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Vážené naše čtenářky 
a vážení naši čtenáři,

s velikým zájmem jsem si přečetl 
zprávu o tom, jak náš Budvar při-
spěl do našeho státního rozpočtu 
částkou 500 milionů. Světe, div se 
– státní podnik to umí a nemusel 
být privatizován, aby nebyl veden 
špatně nějakými státní mi úřed-
níky. To byl tenkrát v době pri-
vatizace největší argumentační 
strašák. A tak se vesele a bez 
jakýchkoli garancí divoce priva-
tizovalo. Výsledek přinesl hrůzné 

výsledky. Stříbro naší země se v mnoha případech rozprchlo, 
nejen v potravinářském průmyslu. A z něho zmizely výrazné 
podniky masného průmyslu – Masokombináty Čakovice, 
Písnice, Martinov, Chomutov, a půlka mlékárenského prů-
myslu – Radlická mlékárna, Trojská mlékárna, výroba koje-
necké výživy v Zábřehu na Moravě, mlékárna v Pardubicích, 
ale vlastně celá chlouba naší mlékařiny – Průmysl mléčné 
výživy s někdejší základnou v Novém Bydžově. A z toho vel-
kého ČKD, Poldovka na Kladně, Jawa v Týnci nad Sázavou 
a řada dalších, tehdy věhlasných fi rem. Ano, vím, že to neplatí 
úplně obecně, ale čas napověděl, že všeobecně přijatá forma 
tehdejší privatizace byla vařena z naivních představ o tom, že 
jen soukromý kapitál může zajistit prosperitu. Není to pravda 
a nakonec i některé, zejména velké fi rmy nyní úspěšné a jsoucí 
v soukromých rukách si měl stát ponechat. To aby právě pro-
sperující podniky ve vlastnictví státu tvořily fi nanční zdroje 
pro státní rozpočet. Volá i řada do nebe volajících příkladů. 
Taková Sportka v soukromých rukách, tedy zobecněně, každá 
loterie je tak jistý ziskový podnik, že jej privatizovat je nepo-
chopení ekonomických pravidel. To i Rakousko-Uhersko 
mělo svoji loterii a patřila císaři pánu a vůbec se za to Fran-
tišek Josef I. nejen nestyděl, ale určitě věděl, že peníze z ní 
nikam neutečou a budou použity ve prospěch všech. Velmi 
zavádějící, a dnešní stav to ukazuje, byla privatizace dolů 
a našeho nerostného bohatství, vodáren, elektřiny, plynu, 
tedy energií obecně. Nyní se už snaží řada obcí skupovat 
majetkové podíly vodárenských fi rem. A myslím si, že ceny 
vody, elektriky, plynu by měly patřit do sféry státního zájmu. 
O privatizaci nemocnic a dalších zdravotních zařízení si také 
myslím své a být bohatý ze zdravotních problémů občanů 
je hrůza, kterou jsme měli už kdysi dávno za sebou. O volné 

tvorbě cen léků nemluvě. A to se ještě prodejci léků durdí, 
když ministr zdravotnictví chce mít přehled o cenách léků pro 
jednotlivé nemocnice. Tuším v této branži velký „švajnerajn“, 
a nestane-li se něco na toto téma, můžeme se dočkat, že zapla-
tíme za jeden acylpyrin stovku a každý důchodce paní lékár-
nici za něj uctivě se ždímanou čepicí poděkuje.

Ano, nyní máme na trhu převahu úspěšných obchodních 
společností, a jak by to bylo, kdyby privatizační politika byla 
řešena jinak, se dá jen spekulativně rozvíjet u piva. Ona ale 
i ta kritika a pohled do minulosti dost napovídá a opravné 
prostředky určitě existují. Zatím není na pořadu dne zestát-
ňování, ale nebojme se tohoto pohledu k řešení tolik. Jako pří-
klad si beru naše vynikající sýrařství a rád k tomu dodávám, 
že je-li podnik důležitým pro obec, pro lidi, pro trh, nenechme 
jej padnout a nechat v něm růst kopřivy, jako jsme to dovolili 
udělat třeba v kdysi vynikající sýrárně ve Dvorci u Nepomuka, 
z níž se již od šedesátých let minulého století vyvážely 
Moravské bochníky a Gruyery do Západního Německa. Bez 
povšimnutí zmizely sýrárna v Kruhu u Jilemnice, mlékárna 
v Jičíně se zracími sklepy v Dřevěnicích, ale i zprvu úspěšně 
zprivatizovaný sýrařský podnik v Městečku Trnávce se sklepy 
v Moravských Budějovicích. O nově zbudované sýrařské 
kapacitě v Žamberku, která měla koncem osmdesátých let 
vyřešit dostatek tvrdých sýrů u nás nemluvě. Tady se nabízí 
bonmot: jak rádi nám sem naši sousedé Poláci a Němci dodají 
sýrů, kolik jen chceme. Chceme?  

Motivem výše uvedené tirády není stesk ani volání po 
minulém. Fandím každému úspěšnému podniku, a je jedno, 
kdo jej vlastní. Jen si myslím, že by se měl stát zajímat o to, jak 
fi rma funguje, a v případě neúspěchu hodně zvažovat, zda do 
podniku nevstoupit, resp. jej koupit. Nejde o znárodňování, 
ale o záchranu našeho bohatství fyzické i umu lidí. Zatím je 
tato forma neznámá v našem myšlení. Budujeme kapitali-
smus už skoro třicet let a stále jsme v myslích někde v roce 
1990. Ale tato forma není nic nového v ekonomickém světě. 
Jen má řešení v případě vyspělých a odvážných politiků, kteří 
se umí svou usilovnou prací vracet lidem, kteří je zvolili pro 
jejich důvěru a očekávání. 

Že to nebylo tentokrát o počasí? Ano, je dost nudné 
letos o něm psát. Je krásně, svítí stále sluníčko a déšť schopný 
nasytit vyprahlou zem ne a ne přijít. 

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

�

Úžasné průčelí pivovaru Budějovický Budvar
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Nové výrobky

Tradiční receptury s vysokým
obsahem masa v novém designu. www.pt-servis.cz
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Životní prostředí, 
výživa a zdraví

Mgr. EVA GOTTVALDOVÁ,
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného 

zdraví a hlavní hygienička ČR

Opatření, která jsou přijímána, a to nejen ta v oblasti potra-
vin a potravinového práva a nejen orgány ochrany veřejné-

ho zdraví, ke kterým patří krajské hygienické stanice a Minis-
terstvo zdravotnictví, jsou obecně založena na analýze rizika. 
Jak praví potravinové právo, je-li záměrem snížit nebo vyloučit 
zdravotní riziko nebo tomuto riziku předcházet, pak tři navzá-
jem propojené složky analýzy rizika – hodnocení rizika, řízení 
rizika a komunikace rizika – představují systematickou meto-
dologii pro stanovení účinných, přiměřených a cílených opat-
ření nebo jiných kroků k ochraně zdraví. Nezbytností pro hod-
nocení rizik je dostatek validních informací a údajů. 

Systém monitorování zdravotního stavu 
obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí

Jako jeden ze zdrojů těchto údajů již více než dvacet let 
můžeme v České republice využívat data, která nám posky-
tuje Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva 
ve vztahu k životnímu prostředí, který je realizován Státním 
zdravotním ústavem ve spolupráci s Ministerstvem zdra-
votnictví, krajskými hygienickými stanicemi, zdravotními 
ústavy, ale i dalšími subjekty. Systém monitorování probíhá 
v sedmi subsystémech, přičemž detailní výsledky těchto sub-
systémů jsou obsahem pravidelně publikovaných a veřejně 
dostupných odborných zpráv. Nalézt je můžeme na stránkách 
Státního zdravotního ústavu.

S oblastmi výživy a bezpečnosti potravin nejblíže sou-
visí dvě z těchto tematických zpráv, a to zpráva zabývající se 
zdravotními důsledky a riziky znečištěné pitné vody a zpráva 
o zdravotních důsledcích zátěže lidského organismu chemic-
kými látkami z potravinových řetězců, dietární expozice. 

Realizace Systému monitorování zdravotního stavu oby-
vatelstva ve vztahu k životnímu prostředí v České republice 
vychází z usnesení Vlády ČR č. 369/1991 a č. 408/1992. Uve-
dená usnesení byla tehdejší reakcí na neuspokojivý stav život-
ního prostředí, otázky bezpečnosti a dostupnosti potravin, 
a zejména na požadavek veřejnosti transparentně hodnotit 
vliv potravin a výživy na zdraví populace. Jedněmi ze zdůraz-
ňovaných odborných aspektů – východisek, byly například 
i ukazatele střední délky života v České republice poněkud 
stagnující ve srovnání s Německem či Rakouskem. Nutno 
poznamenat, že i přesto, že se střední délka života v ČR o dost 
prodloužila, stále jsme za zmiňovanými státy o něco pozadu. 
V mezičase jsme navíc začali pracovat i s dalšími ukazateli. 
Jedním z nich je střední délka života prožitá ve zdraví, kdy nás 
zajímá nejen „prosté“ prodloužení střední délky života, ale 
také to, aby tato léta byla prožita kvalitně, ve zdraví, a nikoli 
nemoci. 

Nezávislé monitorovací systémy slouží k hodnocení 
zdravotního rizika s cílem zvýšení efektivity a účinnosti kont-
roly (potravin) z hlediska ochrany a podpory veřejného zdraví. 
Tento nástroj je potřebný pro efektivní zpětnou vazbu a pro 
ověření funkčnosti kontrolního systému tak, aby skutečně 
chránil veřejné zdraví a spotřebitele a aby nebyl pouhým eko-
nomickým nástrojem, což se často v praxi objevuje zejména 
v době ekonomických krizí. Monitoring dietární expozice 
není duplicitou kontrolního systému pro potraviny. Jedná se 
o samostatný nástroj používaný k hodnocení expozice a cha-
rakterizaci zdravotního rizika na národní úrovni, nikoli však 
k srovnání s hygienickými limity, které jsou pro potraviny, 
stanoveny legislativou.

Monitoring dietární expozice – dříve…

Monitoring dietární expozice je koordinovaný a prak-
ticky realizovaný odborným týmem Centra zdraví, výživy 
a potravin pod vedením prof. MVDr. Jiřího Rupricha, CSc. 

O organizačním schématu a designu monitoringu die-
tární expozice byly diskuze vedeny již před pětadvaceti lety. 
Po důkladném zvážení dostupných fi nančních, lidských, ale 
i technických zdrojů byl tehdy nakonec vybrán model dopo-
ručený Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Tento 
model je stále obecně známý pod názvem „Total diet study“. 
Volba tohoto modelu byla ulehčena i tím, že umožňoval 
rychlé zavedení do praxe a realizaci i při omezených fi nanč-
ních prostředcích. Struktura modelu vycházela z manuálu 
(Guidelines for the study of dietary intakes of chemical con-
taminants), který WHO publikovalo již v roce 1985. V prin-
cipu struktura vychází ze znalosti spotřeby potravin, nejlépe 
individuální, vytipování nejvýznamnějších druhů potravin 
v obvyklé národní stravě, dietě, dále ze znalosti typické kuli-
nární úpravy těchto vytipovaných potravin. Spočívá v násle-
dované kombinaci těchto potravin do kompozitních vzorků 
k laboratorní analýze předem určených zájmových chemic-
kých látek, a to včetně živin, a konečně v následném výpočtu 
očekávaných expozičních dávek a charakterizaci zdravotního 
rizika z chronické expozice pro průměrného nebo individuál-
ního spotřebitele – to však pouze v indikovaných případech, 
pokud průměrná expozice signalizuje riziko pro specifi cké 
populační skupiny. 

Zdánlivě jednoduchý sled operací je ve skutečnosti 
poměrně náročnou logistickou záležitostí. Předepsané 
vzorky potravin se totiž musí odebírat v předepsaném čase, 
místě a množství, a to na území celé republiky. Po standardní 
modelové kulinární úpravě pak musí některé analýzy pro-
běhnout velmi rychle s ohledem na stabilitu sledovaných 
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látek. Není proto divu, že byla zvolena organizační forma 
soustředit veškeré práce do jediného místa – Centra zdraví, 
výživy a potravin v Brně. Zkušenosti pracovníci Centra čer-
pali od jejich kolegů z USA, Kanady, Austrálie či Nového 
Zélandu, kteří tento koncept realizovali již po několik let 
a měli již také jasně stanovenu efektivitu a nejistoty. V České 
republice se od počátku pracuje s dvanácti odběrovými 
lokalitami, přičemž vzorkování potravin probíhá ve čtyřech 
typických ročních sezonách, což má i vědecké opodstat-
nění. 

Je zřejmé, že v průběhu let musela prvotní organi-
zační struktura monitoringu reagovat na rychlé společenské 
změny, zejména liberalizaci trhu s potravinami a následné 
změny v nutričním chování populace. V roce 1993 vytvo-
řené základní schéma pracovalo s údaji o spotřebě potravin 
na úrovni průměrné osoby v domácnosti – tj. údaji Českého 
statistického úřadu zpracovanými do tzv. Spotřebních košů 
potravin. Začínalo se se 160 druhy nejdůležitějších potravin, 
které byly kombinovány do 46 individuálních a kompo-
zitních vzorků určených k analýze. V České republice bylo 
vzorkování prováděno na 12 místech. Každý rok tak bylo ana-
lyzováno 522 kompozitních vzorků. Hodnocení expozice se 
provádělo samostatně pro každé z odběrových míst zvlášť. 
Po pilotní fázi, která proběhla v roce 1993 a kdy byla ověřena 
proveditelnost monitoringu v praxi, začal v roce 1994 jeho 
plný provoz a v této podobě se realizoval monitoring až do 
roku 1998. Vzorky odebírali a do SZÚ v Brně transportovali 
vyškolení pracovníci hygienických stanic. Celý zabezpeču-
jící tým čítal přibližně 50 osob. Po pěti letech se statistickou 
analýzou zjistilo, že expozice se mezi jednotlivými odběro-
vými místy neliší. Tato skutečnost, společně s novými daty 
o spotřebě, vedla ke změně vzorkování. V letech 1999 až 2003 
byl počet vzorkovaných potravin zvýšen na 196. Zvýšen byl 
i počet kompozitních vzorků, a to na 108. Tímto krokem byly 
získány detailnější výsledky, avšak nehodnotilo se již každé 
odběrové místo zvlášť, ale republika byla rozdělena na čtyři 
kvadranty. V každém z nich byla zachována tři vzorkovací 
místa. Výsledkem byl počet 432 analyzovaných kompozitních 
vzorků za rok, za současného zvýšení počtu analyzovaných 
látek až na 110. Rozpočet se tak i při vyšším záběru analýz 
nemusel navyšovat. V tomto období již bylo zřejmé, že nelze 
pokračovat s formátem dat o spotřebě potravin založeným na 
průměrné osobě v domácnosti, ale že je třeba zaměřit se na 
individuálního spotřebitele. 

Monitoring dietární expozice – nyní…

Spoluprací odborného týmu Centra zdraví, výživy 
a potravin pod vedením prof. MVDr. Jiřího Rupricha, CSc., 
na řadě evropských projektů, v tomto konkrétním případě na 
projektu EFCOSUM, došlo k dohodě, jaká data o spotřebě by 
se měla používat pro hodnocení expozičních dávek. Samozřej-
mostí byla preference individuálních dat pro jednotlivé respon-
denty se statistickou korekcí na takzvanou obvyklou spotřebu 
zjišťovanou metodou opakovaného 24hodinového recallu 
(což je jedna z nejrozšířenějších metod nutriční epidemiologie 
zaměřená na identifi kaci příjmu potravy; jedná se o strukturo-
vaný, poměrně podrobný rozhovor cíleně zaměřený na získání 
vcelku detailní informace o zkonzumovaných potravinách, 
nápojích, a případně i potravinových doplňcích daným respon-
dentem za posledních 24 hodin; rozhovory je navíc třeba u jed-
notlivých respondentů zopakovat, například v návaznosti na 
roční období, kterými je příjem stravy ovlivňován). 

V roce 2004 se takováto data o spotřebě podařilo SZÚ 
posbírat. Několikamilionová investice SZÚ do této studie, 

rozložená do několika let, se mnohonásobně vrátila. Žije 
se z ní prakticky dodnes, mj. i kvůli výši požadované inves-
tice do případné nové studie se i dnes pracuje s daty z roku 
2003/2004. Tato data jsou alespoň pravidelně doplňována 
nakupovanými znalostmi z tzv. market share studií, které 
popisují preference značek potravin u spotřebitelů.

Od roku 2004 až do dnešních dnů se pro dietární moni-
toring používá organizační struktura založená na 205 druzích 
potravin (s mírnými korekcemi podle situace), které jsou stále 
odebírány na dvanácti místech v České republice, ale mění-
cích se podle statistických údajů o velikosti sídel a prefero-
vaných místech nákupu potravin populací České republiky. 
Vzorkování tradičně odráží preference potravin ve čtyřech 
ročních obdobích. Studie, s ohledem na technickou kapacitu, 
trvá dva roky, což však s ohledem na sledování a hodnocení 
chronické expozice není problém. Za tuto dobu je připraveno 
přibližně 440 kompozitních vzorků k analýze s převahou jed-
nodruhových kompozitních vzorků. Zjednodušeně řečeno, 
nemíchají se jablka s hruškami. Nepřipravují se již ani regi-
onální kompozitní vzorky, ale vzorky národní. To vše plně 
v souladu se statistickými zásadami. Kulinární úpravy se pro-
vádí podle inovovaných receptur ve specializované laboratoři 
s cílem zamezit nežádoucí kontaminaci vzorků. Stále se kvan-
tifi kuje řádově 110 až 160 různých chemických látek. Vzor-
kování však již neprovádí pracovníci krajských hygienických 
stanic, ale pracovníci Centra zdraví, výživy a potravin, SZÚ. 
Centrum bylo za tímto účelem vybaveno moderní transportní 
technikou a jeho vysoce specializovaný personál zabezpečuje 
nejen sběr vzorků potravin po celé republice, ale i jejich zpra-
cování pro laboratoře. Celý zabezpečující odborný tým nyní 
čítá přibližně 20 osob. Rozpočet monitoringu dietární expo-
zice je nominálně stejný jako v devadesátých letech. I přes 
maximální úspory si však zachoval vysoké kvalitativní para-
metry, které se nedávno dokonce staly jedním z příkladů pro 
další země Evropské unie. 

Rozpočet samozřejmě neumožňuje realizovat takový 
rozsah bádání, jako je tomu například v Německu či Francii, 
stále však monitoring realizovaný Centrem zdraví, výživy 
a potravin, SZÚ, patří mezi ty velmi dobře srovnatelné na 
globální úrovni. 

