která je vlastně největší rakouskou oblastí produkce „Heu-
milch“ mléka. A za tento „dar“ přírody byl zakladatel spo-
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lečnosti mimořádně vděčný, a proto vštěpoval úctu a vděč-
nost této zemi i svým potomkům.

Čtvrtá zásada
Společnost Woerle udržovala vždy úzký a až osobní 

přátelský vztah ke svým dodavatelům mléka. To platilo za 
Johanna Baptista Woerleho před 125 lety, kdy zemědělců 
bylo několik, ale platí to i dnes za Gerharda Woerleho, který 
se velmi dobře zná se všemi dodávajícími sedláky, kteří jsou 
pro něj také „jednou velkou rodinou“. Často se s nimi schází, 
mluví s nimi a seznamuje je se svými potřebami a plány, ale 
společně řeší celou řadu problémů, které dnešní trh s mlékem 
přináší. Pro Gerharda jsou totiž dobré vztahy s farmáři stejně 
důležité jako tolik potřebná vysoká jakost mléka.

Zásada pátá
Kravám nabízet jen tu nejhodnotnější píci – šťavnatou 

trávu a byliny a z nich usušené to nejkvalitnější seno. A ony 
to jako „poděkování“ vracejí celoročně v kvalitě nejlepšího 
mléka „Heumilch“.

Nejlepší sýr lze vyro-
bit pouze z nejlepšího 
mléka. A nejlepší mléko je 
v kvalitě „Heumilch“. Toto 
ví rodina Woerle velmi 
dobře už více než 125 let. 
Mléčná surovina v té nej-
vyšší kvalitě zpracová-

vané ve společnosti Woerle pochází výlučně od spokojených 
krav z oblastí Flachgau a MondSeeLand, kde, jak říká pan 
Gerhard Woerle, žijí dojnice v souladu s přírodou. V létě se 
pasou na loukách a podhorských pastvinách (almách), kde 
spásají výživnou čerstvou trávu, v zimě pak dostávají to nej-
lepší voňavé seno z této píce a na minerály bohatý obilný šrot. 
Výživná hodnota této krmné dávky se pak promítá ve vysoké 
kvalitě mléka. Zastoupení květin, bylin a trav na zdejších pas-
tvinách je velice rozmanité a čítá více než 1000 botanických 
druhů. A to vše se odráží také v chuti a vůni mléčné suroviny. 
A jak tu dobře všichni vědí: Mléko „Heumilch“ je to nejlepší 
mléko, což obzvláště platí pro sýraře.

A k tomu je možné ještě dodat, že je Salcbursko v porov-
nání se zemědělstvím v Evropské unii zcela právem pova-
žováno za „ekologickou oblast Evropy“. 84 % zdejších 
zemědělských podniků se účastní Rakouského programu pro 
ochranu životního prostředí a přírodních stanovišť chránících 
zemědělství (ÖPUL). Farmy ÖPUL spravují 94 % orné půdy 
a luk v souladu s přísnými požadavky environmentálního pro-
gramu. 47 % všech zemědělských podniků je ekologických 
s výrobou biomléka a dalších 41 % nepoužívá při hospodaření 
jakákoliv syntetická hnojiva a pesticidy.

Kvalita, kvalita a zase kvalita…

Vysoká kvalita mléka, dodržování přísných technologic-
kých a bezpečnostních zásad a skvělá konečná chuť sýrů tu 
stojí na předním místě zájmu. Samozřejmě se to promítá do 
všech možných mezinárodních standardů kvality, které byly 
společnosti Woerle přiznány, ať už se jedná o IFS, GFSI, ISO, 
nebo non-GMO, Woerle-BIO, HALAL, HACCP a další.

A komu  čest, tomu čest! Sýry ze společnosti Woerle zís-
kávají nejedno ocenění jak v Rakousku, tak na mezinárodních 
sýrařských soutěžích. Nejvyšší sýrařskou cenou v Rakousku, 
udělovanou agenturou Agrarmarkt Austria (AMA), je zlatá 
soška „Käsekaiser“ (Sýrový císař), kterých má pan Woerle ve 
své „sbírce“ už jedenáct. A to je skutečná pocta.

„Käsekaiser“ je cenou, která pro rakouské sýraře před-
stavuje jakéhosi pomyslného „Oskara“ udělovaného ve světě 
hollywoodského fi lmového průmyslu. A pan Gerhard Woerle 
má kromě těch jedenácti výrobkových ještě jednoho: získal ho 
v roce 2012 za své celoživotní sýrařské dílo. A zcela zaslou-
ženě.

Co říci na závěr?

Rakouská rodina Woer-
lových je velmi známá, je velmi 
úspěšná a už dávno se stala 
pevnou součástí rakouského 
sýrařského dědictví a tra-
dice. Přesvědčit se o tom 
může snadno každý. Stačí 
si zakoupit v Rakousku nej-
oblíbenější Woerle Emmen-
taler – Der Milde, vyrobený 
z nekvalitnějšího „Heu-

milch“ mléka, který dozrává nejméně po dobu tří měsíců, 
nebo horský sýr Heubauer, který získal ocenění na světové 
sýrařské výstavě ve Wisconsinu, či jemný alpský sýr Groß-
glockner. Dalším mým oblíbencem vedle předchozích je 
pikantní Mondseer, sýr, jehož tradice výroby v Rakousku 
spadá až do roku 1830, kdy ho vyráběli mniši v jednom 
klášteře u jezera Mondsee. Na povrchu je voňavý červený 
maz, který tomuto sýru propůjčuje velmi příjemně koře-
něný a až pikantní chuťový podtón. Takto bych mohl vyjme-
novat ještě mnoho skvělých výrobků z „dílny“ Woerlových
sýrařů. 

Nakonec nesmím zapo-
menout na jejich skvělé 
tavené sýry – u Woerlů nemají 
krávu „veselou“, tady mají 
dokonce krávu „šťastnou“. 
A stejně, jako se stala oblí-
bená francouzská značka svě-
tovým pojmem, tak to platí 
i o té šťastné Happy Cow od 
jezera Wallersee. Tak neza-
pomeňte ani vy tyto sýry brzy 
ochutnat! �
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Podskalská 
slaví 150 let 

pivovarského oboru

Ing. MILAN CHMELAŘ,
ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská 

Historie

V Praze na pravém břehu Vltavy, těsně za Vyšehradskou 
skálou se nachází oblast Podskalí. Toto místo bylo ješ-

tě do přelomu 19. a 20. století známé nízkými domečky, 
mezi nimiž dominovala Podskalská třída. Břeh Vltavy byl 
ještě nezpevněný a sloužil jako cílová stanice pro vory se-
stavené ze šumavských stromů. Na počátku Podskalí byla 
tzv. Celnice, kde bylo dle počtu vorů vytínáno clo, a proto 
se dodnes tomuto místu říká Výtoň. Dovezený šumavský 
poklad pak sloužil zejména pro stavbu mnoha pražských 
domů a krovů střech (dodnes funkčních). 

Stejně jako Vltava, která má svůj pramen, do něhož při-
tékají četné potůčky, potoky, říčky a řeky, aby vytvořily v Praze 
mohutnou řeku, se vyvíjela historie Vyšší odborné školy eko-
nomických studií, Střední průmyslové školy potravinářských 
technologií a Střední odborné školy přírodovědné a veteri-
nární v Podskalské ulici v Praze. A tak chceme-li dohlédnout 
k historickým pramenům (kořenům) naší školy, musíme se 
vrátit o 150 let zpět do doby vonící vorařskou atmosférou, 
kde statní voraři po odvedené práci rádi navštěvovali místní 
pivnice a restaurace, aby načerpali síly na další cestu. A právě 
v této atmosféře začíná zrod školy, který je následně zazna-
menán v časové posloupnosti:

1868 založení pivovarské školy Janem Michaelem Scharym – 
majitelem pivovarů „Na Slovanech“ a u „Virlů“, s názvem 
„První veřejná sladovnická škola v Praze“. Scharyho škola 
představovala ve své době první vzdělávací institut stře-
doškolského typu v rámci celé tehdejší rakousko-uherské 
monarchie. Zakladatel, jehož oba pivovary se objevují 
i v literárním díle Ignáta Hermanna, např. „U snědeného 
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krámu“, byl i štědrým mecenášem této školy, která měla 
od roku 1884, obdobně jako Univerzita Karlova a České 
vysoké učení technické, dvě části, českou a německou. 
Doba výuky byla jeden rok, školní rok začínal 1. října 
a končil 30. červnem následujícího roku (je zajímavé, že 
model její organizace a celkovou dobu výuky si převzal 
i Baťa do svých Závodních škol práce). Pivovarská škola 
měla i svoji dobře vybavenou laboratoř pro analýzy piva 
a sladu. 

1881 převzalo správu školy Společenstvo pražských sládků 
a Spolek pro průmysl pivovarský v Království českém, 
o dva roky později byla tato škola uznána státem, přejme-
nována na „První veřejnou sladovnickou školu v Praze“ 
a měla své sídlo v bývalém svatováclavském semináři 
v Husově ulici č. 5 na Starém Městě.

1910 škole vznikla konkurence, neboť při tehdejším 
Výzkumném ústavu pro průmysl pivovarský byla v roce 
1910 založena Vyšší pivovarská škola, kterou současně 
řídil ředitel tohoto výzkumného ústavu. Výuka na Vyšší 
škole, která od roku 1911 byla situována v nově vybudo-
vaném domě „U zlaté husy“ na pražském Václavském 
náměstí, byla delší, trvala dva roky (čtyři semestry) a pod-
mínkou pro přijetí ke studiu bylo předepsané školní vzdě-
lání a minimální dvouletá praxe v pivovarech. Školné 
bylo v roce 1912 za první rok 200 korun a za druhý rok 
500 korun, což na tehdejší dobu byly jistě nemalé peníze, 
např. měsíční plat sladovníka nebo strojníka v pivovaru 
byl sto korun měsíčně a deputát ve výši čtyř až šesti litrů 
piva denně. 

1914 již ve válečné době konkurence škol skončila dohodou, 
podle které byl zrušen Výzkumný ústav, obě školy a labo-
ratoř a jejich majetek převzala Jednota pro vydržování 

Výzkumného ústavu pro průmysl pivovarský v Praze. 
Tato Jednota zřídila Vědecké ústavy pivovarské, v jejichž 
rámci působila i nově zřízená Vyšší pivovarnická
škola. 