Ostatně i za přispění pracovníků Centra zdraví, výživy 
a potravin, SZÚ, zpracovala EFSA v roce 2011 vodítka pro 
harmonizovanou „Total diet study“, když vyvstal požadavek 
na lepší srovnatelnost výsledků studií realizovaných v jednot-
livých členských státech.
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Monitoring dietární expozice 
– a k čemu je to vlastně dobré…

Přehled výsledků monitoringu dietární expozice je 
vzhledem ke čtvrtstoletí jeho existence vcelku impozantní. 
Dlouhodobé monitorování umožňuje popsat jednak trendy 
vývoje expozičních dávek chemických dávek, ale také nárazové 
změny například vlivem přírodních katastrof. V roce 1997 po 
proběhlých povodních monitoring zaznamenal zvýšení expo-
zice obyvatel České republiky perzistentními organickými 
polutanty stejně jako následně při povodních v letech 2002 
a 2010. Data například také dokládají trend snižování expo-
zice obyvatel České republiky polutanty, které jsou sledovány 
v rámci Stockholmské konvence. Analýza dlouhodobého sle-
dování expozice anorganickým látkám například ukázala, že 
v případě olova mělo zásadní význam pro snižování expozice 
omezení používání olovnatého benzínu, nikoli však opatření 
týkající se limitů na potraviny. U některých látek lze pozorovat 
stagnaci, či dokonce zvyšování expozice. V poslední době 
například Státní zdravotní ústav vydal varování pro zvyšo-
vání expozice niklem, což souvisí s vyšším využíváním nerezo-
vých materiálů. Ne zcela příznivá je i expozice anorganickým 
arsenem a kadmiem. Relativně příznivá je expozice rtutí, ta 
nesporně souvisí s nízkou konzumací mořských ryb a moř-
ských plodů. Tato nízká spotřeba je sice „výhodná“ z hlediska 
nízké expozice rtutí, avšak je zase příčinou nedostatečného 
zásobení populace potřebnými omega-3 mastnými kyseli-
nami. Sledován je například i přívod vysoce škodlivých trans 
matných kyselin, který má tendenci k poklesu. Nemalý podíl 
na tomto trendu má i potravinářských průmysl a jeho aktivity 
zaměřené na změny složení – reformulace – potravin. Dlou-
hodobým problémem je i přívod sodíku, soli. Na straně druhé, 
pokud je však konzumována sůl jodizovaná, je pozorován zvý-
šený přívod jódu. Obecně řečeno se jeví, že více problémů je 
spojeno s chybným přívodem živin než s bezpečností potravin.

Zdravotní důsledky a rizika 
znečištění pitné vody 

Zdrojem dat pro tuto část monitoringu je informační 
systém PiVo (IS PiVo). Systém je provozovaný Ministerstvem 
zdravotnictví ČR ve spolupráci s Ústavem zdravotnických 
informací a statistiky ČR. Podle zákona o ochraně veřejného 
zdraví musí být výsledky všech rozborů pitné vody, které jsou 
provedeny podle tohoto zákona, vloženy do IS PiVo. 

Od roku 2004 jsou většinovým zdrojem dat pro národní 
zprávu o jakosti pitné vody rozbory zajišťované provozo-
vateli. Provedení těchto rozborů, jejich četnost a rozsah 
je provozovatelům uloženo platnou legislativou, která se 
mj. odvíjí od příslušných evropských předpisů – směr-
nice o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu (pozn.: t. č. 
probíhá její novelizace). Získané údaje jsou provozovatelé 
povinni převést do předepsané elektronické podoby a nepro-
dleně je předat orgánu ochrany veřejného zdraví – místně pří-
slušné krajské hygienické stanici, respektive je vložit přímo 
do informačního systému. Stejná povinnost je uložena zdra-
votním ústavům při provádění rozborů v rámci státního zdra-
votního dozoru.

V údajích o hodnocení příspěvku pitné vody k expoziční 
zátěži obyvatelstva vybraným škodlivým látkám dominuje 
expozice dusičnanům, která v roce 2017 dosahovala hodnoty 
6,77 % expozičního limitu pro větší (zásobující nad 5000 oby-
vatel) a 8,30 % pro menší zásobované oblasti (hodnoty jsou 
vypočtené z mediánu). Expoziční zátěž pro trichlormethan 

se pohybuje kolem 1 %. Koncentrace ostatních hodnocených 
kontaminantů v pitné vodě často nepřesahují mez stanovi-
telnosti použité analytické metody. Expozici těmto látkám 
proto není možno exaktně hodnotit, s jistotou lze však říci, že 
je menší než 1 % expozičního limitu. Akutní poškození zdraví 
obyvatelstva sledovanými kontaminanty zjištěno nebylo. 
Expozičním limitem se rozumí odhad každodenní expozice 
lidské populace (včetně citlivých populačních skupin), která 
podle současných vědeckých poznatků velmi pravděpodobně 
nepředstavuje žádné riziko nepříznivých účinků, ani když trvá 
po celý život jedince.

Pitná voda a výskyt pesticidních látek

Pesticidní látky jsou stále častěji předmětem pozornosti 
široké veřejnosti i médií. Jedná se však o problematiku kom-
plexní, a tak je také třeba k ní přistupovat. Z údajů získaných 
v rámci standardního chodu celostátního monitoringu jakosti 
vod v letech 2004 až 2014 vyplývalo, že dochází k postup-
nému mírnému zlepšování jakosti pitné vody distribuované 
veřejnými vodovody – což ovšem platí pro celorepublikové 
zpracování výsledků a nevylučuje, že v některých vodovodech 
nemohlo dojít k výraznému zhoršení nebo (a to spíše) zlepšení 
stavu. Nicméně v roce 2015 se tento trend zastavil, když bylo 
pozorováno četnější nedodržování nejvyšších mezních hodnot, 
než tomu bylo v letech předešlých. Hlavní příčinou je sledování 
většího spektra pesticidních látek a jejich metabolitů (193 uka-
zatelů) a častější nalézání vyšších koncentrací těchto látek.

V roce 2014 došlo k úpravě příslušné legislativy a začalo 
se sledovat větší spektrum pesticidních látek a jejich metabo-
litů v pitné vodě. Navíc také výrazně pokročily možnosti labo-
ratorních metod, v důsledku toho byly častěji nalézány vyšší 
koncentrace těchto látek. Jelikož ještě stále neexistuje syste-
matický a místně specifi cky zaměřený přístup k monitorování 
pesticidních látek, přistoupil SZÚ v letech 2016–2017 k rea-
lizaci úkolu ministerstva zdravotnictví „Pitná voda – cílené 
vyšetření širšího spektra pesticidů a jejich metabolitů v pitné 
vodě“. Jeho účelem bylo zmapování „reprezentativní“ situace 
ohledně vybraného spektra pesticidních látek ve vybraných 
veřejných vodovodech v celé ČR.

Do nedávna prakticky bezproblémový obraz o kvalitě 
pitné vody se najednou výrazně změnil, protože je ve vodě 
detekováno mnohem více pesticidních látek. Okolo 70 % 
vodovodů je kontaminací pesticidními látkami zasaženo, 
i když zdaleka ne ve všech jsou překračovány stanovené limity, 
ale mnohem četněji je překračována i stanovená limitní hod-
nota 0,1 μg/l. Od roku 2017 jsou pesticidní látky na prvním 
místě jako příčina „výjimek“ z kvality pitné vody. 

Na druhou stranu je nezbytné si uvědomit, že stanovená 
limitní hodnota 0,1 μg/l není odvozena toxikologicky, ale na 
základě principu předběžné opatrnosti. Překračování tohoto 
limitu tedy není automaticky spojeno s ohrožením zdraví spo-
třebitelů. Souběžné výskyty pesticidních látek a jejich meta-
bolitů (v proběhlém šetření pracovníci SZÚ v jednom vzorku 
nalezli až 11 z 21 sledovaných látek), však dávají této preven-
tivně stanovené limitní hodnotě své opodstatnění, protože 
schopnost současné toxikologie hodnotit zdravotní riziko 
směsi většího počtu chemických látek je bohužel stále ještě 
omezená. 

Zájemci o aktuální data a podrobnější informace o moni-
toringu vztahu zdraví a životního prostředí mohou jednotlivé 
tematické publikace, souhrnné zprávy, nalézt na stránkách 
Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/publikace/
monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi. 
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Nový prezident SOCR ČR Tomáš Prouza: 
musíme se naučit spolupracovat

Praha – Ekonom Tomáš Prouza je pátým 
prezidentem v  téměř třicetileté historii 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR 
ČR). Převzal funkci od viceprezidenta SOCR 
ČR Michala Ševery pověřeného dočasným 
vedením Svazu po jmenování jeho dosa-
vadní prezidentky Marty Novákové mini-
stryní průmyslu a  obchodu. Tomáš Prouza 
chce ve své nové roli využít své bohaté zku-
šenosti z oblasti státní správy, komerční sféry 
a také s evropskou agendou. Za klíčovou prio-
ritu označuje spolupráci obchodu a cestov-
ního ruchu s vládou a parlamentem směřující 
k vytváření stabilního a spravedlivého podni-
katelského prostředí založeného na tržních 
principech. 

„Je mi velkou ctí, že mne členové Svazu obchodu 

a cestovního ruchu zvolili v pořadí pátým prezidentem. 

Mám štěstí, že mohu nastoupit do fungujícího týmu 

a začít se od prvního dne věnovat věcem, které považuji 

za důležité, tak abych co nejlépe využil své zkušenosti ze 

státní správy i soukromého byznysu,“ říká Tomáš Prouza, 

nový prezident SOCR ČR. 

„Chtěl bych především, abychom se spolu naučili 

více a  lépe mluvit. V  některých zájmech se zemědělci, 

potravináři a  obchod nepotkají, ale jsem přesvědčen 

o tom, že společných témat je mnohem více než těch, 

ve kterých se míjíme. Udělám všechno pro to, abychom 

více podporovali české potraviny na pultech obchodů 

a  ukázali konkurenceschopnost českých potravin 

i v zahraničí,“ dodává Tomáš Prouza.

Čeká nás řada důležitých legislativních diskusí, 

počínaje debatou o zákonu o významné tržní síle ve 

světle nové evropské směrnice o nekalých obchodních 

praktikách. Tento zákon byl tradičním bitevním 

polem mezi obchodem a výrobci. A můžeme v tom 

pokračovat a neustále se točit v kruhu – anebo vyu-

žijeme možnosti, kterou otevírá novela evropské 

směrnice, a posuneme naši domácí debatu do kon-

struktivní roviny v hranicích, které defi nují evropská 

pravidla. Potřebujeme především vyváženě defi novat 

dominanci, a to na obou stranách smluvního vztahu, 

přesně tak, jak to předpokládá nová evropská směr-

nice, jejímž cílem je ochrana menších před silnějšími. 

Tématem, které rezonuje politicky, je dvojí 

kvalita. Obchodní řetězce si už domácí úkol z velké 

části udělaly, vyčistily své privátní značky, a některé 

již dokonce začaly uvádět, kdo je výrobcem privátní 

značky. Je tedy jasně vidět, že obchod se staví k novým 

požadavkům vstřícně – na rozdíl od řady velkých 

zahraničních výrobců. 

„Složitá debata nás čeká okolo slev a  míry jejich 

užívání. Rozumím velmi dobře tomu, co slevy dělají s vní-

manou cenou potravin, nesmíme ale zapomínat na to, 

že sleva je standardní součástí tržního chování a  pro-

středí vysoké konkurence. Debatu o  slevách musíme 

vést odborně a  na základě statistik a  analýz, nikoliv 

populisticky a  agresivně. Není to jednoduché a  chtěl 

bych ocenit dosavadní konstruktivní postoj ministerstva 

zemědělství. Jak ukázalo několik cenových šetření ze 

strany ÚOHS, cenová bitva se odehrává rovněž mezi pro-

ducenty potravin, kde silní hráči prostřednictvím slevových 

akcí využívají své postavení oproti těm slabším. Pojďme 

proto společně hledat možnosti, které dokáží projít dvěma 

testy: testem existence jednotného evropského trhu 

a testem práva hospodářské soutěže,“ říká Tomáš Prouza.

Rychlou shodu snad najdeme při intenzivnější 

podpoře českých zemědělců a potravinářů. Chceme 

se více zapojit do programu Klasa, podpory regionál-

ních potravin a  cechovních norem. Určitě pomůže 

i redefi nice „české potraviny“ v zákoně podle reálných 

možností a dostupnosti primárních surovin. Nezapo-

mínejme prosím na to, že vedle obsluhy českých zákaz-

níků jako obchod pomáháme dostat české potraviny 

na další evropské trhy a ukazujeme, že česká potra-

vina nemá problém obstát i v zahraniční konkurenci. 

Chceme se podílet na tom, aby české potraviny byly 

úspěšnější i mimo ČR. Buďme ale realisty – voláním po 

zákazu dovozu z jiných evropských zemí konkurence-

schopnost českých potravin nezvýšíme.

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

FOTO: Aleš Petruška
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Novinka Smetanito® 

s tvarohem
– Neodolatelné 

Tvarohové

Nový výrobek skupiny Bel Sýry Česko hodnotitelům před-
stavili: zleva – Edita Bečanová, Martina Vargaeštoková,
Lucie Nahodilová a Vítězslav Trojan.

Smetanito dostalo jméno po lahodné smetaně. Právě díky 
smetaně se lehce a jemně roztírá a jeho bohatá smetanová 

chuť se na jazyku přímo rozplývá. Každé sousto se tak stává 
neodolatelným chuťovým požitkem!

Řada tavených sýrů Smetanito se od září rozšiřuje 
o novinku Smetanito s tvarohem. Jedná se o unikátní chuť 
taveného sýru na českém trhu. Receptura byla vytvořena 
v souladu s moderními trendy a požadavky spotřebitelů. Čeští 
spotřebitelé preferují základní příchutě* a tvaroh je jednou 
z nesmírně populárních ingrediencí díky chuti a nutričním 
hodnotám. Nové Smetanito s tvarohem má vysoký obsahu 
tvarohu (13 %), a tím i vyšší obsah bílkovin, které přispívají 
k udržení svalové hmoty. Tvarohová chuť, v kombinaci se 
smetanovou jemností taveného sýru Smetanito, vytváří neo-
dolatelný chuťový zážitek. 

Hodnotili členové hodnotitelské komise
Česká chuťovka

Ing. Jaroslav Albrecht, 
pekařský expert

SMETANITO S TVAROHEM 
je velmi lahodný tavený sýr s lehce 
nakyslou chutí. Pozitivně hodnotím 
z pohledu zásad správné výživy snížený 
obsah tuku a zvýšený obsah bílkovin 
bez negativního dopadu na konzis-
tenci výrobku. Zmíněné úpravy složení 

výrobku se samozřejmě projevily i v nižší energetické hod-
notě, což je další pozitivum v porovnání s původními druhy 
řady SMETANITO.

Ing. Ilona Cíchová,
AGRAL s. r. o.

Želetavě se výrobek velmi povedl. 
Barva i konzistence odpovídá tave-
nému sýru. Chuť skvělá, i když jde 
o méně tučný výrobek. Přidání tvarohu 
sýru pomohlo a chuť ještě zvýraznilo. 
Milovníci tavených sýrů budou velmi
potěšeni.

SMETANITO S TVAROHEM je trochu hutnější. Hůře 
se rozbaluje. Oba sýry jsou výborné.

Ing. Luděk Häusler, 
COOP Centrum družstvo

Pozitivní je snížení počtu „E“ – 
tavicích solí. Tvaroh dodává výrobku 
lahodnou chuť. Pozitivní je rovněž 
nižší obsah tuku a vyšší obsah bílkovin. 
Trend je rozhodně správný. SMETA-
NITO S TVAROHEM je rozhodně 
krok správným směrem, tj. „E“, tuk, 

bílkoviny. Z obchodního hlediska je dobře, že je zachována 
hmotnost 150 g a stejná doporučená maloobchodní cena. Je 
to vhodné obohacení sortimentu.

Ing. Karel Hřídel,
VOŠES a SPŠPT

Lahodná chuť po tvarohu, ale 
méně sýrová. Preferoval bych SME-
TANITO S TVAROHEM při možnosti 
výběru.

*U&A analýza, Ipsos 2017

Vyzkoušejte jej i Vy!
Dopřejte si chvilku pro sebe
a vychutnejte si sýry Smetanito®!
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MVDr. Miloslav Olach,
Státní veterinární správa

Vyšší obsah smetany se výrazně 
projevuje na chuti, která dík kyse-
lejšímu nádechu působí svěže. Zvý-
šený obsah tvarohu je sice pozitivní 
z pohledu obsahu bílkovin, ale podepi-
suje se na vláčnější konzistenci, která 
nemusí být každým zákazníkem upřed-

nostňována. Souhrnně lze konstatovat, že nový výrobek je 
možno hodnotit jako další posun v kvalitě.

PhDr. Hana Přibylová,
Českomoravský svaz 
mlékárenský 

Velmi dobrá chuť i konzistence. 
Konzistence v ústech plná, jemná. Tex-
tura při porcování mírně lomivá, ale 
dostatečně měkká na hladké roztírání, 
které je u tohoto výrobku velmi důle-
žité. V porovnání s klasickým SMETA-

NITEM bych preferovala nové SMETANITO S TVAROHEM 
pro jeho plnější, sýrovější chuť. A to i přesto, že jsem původně 
jen dle obalu očekávala chuť svěžejší, více tvarohovou. Určitá 
lehká lámavost nebrání hladkému roztírání.

Doc. MUDr. Jolana 
Rambousková, CSc., 3. LF UK

Nový tavený sýr s přídavkem tva-
rohu má výraznější chuť než tradiční, 
textura je jemná, sýr se snadno roztírá, 
příznivé je snížení obsahu tuku v recep-
tuře při zachování lahodné chuti.

Ing. Josef Sléha, CSc.,
SYMPEX GROUP, s. r. o.

Opravdu lahodný sýr, „vymaz-
lený“ po všech stránkách. Překvapila 
mě poměrně výrazná sýrová chuť, 
kterou na trhu často postrádám, kromě 
„běžného“ SMETANITA, které je ještě 
o něco výraznější.

Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc.,
nezávislý potravinářský 
odborník

Celkově hodnotím výrobek jako 
vynikající. Splňuje plně požadavky 
na chutný a na první pohled přívětivý 
mléčný výrobek, navíc výrobek se sní-
ženým obsahem tuku. Tvarohová „pří-
chuť“ bude vyhovovat spotřebitelům 

preferujícím bezpříchuťové (původní) výrobky. Původní 
SMETANITO má výraznější sýrovou chuť a bude zřejmě pre-
ferováno spotřebiteli – milovníky sýrů.  �

Doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc.,
Česká zemědělská
univerzita

Nový výrobek je po senzorické 
kvalitě lepší, má příjemnější chuť. 
Nepatrná změna barvy je naprosto 
bezvýznamná a pro konzumenta sní-
žený obsah tuku je vítaný. Výborná 
roztíratelnost. Snížený obsah „E“ je 

při zachování stejné ceny porovnávaných vzorků velmi atrak-
tivní pro zákazníka.

Ing. Milan Chmelař,
VOŠES a SPŠPT

SMETANITO S TVAROHEM 
je chutný, dobře roztíratelný sýr bez 
vzhledových nedostatků. Chuť oproti 
původnímu je kyselejší a tím dává 
tomuto sýru specifikum. Zákazník 
ocení tuto novinku, avšak konzer-
vativní labužník si ponechá cestu 

k původnímu sýru.

Dana Kandertová,
SYMPEX GROUP s. r. o. 

Sýr opravdu lahodné chuti, jem-
nější a roztíratelnější oproti klasic-
kému SMETANITU.

Doc. MVDr.
Antonín Kozák, Ph.D.,
Státní veterinární správa 

SMETANITO S TVAROHEM 
spojuje v chuti lahodnou chuť smetany 
s příjemně nakyslou chutí tvarohu. 
I při výrazně sníženém obsahu tuku 
oproti klasickému Smetanitu to v chuti 
není znatelné. Klasické SMETANITO 

je naopak příjemně nasládlé.

Ing. František Kruntorád, 
CSc.,
AGRAL s. r. o.