1918 byla Vyšší pivovarnická škola doplněna ještě Nižší 
pivovarskou školou. Obě školy pracovaly dohromady až 
do roku 1944, kdy byly v době okupace německými úřady 
uzavřeny.

1945 po konci války byla obnovena pouze činnost Vyšší pivo-
varské školy. Tato měla své sídlo společně s Výzkumným 
ústavem pro pivovarský průmysl v Pivovarském domě na 
rohu Ječné ulice a Lípové ulice až do roku 1950.

1950 se Vyšší pivovarská škola přestěhovala do Podskalské 
ulice do objektu bývalé Městské dívčí a odborné školy 
rodinné a živnostenské v Praze II., takzvané „Rodinky“, 
a spojila se s Vyšší průmyslovou školou potravinářské 
chemie, která byla přímou pokračovatelkou liho-
varské školy založené v roce 1881 v dnešním Havlíč-
kově Brodu (tehdy Německém Brodu) se všemi jejími
úkoly. 

1952 se na Vyšší průmyslové škole potravinářské chemie 
vyučovalo pivovarnictví, lihovarnictví, mlékárenství, 
zpracování mouky, zpracování masa, cukrovarnictví, cuk-
rovinkářství a technologie zpracování tuků. 

1959 se tato Vyšší průmyslová škola dále transformovala 
na Střední průmyslovou školu potravinářské techno-
logie, známou jako „Podskalská průmyslovka“ a jistě 
není v České republice jediný pivovar, kde by nepůsobil 
alespoň jeden absolvent této jediné střední odborné školy 
se zaměřením na pivovarský a sladařský průmysl v České 
republice. Podskalská průmyslovka pokračuje nejenom ve 
výuce pivovarských předmětů.
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Od 60. let 20. století se změnily osnovy a jako jediná škola 
v České republice vyučovala kvasnou technologii a výrobu 
cukru a cukrovinek. Pro praktickou výuku výroby piva byl 
v této škole koncem šedesátých let instalován malý školní 
minipivovárek s měděnou varnou 30 litrů, který se v roce 
2007 repasoval a je umístěn spolu s nerezovým pivo-
várkem ve třetím poschodí.

1993 získala další moderní školní pivovárek s celonerezovou 
varnou o obsahu přibližně 60 litrů. 

2004 škola se sloučila se školní jídelnou v téže budově.
2005 škola se sloučila s Vyšší odbornou školou, která sídlila 

od roku 2007 v přízemí a v prvním patře v prostorách po 
bývalé SŠ společného stravování. 

2007 škola v další optimalizační vlně zřizovatele HMP byla 
spojena se Střední průmyslovou školou technologie masa, 
sídlící v Navrátilově a v Pštrossově ulici. 

2017 ve školním pivovaře proběhla rekonstrukce a provoz 
byl komplexně upraven na veškeré operace a činnosti pro-
bíhající v minipivovarech.

Škola v průběhu let měnila svého majitele či zřizova-
tele. V současnosti je zřizovatelem Hlavní město Praha. Na 
utváření novodobých dějin školy v Podskalské ulici se podí-
lely stovky pedagogů a nepedagogů, v jejichž čele na pozici 
ředitele školy působili: 

Ing. Kostečka (1950–1955)
Ing. Dr. Maruška (1955–1959)
Dr. Drozda (1959–1964) 
Ing. Daněk (1964–1990)
Ing. Ivan Houska (1990–2005)
Ing. Milan Chmelař (2005–dosud)

Současnost

Vyšší odborná škola ekonomických studií, 
Střední průmyslová škola potravinářských technologií 

a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, 
Praha 2, Podskalská 10

V současné době se na škole v budovách v Podskalské a v Na-
vrátilově ulici vyučují tyto obory:

I) střední škola – studijní obory s maturitní zkouškou:
 1) denní čtyřleté studium:
  a)  RVP: Přírodovědné lyceum – ŠVP: Přírodovědné 

lyceum
  b)  RVP: Analýza potravin – ŠVP: Analýza potravin

  c)  RVP: Ekologie a ochrana životního prostředí – 
ŠVP: Ekologie a ochrana životního prostředí

  d)  RVP: Technologie potravin – ŠVP: Zpracování 
mouky, technologie pekařských a cukrářských 
výrobků

  e)  RVP: Technologie potravin – ŠVP: Technologie 
piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

  f)  RVP: Technologie potravin – ŠVP: Technologie 
zpracování masa a masných výrobků

  g)  RVP: Veterinářství – ŠVP: Veterinářství

 2) dálkové pětileté studium: 
  a)  RVP: Technologie potravin – ŠVP: Zpracování 

mouky, technologie pekařských a cukrářských 
výrobků

  b)  RVP: Technologie potravin – ŠVP: Technologie 
piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů

II) vyšší odborná škola: 
 1) denní tříleté studium:
  a)  Účetnictví a fi nance
  b) Personální řízení
  c) Veřejná správa 
  d) Potravinářská technologie a biotechnologie
  e) Podnikání malých a středních fi rem
  f)  Ekonomika a provoz zájmových chovů

 2) dálkové tříleté studium:
  a) Účetnictví a fi nance
  b) Personální řízení
  c) Veřejná správa
  d) Podnikání malých a středních fi rem
  e) Ekonomika a provoz zájmových chovů

�

V návaznosti na uvedené významné výročí
škola pořádá v sobotu 29. září 2018 

v rozmezí 9:00–16:00 hod.

výroční
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
do všech prostor budovy včetně školní pekárny

a školního pivovaru spojený s degustací školních výrobků.