První pocit velmi příjemná 
pikantní chuť s kyselým nádechem, 
v pozadí jemná sýrovomléčná chuť 
taveného sýra. Konzistence výrobku 
včetně roztíratelnosti a lesku vyni-
kající. Srovnávací výrobek SME-

TANITO (bez tvarohu) je dobrý, avšak méně pikantní než 
SMETANITO S TVAROHEM, ale tento sýr jde lépe od hli-
níku.

Redakce
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Přirozené 
reformulace 

potravin

Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Reformulovat znamená „zvolit novou formulaci nebo-
li vytvořit či spustit proces vedoucí k přeformulování“. 

V potravinářství se tímto výrazem označují změny receptur 
a technologií při výrobě potravin s cílem uvést na trh potravi-
ny s upraveným složením a s určitým benefi tem. 

Že je termín reformulace žhavým potravinářským 
tématem, bylo patrné i z hojné účasti na druhé výroční kon-
ferenci Platformy pro reformulace Potravinářské komory ČR 
(dokonce registrace účastníků byla předčasně uzavřena pro 
naplnění kapacity sálu), která proběhla 18. září pod záštitou 
ministra zdravotnictví a ministra zemědělství. Vlastní slovo 
reformulace sice nezní nijak libozvučně a kritici namítají jeho 
matoucí význam pro veřejnost, faktem však je, že tento výraz 
nemá české synonymum kromě prostého „přeformulování“, 
což zní stejně kostrbatě. 

Cíle reformulací potravin

Vlastní program konference do jisté míry kopíroval cíle 
reformulací českých potravinářských výrobců, kteří se snaží 
reagovat na měnící se potřeby spotřebitelů a plnit doporučo-
vané požadavky odborníků na výživu a lékařů ve smyslu širší 
nabídky potravin dle daných kritérií: 
�  nutričně vyvážené, bezpečné a chutné potraviny, mimo 

jiné i se sníženým obsahem energie nebo některých nutri-
entů (mezi citlivě vnímané živiny patří sůl, cukry, tuky, 
nasycené mastné kyseliny, trans-tuky); 

�  potraviny obohacené složkami s pozitivním vlivem na 
zdravotní stav spotřebitelů (vylepšený obsah mikronutri-
entů a dalších složek, zvýšená pestrost složek atd.);

�  potraviny se sníženým obsahem nebo s plně nahrazenými 
složkami ve formě přídatných látek, jako jsou například 
dusitany, barviva, konzervační látky aj.;

�  v rámci reformulací je pozornost věnována i velikosti porcí 
– příkladem může být program, který je zaměřený na sní-
žení energie na porci u cukrovinek;

�  příspěvkem výrobců je i snaha o porcovatelnost pro-
duktů a zavádění znovu-uzavíratelných balení u bonbonů 
a čokolád – dítě nebo dospělý konzument tak není „nucen“ 
po otevření sníst celé balení, ale pohodlně si část uzavře 
a uschová na příště.

Cílem reformulačních snah 
a aktivit napříč potravinářským 
průmyslem, a to od malých řeme-
slných firem až po nadnárodní 
koncerny působící a vyrábějící 
v tuzemsku, je dostatek příleži-
tostí pro spotřebitele mít možnost 
sestavit si pestrý a vyvážený jídel-
níček dle svých dietních potřeb. 

Spotřebitel a jeho požadavky byly ve středu zájmu monotema-
tické reformulační konference, jejíž jednotlivé bloky „Zdravý 
spotřebitel; Dítě jako spotřebitel; Výrobci pro spotřebitele; 
Věda pro spotřebitele“ se nesly ve smyslu nejaktuálnějších 
spotřebitelských témat. 

Reformulace v praxi

Záměry reformulací jsou většinou naprosto konkrétní 
a jednoznačné, samotné provedení a informování spotřebi-
tele o změně však nebývá nejsnazší. Změnu složení svého 
oblíbeného výrobku totiž spotřebitel může brát v případě 
snižování některých složek (zejména cukrů, tuků, celkové 
energie) jako šizení nebo klamání. I když se taková reformu-
lace neděje ze zištného důvodu výrobce a prodejce, ale právě 
naopak. A v mnoha případech je pro výrobce spíš nákladnou 
záležitostí a pro zákazníka přínosem. V případě, že někdo 
mluví o reformulovaném výrobku, s největší pravděpodob-
ností mluví o výrobku vylepšeném. „Každá správně míněná 
reformulace by měla směřovat buď k potravině s určitým ‚zdra-
votním‘ benefi tem pro konzumenta, nebo k potravině vhodné 
pro vybranou skupinu obyvatelstva, to vše dle současného 
stavu poznání,“ řekl doc. Aleš Rajchl z VŠCHT Praha, Fakulty 
potravinářské a biochemické technologie, Ústavu konzervace 
potravin. Myšlenka je totiž taková, že i když všichni vědí, že 
nemají kouřit nebo se přejídat, tak to stejně často dělají. Potra-
vinářský průmysl však může v oblasti potravin nabídnout 
alternativu. Ovšem vždy záleží na tom, kdo se na onu (byť 
původně dobře míněnou) změnu složení dívá. „Je potřeba si 
říci, že pojem ‚vylepšení‘ je pojmem subjektivním a každý spo-
třebitel pod vylepšením vnímá něco jiného. Jednomu stačí, když 
výrobek obsahuje méně soli nebo cukru, jiný sleduje i náhradu 
cukru sladidly,“ doplnila Markéta Chýlková, vedoucí legis-
lativního oddělení Potravinářské komory ČR. Zejména tato 
změna může být vnímána dvousečně. Zatímco člověk obézní 
bude rád, že jeho oblíbená limonáda už neobsahuje cukr, ale 
energeticky chudé sladidlo, sportovec v nejlepší kondici se 
bude cítit změnou ošizen o energii i chuť.

Technologie, senzorika 
a možnosti snižování soli 

Sůl je jednoznačně složkou stravy, o které se v souvislosti 
s jejím vlivem na lidské zdraví mluví negativně. A lze předpo-
kládat, že se ještě hlasitěji a se zdviženým prstem teprve o soli 
mluvit bude. Jsme totiž na předních místech největších spo-
třebitelů soli Evropě, náš denní příjem soli je až 3x vyšší, než 
je doporučení zdravotníků. Lékaři dobře vědí, jaké neduhy 
a zdravotní komplikace si dlouhodobým nadměrným příjmem 
soli přivoláváme, a upozorňují zejména na hypertenzi a s ní 
spojené komplikace (mozkovou mrtvice a srdeční infarkt), 
nemoci ledvin a žaludku, osteoporózu, astma a obezitu.

Jedlá sůl, chlorid sodný (NaCl), má samozřejmě při 
výrobě potravin své důvody použití. Ty nejdůležitější lze 
stručně shrnout do následujících bodů:
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�  senzorické účinky: chuť, vůně, textura (sůl je nej-
starším a nejpoužívanějším kořenicím prostředkem na 
světě),

�  konzervační účinky (bezpečnost potravin – potlačuje 
množení mikroorganismů způsobujících kažení potravin; 
historicky je sůl nejvýznamnější konzervační prostře-
dek),

�  zpracovatelské (technologické) vlastnosti (potlačuje růst 
nežádoucí mikrofl óry při řízených fermentačních proce-
sech, jako je kynutí těsta, mléčné kvašení zeleniny, např. 
zelí, nebo zrání sýrů apod.; zlepšuje vaznost vody při 
výrobě uzenin; zpevňuje lepek v pekařské technologii aj.).

Že lze se solí zacházet „rozumně“, svědčí, i to, jak některá 
odvětví potravinářského průmyslu zareagovala a ohlásila spl-
nění svých závazků na snížení soli ve svém výrobním port-
foliu. Úspěšní jsou výrobci uzenin – zatímco bývalá ČSN, 
norma pro obsah soli v šunce, byla 3,3 %, dnešní průměr je 
pouhých 2,1–2,3 %. Podobné snižování obsažené soli probíhá 
i u dalších masných výrobků. 

Dalším příkladem úspěšných reformulací jsou členové 
Potravinářské komory ČR – Hügli Food, Nestlé Česko, Uni-
lever a Vitana, kteří se v roce 2009 zavázali snížit obsah soli 
ve značkových dehydratovaných kulinářských výrobcích nej-
méně na úroveň poloviny doporučeného denního množství. 
Na konci roku 2014 výrobci svůj závazek vyhodnotili s tím, 
že mu plně dostáli.

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že náhrada jedlé soli 
(NaCl) z hlediska senzoriky potravin není vůbec jednoduchá 
záležitost. Většina náhradních chemických látek bez sodných 
iontů vykazujících jistou slanost má nepřirozenou, většinou 
kovovou a hořkou příchuť. Proto se většinou tyto látky pou-
žívají ve směsích, a to konkrétně jako směs chloridů draslíku, 
hořčíku a vápníku, síranu hořečnatého, fosforečnanů a citro-
nanů draselných. Navíc jsou tyto směsi někdy doplněny ještě 
kvasničným extraktem a ochucujícími látkami zakrývajícími 
zejména hořkost chloridu draselného. 

Sůl v chlebu a pečivu 
u nás a v zahraničí

V pekařském oboru je zatím, až na dvě výjimky, tak 
trošku ticho po pěšině – nikdo obsah soli moc neřeší a nutno 
přiznat, že od dob platných státních norem se obsah soli 
postupně v chlebu a pečivu, zejména z důvodů senzorických, 
částečně zvýšil.

Technicky důležitý je poměr množství soli k mouce nebo 
k vodě. Sůl v těstě plní požadované technologické vlastnosti 
tak, že značně ovlivňuje fyzikální povahu konečného výrobku 
přes svůj vliv na reologické vlastnosti těst. Sůl má značný vliv 
na vlastnosti pšeničného lepku – zvyšuje jeho stabilitu a sni-
žuje jeho roztažitelnost při mechanickém zpracování těsta, 
jinými slovy zvyšuje se pružnost těsta. Snižuje také jeho lepi-
vost, v hotovém výrobku se pak zvyšuje výška a objem pečiva 
atd. Na tyto popsané efekty však stačí mnohem nižší dávko-
vání, než je běžná recepturní dávka soli, a to pouze desetiny 
procenta na celkové recepturní množství mouky. Pro ovliv-
nění chuti se však přidává podstatně více soli, a to 1–2 % 
jedlé soli na mouku (někdy ještě více), přičemž nejde pouze 
o dosažení slané chuti pekařských výrobků, ale také jde o to 
docílit tzv. „plné chuti“ výrobku. Někdy se využívá i masko-
vací schopnosti soli zastřít nedokonalosti, cizí příchutě či jiné 
negativní chuťové vlastnosti.

Pouze dvě pekárny zatím uvedly na trh ofi ciálně chleby 
se sníženým obsahem soli:

�  společnost BEAS, a. s., která obdržela za chléb Ličenský 
Kardík Cenu za nejlepší inovativní výrobek roku 2015 od 
PK ČR (s obsahem soli ve 100 g výrobku pouhých 0,6 g, 
což je skutečně podstatně méně, než je u nás obvyklé),

�  společnost UNITED BAKERIES a. s. Dětský světlý toast 
z řady Toast tip (obsahující 1,1 g soli / 100 g výrobku).

Při nedávných poměrně rozsáhlých rozborech obsahu 
soli v pekařských výrobcích – v chlebu a běžném pečivu – 
který pro časopis Svět potravin provedl CZ Test, se ukázalo 
poměrně široké rozpětí obsažené soli:

U chleba bylo naměřeno rozpětí 1,14 g–1,60 g soli  / 100 g
výrobku ve 14 vzorcích odebraných z běžné tržní sítě
15. 12. 2017, přičemž průměrný obsah soli dosáhl hodnoty 
1,33 g / 100 g chleba. Nejčastější hodnota oscilovala kolem 
obsahu 1,40 g soli / 100 g výrobku, nižších hodnot dosahovaly 
zejména výrobky společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a. s. 

U běžného pečiva bylo ve 14 vzorcích odebraných z tržní 
sítě 18. 3. 2018 naměřeno rozpětí od 1,02 g do 3,15 g soli / 
100 g výrobku, tedy velmi výrazné rozdíly mezi jednotlivými 
druhy pečiva a výrobci. Krajní nejvyšší hodnoty byly namě-
řeny zejména u pečiva sypaného oblíbenou kombinací hru-
bozrnné soli s kmínem. Průměrný obsah byl 1,80 g soli  / 100 g
běžného pečiva. 

Tato čísla mohou vést k dalším úvahám nad rolí, jakou 
základní potraviny – chléb s pečivem – hrají v našem každo-
denním příjmu jedlé soli. Pokud počítáme, že průměrná spo-
třeba chleba a pečiva je 90 kg za rok na hlavu v ČR, tak to 
je 246 g chleba a pečiva osobu/den. Vezmeme-li průměrný 

Preclík sypaný hrubozrnnou solí

Chléb Ličenský Kardík
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obsah soli 1,60 g / 100 g chleba a pečiva, což je aritmetický 
průměr výše zmíněných naměřených hodnot v CZ Testu, pak 
denní příjem soli z chleba a pečiva je 3,94 g. Tato hodnota, 
kterou sníme v chlebu a pečivu, znamená více než polovinu 
doporučené denní dávky soli, která je stanovena na 5–6 g 
/ den. A to skutečně není málo! 

Hypoteticky lze dopočítat další hodnoty: 
�  pokud by obsah soli v chlebu a pečivu byl nižší o 12,5 %, 

tedy jeho hodnota by byla 1,4 g / 100 g pekařských výrobků, 
pak by denní příjem jedlé soli dosáhl hodnoty 3,44 g. 

�  pokud by obsah soli byl 1,2 g / 100 g v pekařských výrob-
cích (což je hodnota doporučená WHO pro tento sorti-
ment), tedy došlo by ke snížení o dalších 14,3 % soli, pak 
by denní příjem soli z průměrného množství zkonzumova-
ného chleba a pečiva znamenal 2,95 g soli/os/den. 

Při obsahu soli 1,0 g / 100 g chleba a pečiva, což je 
mimochodem hodnota stanovená pro pekařské výrobky ve 
Velké Británii a která by znamenala další snížení obsažené 
soli o 16,7 %, by v konečném upečeném chlebu a pečivu 
každodenně zkonzumovaném českými spotřebiteli zname-
nala denní příjem 2,46 g jedlé soli na osobu, čímž bychom 
se dopracovali k polovině denního doporučeného množství.

Dosažení nižších hodnot soli v pekařských výrobcích 
v naší zemi blížících se 1 g soli / 100 g chleba a pečiva není 
zcela nereálné. Podle příručky „Slaná fakta o soli“, vydané 
Českou technologickou platformou ve spolupráci s Potra-
vinářskou komorou ČR, je publikováno, že snížení obsahu 
soli o 10–15 % v pekařských výrobcích není třeba nahra-
zovat další složkou nebo přídatnou látkou, tedy že techno-
logicky tento úbytek chloridu sodného výrobce neohrozí 
a ani senzoricky takovýto úbytek obsažené soli spotřebitel 
nezaznamená. Tuto úvahu potvrzují i zkušenosti ze světa, 
kdy konkrétně Velká Británie postupnými kroky snížila sůl 
v pekařských výrobcích na 1 %. Podobný postup uplatnila 
i Francie, nyní aktuálně zavedlo každoroční snižování soli 
v chlebu a pečivu o desetinu procenta Portugalsko s cílem 
1 % soli v chlebu v roce 2022. Pro Finy je obsah soli 1,3 % 
v chlebu už nutné deklarovat jako vysoký obsah soli, svůj 
limit max. 1,8 % ve chlebu a běžném pečivu má Slovensko. 
Světová zdravotnická organizace WHO doporučuje pro 
pekařské výrobky maximální hodnotu 1,2 % soli v pekařských 
výrobcích.

Technologie s pozitivním 
vlivem na zdravotní stav

Samotná zvolená technologie výroby může nad obvyklý 
rámec přinést do výrobku látky s vyšší biologickou dostupností 
a využitelností. Při výrobě zejména chleba a částečně i pečiva 
jde o zařazení recepturní dávky žitných a pšeničných kvasů. 
Nejenže prokvašená mouka vnáší do výrobku látky vykazující 
vyšší biologickou využitelnost, ale také velmi pozitivně 
ovlivňuje senzorické vlastnosti a trvanlivost výrobků, aniž by 
bylo třeba používat další suroviny nebo přídatné látky, aditiva. 
Rostoucí oblibu kvasových chlebů dokládá nejen spotřebitelská 
poptávka, ale i stále se rozšiřující nabídka balených mouk, 
zejména celozrnných, svědčící o vlně zájmu o domácí pečení 
a experimentování. I sociální sítě potvrzují zálibu obzvlášť 
mladších generací o domácí pečení kváskových chlebů 
a sdílení žitných vitálních kvásků. Že mají kvasové výrobky 
plnější, chlebovější chuť, potvrdily i odborné mnohačlenné 
komise hodnotící desítky vzorků chlebů v letošním ročníku 
soutěže pořádané Svazem pekařů a cukrářů v ČR – Chléb 
roku 2018. Dvě nejprestižnější kategorie Konzumní chléb 
a Řemeslný chléb obdržely výrobky s žitnými kvasy: Chléb 
tmavý bez E, výrobce PECUD v. o. d., Žandov (obsahuje živý 
žitný kvas, složení chleba: pšeničná mouka chlebová, voda, 
žitná mouka chlebová, sůl, pšeničný škrob, kmín) a Odkolkův 
pecen, výrobce UNITED BAKERIES a. s., který obsahuje kvas 
z celozrnné žitné mouky.

Zdá se, že dnes žitné kvasy a pšeničné omládky, techno-
logie používané v pekařské výrobě zejména v minulém století, 
slaví svůj návrat. K nim se přidávají i některé speciální techno-
logie, které byly dříve dominancí maličkých řemeslných dílen 
nebo součástí regionálních specialit. Například tepelně upra-
vená celá obilná zrna, luštěniny a olejnatá semena. Podle defi -
nice popsané společností Zeelandia, s. r. o., na propagačních 
materiálech těchto výrobků je díky řízenému procesu tepelné 
úpravy zrn a semen dosaženo jejich dokonalého nasáknutí. 
Střída pekařských výrobků je tak vláčnější, a protože zrna 
při stárnutí chleba či pečiva uvolňují do střídy vlhkost, chléb 
a pečivo zůstávají déle čerstvé. Tepelná úprava probíhá třemi 
způsoby:
�  procesem měkčení: smíchání vody s celými zrny nebo 

semeny, máčení po dobu 2–3 hodin, zahřátí a var při
90 °C, popřípadě přidání kvasu;

Konzumní chléb roku 2018 z Pecudu
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�  procesem zápary: smíchání vody s celými zrny nebo 
semeny, zahřátí směsi na teplotu kolem 50 °C, doba stání 
2–3 hodiny;

�  procesem závařky: smíchání vody, zrn, semen nebo šrotu, 
zahřátí směsi na teplotu 60–65 °C, doba stání nejméně
2 hodiny, většinou přídavek amylolytických enzymů.

Žitno-pšeničný chléb Ebony – vícezrnný chléb 
s obsahem 6 % sójových bobů a Luštěninový ošatkový chléb, 
který obsahuje celkem 4 % luštěnin (2 % fazole mungo
a 2 % čočky) jsou příkladem úspěšných pekařských výrobků 
s obsaženými tepelně upravenými zrny a semeny luštěnin, jež 
obdržely cenu Potravinářské komory ČR za nejlepší inova-
tivní potravinářský výrobek roku 2016 a 2017.

Naklíčená zrna jsou další možnou technologií upravu-
jící semena luštěnin, obilovin a olejnin. Klíčení je způsob, 
jak zvýšit stravitelnost a celkové množství využitelných vita-
minů a enzymů. Současně dochází k pozitivnímu snížení 
antinutričních faktorů (např. inhibitorů enzymů). Při klíčení 
se škroby štěpí na jednoduché cukry, tuky na mastné kyse-
liny, bílkoviny na aminokyseliny. Trávení naklíčeného zrna je 
snadnější a vytváří se při něm méně plynů ve střevech. 

Konzumace naklíčeného zrna je obvyklou součástí alter-
nativních forem výživy, jako je vegeteriánství, veganství nebo 
makrobiotika. Současně je vhodnou, i když nepříliš často 
využívanou složkou běžné smíšené stravy. V současné době 
se některé pekárny zaměřují na pečení chleba z naklíčeného 
obilí, stejně tak některé společnosti vyrábí polotovary s usu-
šenými naklíčenými zrny a semeny, kterými jsou semena 
luštěnin, zejména dýně, dále semena olejnin, jako je sluneč-
nice, sezam a len, nebo semena pseudoobilovin – pohanky 
aj. Takové směsi sušených naklíčených zrn a semen se přidá-
vají do pekařských těst k běžným druhům mouk, a tak zvyšují 
nutriční hodnotu pekařských výrobků.

Alternativní složky 
s pozitivním vlivem na zdravotní stav

Ve výživě a dietách je alternativa přijímána veskrz pozi-
tivně, protože vede k rozšíření sortimentu potravin s větší pes-
trostí složek. Pestrá strava je odborníky na výživu oceňovanou 
cestou k zajištění příjmu potřebné škály vitaminů, minerál-
ních látek, bioaktivních látek a celého spektra esenciálních 

aminokyselin, které si naše tělo neumí samo syntetizovat, ale 
potřebuje je jako základní stavební kameny bílkovin. Proto 
se rozšiřuje i portfolio pekařských výrobků, kdy se k nejpou-
žívanější pšeničné mouce přidává stále častěji i mouka žitná 
a mnohé další. Dnes jsou populární zejména mlýnské výrobky 
z pšenice špaldy, pšenice tvrdé, pšenice khorasan (známé pod 
obchodním názvem kamut), pšenice dvouzrnky a jednozrnky, 
ovsa, ječmene, rýže, kukuřice, prosa (jáhly) i méně známého 
čiroku, teffu a dalších. Každá obilovina má své specifické 
složení a vlastnosti, a proto, i přes technologické těžkosti 
při zpracování těsta a zachování obvyklé kvality upečených 
výrobků, je cílem pekařského průmyslu zařazovat tyto plo-
diny do receptur vyráběného  sortimentu. 

K této filozofii přístupu k reformulacím patří další 
oceněné výrobky Potravinářskou komorou ČR za nejlepší 
inovativní výrobky v letech 2016 a 2017 z dílny brněnské spo-
lečnosti IREKS ENZYMA s. r. o.: Chléb ANTIQUE, speciál-
ní ječno-ovesný chléb, pro který platí schválené zdravotní 
tvrzení: „beta-glukany přispívají k udržení normální hla-

diny cholesterolu v krvi“, a Čiroková bageta, speciální pečivo 
s obsahem 12,5 % čirokové mouky.

Do pekařských výrobků se mohou přidávat celá semena, 
vločky nebo mouky také z pseudoobilovin neboli pseudocere-
álií. Již z jejich názvu i použití je patrné, že jsou obilovinám 
podobné a blízké, ale jedná se o „nevlastní sourozence obi-
lovin“, které obohacují chléb a pečivo o jiné druhy bílkovin, 
dodávají minerální látky, stopové prvky, vitaminy a také 
množství tuků, jejich barevné formy i různé barevné pří-
rodní bioaktivní látky. Jejich semena nejsou obilky a v praxi 
se můžeme setkat s pekařskými výrobky obsahujícími tyto 
pseudobiloviny:
�  Quinoa (Matka zrno) původem z Jižní Ameriky,
�  Amarant/Laskavec (Svaté zrno) byl již součástí stravy 

Mayů, Aztéků a Inků, 
�  Pohanka/Tatarka pochází z podhůří Himálaje. 

I semena olejnin jsou velmi přirozenou zdraví pro-
spěšnou složkou pekařských výrobků. Svoji oblibu si v tomto 
sortimentu našla poměrně rychle, protože spotřebitelé při-
rozeně přijali ideu „zdravých semínek“. Tato semena jsou 
totiž takový malý výživový zázrak. Obsahují mnoho vita-
minů (s převahou rozpustných v tucích), minerálních 
látek, vlákniny, bílkovin a hlavně zdravých tuků (nenasyce-
ných mastných kyselin, tzn. esenciálních – pro organismus 
nezbytných, které je nutné stravou doplňovat). Díky znač-
nému podílu tuku jsou olejnatá semena velmi energeticky 
bohatá. Často obsahují látky z jiných potravin velmi špatně 

Ječno-ovesný chléb Antique

Žitnopšeničný chléb Ebony
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dosažitelné a odborníci na výživu je doporučují zařadit do 
každodenní stravy. Dostupné a obvykle používané jsou 
semena lnu hnědého a zlatého, sezamu, slunečnice a tykve, 
dále máku, konopí a chia. Všechna jsou nejen chuťově zají-
mavá a sortiment chleba a pečiva obohacující, ale zejména 
jsou zdrojem nutričně cenných látek. Kromě chia semen 
z rostliny Šalvěj hispánská, která roste v některých oblas-
tech Jižní a Střední Ameriky již více než 4000 let, se pěstují 
i v našich zeměpisných šířkách. 

Z pekařského sorti-
mentu lze skutečně pouze 
jako příklad vybrat z velmi 
široké škály nabídky Semín-
kový chléb se slunečnicí 
a se žitnými klíčky sypaný 
sezamem, dále vícezrnné 
Chia pečivo s obsahem 3 %
chia semen nebo Lněné 
zlato, vícezrnné pečivo 
s obsahem 7,5 % žlutého lnu.

V poslední době je pekařský průmysl stále odvážnější 
a do svého sortimentu pekárny zařazují mnohé další plo-
diny, dříve nevídané. Můžeme si tak koupit i chléb a pečivo se 
sušenou zeleninou a ovocem, s plody goji (kustovnice čínská), 
ořechy, bylinkami, tzv. zelenými potravinami a mnoha dal-
šími. Ne vždy je možné na obal takového výrobku použít 
některá z povolených výživových nebo zdravotních tvrzení, 
proto je leckdy možnost komunikace přínosu takové refor-
mulace poněkud obtížná. Dokládání prospěšnosti některé 
z obsažených bioaktivních látek na základě vhodné studie 
není nikterak snadná cesta a stojí výrobce většinou velké úsilí, 
než si je zcela jist, že vyhovuje všem předpisům a nařízením. 

I když mnohé látky jsou k zakoupení ve formě doplňků stravy, 
jejich přirozeně kolísavý obsah v pekařských výrobcích vzniká 
mnoha možnými způsoby: od různých odrůd dané plodiny 
přes ovlivnění klimatickým prostředím, složením půdy, 
škůdci, sklizňovými technologiemi nebo posklizňovými 
podmínkami apod. A může způsobit výrobci nemalé potíže. 
Sice se deklaruje průměrný obsah látek ve 100 g hotového 
výrobku, ale odchýlení se od stanoveného obsahu mohou být 
podstatná a tak vysoká, že leckterého výrobce odradí od snahy 
deklarovat povolená výživová nebo zdravotní tvrzení z obavy 
před překročením povolené odchylky.

Závěrem

Pekařský svět je velmi pestrý. Reformulace neboli nové 
receptury a technologie, které vedou k výrobkům se zají-
mavými výživovými vlastnostmi, stále přibývá, protože je 
nejen snahou pekaře odlišit se a přinést na trh nový a zají-
mavý výrobek, ale také zpestřit nabídku novými potravi-
nami, u nichž lze spotřebiteli vysvětlit jejich benefi t pomocí 
povoleného tvrzení. Někdy to však možné není a musí se 
spoléhat na zdravý rozum spotřebitele, případně na komu-
nikační schopnosti obsluhujícího personálu v pekařství. 
Každopádně pekaři reformulují přirozeně, aniž by je k tomu 
někdo nabádal. Svým způsobem mezi reformulace patří 
i návrat ke starým technologiím kvasů, omládků, rozkvasů, 
vaření zrn, nakličování apod. Bohužel leckdy, ke své vlastní 
škodě, nadstandardní vlastnosti svých produktů neumí 
výrobci „prodat“, dnes se říká komunikovat. Přesto se, 
třeba i bezděky, zapojili do chvályhodného procesu reformu-
lací.  �

Chia pečivo
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100 let pekárenství 
v českých zemích 

– 3. část

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 
výkonný ředitel 

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

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

ními proměnami v řadě oblastí. I pekárenský obor zazname-
nal v uplynulém století bezpočet změn, a to jak majetkových, 
organizačních, technických, technologických, tak sortiment-
ních. V prvním díle se čtenáři seznámili s vývojem pekáren-
ství v období první republiky a okupace. Druhý díl byl zamě-
řen na období znárodňování v 50. letech a následnou etapu 
výstavby průmyslových kombinátů v 70. letech. Závěrečná 
část popisuje revoluční období po roce 1989, etapu budování 
tržního prostředí a cyklus je zakončen hodnocením stavu pe-
kárenského oboru v 21. století.

90. LÉTA – VZNIK TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ 
Poslední desetiletí 20. století předznamenávají přede-

vším velké změny ve společnosti, k nimž došlo po sametové 
revoluci v listopadu 1989. S nimi úzce souvisí i postupné 
zavádění tržních principů do všech oblastí národního hos-
podářství. V okamžiku opuštění centrálně plánované ekono-
miky a obnovení tržní ekonomiky na počátku 90. let existovala 
v oboru vysoká míra koncentrace, kdy pekařské výrobky vyrá-
bělo 75 průmyslových pekáren, s podílem na tehdejším prů-
myslu potravin 5,8 %. 

Hlavním znakem „nové“ doby byla privatizace státního 
majetku a vznik nových, řemeslných pekáren. Privatizace 
menších státních podniků probíhala podle zákona o malé pri-
vatizaci, kdy bylo možné ve veřejné dražbě (obálková metoda) 
získat jejich pronájem s možností předkupního práva. Zákon 
o velké privatizaci, známý jako kuponová privatizace, sta-
novil tehdejším státním podnikům zpracovat tzv. privatizační 

projekty. Na jejich základě bylo možné určité procento akcií 
získat prostřednictvím investičních kuponů. Tímto způsobem 
byly zprivatizovány např. Michelské pekárny, Pekárna a cuk-
rárna Klatovy či Pekárna a cukrárna Náchod.

Druhá vlna privatizace se již odlišovala tím, že zájemci 
mohli podávat konkurenční projekty na části státních pod-
niků s návrhem na odkoupení majetku.

Restituční zákon umožnil vrátit původním majitelům 
zabrané živnostenské pekárny v 50. letech. Většina z nich 
však již nesloužila původnímu účelu – pekařské výrobě, proto 
možnosti obnovit řemeslnou tradici bylo obtížné a nevyužilo 
ji mnoho původních pekařských rodů. Během několika let po 
sametové revoluci změnily všechny pekárny v České republice 
své majitele. 

Pro nové stroje do zahraničí 

S otevřením hranic po roce 1990 nastal velký „boom“ 
pro dodavatele strojů a zařízení. Nově vznikající řemeslné 
pekárny nakupovaly stroje a technologie na rozjezd výroby, 
průmyslové pekárny si potřebovaly zmodernizovat linky či 

pořídit stroje od renomovaných zahraničních fi rem k rozší-
ření vyráběného sortimentu. V té době proběhl největší inves-
tiční rozvoj v pekárenském oboru, který s nástupem nového 
milénia postupně ustával. Významnou roli při modernizaci 
pekáren a technickém a technologickém rozvoji oboru v té 
době sehráli i tuzemští výrobci potravinářských strojů a zaří-
zení, např. J4 Předměřice, Topos Šluknov, Liberecké stro-
jírny, Kornfeil Čejč, Mopos Olomouc a další.

Renesance řemeslných pekáren

Prudký rozvoj podnikání v 90. letech se projevil 
významně i v pekárenském oboru. Jako houby po dešti 
začaly vznikat menší, řemeslné pekárny, jež svým novým 
sortimentem začaly konkurovat unifikovaným výrobkům 

Zahraniční stroje a technologie
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z průmyslových pekáren. S otevřením hranic bylo možné 
pořídit zahraniční stroje a technologie, banky byly vstřícné 
novým projektům, a tak se stovky podnikatelů pod vidinou 
rychlých zisků začalo vrhat na pekařské řemeslo. V krátké 
době vzniklo okol 2000 malých pekáren, které začaly oboha-
covat trh novým sortimentem. Toto období by se dalo zjedno-
dušeně nazvat jako „bagetové“ – zákazníci chtěli ochutnat 
novinky převážně zahraniční provenience (bagety, croissanty, 
hamburgery, pizzy atd.). Po čase se však konzervativní český 
zákazník vrátil k tradičnímu českému chlebu a pečivu. Mnoho 
nezkušených podnikatelů podcenilo každodenní náročnost 
pekařského řemesla, nereálně si stanovilo prodejní plán 
a také často „naletělo“ prodejcům při koupi předraženého 
zařízení. Řada nově vzniklých pekáren nebyla schopna kon-
kurence na trhu a ještě dříve, než se stačila stabilizovat na trhu 
a splatit úvěry, zkrachovala. Během několika let tak přes polo-
vinu nově vzniklých malých pekáren zaniklo. Nic to nemění 
na faktu, že ty zbylé výrazně obohatily sortimentní nabídku 
chleba a pečiva na trhu, která se v těch letech začala přibli-
žovat tržní nabídce v Německu či Rakousku. 

Nástup obchodních řetězců

V rámci tržních mechanismů byly zrušeny všechny 
dotace do zpracovatelského průmyslu, zvedly se ceny surovin, 
energií a PHM. Ceny základních pekařských výrobků přestaly 
být dotovány tzv. „zápornou daní z obratu“ – to vše vedlo 
k výraznému zvýšení cen chleba a pečiva. Vyšší ceny měly za 
následek snížení spotřeby, neboť díky dotační politice komu-
nistického režimu spotřebovali obyvatelé značnou část pečiva 
jako laciné krmivo pro domácí zvířectvo. 

V oblasti tržního prostředí se odehrály v krátkém 
časovém úseku zcela revoluční změny. Prodejny Jednot či 
Pramene, které byly přirozeným odběratelem pekáren, byly 
zprivatizovány a postupně zanikaly či se transformovaly do 
jiných subjektů. Novým fenoménem poslední dekády 20. sto-
letí se stal rozvoj sítě řetězců supermarketů a hypermarketů 
zahraničních obchodních řetězců. Postupně se vytvářelo silné 
konkurenční prostředí, kde se začaly prosazovat fi rmy, které 
nabídly kvalitnější výrobky, lepší dodavatelský servis a hlavně 
výhodnější cenu.

Změny v tržním prostředí výrazně ovlivnily způsob 
obchodování a kontaktu se zákazníky v českých pekárnách. 
Celý okruh prodeje a dopravy se stal nejdůležitějším uzlem 
celé firmy. Komunikace s odběratelem a rychlá reakce na 
jeho požadavky do výroby a expedice prostřednictvím infor-
mačního systému se stávala základem úspěchu v sílícím 

konkurenčním prostředí na trhu. Větší pekárny postupně zři-
zovaly úseky marketingu, tak aby lépe poznaly potřeby zákaz-
níků, včas identifi kovaly tržní příležitosti a zlepšily způsob 
nabídky a prezentace svých produktů.

Rostoucí síla obchodních řetězců, a zejména jejich 
vyjednávací pozice v cenové oblasti si na straně výrobců jako 
protiváhu vynutila vznik „obchodních aliancí“, které koope-
rovaly při nákupu surovin, výměně výrobků a snažily se 
o vyjednání lepších cenových podmínek pro své členy. Mezi 
tyto aliance patřily uskupení Millba Czech, družstvo Čempek 
či Český pekař.

Pekařství – prodejní speciálky 

V zájmu zajištění odbytu své produkce si zejména řeme-
slné a střední pekárny začaly od poloviny 90. let budovat 
vlastní prodejny – „Pekařství“. Mohly v nich nabídnout 
zákazníkům široký sortiment čerstvých výrobků, odzkoušet 
reakci na novinky, navíc možnost mít k dispozici tržby ještě 
týž den byla v době nesolventnosti řady odběratelů k nezapla-
cení. Pekárny si mohly takto po vzoru pekařských prodejen 
v Německu či Rakousku budovat vlastní značku i u nebale-
ného sortimentu a udržovat stálý okruh zákazníků. Nevý-
hodou pekařských speciálek jsou vysoké náklady na jejich 
provoz, zejména nájem a mzdy prodavaček. Pekárny se snaží 
tuto nevýhodu eliminovat prodejem doplňkového sortimentu, 
poskytováním služeb rychlého občerstvení či vybavením pro-
dejen úseky pro dopékání předpečených výrobků a nabídkou 
čerstvého, ještě teplého pečiva.

Zlepšující přípravky motorem inovací

90. léta jsou ve znamení velkého rozvoje firem na 
dodávky zlepšujících přípravků a směsí na výrobu pečiva. Na 
trhu se rychle etablovaly pobočky zahraničních fi rem, které 
začaly do pekáren a cukráren dodávat své produkty a zároveň 
zajišťovat technologický servis. Mezi hlavní dodavatele patřily 
společnosti IREKS, Zeelandia, Pfahnl, backaldrin, Puratos 
a další. Důležitou roli tyto fi rmy sehrály při zvyšování kvality 
výrobků, rozšiřování sortimentu, obohacení výživové hod-
noty pečiva či snižování podílu nestandardní výroby. V Česku 
jsou dnes zastoupeny přední evropští dodavatelé tohoto 
potravinářského segmentu, pekaři tak mají na rozdíl od 
období socialismu k dispozici neuvěřitelně široký sortiment 
surovin, přípravků a směsí. Velkou devizou těchto společností 

Řemeslná Blatnická pekárna

Pekařství Japek
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bylo, že se staly motorem inovačních trendů a i díky nim je 
tuzemský pekařský sortiment jeden z nejširších a nejpestřej-
ších v Evropě.

Trocha pekařské statistiky 

Při vzniku samostatné České republiky v roce 1993 vyro-
bilo cca 700 českých pekáren 366 tisíc tun chleba a 225 tisíc 
tun pečiva. O téměř čtvrt století později (poslední sledovaný 
údaj ČSÚ je z roku 2016) se poměr výroby chleba a běžného 
pečiva zásadně obrátil ve prospěch dražšího (a povětšinou 
méně zdravějšího) pečiva. Důvodem je větší koupěschopnost 
obyvatel, široká nabídka sortimentu pečiva a také změna 
životního stylu a stravovacích návyků. Celková hmotnostní 
výroba pekařských výrobků se nezměnila, došlo však ke 
změnám v její struktuře. 

Porovnáme-li spotřebitelské ceny z posledního období 
socialismu v roce 1989 s dnešními, došlo zhruba k desetiná-
sobnému navýšení. Je třeba však vzít v úvahu, že ceny v roce 
1989 byly dotovány státem a reálně měly být výrazně vyšší.