Absolventi pivovarského oboru
po předložení maturitního vysvědčení obdrží

drobnou pozornost jako připomínku kulatého výročí.

Těšíme se na Vaši účast!
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Životní cesta 
Ivana Housky: 
z brusiče kovů 

se stal pedagog 
i respektovaný 

krizový manažer 
z Podskalské

Když se řekne, že nějaká vzdělávací instituce je úspěšná, tak 
každého hned napadne, že ji tvoří úspěšní absolventi, tedy 

ti, kteří to někam dotáhli, byli nebo jsou úspěšní ve své profesi. 
Další hned dodají, že sem nesporně patří i učitelský sbor. Ne-
boť čím by byli žáci, studenti, kdyby nebylo schopných, vzdě-
laných, mnohdy přísných a spravedlivých vyučujících. A určitě 
je i skupina těch, kteří tvrdí, že aby byli studenti úspěšní, peda-

Předchůdkyně dnešní průmyslovky, pivovarská 
škola, byla založena legendárním J. M. Scharym 
Na Slovanech a U Vintrů v lednu 1868. Byla to 
v tehdejší rakousko-uherské monarchii první 
vzdělávací instituce středoškolského typu v oboru. 
Škola fungovala s krátkým přerušením v letech 
1944–1945 a obnovena po válce. V roce 1952 se 
Vyšší pivovarnická škola přestěhovala do Pod-
skalské ulice a stala se součástí Vyšší průmyslové 
školy potravinářské chemie. Tam se začalo učit 
pivovarnictví, lihovarnictví a další obory. Od šede-
sátých let, po změně osnov, se v Podskalské jako 
jediné škole v tehdejším Československu vyučo-
vala kvasná technologie a výroba cukru a cuk-
rovinek. Pro praktickou výuku byl v šedesátých 
letech instalován malý pivovar. Od roku 1959 se 
škola transformovala ve Střední průmyslovou 
školu potravinářské technologie. Od roku 1993 
má moderní pivovárek s celonerezovou varnou 
o obsahu 80 litrů. Další vývoj školy je uveden v jiné 
části textu.

Ivan Houska s manželkou při uvedení do síně slávy
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gogové schopní je něco na-
učit, musí existovat místo, 
kde mohou kantoři vzdělá-
vat a žáci se vzdělávat. Škol-
ní budova, její zázemí, tech-
nické vybavení a mnoho 
dalších nezbytností. Platí-li 
to někde obzvlášť, potom to 
platí v případě pražské pod-
skalské průmyslovky. Ta 
v sobě totiž, snad po celých 
150 let existence ve větší či 
menší míře, naplňuje všech-
ny tři klíčové atributy. A kdo 
z toho v mnoha ohledech vý-
razně profi tuje? Především 
české pivovarství a sladař-
ství, i když dnes je Podskal-
ská i o jiných oborech.

A tím se dostáváme k hledání odpovědi na otázku, proč 
patří české pivovarství a sladařství ke světové špičce. Ne 
každý si totiž uvědomí, že je to dáno i nezpochybnitelnou kva-
litou českého školství, a to od toho učňovského přes střední 
a vysokoškolským konče. Jsou to právě pedagogové, kteří 
přinášejí do pivovarství především odbornost, ale to není to 
jediné. V dnešní době i to, co není u jiných odvětví běžné, tedy 
lásku k oboru i stavovskou hrdost. Nestal by se z něj respek-
tovaný obor a bez nadsázky odvětví, které Českou republiku 
dlouhodobě proslavuje doma i za hranicemi.

Aby se náš pivovarský rezort rozvíjel, musí mít i odpo-
vídající zázemí. Vedle odbornosti dané učitelským sborem 
i technicko-technologické vybavení a tolik potřebné propo-
jení s praxí. A to je z velké části dáno vztahem, který si žáci 
a studenti ke své vzdělávací instituci vytvoří. Právě vážnost 
ke vzdělávání a respekt k tomu, co jim škola přinesla, ať již 
jako učiliště nebo třeba fakulta, pomáhají vazby vytvořit 
a udržovat. A má-li to škola, jak se dnes moderně říká, v sobě 

zakódované, dlouhodobě to prospívá profesní úrovni celého 
odvětví.

Takovou institucí je u nás nepochybně „podskalská“ 
střední škola, jejíž vznik se datuje do roku 1868. A aby škola 
přežila mnohé nástrahy ekonomicko-politického vývoje uply-
nulých stopadesátí let, musí mít i ty, kteří se zaslouží o její 
životaschopnost tím, že ji vedou. Jsou to nebo byli ředitelé 
školy, tedy především manažeři výuky – ať se nám to spojení 
zdá poněkud kostrbaté. A právě Podskalská, která má dnes 
název s nadsázkou delší než řeka Vltava, která teče snad dvě 
stě metrů od jejích dveří – Vyšší odborná škola ekonomických 
studií a Střední průmyslová škola potravinářských techno-
logií, měla a má štěstí na ředitele. A jedním z nich je i Ing. Ivan 
Houska, který školu vedl v letech 1990 do roku 2005. 