Obnovení cechu pekařů a cukrářů

Svaz pekařů a cukrářů v České republice byl obnoven 
v roce 1990 a hrdě se hlásí k dávným tradicím cechů, spole-
čenstev, jednot či různých forem organizací, které v minu-
losti hájily zájmy řemesla již od 13. století. Byl založen na 
ideálech, které jsou vetkány v cechovním praporu: TRA-
DICE* KVALITA*STAVOVSKÁ ČEST. Důvodem obnovení 
cechu bylo na dobrovolné bázi sdružit podnikatelské sub-
jekty v pekárenském oboru, hájit a prosazovat jejich zájmy 

v nově se tvořícím tržním prostředí, podporovat svobodné 
podnikání, šířit informace a zvyšovat kvalifi kaci, starat se 
o výchovu mladé generace pekařů a cukrářek, usilovat 
o rozvoj a větší prestiž pekařského a cukrářského řemesla 
v zemi. Svaz plnil i roli společenskou, kdy posiloval soudrž-
nost fi rem a kultivoval prostředí pro podnikání a ovzduší vzá-
jemné spolupráce fi rem působících  v oboru.

SPaC ČR je jedním z nejvýznamnějších profesních 
potravinářských sdružení v zemi, má v současné době 120 čle-
nů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojů, surovin či potra-
vinářských škol a učilišť.

90. léta v českém pekárenství byla ve znamení zásadních 
majetkových změn, adaptace na tržní prostředí, rozvoje řeme-
slných pekáren, modernizace strojně-technologického vyba-
vení pekáren, rozšiřování sortimentu výrobků na trhu. Byla 
to doba revoluční a přelomová, která položila nové základy 
výroby a prodeje pekařských výrobků pro 21. století.

21. STOLETÍ 
– AUTOMATIZACE A MRAŽENÍ

Začátek 21. století byl v pekárenském oboru ve zna-
mení vstupu do EU, po roce 2008 se pekaři museli vyrovnat 
s dopady ekonomické krize a poklesem poptávky, pokračo-
vala další koncentrace obchodních řetězců s rozvojem vlast-
ních „bake store“ úseků v marketech. Chronický nedostatek 
zaměstnanců řešily pekárny větší automatizací výroby, pro 
období posledních let je charakteristický velký nárůst dopé-
kání pečiva ze zmrazených polotovarů v obchodních řetězcích, 
v jehož důsledku došlo ke snížení objemu výroby klasického 
čerstvého pečiva zhruba o čtvrtinu. Snížení produkce a tlak 
na ceny základních pekařských výrobků ze strany nadnárod-
ních řetězců způsobuje konkurenční boj mezi výrobci a je pří-
činou ukončení činnosti desítek zejména malých či středních 
výrobců v posledních letech.

Vstupujeme do EU

V květnu 2004 vstoupila Česká republika do Evropské 
unie. Stali jsme se tak součástí otevřeného potravinového 
trhu Evropy. Vzhledem k tomu, že výroba chleba a pečiva je 
typický „domácí byznys“, nezaznamenal obor významnější 
změny v oblasti výroby či obchodu. Životnost pekařských 
výrobků je omezená jejich čerstvostí, která je limitovaná 
dovozovou vzdáleností. Tuzemské pekařské výrobky jsou dle 
Eurostatu 5. nejlevnější v Evropě, nedošlo tudíž k význam-
nějšímu importu, export byl velmi omezeně realizován v pří-
hraničních oblastech s Německem a Slovenskem. Zahraniční 

Hmotnostní výroba 
v tunách/rok

Spotřeba na 
obyvatele v kg/rok

1993 2016 1993 2016
chléb 365 865 265 538 60,3 39,7
běžné 
pečivo

199 703 274 821 38,4 50,1

trvanlivé 
pečivo

 20 775  46 482  6,1  7,9

Porovnání spotřebitelských cen pekařských výrobků
Rok 1989  2018

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

Automatizace v pekárnách
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investoři (s výjimkou United Bakeries) vzhledem k velmi 
nízké rentabilitě a značné roztříštěnosti výrobních subjektů 
do oboru nevstoupili.

V souvislosti se vstupem do EU postupně dochá-
zelo ke změnám v potravinové legislativě, kdy národní 
předpisy byly dávány do souladu s legislativou EU či 
začaly platit nová nařízení, zejména pro oblast označování 
výrobků.

Řetězce pečou – pekaři prodávají

Pekařský trh v České republice je velmi specifi cký a zasa-
huje do něj velké množství subjektů. Přestože zde vyrábí 
chléb a pečivo okolo 700 klasických pekáren, po roce 2000 
se do tohoto segmentu aktivně pustily i obchodní řetězce, 
které ve svých vlastních pekárnách umístěných v marketech 
samy vyrábí či dopékají pečivo. Pekařské výrobky se staly 
nástrojem tvrdého konkurenčního boje o zákazníka. Jsou 
totiž poslední super čerstvé potraviny, u kterých o čerstvosti 
rozhodují hodiny. Zákazník, nespokojený s nabídkou pečiva, 
radikálně mění své obchodní návyky a odchází ke konkurenci. 
Proto vysoká kvalita, čerstvost, nákupní komfort a dobrá 
cena rozhodují o tom, kdo získá zákazníka na svoji stranu. 
Pekařští výrobci si uvědomili nutnost změny strategie v boji 
o zákazníka a začali si zřizovat vlastní pekařské prodejny, 
aby jej prostřednictvím kvalitního čerstvého zboží přilákali 
na svou stranu. Pekařských speciálek je dle šetření agentury 

GfK u nás již okolo 2,5 ti-
síce a prodává se zde 15 %
pekařských výrobků. 
Konkurenční soupeření 
obchodu a pekařů a vzá-
jemné přebírání aktivit 
má své pozitivní dopady 
pro spotřebitele – nabídka 
chleba a pečiva na českém 
pekařském trhu je jedna 
z nejlepších v Evropě, co 
se týče šíře sortimentu, 
vysokého podílu čers-
tvého nebaleného zboží, 
zákaznického servisu 
a velmi nízkých cen. 

Nástup mražení pečiva 

Je paradoxní, že v peká-
renství, které je závislé na sdí-
lení značného množství tepla 
při pečení výrobků, nachází 
v 21. století čím dál větší 
uplatnění chlazení a zmrazo-
vání. U chlazení je důvodem 
prodloužení technologic-
kého procesu výroby zejména 
ke zlepšení senzorických 
vlastností výrobků (chladné 
vedení těst) či zpomalení pro-
cesu kynutí, tak aby výrobky byly dodány odběrateli v určený 
čas a co nejčerstvější. Zmrazování – úspěšnost této techno-
logie je podmíněna rychlým, šokovým zmrazením syrového 
polotovaru a dodržením předepsaných teplot v průběhu 
výroby a distribuce.

Trend dopékání zmrazených polotovarů pečiva přímo 
v obchodě se rychle přenesl ze zahraničí do českých marketů. 
Výhodou pro obchod je možnost nabídnout zákazníkům 
rozpečený, ještě teplý produkt, a to za odpovídající (vyšší) 
cenu. Navíc tento systém umožňuje obchodu ze zásob ply-
nule doplňovat zboží. V počáteční fázi byly dodavateli zmra-
zených polotovarů zejména fi rmy z Polska, Německa, Francie 
či Belgie. V současné době je většina zmrazených polotovarů 
dodávána specializovanými českými výrobci. Zhruba třetina 
pečiva prodávaná v obchodních řetězcích je dnes dopékána ze 
zmrazených polotovarů.

Kvalifikovaný pekař nad zlato 

Největším současným problémem všech pekáren je 
nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. V oboru pra-
cuje okolo 20 000 zaměstnanců v 700 klasických pekárnách 
a potřeba kvalifi kovaných pekařů byla zjištěna dotazníkem 
Svazu na 2000. Nedostatek je způsoben zejména nízkou prů-
měrnou mzdou, směnností a prací o víkendech. Učňovské 
školství, „vyluxovaný“ trh práce ani náhrada prostřednictvím 
agenturních zahraničních pracovníků nedokáže ani zdaleka 
personální problém pekařů vyřešit.

Prodejna pečiva v marketu
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Hodnocení stavu 
oboru v 21. století

Provedená SWOT analýza stavu pekárenského oboru 
uvádí silné stránky a poukazuje na slabé stránky. Ze sil-
ných stránek odvozuje možné příležitosti, které mohou 
sloužit k rozvoji oboru. Na druhé straně zjištění jeho sla-
bých stránek upozorňuje na možná rizika a hrozby v budou-
cnu.

Silné stránky 
�  vysoká úroveň a vyspělá tradice pekárenského oboru v ČR
�   vybavení pekařských kapacit moderními technologiemi 

a strojním zařízením
�   jeden z nejvyspělejších pekařských trhů v Evropě (šíře 

nabídky a zákaznický servis)
�   vysoký stupeň hygieny a zdravotní nezávadnosti výroby 

díky zavedeným systémům jakosti typu ISO, IFS, BRC
�   vysoký podíl dodávek čerstvého nebaleného sortimentu, 

častá frekvence dodávek obchodu 

Slabé stránky 
�   třetina nadbytečných kapacit narušuje přirozené 

fungování trhu
�   nízká rentabilita, nedostatek vlastních zdrojů na investice 

a modernizaci 
�   malá atraktivita oboru vzhledem k nízkým mzdám, 

směnnosti, práci o víkendech
�   dominance nadnárodních obchodních řetězců, 

zneužívání tržní síly
�   malá společenská prestiž profese „Pekař“

Příležitosti 
�   investice do nových technologií a automatizace výrobních 

procesů
�   zkvalitnění marketingu výrobců, využívání značkové 

politiky
�   osvěta spotřebitelů, posilování výrobkového patrio-

tismu
�   rozšiřování sítě pekařských prodejních speciálek 
�   orientace na výrobky s vyšší přidanou hodnotou, vysokou 

kvalitou a zdravotními benefi ty

Hrozby – rizika 
�  vážné nebezpečí „podkapitalizace oboru“
�  zvyšující se cenové tlaky obchodních řetězců
�   riziko unifi kace výrobků z důvodu krachujících středních 

a řemeslných pekáren
�   riziko snížení kvality produkce z důvodu nedostatku 

kvalifi kované pracovní síly
�   zvyšující se energetická a logistická náročnost výroby 

a distribuce

Za uplynulých 100 let prošel pekárenský obor 
v Čechách velkými změnami, stejně tak jako naše repub-
lika. Střídala se období rozkvětu i stagnace, časy klidu i dra-
matických změn. Pekárenský obor je na začátku 21. století 
vyspělý, nabídka sortimentu v obchodech jedna z nejbohat-
ších v Evropě. Máme své problémy, se kterými se potýkáme 
– stejně jako naši předchůdci v řemesle. Dnes však čeští 
pekaři slaví 100 let se svou republikou. Ať se jí daří, ať nám 
to kyne…!

�

Slavíme 100 let s republikou.
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www.minerva-is.eu

budujeme efektivní podniky  
v potravinářství
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Sklizeň 2018 
a vývoj trhu

PAVEL FILIP,
Svaz průmyslových mlýnů ČR 

Je všeobecně známo, že již druhý rok po sobě jsou u nás 
výsledky sklizně obilovin ovlivněny suchem, které letos 

zasáhlo většinu území republiky. Sucho ale letos ovlivni-
lo také výsledky sklizně v celé Evropě a bezpochyby je dů-
sledkem pesimistických odhadů mírně pasivní světové 
bilance obilovin pro marketingový rok 2018/19. Bylo to 
právě sucho, které vyhnalo v srpnu ceny obilovin skokově 
vzhůru a současně probudilo spekulace na trhu. 

Vývoj cen obilovin zajímá všechny potravináře, protože 
ovlivňuje náklady na výrobu potravin rostlinného i živočiš-
ného původů. Letos je to ještě citelnější vzhledem k nedo-
statku objemových krmiv. Kolísání cen surovin je také velmi 
nepříjemné pro všechny výrobce a obvykle přináší fi nanční 
ztráty. Ještě citlivěji tyto otázky zaznívají v současné době, 
kdy se zvyšují mzdové náklady a také ceny pohonných hmot 
a energií. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné rezervy 
v maržích většiny potravinářských výrobků, musí se zvýšení 
cen vstupů projevit v cenách fi nálních výrobků. A to naráží na 
problém velmi obtížného vyjednávání s obchodními řetězci. 
Jejich politikou je dosažení nejnižších možných cen základ-
ních potravin. Úspěch vyjednávání o cenách se také stává 
otázkou bytí či nebytí, respektive udržení konkurenceschop-
nosti našich potravinářských podniků. Každá ztráta v tvorbě 
zdrojů a každé zanedbání udržování a obnovy infrastruktury 
potravinářských podniků, včetně inovací a investic, znamená 
zaostávání. 

Světová produkce obilovin v letošním roce je odhado-
vána na 2059 mil. tun a jejich spotřeba na 2128 mil. tun. 
Z toho pšenice se urodilo 721 mil. tun a její spotřeba se před-
pokládá ve výši 739 mil. tun. Jsou ale k dispozici dostatečné 
konečné zásoby. U obilovin je to 532 milionů tun a u pšenice 
247 milionů tun. Produkce obilovin v EU dosáhla letos 293 mi-
lionů tun, z toho pšenice 134 milionů tun. Téměř celou Evropu 
zasáhlo sucho. Německo hlásí ztráty v úrovni 20 procent, ze 
dvou třetin bylo zasaženo území Polska. Ztráty má i Francie, 
Velká Británie, státy Skandinávie, Ukrajina a Rusko.

V České republice se sklidilo celkem 6,6 mil. tun 
základních obilovin s průměrným výnosem 5,30 t/hektar. 

Z toho pšenice ozimé 4,3 mil. tun s průměrným výnosem
5,59 t/hektar, pšenice jarní 0,2 mil. tun s průměrným výnosem 
4,45 t/hektar a žita 125 tis. tun s průměrným výnosem
4,92 t/hektar. U pšenice ozimé sice došlo ke snížení osevních 
ploch o 40 tisíc hektarů, a to ze 784 tisíc na 744 tisíc hektarů, 
ale při průměrném hektarovém výnosu to není problém pro 
uspokojení domácí spotřeby i exportních možností. Naopak 
nárůst osevních ploch je zaznamenán u žita, a to o 20 pro-
cent, tedy téměř o 5 tisíc hektarů. Pšenice celkem je proti loň-
skému roku méně pouze o 121 tisíc tun a žita je více přibližně
o 20 tisíc tun. Nyní záleží na tom, jak velká poptávka po našem 
obilí bude ze zahraničí. 

Vysoká poptávka ze zahraničí může být problémem, 
a to ne z hlediska bilance produkce a spotřeby, ale především 
z hlediska vlivu na vnitřní ceny obilovin, zejména pšenice. Do 
potravin se u nás ročně zpracuje 1,25 milionů tun pšenice 
a 110 tisíc tun žita. Z ostatních obilovin dále 18 tisíc ovsa,
7,5 tisíce tun kukuřice, 4 tisíce tun ječmene a 2,5 tisíce tun 
ostatních obilovin. K tomu ještě sladovnický ječmen pro pivo-
vary v úrovni 700 tisíc tun a další spotřeba obilovin do jiných 
oborů, například na výrobu škrobu. Pokud se podíváme na 
exporty pšenice v posledních letech, pak skutečně hrozí vyve-
zení velkého množství. Jen v loňském hospodářském roce, 
tedy od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018, bylo z naší republiky vyve-
zeno necelých 1,9 milionů tun pšenice. Rok před tím byly 
vyvezeny dokonce 3 miliony tun pšenice. Vyváží se i ostatní 
obiloviny. Žita se loni vyvezlo celkem 18 tisíc tun a ovsa 35 tisíc
tun. Dá se dokonce konstatovat, že dochází ke snižování 
zásob, a to u všech základních obilovin, u pšenice i u žita. 
Konečné zásoby u obilovin i pšenice se snižují od marke-
tingového roku 2015/16 přibližně o 20 procent ročně. Pokud 
jde o žito, tak konečné zásoby jsou na minimu a nedostatek 
žita v Evropě signalizuje poměrně velký problém pro domácí 
spotřebu, což se projeví v cenách. Žito v EU má defi cit necelý 
1 milion tun (což představuje 11 procent produkce). Vysoké 
exporty také dokazují, že obchodní organizace jsou lídry obil-
ního trhu a že se tímto způsobem u nás logicky prosazují 
exportní ceny monitorované na evropských burzách. Je tomu 
tak proto, že vysoká poptávka ze zahraničí nás nutí k opat-
řením, jak udržet potřebné množství obilovin pro domácí 
spotřebu. Nástrojů je málo. Nezbývá nic jiného než potřebné 
množství vykoupit nebo smluvně zajistit za evropské ceny. 
Tuzemské ceny tedy rostou podle cen na burzách v zahraničí.

Vnitřní trh České republiky se řídí převážně burzou 
Matif v Paříži. Ceny pšenice na této burze se letos v srpnu 
vyšplhaly na úroveň kolem 220 euro za tunu. Později začaly 
kolísat kolem 200 euro za tunu a na konci září dokonce klesly 
na 190 euro za tunu. Na tyto signály okamžitě reagovali pro-
ducenti. Svou cenovou nabídku pšenice zvýšili o 15 až 20 pro-
cent. Obdobný vývoj se projevuje u dalších obilovin, včetně 
krmných. 

SVAZ PRŮMYSLOVÝCH MLÝNŮ ČR
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Je zřejmé, že i na burzách se spekuluje. Zájem o zvýšení 
cenové úrovně obilovin mají obchodní nadnárodní organi-
zace. Poslední roky pro ně nebyly příliš úspěšné. Na signály 
o nižší produkci a čerpání zásob tyto fi rmy doslova čekaly. 
Jenže pro náš zemědělský sektor není tato situace výhodná, 
protože z velké části máme od sebe odděleny rostlinnou 
a živočišnou výrobu. Tím je opět narušena naše konkurence-
schopnost a hrozí další snížení naší soběstačnosti v živočišné 
produkci. Proto také prezident Agrární komory ČR Jandejsek 
vyzval zpracovatelské vertikály, aby úměrně mezi sebe roz-
dělily své marže a pokusily se minimalizovat dopady růstu 
cen obilovin na ceny živočišné produkce. Problém ale spočívá 
v tom, že reálné marže jsou pouze v maloobchodních nadná-
rodních řetězcích. Kruh se tak uzavírá. 

Naši mlynáři začali pšenici a žito z nové sklizně naku-
povat za ceny o 20 procent vyšší než loni a je třeba po-
dotknout, že již loni se ceny oproti roku 2016 zvýšily o 10 pro-
cent u pšenice a o 15 procent u žita. Je tedy logické, že ceny 
mouky se zvyšují přibližně o 20 procent. Tuzemské tržní ceny 
mouky jsou ale velmi nevyrovnané, a proto je nelze vyjádřit 
přesněji. Tento nárůst cen se musí promítnout také do cen 
pekařských výrobků. Mediální podpora pro zvyšování cen již 
probíhá a nyní záleží především na každém podnikateli, jak 
uspěje při náročných cenových vyjednáváních se zákazníky. 

Letošní produkce všech obilovin, včetně pšenice a žita, 
pro domácí spotřebu je dostatek. Také jejich kvalita vypadá 
dobře, i když existují značné regionální rozdíly. U pšenice 
jsou vykazovány vysoké hodnoty ukazatele obsahu dusíka-
tých látek. I jejich kvalita bude většinou dobrá, ale dobře víme, 
že obsah dusíkatých látek není automaticky důkazem dobré 
pekařské kvality mouky. Některé odrůdy nás mohou pře-
kvapit. Proto je třeba pečlivě měřit a vybírat. Zrno všech obi-
lovin, zejména těch jarních, je drobnější a tím je dosahována 
nižší výtěžnost mlýnských výrobků. Velký problém velikosti 
zrn je u ovsa na výrobu vloček. Oves je příliš drobný. Sladov-
nický ječmen má zase příliš vysoký obsah bílkovin. Prostě pro-
blémy jsou a bude nutné se s nimi vyrovnat. Velmi dobrá je 
hygienická kvalita sklizených obilovin. Sucho a vysoké teploty 
zamezily růstu plísní, a tím i mykotoxinů. Naopak je třeba 
varovat před výskytem hmyzu při skladování. 

Zpřesněný odhad letošní úrody zveřejnil Český statis-
tický úřad. Letošní sklizeň obilí je o 3,5 procenta nižší než 
loňská, ale jak víme, i ta byla pod pětiletým průměrem. 
Základních obilovin se sklidilo 6,6 milionů tun. Naposledy 
se obilí urodilo méně v roce 2012. Rok 2012 byl také velmi 
neúspěšný pro zpracovatelské podniky. Naopak úroda řepky 
se letos zvýší o 22,8 procent na 1,4 milionů tun. Odhad dále 
počítá s nižší produkcí kukuřice na zrno o 10 procent a kuku-
řicí na zeleno a siláž rovněž o 10 procent. Sklizeň brambor 
klesne o 15,7 procenta na 581 tisíc tun. Jde o třetí nejnižší 
sklizeň v historii sledování a je 7 procent pod pětiletým prů-
měrem. Suché a horké počasí se podepsalo na poklesu výnosů 
konzumních brambor na výrobu škrobu. Cukrovky se sklidí 
3463 tisíc tun, což je o pětinu méně než loni a o 14 procent pod 
pětiletým průměrem. 

Výsledky letošní sklizně obilovin by neměly vyvolávat 
žádnou paniku. Obilovin je dostatek pro uspokojení spo-
třeby, a to v celosvětovém, evropském i tuzemském měřítku. 
Je ale třeba jednat z pozice dobrého hospodáře. To znamená 
mít zabezpečené zásoby pro vlastní produkci v dostatečném
množství a v předstihu. Bylo by dobré postavit se všem speku-
lantům a dodržovat férové obchodní vztahy, včetně dodržo-
vání dříve uzavřených smluv. Určitě je potřeba vyvinout úsilí 
k udržení potřebného množství tuzemsky vypěstovaných obi-
lovin pro domácí spotřebu u nás doma. V obchodních řetězcích 
musíme prosadit potřebné zvýšení cen, a to i s podporou státu. 

Graf 4:

obiloviny pšenice kukuřice ječmen

Zdroj: European Commission – DG AGRI

EU koncové zásoby (mil. tun)

Graf 2:

obiloviny kukuřice pšenice sója

Zdroj: International Grains Council

Světové koncové zásoby (mil. tun)

Graf 3:

Zdroj: European Commission – DG AGRI

EU produkce (mil. tun)

obiloviny pšenice kukuřice ječmen

Graf 1:

obiloviny kukuřice pšenice sója

Zdroj: International Grains Council

Světová produkce (mil. tun)
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Vývoj produkce obilovin v ČR

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pšenice 
celkem

3 518,9 4 700,7 5 442,4 5 274,3 5 454,6 4 649,0 4 527,9

Žito 146,9 179,3 129,1 107,9 104,4 105,2 124.8

Ječmen 
celkem

1616,5 1 593,8 1 967,1 1 991,4 1845,3 1675,6 1 621,1

Oves 172,0 139,1 152,2 154,6 132,2 145,4 166,9

Kukuřice 928,2 675,4 832,2 442,7 845,8 532,5 –

Obiloviny 
celkem

6 595,5 7 512,6 8 779,3 8 183,5 8 596,4 7 283,4 6 624,3

Grafy 5 a 6:

Mlynářská pšenice v EU a USA – předpoklad 60 dnů
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Graf 7:

obiloviny pšenice kukuřice ječmen

Pšenice – měsíční průměr vývozních cen

Zdroj: International Grains Council

srpen 2017        listopad 2017    březen 2018      květen 2018    srpen 2018

Zdroj: MATIF Zdroj: CME

Oblasti zájmu – extrémní meteorologické události (1. 6.–15. 7. 2018)

Dešťový defi cit

Přebytek vysokých teplotPřebytek dešťových srážek

 Sucho

Defi nice oblastí zohledňuje předpověď počasí do 25. července
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Ing. JOSEF VACL, CSc., 
UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE 

 / PORT spol. s r. o.

Vejde-li návštěvník do areálu Břevnovského kláštera, ce-
lým jménem do Benediktinského arciopatství sv. Vojtě-

cha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, překvapí jej jeho uprave-
nost, vnímaná rozsáhlost a nesporná monumentalita chrámu 
jsou dominanty areálu. I když prý zdaleka není vše hotovo. 
Ale možná, že nikdy nebude, neboť stále je třeba něco budo-
vat a vylepšovat. Je vidět, že se na jeho obnově již mnohé udě-
lalo, a to i přesto, že mu vlastně hrozila zkáza. Měl mnoho 
funkcí a patrně nejméně honosná byla před nějakými třiceti 
čtyřiceti lety. Sloužila totiž, paradoxně, světské moci. Jako ar-
chiv či sídlo Státní bezpečnosti. A právě nutnost obnovit kláš-

ter a vše, co k němu náleží, vedle šíření církevního učení, patří 
bezesporu k jednomu ze základních úkolů benediktinů. 

Břevnovský klášter, který si vzal název od přilehlé vísky 
Břevnové, vznikl na místě, kde se údajně setkal pražský 
biskup svatý Vojtěch s knížetem Boleslavem na lovu. Časem 
se stal významným poutním a církevním místem. Klášter byl 
založen v roce 993. Ale pro jinak heretické Čechy je klášter 
nejen historickou památkou a architektonickým skvostem. 
Je místem, kde se u nás prý, snad, možná začalo vařit pivo. 
Nebo alespoň se tak traduje. Mnohé z historie i současnosti rád 
vysvětlí osoba nejpovolanější, současný opat kláštera P. Petr 

Prokop Siostrzonek, O. S. B.
Wikipedie mj. upřesňuje, že po 
letech, kdy byl převorem, jej spo-
lubratři zvolili 21. opatem břev-
novského kláštera. Opatskou 
benedikci pak přijal v neděli dne 
14. ledna 2018 při slavnostní 
mši z rukou Dominika kardinála 
Duky v břevnovské Bazilice svaté 
Markéty. Prokop je jeho řeholní, 
původně opatem Opaskem šifro-
vané jméno a O. S. B. znamená 
– Ordo Sancti Benedicti neboli 
Řád svatého Benedikta. A proč 
je Břevnov arciopatstvím? Tento 
čestný titul byl udělen papežem 

Janem Pavlem II. v roce 1993, v době oslav milénia zalo-
žení kláštera. Takové označení obdrží jen ty kláštery, které 
mají poslání šířit víru, a především ve středověku i vzděla-
nost. Důvodem bylo odkázání se na to, že již ve středověku 
byl označen sv. Vojtěch jako ten, který měl pomáhat šířit víru 
i mimo tehdejší okolí kláštera. Neměl působit na místě samém, 
ale Břevnovský klášter měl být východiskem misijní práce na 
sever a na východ. „Toho si velmi vážíme a snažíme se v dnešní 
době, aby tento klášter měl obdobný význam a roli v dnešní 
době,“ komentuje ocenění opat Siostrzonek.

A jak se vlastně domlouvá setkání s arciopatem? 
Poměrně jednoduše. Telefonista v ústředně kláštera velmi 
ochotně sdělil: „Máte-li nějaké přání, třeba se s ním setkat, 
napište mu e-mail, tuto poštu si pan opat vyřizuje osobně.“ 
A během dvou dnů se P. Petr Prokop Siostrzonek, O. S. B, jak 
zní plný titul současného arciopata Břevnovského kláštera, 
ozval prostřednictvím elektronické pošty a krátce nato byl 
termín setkání rychle domluven.

 Před vlastní schůzkou s opatem se nabízí hned několik 
otázek: S jakou osobností se setkáme? Jaký bude v osobním 
styku? Bude to setkání formální, nebo naopak neformální, 
lidské, příjemné? Ale v případě setkání s opatem Siostr-
zonkem to bylo jednodušší. Seděli jsme náhodou nedaleko 
sebe na utkání, kdy Sparta hrála fotbal se slavnou Chelsea. 
Vidíme-li někoho na fotbale, musí jít s velkou pravděpodob-
ností o člověka, který má nejen rád sport, ale je rád mezi lidmi. 
Tedy hlavně mezi fanoušky.

Tedy lidskost a určitá světskost opatovi Siostrzonkovi 
rozhodně nechybí. A ani tady se žádné překvapení nekonalo. 
A jak opata Siostrzonka oslovovat? „Stačí pane opate.“ 

P. Petr Siostrzonek to patrně nemá jednoduché. Určitě 
jej církevní komunita vnímá jako někoho, kdo postupuje 
ve šlépějích takových osobností, jakými byli opati Tajovský 
a hlavně Anastáz Opasek, který byl v období po sametové 
revoluci hodně známou a respektovanou osobností. A jak 
současný opat poznamenává, Anastáz Opasek patří spolu 
s opatem Tajovským k těm, kteří byli s to vést řád i v dobách 
opravdu pro ně nelehkých. V době komunismu, ale v případě 
opata Opaska i po něm. „Ambice všech těch opatů přede mnou 

Pivo s jeho 
tisíciletou historií 
k Břevnovskému 

klášteru 
nerozlučně patří

– 1. část

K l á š t e r n í  p i v o v a r y

Opat Petr Prokop Siostrzonek O. S. B. při benedikci s Domi-
nikem kardinálem Dukou  FOTO: archiv kláštera

P. Petr Prokop
Siostrzonek O. S. B.

FOTO: archiv kláštera
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byly stejné. My benediktini máme slib nejen poslušnosti, změny 
mravů, ale také stability místa. My neskládáme slib na řád, 
ale na klášter. Proto jde benediktinům o rozvoj místa a stále se 
vrací na stejné místo, byť bylo zničeno válečnými nebo jinými 
pohromami. Samozřejmě pokud to jen trochu jde,“ komentuje 
základní atributy fungování řádu benediktinů jejich současný 
arciopat.

„V souvislosti s naším působením je potřeba vždy mluvit 
nejen o klášteře, ale i o církvi. Je to spíš živý organismus než 
organizace. Součástí církve se stáváme křtem – je to vlastně 
začátek života – a přidruží-li se někdo ke klášteru svými sliby, 
tak vlastně se přidruží k živému organismu,“ upřesňuje situaci 
opat Siostrzonek. „Důležitý je společný život, tedy nejen 
vnitřní, ale i vyzařující navenek. S tím souvisí i působení nejen 
duchovní, ale i vzdělávací. Patří to vlastně všechno k sobě, jedno 
vychází z druhého.“

Během rozhovoru opat Siostrzonek opakovaně připo-
míná, že je potřeba zajistit chod kláštera, aby mohli naplňovat 
své poslání. Sv. Benedikt chtěl mít vše potřebné v obvodu 
kláštera, proto jsou benediktinská opatství tak rozsáhlá. 
I z toho vyplynulo, že se klášter stal v průběhu své tisícileté 
existence centrem, místem, které má své nezpochybnitelné 
duchovní úkoly, ale současně dává pracovní možnosti pro celé 
okolí. A jak opat zdůrazňuje, proto i v případě Břevnova se 
vytvořila vesnice v symbióze s klášterem, dokud nebyla na 
počátku 20. století pohlcena Prahou. Vždyť v roce 993, kdy 
byl klášter založen, byly v okolí hluboké lesy a nacházel se 
daleko za Prahou. A opat Siostrzonek dodává: „Chceme roz-
víjet duchovní působnost i ekonomickou sílu kláštera, snažíme 
se chod zajistit nejen vlastními silami. To by nebylo možné. 
Ale například v provozu kláštera máme přibližně 12 zaměst-
nanců a další potřebujeme pro řadu činností mimo něj, jako 
např. chmelnice na Žatecku. A posléze jsme připraveni slušně 

ekonomicky fungovat.“ Po restitucích se benediktini starají 
i o rozsáhlý klášter v Broumově a polnosti i lesy na Brou-
movsku, které k němu patří. Již dnes mají na 50 zaměstnanců. 

„Ti jsou velmi důležití, protože ne ve všem jsme odborníci 
a je potřeba mít lidi, kteří tomu rozumí,“ vysvětluje situaci pan 
opat, a proto je potřeba podle něj mít experty na potřebných 
místech. „A ještě jednu věc bych velmi rád zdůraznil: důležité 
při přijímání nového zaměstnance je to, že není rozhodující, 
je-li věřící, ale zdali je dobrý člověk a odborník.“

O Břevnovském klášteru se traduje, že se v něm vařilo 
jako na úplně prvním místě u nás pivo. Kláštery nepotřebovaly 
pivovar jen proto, aby se v nich vařilo pivo. Vycházelo to totiž 
ze způsobu života dle Benediktovy řehole a hesla – modli se 
a pracuj. Tedy rozvíjej svůj duchovní a fyzický život. A proto se 
kláštery snažily hledat všechny způsoby, aby cokoli se podařilo 
v klášteře vyrobit, napomáhalo jejím obyvatelům. U klášterů 
vznikaly bylinkářské zahrady pro produkci elixírů zdraví. Tam 
se také začalo vařit pivo, protože to mohl být zdroj vitaminů. 
A ve středověku to byl nápoj vyrobený z převařené vody, 
tedy hygienický a vhodný nápoj a také pokrm. „To vše vzešlo 
z potřeb přirozeného života v klášteře, snahy po maximální 
samostatnosti, dnešními slovy po schopnosti se samozásobit,“ 
říká s mírným úsměvem pan opat. Svatý Benedikt psal o vínu, 
protože žil v Itálii. Kdyby žil tady, asi by psal o pivu. Dokonce 
má ve 40. kapitole sekci o tom, kolik vína se má konzumovat. 
Napsal ji v 6. století našeho letopočtu a uvádí heminu, což je 
dutá míra v rozmezí od 3 do 7 deci. Samozřejmě na osobu.

Pivo bylo ve středověku postním jídlem. Dodávalo 
potřebné vitaminy a také nasytilo. A bylo levné, protože se 
uvařilo doma. Ale bylo to jiné pivo než dnes. Nyní by nám 
možná ani nechutnalo. A opat Siostrzonek přidává k lepšímu 
jednu historku: „Ve středověku se papež dověděl, že v Čechách 
i v klášterech se vypije hodně piva. Chtěl vědět, co to je a čím to 
je. Papeži v létě, v horku, dovezli neošetřené pivo. Dovedete si 
představit, jak dlouho se pivo vezlo po cestách necestách a za 
jakých podmínek. A papež se potom divil, čím to je, že něco 
takového ti Češi pijí. A pití piva dovolil...“ 

Je také dobré vědět, že pivo kopírovalo období roku. 
„Naši předkové žili zdravě, střídala se období postní a slav-
nostní, advent byl před Vánocemi. Po období zabijaček násle-
dovalo postní období, a organismus se tak čistil na jarní 
a posléze i letní období,“ připomene historická fakta pan opat 
a dodává: „Proto i plodiny v každém ročním období daly člo-
věku potřebnou výživu a církevní rok doprovázel člověka nejen 
po stránce duchovní, ale i lidské. Proto se piva vařila a opět vaří 
jiná v létě a jiná, mnohem silnější, v zimě, kdy mají dodávat 

P. Prokop Petr Siostrzonek s klášterním pivem před nedávno 
otevřeným výčepem piva FOTO: PORT/jv

Pan arciopat před břevnovskou barokní architektonickou 
chloubou  FOTO: PORT/jv
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jak chmel vypadá. Ale popravdě děláme spoustu akcí sice spo-
lečně, ale hybnou silou jsou pochopitelně pivovarníci.“

V pivovaru samotném je pár historických snímků 
z počátku 20. století, z nichž je hned patrné, nejen jak to 
v pivovaru i okolí vypadalo, ale hlavně, že dnes je jeho obraz 
úplně jiný.

A jak vidí arciopat Siostrzonek budoucnost pivovaru? 
„Další rozvoj pivovaru je jejich rozhodnutí, protože tomu 
rozumí. Ale vždycky nás informovali o tom, co hodlají dělat, 
tedy například pokud se rozhodli rozšířit pivovar, protože 
poptávka nestačila. K rozšíření došlo již třikrát. Ale k dalšímu 
již asi nedojde, protože by to mohlo ohrozit kvalitu. A upřímně 
– jsem tomu opravdu rád.“

Vůbec je patrné, že spolupráce a možná i způsob myš-
lení má mezi vedením kláštera a společností Pivo Praha, která 
pivovar v areálu provozuje řadu synergických momentů. 
„Vážím si velice toho, že to dělají s láskou, pro věc samu – aby 
navázali na starou pivovarnickou tradici a také aby nechali 
něco po sobě. Vlastně uvažují jako my v klášteře. Sleduji, co se 
v pivovaru vyrábí, ale plně to nechávám na pivovarnících. Jsem 
velmi rád, že loni na sv. Markétu, patronku pivovaru, poprvé 
uvařili desítku. Potěšilo mne, že si na ni pivaři zvykli. Je k mání 
pouze zde a ani se nelahvuje. Sám pro sebe jsem si ji nazval 
‚lehkou Markétou‘.“

Břevnovský klášter zažil za období své existence vze-
stupy i pády, a přesto se vždy podařilo jej „dát dohromady“ 
a znovuobnovit. Možná ještě do větší krásy než před pro-
padem. Má pan arciopat stejné ambice? A jak vidí budouc-
nost kláštera? „Musíme v budoucnu spoléhat mnohem více 
na sebe i na naše spolupracovníky. Chceme poctivě spravovat 
majetek. Investujeme do něj dál, aby byl do budoucna zdrojem 
zisku pro údržbu i provoz a rozvoj kláštera,“ říká o plánech do 
budoucna opat Siostrzonek. „Ekonomická činnost není proto, 
abychom měli zlaté kohoutky ve svých celách. Jde ale i o to, aby 
i v budoucnu bylo z čeho opravit hektary krovů, střech a fasád. 
Ono se to nezdá, ale všechna historická dědictví jsou složitá 
a nákladná na údržbu,“ dodává opat s vážnou tváří.