Dlouholetý pedagog měl vlastně velké štěstí i výhodu. 
Poznal vzdělávací proces, učňovské a středoškolské prostředí 
na vlastní kůži a jeho rukama, jak sám říká, prošla snad tisí-
covka studentů, dnes odborníků v pivovarech a sladovnách 

Škola po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci FOTO: PORT/jv 

I. Houska se svým nástupcem M. Chmelařem v chloubě Podskalské v laboratoři  FOTO: PORT/jv

Šestiletý čtenář Ivan Houska
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celé České republiky; někteří z nich působili nebo působí také 
v zahraničí. A zamýšlíme-li se nad jeho profesním životem, 
musíme si položit otázku. Kdo je vlastně Ing. Ivan Houska? 
Je to dlouholetý pedagog, který velmi rád učil odborné před-
měty? Nebo soustavný budovatel školy, který se zasloužil 
o její rozvoj tím, že velmi dbal o její údržbu a výstavbu? 
Nebo dokonce, dnes velmi moderní charakteristikou krizový 
manažer, jenž dovedl školu proplout mnoha peřejemi, které 
mu složitá doba vytvořila a s níž si poradil způsobem, který 
možná ocení až budoucnost? Vlastně vše uvedené. Ale mohlo 
být vše i jinak. Jeho životní příběh, podobně jako u některých 
jiných, mohl nabrat úplně jiný směr. A české odborné školství 
tak mohlo přijít o osobnost, která v něm zanechala svou neo-
pakovatelnou roli.

Ivan Houska se narodil ve středostavovské rodině
9. listopadu 1941 v Praze. Laskavé rodinné prostředí respek-
tující základní lidské hodnoty i masarykovskou fi lozofi i jej 
celoživotně ovlivnilo. Po maturitě na Jedenáctileté střední 
škole v Praze-Vršovicích v roce 1958 však nastává období, 
které vnímá jeho původ jako překážku pro přijetí na vysoké 
školy. Není přijat – přes dobré výsledky – na Vysokou školu 
ekonomickou v Praze, a tak nastupuje jako nekvalifi kovaný 
dělník, brusič kovů, do tehdejšího podniku JAWA. Po roce 
není situace jiná. Ani úspěšná přijímací zkouška neznamená 
cestu ke studiu na lékařské fakultě UK. Až vynucené daro-
vání činžovního domu státu mu otevírá, již jako dělnickému 
kádrovi, možnost vystudovat Vysokou školu chemicko-tech-
nologickou v Praze. Rodinné prostředí následně ovlivňuje 
Houskovo rozhodování v tom, že nastupuje jako učitel do 
učňovského školství pro budoucí kuchaře, číšníky apod. Toto 
období charakterizuje Ivan Houska následovně: „Pedago-
gická profese mě postupně naučila, jak oslovovat mladší gene-
raci, jak ji zaujmout, jak hledat formy vzdělávání, které by bylo 
pro ni přijatelné a zajímavé. Tahle nelehká práce mě však zau-
jala natolik, že se pro mne nakonec stala celoživotní výzvou.“

Po krátké emigraci v SRN se vrací zpět do Českoslo-
venska. Nemohl opustit zemi, kde spolu se ženou, kterou 
mimochodem poznal během svých studií na VŠCHT, zapustil 
hluboké kořeny. Když se naskytla příležitost začít pracovat 
na tehdejší Střední průmyslové škole potravinářských tech-
nologií, rozhodl se ji využít. V září 1969 nastupuje na dnes 
již velmi známé a proslulé adrese: Podskalská 10, Praha 2. 
Hned po nástupu jej uvítalo, jak často připomíná, vysoce 
odborné, ale i velmi příjemné pracovní prostředí a tým vedený 

Ing. Josefem Daňkem. S uznáním vzpomíná na své kolegy dr. 
Milana Tvrdoně, Ing. Jan Polánka, Ing. Jiřího Krühna, Ing. 
Eliška Belšánovou, dr. Václava Drozda a řadu dalších. „Dali 
mi mnohé a já jim dodnes děkuji a dlužím za řadu znalostí 
i vědomostí a jejich ochotu podělit se o své zkušenosti,“ říká 
ing. Houska. „Dodnes si uvědomuji, co pro mne vstup do školy 
se vší její jedinečností, specifi kou i rozmanitostí v českosloven-
ském vzdělávacím systému znamenal,“ dodává. 

V letech 1970–1972 rozšiřuje své odborné vzdělání o stu-
dium pedagogiky a vyučuje chemii, technologii a provozní 
praxi, stává se rovněž třídním učitelem. To mu umožňuje 
seznámit se blíže s životem a problémy studentů a hledá cesty, 
jak jim pomoci v nesnázích nebo hledat uplatnění v životě.

Postupně nabyté pedagogické znalosti a zkušenosti 
uplatňuje vedle denního studia také při výuce v kurzech pro 
pracovníky kvasného, a především pivovarského oboru. Jeho 
odbornost je natolik ceněna, že od roku 1974 na dlouhých
17 let působil jako předseda maturitních komisí po celé České 
republice.