Budoucnost bez státních příspěvků na fungování 
církve znamená pro Břevnovský klášter velkou výzvu, jak se 
dnes říká. Cestovní ruch je dnes významným ekonomickým 
fenoménem. Je tomu tak i v případě Břevnovského kláštera. 
Nová role se našla pro bývalou sýpku, ve které je dnes stále 
populárnější gastronomické zařízení. Klášter organizuje 
pro cestovní kanceláře a jejich klienty prohlídky, koncerty, 
pronajímá sály pro pořádání konferencí a společenských akcí, 
funguje zde velmi solidně obsazený hotel. V jeho areálu, jak 
již bylo zmíněno, se vyrábí pivo a část břevnovského areálu, 
jeho hospodářská část, je pronajímána autoservisu a některým 
dalším fi rmám. „Není to na překážku duchovního poslání, života 
kláštera. Bez ekonomického zaopatření bychom nemohli fun-
govat, zajišťovat základní funkci, kterou je šíření slova božího,“ 
připomíná P. Petr Prokop Siostrzonek, břevnovský arciopat. 
„Všechno to, co se děje kolem nás v klášteře z hlediska potřeb ces-
tovního ruchu, provozujeme a organizujeme sami, a proto máme 
zaměstnance. Agentury se u nás hlásí, vědí o nás.“ 

A na závěr setkání, jindy usměvavý arciopat Siostrzonek 
zvážní: „Jako věřící nevíme, budeme-li zítra, ale pracujeme 
pro to, aby po nás něco smysluplného zůstalo. Všichni opati 
přede mnou a bylo jich 60, vložili úsilí a dělali to nejlepší, co byli 
schopni. Je to vklad do budoucnosti. Nezáleží na tom, bude-
-li tady opat za pět nebo dvacet let – jde o tu instituci a plnění 
jejího poslání.“  Tato slova možná nejlépe dokreslují fi lozofi i 
současného opata i jeho předchůdců: „Byli jsme zde po mnoho 
set let a nepochybuji o tom, že tomu bude tak i v budoucnosti.“

Pokračování příště

�

Chmelnice u klášterního pivovaru FOTO: PORT/jv

tolik potřebnou energii, a v létě potom svou lehkostí napomá-
hají zvládat žízeň. K Vánocům jsou to i jiné, mnohem silnější 
speciály a letos poprvé břevnovští pivovarníci zkusili osmičku, 
která je vhodná pro velká vedra. A jsem s ní spokojen, je to lepší 
než si dát chemickou vodu.“

Sedí-li člověk na pivu s arciopatem Siostrzonkem v nově 
otevřeném gastronomickém zařízení, něco jako samoob-
služné restauraci, hned člověka napadne něco o symbióze 
kláštera, piva a pochopitelně i pivovaru. Ten není vidět, 
nachází se v hospodářském areálu, který je mírně stranou 
od baziliky. „Na tom našem pivu si nejvíce vážím toho, že jej 
dělají lidé, kteří výrobě rozumí. A cením si toho, že pivo nám 
nedělá ostudu, ale naopak je to dobrá propagace kláštera.“ 
A dodává s pro něj typickým úsměvem: „Je to takový magnet 
pro samotný klášter.“

Jaké pivo má pan opat nejraději? „Víte, já jsem spíš vinař 
než pivař. A pokud jde o piva, spíše mně vyhovují silnější piva, 
a speciálně dvacítka imperiál.“ A glosuje s jemným humorem, 
který je mu vlastní: „Snad mě pivovarníci pochopí, když jsem 
kdysi prohlásil, že jsem se zamiloval do dvacítky, snad se toho 
nechytnou bulvární média.“ A dodává: „Ale pozor, nebezpečí 
této dvacítky je, že podporuje chuť na jídlo, ale opravdu rád ji 
ochutnávám.“

A uvařil někdy pan opat nějakou várku piva? „Pivo jsem 
nezkoušel uvařit, neboť se držím zásady, že má každý dělat 
něco, co umí a čemu rozumí. Tak je to i v církvi, že vždy dopadlo 
zle, když se dělalo něco, čemu nerozumí a neumí.“ A současnou 
spolupráci komentuje takto: „My samozřejmě s pivovarem 
děláme akce společně. V areálu konáme společně rytířské slav-
nosti, zasadili jsme před klášterem chmel, aby Pražáci věděli, 
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Globální změny 
klimatu na Zemi

a jejich vliv na 
lidskou společnost

Ing. JOSEF KUBIŠ,
AGRO Jesenice

V současné době je módní zveličovat problémy s aktuálním 
počasím a jakékoliv změny vydávat za katastrofu pro celé 

lidstvo. Manipulátoři s veřejným míněním nám předkládají 
jen části pravdy a některá fakta zamlčují. Ač je to podivné, tak 
v dnešní době nadbytku informací se lidé nechají snáze zma-
nipulovat. Podle fi lozofa Daniela C. Dennata jsme se dostali 
do „postpravdivé doby“, kdy jsme ztratili respekt k objektivní 
pravdě na základě ověřitelných faktů. Většina z pohodlnosti 
pravdu nehledá a přidá se k mainstrea movému proudu, který 
je manipulován tzv. „elitou“, která není nikým volena, zastu-
puje jen sama sebe a svoje účelové názory vydává za objektiv-
ní pravdu (viz politická korektnost).

Změny klimatu probíhají na naší Zemi neustále, dávno 
i před vznikem lidské civilizace. Jistě má vliv na změnu kli-
matu neustále se zvyšující populace lidí. Zhruba před deseti 
tisíci lety, kdy vzniklo zemědělství, bylo na Zemi cca 10 mil. 
lidí. V roce 1800 byla první miliarda, za 100 let v roce 1900 
dvě a za dalších 100 let již 7,5 mld. Dnes již větší polovina žije 
v městských aglomeracích, a to znamená devastaci krajiny, 
vznik asfaltových a betonových ploch, kde se voda nevsákne 
do půdy a odteče rychle do moře a rozpálený beton a asfalt zvy-
šuje teplotu a sucho v krajině. Jen v okolí Prahy ubylo od roku 
1990 kolem 5 tis. ha zemské půdy a přeměnilo se v betonové 
plochy. Rozehřátý vzduch nad Prahou přitahuje bouřky, 
v Praze častěji prší, ale okolní krajina trpí suchem. Další 
problém je v masivní spotřebě fosilních paliv, které zvyšují 
podíl CO2 v ovzduší, a tím zvyšují skleníkový efekt a oteplo-
vání Země. Přitom tzv. ochránci životního prostředí jsou proti 
náhradě fosilních paliv energií z obnovitelných zdrojů, které 
CO2 nezvyšují. Bylo by zajímavé zjistit, kdo jim přispívá na 
jejich činnost. V ČR se spotřebuje na 1 obyvatele denně kolem 
3 l nafty (v přepočtu energie z ropy, zemního plynu a uhlí). 
Energie 1 l nafty se rovná zhruba energii, kterou vydá otrok 
za celodenní těžkou práci. Jinak řečeno, máme tak pohodlný 
život, protože přeneseně na každého z nás pracují 3 otroci, 
to se blíží poměrům v antickém Římě. Má to ale negativní 
důsledek, a to, že se uvolňuje uhlík, který byl vázán v zemi. 

Z hlediska celkové změny globálního klimatu je podíl 
člověka diskutabilní a myslím si, že je záměrně zveličován. 
Daleko větší vliv na klima Země mají astronomické cykly 
sluneční soustavy. Excentricita oběhu Země kolem Slunce, 
která má cyklus 100 tis. let, kolísání náklonu zemské osy 
(excese) má cyklus 40 tis. let, sluneční aktivita má cyklus
11 tis. let. Vliv na počasí má i Měsíc, který vznikl po srážce 
Země s planetou Sea. Při této srážce se vychýlila zemská osa, 
toto vychýlení způsobuje střídání ročních období, její stabi-
lizaci zajišťuje přitažlivost Měsíce. Původně byl vzdálen jen 
40 tis. km, rotace Země byla rychlejší a den trval jen 6 hodin, 
mořský příliv byl vysoký až 300 m a spoluvytvářel reliéf kra-
jiny. Protože se ale měsíc vzdaluje od Země každý rok cca
o 4 cm, je dnes vzdálen 400 tis. km, rotace Země s růstem jeho 
vzdálenosti se zpomalila a den trvá 24 hodin, mořský příliv je 
vysoký jen 14 m. Podnebí na Zemi ovlivňují i ostatní planety 
naší sluneční soustavy. Podle toho, jak se sejdou na orbitální 
dráze kolem Slunce, ovlivňují sluneční aktivitu. Souběh vzdá-
lenosti Země od Slunce a náklon její osy mají pravděpodobně 
vliv na vznik ledových dob. Vliv má i kosmické záření, které na 
nás dopadá. Toto jsou všechno vlivy, které se z největší míry 
podílejí na změnách klimatu a lidská činnost má pravděpo-
dobně jen nepatrný podíl. 

V historii Země, která trvá 4,5 mld. let, došlo několikrát 
vlivem srážky naší planety s velkými meteority k velkým kata-
strofám, kdy byl téměř zničen veškerý život na Zemi, např. 
dinosauři před 65 mil. let. Pravidelně po 100 tis. letech se 
v posledním období střídaly doby ledové s kratšími a teplej-
šími dobami meziledovými. Poslední doba ledová skončila 
cca před 17 tis. lety, kdy se zemská osa přiklonila ke slunci 
a více se zahřívala severní polokoule. Vznikl Golfský proud, 
který zahřívá Evropu o 5–6 °C více, roztávaly ledovce a otep-
lení Evropy pravděpodobně zavinilo vyhynutí Neandrtálců. 
Kolem roku 8 tis. př. n. l. se zvedla hladina moří o 120 m. 
Přílivová vlna, pravděpodobně po proražení obřího jezera 
v Severní Americe, zaplavila přímořské oblasti na celém světě 
a dochovala se ve všech kulturách jako potopa světa. Zved-
nutím hladiny moří se oddělila Anglie od Evropy, Asie od 
Ameriky, vznikly indonéské ostrovy. Severní Afriku zasáhly 
monzunové deště a Sahara se proměnila v úrodný kraj plný 
zeleně a zvěře. 

Zhruba před 6 tis. lety př. n. l. se zemská osa vrátila do 
původní polohy a nastala další změna klimatu. Na Zemi se 
začaly rozšiřovat pouště, Sahara postupně vyschla. Začal 
první exodus lidí za vodou. Vznikly první městské státy 
v povodí velkých řek (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína). 
Vznik městských států umožnil budování závlahových sou-
stav a z člověka lovce a sběrače se zrodil první zemědělec. 
Od této doby máme již písemné záznamy o změnách klimatu 
a jejich vlivu na lidskou společnost. 

Kolem roku 1200 př. n. l. postihlo oblast východního 
Středomoří a Středního východu značné sucho, nastalo tzv. 
Temné období. Do pohybu se daly tzv. Mořské národy a došlo 
k zániku zdejších kultur (Mykény, Kréta, Chetité, Egypt), 
do této doby se datuje zánik Atlantidy. Zhruba od 6. století
př. n. l. se počasí v této oblasti zlepšilo a došlo k dalšímu 
rozvoji společností, Mezopotámie, Egypt, antické Řecko 
a později Řím. 

Další větší změna přišla na rozhraní 5. a 6. stol. n. l., 
která byla způsobena výbuchem sopek (Kratatoa, Ilopango). 
Výbuch vynesl do atmosféry popel, který zahalil Slunce, 
a silně se ochladilo. V Evropě zamrzl Rýn, Germáni houfně 
překročili řeku a způsobili zánik Římské říše. Nastala tzv. vul-
kanická zima, chlad, vlhko, neúrody a nastal hladomor. To 
zapříčinilo velké stěhování národů v celé Evropě. Evropská 
krajina postupně zarostla hustými lesy, rozšířili se vlci 
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a medvědi. Mezi lidmi se šířil strach, který měl vliv na rychlé 
rozšiřování náboženství. 

Od začátku 9. století se podnebí v Evropě opět změnilo, 
tentokráte k lepšímu. Oteplil se Golfský proud, v Evropě 
tály ledovce, Vikingové osídlili Island a Grónsko (Grúnland 
– Zelená země). Značně stoupla teplota, u nás se rozšířilo 
pěstování teplomilných rostlin, réva vinná, melouny, někdy 
byly i dvě sklizně do roka. Toto období trvalo až do poloviny 
14. století, Evropa zažila nevídaný rozvoj. Toto období pro-
sperity odpovídá zhruba vzniku českého státu a době Pře-
myslovců. 

V polovině 14. století došlo zase ke zhoršení, nastala tzv. 
Malá doba ledová, která trvala s přestávkami zhruba 500 let, 
až do poloviny 19. století. Prudké změny byly vyvolány opět 
silnými výbuchy sopek (Island, Indonésie, Střední Amerika). 
V Evropě se ochladilo, rozšiřovaly se ledovce (Skandinávie, 
Island, Grónsko, Alpy), v Holandsku zamrzalo moře a Holan-
ďané vynalezli brusle. Vznikaly hladomory, které vyvolávaly 
nepokoje (husité), selské bouře a války. V době třicetileté 
války Švédové měli hlad, a tak vyrazili válčit do Evropy za 
potravou a kořistí. Evropou se zase začal šířit strach o život, 
začaly hony na čarodějnice. O tomto období se uvádí, že 
poklesl počet obyvatel v celé Evropě o jednu třetinu. Po roce 
1850 přišlo oteplení, které trvá dodnes. 

Z těchto údajů je vidět, že ke změnám klimatu dochá-
zelo vždy, dávno před současným vlivem rozvoje lidské spo-
lečnosti. Podle některých teorií každé době ledové předchází 
krátké oteplení a současná změna je podle nich předzvěstí 
nové doby ledové, která se dá očekávat během několika málo 
stovek až tisíců let. Naše znalosti o změnách klimatu na 
Zemi jsou z hlediska její historie jako kapka v moři. K hod-
nocení příčin současné změny počasí z dlouhodobého hle-
diska je třeba přistupovat s chladnou hlavou, zachovat 
zdravý rozum. Je spíše třeba hledat cesty, jak se tomu 

přizpůsobit, než hledat cestu, jak ovlivňovat změnu klimatu. 
Hlavně do toho neplést politiku. Vrátím se na začátek k fi lo-
zofovi Dennatovi – začněme respektovat pravdu na základě 
ověřitelných faktů a nepodléhejme demagogům. 

Na základě ověřitelných faktů o změnách klimatu na 
Zemi, které máme za posledních zhruba 20 tis. let, je zřejmé, 
že současné změny nejsou ničím výjimečné. Není takovým 
problémem pro nás částečné zvýšení teploty, problém je 
nedostatek vody. Severní Itálie je podstatně teplejší a je to nej-
úrodnější oblast Evropy. Největší nedostatek vody je v severní 
Africe a na Středním východě. Tento problém ale prohloubil 
prudký nárůst populace. V roce 1950 měl Egypt 22 mil. oby-
vatel, v roce 1980 42 mil. a v roce 2012 již 82 mil. Zhruba za 
dvě generace vzrostl počet čtyřikrát, stejný nárůst zazname-
návají všechny muslimské země této oblasti a tento nárůst má 
devastující vliv v celém regionu. Jen pro ilustraci, dovedete si 
představit naše problémy, kdyby se zvýšil počet obyvatel v ČR 
také čtyřikrát, z deseti milionů v roce 1950 na čtyřicet milionů 
dnes? Řešením je regulovat porodnost, protože zlepšená 
lékařská péče snížila úmrtnost dětí, ale porodnost zůstala 
stejná. Další řešení našel Izrael, který dnes 85 % spotřeby 
vody zajišťuje jejím odběrem z moře s následným odsolením. 
U nás není, kromě výjimek, problém v nedostatku srážek, pro-
blém je, že ji neumíme zadržet v krajině. V minulosti se zru-
šilo mnoho tisíc rybníků, které zadržovaly vodu. Skoro každá 
ves měla na návsi rybník, ten se zavezl a dnes je tam asfalt, 
v lepším případě lavičky. Při každé větší bouřce se občané diví, 
že tam mají naplavené bláto. Například v 17. století bylo na 
Pardubicku více rybníků, než je dnes na Třeboňsku. Abychom 
vyřešili problém s vodou, je potřeba přestat mudrovat a dis-
kutovat a začít stavět přehrady a rybníky. Dnes, když se řekne 
„výstavba nové přehrady“, tak jsou to sprostá slova. Ti samí 
lidé, kteří jsou proti přehradě, si na druhé straně stěžují na 
nedostatek vody. 

Lake Hume, Austrálie, 2007 
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Problém se dá vyřešit velmi rychle a ani by to tolik 
nestálo. Máme 6248 obcí, kdyby každá obec dostala dotace 
na výstavbu dvou malých rybníků o ploše 2 ha, větší obce 
i více, tak to máme 15 tisíc rybníků. Jeden rybník o této 
ploše zadrží 40 tis. m3 vody, celkem to je 600 mil. m3 zadr-
žené vody, více než Lipno a Orlík dohromady (531 mil. m3). 
Při spotřebě 80 l vody denně na 1 obyvatele v domácnosti by 
zadržené množství představovalo zhruba dvojnásobek roční 
spotřeby, při započtení vody průmyslové to je roční zásoba. 
Řešení výstavby rybníků je možno spojit i s náhradou za 
zábor půdy pro výstavbu, zjednodušit stavební povolení a při 
preferenci této akce se to dá stihnout za 10 let. Řešením není 
budování močálů, jak to doporučují někteří ochránci přírody, 
to bychom jen namnožili komáry a při současném oteplení 
bychom si zavlekli malárii. 

Větší problém je klesání hladiny spodní vody a to má 
více příčin. Ubývá plocha pro vsakování vody, protože neu-
stále ubývá zemědělská půda vlivem zástavby. Větší zábory 
půdy je třeba podmínit výstavbou malých vodních nádrží, aby 
se nahradila plocha pro vsakování. Ztráta jednoho ha země-
dělské půdy pro zástavbu znamená ztrátu 3500 m3 vody v kra-
jině. Stoupající odběr podzemní vody je nutno silně omezit. 
Postupně úplně zakázat odběr užitkové vody z podzemních 
vod a postupně, až na výjimky, i pro vodu pitnou. Odběr vody 
řešit jen z vod povrchových a k tomu je třeba urychlit výstavbu 
malých přehrad. Přehrady by měly sloužit především k zadr-
žení vody, a ne jako rezerva proti případné povodni. Povodně 
je třeba řešit výstavbou poldrů k rozlití povodňové vlny, proti-
povodňových zábran a hrází, a hlavně přestat stavět v zápla-
vovém území. Ono je hezké bydlet těsně u řeky, ale pak se 
nesmím divit, že jednou za čas budu vyplaven. Hlavně je třeba 
zakázat nekontrolovaný úbytek zemědělské půdy. Od roku 

1936 ubyl 1 mil. ha, tj. 20 % z celkové výměry. To předsta-
vuje ztrátu až 3,5 miliardy m2 povrchové vody v krajině do 
hloubky 1 m, stejné množství, jako zadrží deset Orlických 
přehrad. K tomu ještě přistupuje ztráta podzemní vody. Nej-
větší úbytek je od roku 1990, kdy si developerská lobby pro-
sadila minimální odvody za zábor nejkvalitnější půdy, a i to 
se obchází podvodným převodem záboru do kategorie horší 
bonity. 

Není proto pravda, že za problémem úbytku vody v kra-
jině mohou hlavně zemědělci, ti naopak jsou tímto úbytkem 
nejvíce postiženi. Spodní vodu je nutno ponechat jen pro 
rostliny, abychom neměli v budoucnu jen vyprahlou kra-
jinu. Stoupá odběr vody při pěstování plodin, za posledních
50 let se zvýšily výnosy o 100 %, úměrně s tím se zvýšil odběr 
vody rostlinami. Zde je potřeba obnovit závlahové soustavy, 
hlavně na jižní Moravě a v Polabí, které byly v minulosti vybu-
dované a které jsme od roku 1990 nechali zdevastovat. Také 
není pravda, že za nedostatek vody v krajině může zvyšující se 
odběr vody pro lidskou činnost. Pokud je odběr z povrchových 
zdrojů, tak tato voda se po užití a vyčištění vrací ve stejném 
množství zpět do povrchových toků. Problém je u odběru vody 
z podzemních zdrojů, ta se už do podzemních vod nevrátí 
a odteče do moře. 

S nastupujícím 21. stoletím a s rozvojem lidské společ-
nosti před námi stojí nové úkoly. Slavíme 100 let vzniku naší 
republiky. Přestaňme jen kritizovat, naříkat a diskutovat, 
vyhrňme si rukávy a pusťme se s elánem do řešení problémů, 
tak jak to udělali naši předci, když začali budovat tuto „naši“ 
republiku. Před 2. světovou válkou jsme byli 7. nejvyspělejší 
země na světě, udělejme něco pro to, abychom se na přední 
místa vrátili. 