Rok 1989 znamenají pro Ivana Housku další posun 
v profesním růstu. Školu neopouští nikdo ze stabilizovaného 
a profesně respektovaného týmu. Avšak odchází dlouho-
době nemocný ředitel a na jeho místo je po úspěšně zvlád-
nutém výběrovém řízení, do něhož jej navrhli sami kolegové, 
vybrán právě ing. Houska. Nechme jej toto jistě složité 
období komentovat: „Po nástupu jsem si kladl řadu otázek: 
Jak se osvědčím v nové funkci? Jak mne přijme učitelský sbor? 
Jak se celospolečenské změny odrazí v charakteru práce ředi-
tele školy?“ A s vážnou tváří a spíše se zamyšlením dodává: 
„Proměna z řadového učitele v manažera, kterým ředitel školy 
bezesporu je, znamenala nejen změnu osobního postavení, 
ale především potřebu reagovat dnešními slovy na řadu výzev: 
na měnící se situaci a růst konkurence ve školství, na pokles 
demografické křivky a v neposlední řadě také na měnící se 
požadavky praxe, na kterou jsme studenty připravovali.“

Postupně se obměňuje tým pedagogů, do kterého stále 
častěji přicházejí odborníci z pivovarských a obecněji i potra-
vinářských oborů. Mezi ně patří jednak absolventi školy, 
jako např. Ing. Dana Jungrová nebo Ing. O. Koza, jednak 
významné pivovarské osobnosti, jako jsou ing. Procházka, 
prof. G. Basařová a doc. J. Čepička z VŠCHT Praha nebo
dr. K. Kosař z VÚPS, a. s. Ukazuje se, jak cenná byla a je pro 
SPŠPT spolupráce s Českým svazem pivovarů a sladoven. 
Připravují se společné postgraduální kurzy. Významným 
momentem bylo vydání učebnice Technologie výroby sladu 
a piva. Rostoucí počet exkurzí do výrobních závodů pivovar-
ského sektoru jen potvrzuje tolik potřebné spojení vzdělání 
s praxí. Významným počinem je dar školního pivovárku, který 
škole věnoval Staropramen. Spolu s VŠCHT plní škola rovněž 
funkci fakultního pracoviště pro studenty vysokých škol se 
zaměřením na pedagogiku. Neméně důležité je i postupné 
budování školy, aby lépe plnila odborné a pedagogické úkoly. 

Z ředitele se stále více stává manažer, který musí 
kromě základních školských úkolů plnit úkoly související 
s rekonstrukcí budovy: vybudování nové kotelny, zlepšování 
interiérů, sociálních zařízení, a především budování techno-
logických zařízení, která umožní tolik potřebné vzdělávání 
studentů v oblasti výpočetní techniky, knihovny, a nezapo-
meňme ani na školní hřiště. A to vše v době, kdy rozpočty 
jsou stále napjatější. Ivan Houska nikdy neopomene připo-
menout cennou spolupráci a podporu, kterou škole věnuje 
ČSPS a jeho členové. „Možnost odborných praxí je neoceni-
telná a patří k těm momentům, které školu odlišily a dodnes 
odlišují od konkurence a umožnily jí překonat také nejkritičtější 
období dosavadní existence,“ poznamenává. „Zvláště bych 
chtěl ocenit podporu, kterou škola měla v osobě Ing. Františka 

Ivan Houska s nezapomenutelnou olympioničkou Věrou 
Čáslavskou 
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Krakeše a dalších osobností z pivovarských a sladařských 
fi rem. Bez nich bychom již dnes nebyli,“ dodává. 

Osud školy však nebyl vždy jen spojen s vzdělávacím 
procesem. Několikrát se nad její existencí objevily mraky, 
ze kterých mohlo nikoliv zapršet, ale něco mnohem horšího. 
Byla totiž zpochybňována její další samostatná existence. 
K tomuto nesporně velmi složitému období ing. Houska 
poznamenává: „Protipólem mých radostných dnů byly vrásky 
na čele v souvislosti s řešením budoucnosti a existence pod-
skalské školy. Chtěl jsem zajistit její budoucnost. Po letech 
obhajování její důležitosti jsem nyní klidnější.“ 

Nakonec se řediteli Houskovi a jeho týmu podařilo školu 
ubránit před snahou začlenit ji pod jinou vzdělávací insti-
tuci a zachovat mj. i pivovarskou a sladařskou specializaci. 
Jedním z rozhodujících momentů bylo, že podskalská prů-
myslovka vlastně nikdy ve svém organizačním a vzdělávacím 
vývoji nezaostala. 

Složitá jednání o správcování školní budovy, dnes již 
areálu, nebo hledání nových oborů lépe odpovídajícím techno-
logickým změnám i požadavkům hospodářství země zname-
naly vedle velkého množství práce i řadu až diplomatických, 
a především trpělivých jednání. „A nesmíme zapomenout 
na to, že díky tolik oceňovaného vztahu s praxí škola nejenže 
přežila, ale stále se rozvíjí,“ říká s hrdostí i radostí v hlase 
bývalý ředitel Houska. S lehkým uzarděním nebere dosažené 
výsledky jen jako svou zásluhu. „Měl štěstí, že se mnou spolu-
pracovali lidé jako můj zástupce Mgr. Václav Krámek, u něhož 
jsem si vždy cenil jeho matematické přesnosti, důslednosti, 
vytrvalosti dovést akce do konce a bez něhož jsem si nedovedl 
chod školy představit.“ Pln respektu však hovoří i o dalších 
spolupracovnicích: „Pravou rukou mně po mnohá léta byla 
paní Zdena Krásová, vedoucí sekretariátu. Jedinečná ve spo-
lehlivosti, přehlednosti a se společenskou noblesou. A nemohu 
opomenout paní Olgu Wollmannovou, která jako vedoucí eko-
nomického úseku proslula nekompromisním výkladem práv-
ních předpisů, což škole mnohokrát pomohlo.“

Pro každou vzdělávací instituci jsou však klíčové 
výsledky její činnosti, kvalita studentů. Ivan Houska a jeho 
pedagogický tým byli zvláště hrdí na studenty, kteří jejich 
školu absolvovali. Mezi nimi nalezneme řadu vynikají-
cích odborníků jak z pivovarské praxe (i když to platí i pro 
jiné obory, které se na Podskalské studují), tak i těch, kteří 
působí jako pedagogičtí nebo vědečtí experti. S řadou z nich 
se scházejí dodnes. Seznam je dlouhý a riskujeme, že někoho 
nezmíníme. Ale uveďme např. jména Václav Berka, Jiří 
Boček, Jiří Faměra, Jaromír Fiala, David Hořejší, Miroslav 
Koutek, Jana a Karel Melzochovi, Tomáš a Richard Paulů, 

František Šmíd, Jan Šuráň, Josef Zákravský, Vlastimil Zedek, 
Pavel Zítek a mnoho, mnoho dalších. „Víte, kvalita studentů 
hrála nakonec asi rozhodující roli v době, kdy se o budoucnosti 
i samostatnosti školy rozhodovalo,“ vzpomíná na nelehké 
období bývalý ředitel školy Ivan Houska. „Nebylo přece 
možné jediným škrtem pera vymazat z mapy českého školství 
tuto jedinečnou vzdělávací instituci. Kdosi kdysi řekl, že vzdě-
laný sládek je nejznámějším českým vyslancem v celém světě, 
a já s tímto názorem souhlasím o to více, že se naše škola o to 
tak trochu zasloužila,“ dodává dnes s úsměvem, ale třeba tzv. 
optimalizace pražského školství v roce 2003 mohla být pro 
Podskalskou „konečnou“.

Je-li na něco Ivan Houska velmi hrdý, tak i na mimo-
školní činnost školy. „Nedílnou společenskou událostí života 
naší školy byly a jsou maturitní plesy. Vzpomínám nejen na 
společenskou úroveň, krásu mládí, hrdost rodičů nad svými 
potomky, ale i na bohaté tomboly díky štědrým sponzorům, 
neboť ‚potravinář všude bratra má‘. Pravda, některé výhry se 
mohly vydávat až po plese a pouze dospělým osobám,“ dodává 
ing. Houska s úsměvem. 

Nejen odborným, ale především kulturně poznávacím 
výchovným počinem bylo navázání dlouholeté výměnné spo-
lupráce po roce 2000 se známým francouzským potravinář-
ským zemědělským lyceem Lycée Agricole de Chartres – La 
Saussaye, Sours. „Viděli jsme centra kultury, jako jsou Paříž, 

Při odborné exkurzi v Paříži v roce 2002 – I. Houska druhý 
zprava, Ing. O. Koucký, tehdy student v Podskalské a dnes 
ředitel Starobrna (druhý zleva) 

Sportovní legendy na oslavách sedmdesátin F. Šťastného, sedící 
první zprava, vedle E. Zátopek a D. Zátopková; a stojící Jan 
Veselý (druhý zleva), Jan Lingner, ředitel nadace českosloven-
ských sportovců (pátý stojící zprava) a I. Houska (na snímku 
vpravo nahoře)

Tým profesorů SPŠPT na snímku z r. 1984 – I. Houska ve 
3. řadě, třetí zprava 
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Orleans, Normandie. Bylo nám umožněno vidět některé potra-
vinářské závody, jejich technickou úroveň. Inspirativní bylo 
seznámení se s organizací a chodem jejich školy,“ pozname-
nává a s hrdostí dodává: „Nedali jsme se ale zahanbit a Fran-
couze jsme šokovali krásou Čech a úspěšnými potravinářskými 
závody. Obdivovali lokalitu, vybavení a chod školy. Měli jsme 
co ukázat.“ 

Škola se pod Houskovým vedením rovněž stala místem, 
které se dlouhodobě sponzorsky podílelo na činnosti nadace 
pro bývalé vynikající československé a české sportovce 
a olympioniky. S přispěním členů pedagogického sboru 
organizovali setkání a další formy podpory pro ty, kteří nás 
proslavili na sportovním poli doma i v zahraničí. Na setkání 
s nadací pro českou reprezentaci, např. s Danou Zátopkovou, 
hokejistou Františkem Tikalem, cyklistou Janem Veselým, 
motocyklistou Františkem Šťastným, veslaři bratry Svojanov-
skými, Věrou Čáslavskou a mnoha dalšími, Ivan Houska rád 
vzpomíná. „Možná to zní neskromně, ale oslava sedmdesátých 
narozenin Františka Šťastného za účasti mnoha významných, 
a především vynikajících československých reprezentantů byl 
pro mne nejen velkou radostí, ale i něčím, co ve mně zanechalo 
nezapomenutelné dojmy,“ vzpomíná na olympioniky i naše 
přední sportovce s neskrývaným dojetím Ivan Houska. „Přece 
mně dovolte jednu zvlášť osobitou vzpomínku. Říkám Františ-
kovi Šťastnému, že by se s ním chtěl seznámit jeden významný 
funkcionář. A jeho reakce, když jsem mu řekl jméno oné osoby? 
S úsměvem jemu vlastním a nezaměnitelným slovníkem již 
ovlivněným ochutnanými nápoji poznamenal ‚Na toho seru, ten 
mně nepředjel‘,“ dodal již s širokým úsměvem Ivan Houska.

Přes řadu nesporných úspěchů školy a faktem, že byla 
chápána jako respektovaná vzdělávací instituce, však i na ni 
dopadaly snahy reorganizovat české školství, ať již byly motivy 
jakékoliv. Důležitým rokem byl pro SPŠPT a ing. Housku rok 
2004. „Převzali jsme školní jídelnu a v následujícím roce, po 
velmi složitých jednáních a fúzi s vyšší odbornou školou ekono-
mického zaměření, jsme se stali nástupnickou školou. Bylo to 
vítězství rozumu a znamenalo to pro školu budoucnost,“ říká 
dnes s hrdostí v hlase ing. Houska. 

To se stalo příležitostí k dalšímu rozvoji vzdělávací insti-
tuce v Podskalské a také momentem, kdy se Ing. Ivan Houska 
rozhodl předat ředitelskou funkci svému mladšímu nástupci. 
K 31. 12. 2005 jako ředitel skončil. Již se nejedná o malé 
středoškolské pracoviště, ale o instituci, která zahrnuje pět 
potravinářských oborů a sedm ekonomických. Škola měla při 
předávání nejen tři odborné zástupce ředitele, ale také 79 uči-
telů a 23 nepedagogických pracovníků. Nabízela studium ve 
46 třídách a měla 1120 žáků. „Měl jsem šťastnou ruku, když 

jsem do funkce svého nástupce navrhl Ing. Milana Chmelaře, 
který se po mně ujal vedení školy,“ říká s vážným výrazem ve 
tváři I. Houska a dodává: „On totiž spojuje nejen profesní způ-
sobilost, ale to, co je pro školu velmi významné a co lze nazvat 
podskalskou krví.“ 

Se školou se však Houska neloučil a působil na ni 
několik dalších let v nové roli. Ta zahrnovala mj. pokračování 
v trendu spolupráce s praxí, tedy institucemi, do nichž absol-
venti nastupovali do pracovního procesu nebo pokračovali 
ve studiu, především na pražskou Vysokou školu chemicko-
-technologickou. Měl na starosti i nábor studentů na školu, 
využíval svých zkušeností při modernizaci laboratoří, údržbě 
majetku školy, jako jsou fasáda, okna nebo hřiště.

Přesto bývalý ředitel se zdvořilostí jemu vlastní neopo-
mene komentovat něco, co jej přece jen v souvislosti s „jeho 
školou“ trochu mrzí: „Když se ale dnes podívám na její název, 
cítím rozpaky. Kdeže se skrývá v názvu její původní odbor-
nost? Přeci na prvním místě to je pivovarnictví, sladovnictví 
v původním svém poslání. Mělo by se doladit…“

Nabízí se otázka. Měl Ivan Houska čas i na nějaké 
koníčky, nebo byl zcela pohlcen prací? „Ale ano, člověk nesmí 
žít jen prací. Se spolupracovníky jsme procestovali celou západní 
Evropu. A samozřejmě i chalupaření. Zabývám se totiž restau-
rováním staré roubené chalupy z roku 1790. A chvilka zbyla 
i na cyklistiku nebo na kulturu, zvláště na divadlo a koncerty.“

Velmi důležité je pro Ivana Housku rodinné zázemí, které 
vytváří jeho manželka Andrea. Dlouhodobě se věnovala jako 
profesorka na středních školách výuce psychologie a pedago-
giky. Mají spolu dvě dcery. Je čtyřnásobným dědečkem.

Připomeňme si, jaké životní motto Ing. Ivan Houska 
uvedl při příležitosti uvedení do Síně slávy českého pivovarství 
a sladařství, které mu Český svaz pivovarů a sladoven udělil 
v roce 2009: „Měl jsem velké štěstí pracovat v oboru, který je 
velmi zajímavý a který mně přinesl mnoho složitých i zajíma-
vých momentů. Umožnil mně být nejen pedagogem, ale také 
manažerem v jedné osobě, navíc v oblasti, na kterou můžeme 
být u nás hrdí. Vždyť kolik je škol obdobného typu v Evropě? 
A vzdělaný český sládek, to je pojem nejen u nás, ale leckde ve 
světě. Jsem rád, že jsem mohl být u toho v době, kdy se tihle kluci 
na svou profesi připravovali. Dnes šíří slávu českého piva u nás 
i v zahraničí,“ dodává s hrdostí v hlase Ivan Houska.

Snímky, n ení-li uvedeno jinak: osobní archiv I. Housky

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

�

I. Houska při převzetí ocenění uvedení do Síně slávy z rukou
F. Šámala, předsedy ČSPS (vlevo), a J. Šnebergera, místopřed-
sedy Senátu ČR (uprostřed)

Ochutnávka piva ze školního pivovaru spolu s jeho autorem doc. 
L. Chládkem, bývalým učitelem v Podskalské (vlevo), současným 
pedagogem Ing. Oldřichem Kozou vpravo; uprostřed I. Houska 
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