�

Zeleniny AGRO získaly další prestižní ocenění kvality

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
divize Mrazírna Vestec

K Jahodárně 40, 252 50 Vestec

Telefon: +420 241 932 086,  email: mrazirna@agrojesenice.cz

www.agrojesenice.cz,  www.milujememrazene.cz
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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

Vlastní značka 
RANKO - kvalita  
v prodejnách COOP.

COOP. VŠECHNO DOBRÉ.
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Pestrý svět 
bourbonu aneb co 
jste o něm možná 

ještě neslyšeli
Bourbon je celosvětově oblíbený druh alkoholu pochá-

zející z Ameriky. Za typický produkt Spojených států 
byla tato whiskey prohlášena až v roce 1964 na 88. zasedá-
ní kongresu ve Washingtonu. Někdo holt k ocenění potře-
buje více času, historie bourbonu se totiž začala psát o ce-
lých tři sta let dříve. Poznejte bohatý příběh této whisky 
i zajímavosti s ní se pojící. 

Jak Amerika k whiskey přišla

Před začátkem kolonizace se na americkém kontinentu 
těšily největší popularitě pálenky z jablek a broskví. Až v roce 
1640 přišlo od generálního ředitele kolonie New Netherland 
nařízení o výrobě nového destilátu. Jeden z místních k tomu 
použil kukuřici a žito a tím položil základy americké whiskey. 
Ta se ale výrazněji přihlásila o slovo až na konci 18. století, kdy 
se ustálila i mapa zdejšího lihovarnictví. Žitná (Rye whiskey) 
se stala doménou Pensylvánie, Kentucky se díky půdě ide-
ální pro pěstování kukuřice a svou jemně nasládlou vodou 
stala baštou budoucí bourbon whiskey. Nad otázkou, komu 
připsat prvenství ve výrobě bourbonu, visí otazník. Ucházet 
by se o něj mohlo hned několik pánů, jako třeba James Wil-
kinson, Evan Williams, Robert Samuels, Basil Hayden nebo 
Jacob Beam. 

Bourbon podle pravidel

K výrobě bourbonu je dnes třeba především voda, která 
má na jeho chuť možná až překvapivý vliv. I voda v Kentucky 

má svá specifi ka. Vzhledem k tomu, že neobsahuje železo, 
a naopak je bohatá na minerály, je příjemně nasládlá, někdy 
je dokonce označována i za nejsladší na světě. Další nedílnou 
složkou je kukuřice, kdy standardní receptury obsahují od 51 %
do 70 %, dalších 20 % pak tvoří obiloviny, nejčastěji žito nebo 
pšenice a 10 % ječmene. Detailní poměry obilí jsou zapsány na 
papírech zvaných „mash bills“, které bývají jedním z nejstře-
ženějších tajemství. Snad ještě většímu utajení pak podléhají 
kmeny kvasinek, které v rámci výroby bourbonu přeměňují 
cukr na alkohol a významně přispívají k jedinečnému charak-
teru té či oné značky. Maker´s Mark kupříkladu od samého 
počátku, tedy od roku 1958, používá tři vlastní kmeny, které 
míchá v neměnném a přesně stanoveném poměru. 

Kouzlo originality

Může to být překvapivé, ale mezi americkými lihovarníky 
nepanuje žádná řevnivost. Každý z výrobců chce totiž tvořit 
vlastní bourbon s originální chutí. Panuje tady proto sympa-
tická kolegiální pospolitost, kdy jednotliví výrobci ochutnávají 
ostatní produkty, kterým často vyjadřují úctu. Pravdou je, že na 
výslednou chuť whiskey má vliv velké množství faktorů. Žito 
bourbon třeba zaostřuje a dodává mu až pepřové tóny, pše-

nice je původcem sladkohořkých tónů. Silnější vypálení sudů 
přidává na intenzitě vanilce, stejně jako je důležitá doba zrání 
a jejich umístění. Víte třeba, že v Kentucky zraje větší počet 
sudů, než zde žije obyvatel? V neposlední řadě záleží na tradici 
a také lidech, jejich zkušenostech i tvůrčímu přístupu. Tradiční 
rodinnou značkou je například Jim Beam. Dnes tento bourbon 
připravuje již sedmá generace rodiny Beam, kdy každý jedinec 
sice dbá na zachování původní receptury i postupů, ale zároveň 
se snaží přijít s něčím novým. Fred Noe, zatím poslední v řadě 
v čele společnosti, například přišel s ochucenými bourbony. 
Takovým je třeba Jim Beam Honey, kdy je pro dosažení jedi-
nečné chuti do whiskey přimícháván med. 

I bourbonu sluší koktejlová sklenička

Ač se whiskey nejčastěji vychut-
nává samotná či na ledu, je základní 
surovinou také pro míchané drinky. 
Takovým je třeba Old Fashioned, 
který patří mezi největší koktejlové 
klasiky. Bez whiskey se neobejde ani 
dobře známý Manhattan, pro který 
je ideální právě bourbon Jim Beam. 
Ve výčtu nesmí chybět ani Whiskey 
Sour, jehož historie, stejně jako 
v případě Old Fashioned, sahá až na 
konec 19. století.     PR. Konektor  �

Podmínky pro splnění označení bourbon:
1. Musí být vypálen na území USA
2.  Musí být vyroben ze směsi obilovin, kdy jej od 51 % do 

79 % musí tvořit kukuřice
3. Minimální doba zrání jsou dva roky
4.  Musí zrát v nových vypálených sudech z bílého dubu.
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 Hospodářská 
a obchodní činnost 

stavovských 
společenstev 

řezníků a uzenářů 
v minulosti

JOSEF RADOŠ

Obchodní družstva   

Společenstva řezníků a uzená-
řů měla v 19. století oblastní 

působnost, zpravidla pro obvod 
soudního okresu. Členy spo-
lečenstva byli samostatní živ-
nostníci. Na začátku století byli 
převážně drobní a střední řeme-
slníci odkázáni při prodeji ved-
lejších jatečních produktů, jako 
jsou kůže, rohovina, žíně, kosti, 
živočišná vlákna, technické tuky apod., jen na soukromý vý-
kup specializovaných obchodníků, kteří si diktovali nákupní 
ceny sami. Stejnou měrou na soukromý obchod byli vázáni 
s nákupem potřeb pro své živnosti – pracovní oděvy, nástro-
je, koření, obaly apod.

V roce 1909 se pražští řezníci rozhodli zpeněžovat pro-
dukty svých živností sami, zejména u kůží a rohoviny přímým 
prodejem zpracovatelským továrnám. Podobný příklad měli 
v dobře prosperujícím německém družstevnictví. Proto si 
ustavili svépomocné družstvo, které úspěšně zahájilo čin-
nost a hned po prvních prodejích docílilo u kůží téměř dvoj-
násobku dosud docilovaných cen. 

Z venkovských společenstev založili podobné družstvo 
řezníci a uzenáři v Táboře. Podle zápisu z ustavující valné 
hromady se přihlásilo po jeho vzniku 110 zájemců o členství, 
a to nejen z táborského okresu, ale i z Jindřichova Hradce, 
Sedlčan, Soběslavi, Milevska, Bechyně a Českých Budějovic. 
Družstvo pak dále zaznamenávalo postupné rozšiřování 
své působnosti i do dalších politických okresů, např. Písku, 
Strakonic, Horažďovic, Sušice, Benešova u Prahy, až na jižní 

hranice republiky. Členská základna se rozšířila na počet 
1400 členů.

Družstvo bylo ve svých stanovách charakterizováno 
jako družstvo svépomocné, nevýdělečné, pracující ve pro-
spěch svých členů, kterým mělo umožnit vhodným nákupem 
potřeb a dobrým zpeněžením produktů podporu jejich pod-
nikání. To se mu také dařilo. Podle dochovaných záznamů 
bylo hlavní činností družstva až do roku 1936 zpeněžování 
kůží, rohoviny, živočišných vláken, nákup a prodej drobných 
kožek, zejména kozlečin a skopovic. Od roku 1936 se činnost 
družstva rozšiřovala i o hromadné obstarávání potřeb pro své 
členy, zejména střev, koření, soli, nástrojů apod.

Mimo hmotnou podporu zavedlo družstvo pro své 
členy i bezplatnou právní poradnu, kterou poskytoval samo-
statný advokát za určitý paušál. Od roku 1936 se družstvo 
zaměřilo i na činnost podpůrnou, založilo pro své členy fond, 
do kterého každý člen připlácel obnos nejprve 5, později 
10 korun měsíčně. Z těchto prostředků byly vypláceny jed-
norázové podpory sociálně slabým členům. Pohřebné bylo 
propláceno v částce 1200 Kč, jednorázová podpora u kaž-
dého případu nejméně 2000 Kč, poději, asi od roku 1937, 
v částce 5000 Kč. Tento podpůrný fond byl valnou měrou 
dotován z přebytků.

Družstvo vykonávalo svoji činnost na základě stanov. 
Převzaté zboží od členů řádně evidovalo, zůstávalo však až 
do zpeněžení v majetku člena. Kůže nebo jiné produkty se 
po zpeněžení proplácely vlastníku plně utrženou hodnotou, 
z které člen na režii družstva přispíval vždy na rok pevně sta-
noveným příspěvkem – procentem z docílené tržby. Tento 
režijní příspěvek činil až do roku 1935 cca 6 %, později se 
snižoval a od roku 1938 režijní srážka činila jen 2 %. Při 
poměrně velkých obratech družstva mohlo dobře honorovat 
zaměstnance, vytvořit si silnou finanční základnu a ještě 
z přebytků dotovat rezervní a podpůrné fondy. Rozdělování 
přebytků mezi členy ve formě dividend se neprovádělo, nýbrž 
vyskytl-li se přebytek, zlevnily se služby ve formě režijní 
srážky.

Od roku 1936 se projevovaly v tehdejší agrární straně 
snahy po získání monopolní kontroly nad živočišnou pro-
dukcí. Nositelem tohoto úsilí byl jeden z předáků této strany 
Feierabend, který připravil návrh na vytvoření monopolního 
svazu. Ten měl odstranit přímý nákup dobytka jednotlivými 
řezníky a zpeněžování živočišné produkce mělo být praktiko-
váno jen monopolem zemědělství na straně jedné, a zájmové 
zprostředkovatelské korporace na straně druhé. Řezníci, aby 
nebyli z nákupu jejich hlavní suroviny vytlačeni, začali v té 
době tvořit nákupní a výrobní družstva, zpravidla téměř při 
každém společenstvu. Tato družstva před vypuknutím druhé 
světové války začala rovněž zasahovat do obchodu, a to hro-
madným nákupem dobytka z dovozu, zejména bagounů 
z Maďarska a Jugoslávie. Okupace a válka činnost těchto 
družstev úplně zastavila a okupanti ji nahradili vytvořením 
„Svazu pro hospodaření masem, rybami a drůbežím“. Jed-
notlivé činnosti byly v té době dotovány surovinou v rámci 
přídělového hospodářství. Proto část těchto nových družstev 
byla dobrovolně začleněna bez likvidace do Táborského pro-
dejního družstva.

Po dobu druhé světové války Táborské prodejní družstvo 
svoji nákupní a prodejní činnost provozovalo v omezeném 
rozsahu. Potřeby pro řezníky byly jen rozdělovány podle roz-
sahu výroby a přídělu Hospodářského svazu, kůže byly jen 
opracovávány a místo prodeje byly rozdělovány zvláštním 
úřadem okupantů zpracovatelským fi rmám.

Po osvobození v roce 1945 Táborské prodejní druž-
stvo započalo s nákupní a prodejní činností v plném roz-
sahu. Členská základna se značně rozšířila, objem tržeb 
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se několikanásobně zvýšil a družstvo si po první měnové 
reformě v listopadu 1945 vytvořilo dostatek fi nančních pro-
středků, hlavně z dotací režijních srážek. Tyto srážky byly 
rozhodnutím valné hromady členů zvýšeny o 1 %. Pomocí 
takto získaných prostředků byl vytvořen stavební fond pro 
postavení vlastní provozovny. Výstavba se uskutečnila 
v roce 1949 v Táboře, poblíž jatek a masného výrobního 
závodu.

Po socializaci řemesel a družstevnictví bylo utvořeno 
celostátní družstvo „Karnia“, do něhož bylo začleněno 
i Táborské prodejní družstvo. V nové organizaci z něj byl 
utvořen oblastní závod Karnie s působností v celém Jiho-
českém kraji. Do tohoto závodu byl hned od počátku jeho 
vzniku začleněn i družstevní podnik Prodejní družstvo řez-
níků a uzenářů v Českých Budějovicích, z jehož objektu byl 
utvořen sklad Karnie České Budějovice. Po úplné socializaci 
řemeslných živností bylo družstvo začleněno dnem 1. dubna 
1950 do československé Masny, pod správu národního pod-
niku Masna Tábor.

Dochovaný archivní materiál dokazuje, že hlavní čin-
ností po celou dobu trvání družstva bylo zpeněžování kůží 
a ostatních vedlejších jatečních produktů. Nákupní činnost 
řeznicko-uzenářských potřeb pro členy družstva činila menší 
podíl z celkových obchodů. Kůže se od členů přejímaly do 
sběren kůží, které byly při každém společenstvu řezníků, 
vlastně u každých větších jatek. Z těchto sběren kůží se svá-
žely do ústředního skladu v Táboře, kde se třídily a odborně 
podle aukčních podmínek ošetřovaly. Po nashromážděném 
limitu, předepsaného aukčním zákonem (4000 ks hovězin 
a 4000 ks teletin), byla uspořádána kožní aukce. Postup 
těchto aukcí byl přísně stanoven zmíněným zákonem. Aukci 
předcházelo rozesílání aukčních katalogů ve třech jazycích 
(česky, německy a francouzsky). Katalogy se zasílaly zastu-
pitelským fi rmám kožedělného průmyslu do zahraničí, pří-
padně vybraným velkým firmám přímo. Od roku 1935 se 
obchodovalo mimo tuzemského průmyslu s Anglií, Holand-
skem, Francií a Švýcarskem. Občas byly kůže vyváženy i do 
USA (teletiny), Maďarska, Dánska a Polska. Do zeměděl-
ských států se vyvážely jen speciální druhy, např. těžké volo-
vice na výrobu řemenů apod. Od roku 1936 značné objemy 
nakupovalo na clearingové zúčtování pro ozbrojené síly 
i Německo. Tuzemský kožedělný průmysl vývoz kůží podpo-
roval, protože objem vývozu mu umožňoval nákup levných 
a méně kvalitních kůží z ciziny. V roce 1937 a 1938 vývoz kůží 
do zahraničí činil u Táborského prodejního družstva cca 50 % 
z celkového náběhu hovězin a teletin. Značnou položku činilo 
i zpeněžování drobných kožek. Např. jen kožek z kozlat se 
během sezony prodávalo až 20 000 kusů.

Z nákupní činnosti začalo družstvo svým členům nej-
prve opatřovat sůl a koření vagonovými nákupy od velko-
obchodních firem za účelem docílení snížených cen proti 
nákupu v drobném. Později se nákup rozšiřoval i na ostatní 
potřeby, jako jsou nástroje, stroje, obaly a veškeré pomůcky 
pro řeznicko-uzenářský obor.

Řeznicko-uzenářská banka v Praze

Vznik Řeznicko-uzenářské banky, obecně nazývané 
Masobanka, spadá do začátku 20. století, kdy začaly vznikat 
ve střední Evropě oborové stavovské banky. Jejich zaklada-
telé sledovali především získání levného, snadno dostup-
ného a dlouhodobého úvěru s minimálními nároky na jeho 
zajištění. K založení Řeznicko-uzenářské banky došlo v roce 
1921. Klientela banky pocházela z řeznicko-uzenářského 
okruhu. V roce 1922 a 1923 došlo k neúspěšnému pokusu 

o získání hospodářských pozic i mimo oblast masného oboru, 
který dostal banku do krize. Díky štědré podpoře státu, který 
se snažil zamezit otřesům československé bankovní sou-
stavy, se podařilo banku zachránit. Udělení státní podpory 
však bylo podmíněno postavením Masobanky pod kontrolu 
jedné z pražských velkobank – Pražské úvěrní banky, což 
vedlo k hospodářské stabilizaci Masobanky a její výnosnosti. 
K zániku banky došlo v průběhu okupace českých zemí naci-
stickým Německem.

Správní rada Masobanky byla na základě stanov tvořena 
dvanácti členy, z nichž devět bylo voleno valnou hromadou 
a tři byli kooptováni správní radou. Funkční období bylo čtyř-
leté. Podle stanov se každý rok měli obměňovat tři její čle-
nové, kteří však mohli být opětně valnou hromadou zvoleni, 
nebo kooptací potvrzeni ve funkci. Za celou dobu existence 
Masobanky se v její správní radě vystřídalo 43 správních 
radů, z nichž 37 bylo zároveň podnikateli v oboru masného 
průmyslu a obchodu. Jednalo se o osoby, které si již vydobyly 
významné postavení na poli společenstevním, družstevním, 
obchodním i společenském. 

Ve správní radě Masobanky se nacházeli představitelé 
řeznicko-uzenářského stavu z celé oblasti českých zemí. Čes-
kých členů ve správní radě bylo 31, moravských pouze 6. 
Mimo Prahu byla z větších měst ještě zastoupena Plzeň, Brno 
a Moravská Ostrava. Důvodem největšího zastoupení praž-
ských řezníků bylo, že vlastnili více než polovinu akcií sta-
vovského ústavu. Důvodem rozvoje řeznicko-uzenářského 
oboru v té době bylo nové postupné zavádění nových konzer-
vačních a chladicích technik, které umožňovalo podstatné 
rozšíření exportu uzenářských výrobků. Růst poptávky po 
kvalitních českých uzenářských výrobcích vedl k zavádění 
nové techniky, zejména do uzenářství. Vzrůst uzenářské pro-
dukce a s tím spojený nárůst spotřeby jatečných zvířat při-
spěl i ke vzniku řady fi rem obchodujících s dobytkem, které 
začaly navazovat rozsáhlé obchodní kontakty i mimo oblast 
českých zemí.

Členové správní rady začali samostatně podnikat mezi 
dvacátým třetím a třicátým prvním rokem života. Vzdělání 
členů správní rady však nepřesahovalo hranice řeznicko-uze-
nářského oboru, ve kterém většina z nich byla vyučena. Po 
vyučení a postupném složení tovaryšských a mistrovských 
zkoušek absolvovali několikaletou praxi ve velkých pražských 
masozpracujících závodech. Někteří z nich pak volili cestu 
„na zkušenou“ do ciziny, nejčastěji do Vídně. 

Obecným obchodním zákonem z roku 1863 bylo ulo-
ženo firmám, které podnikaly nad rámec živnostenského 
provozování řemesla, jejich zaprotokolování. Jednalo se 
o fi rmy, které docílily určitého obratu a čistého zisku, z něhož 
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se vypočítávaly daňové povinnosti. Firmy protokolované 
měly povinnost řádně vést obchodní knihy a jednou ročně 
sestavit bilanci. Jedním z řady hledisek, podle nichž je možné 
zkoumat velikost fi rem členů správní rady v jejich nástupu 
do funkce, byl počet zaměstnanců. Největší z nich byly fi rmy 
František Seidl (100 zaměstnanců), Jindřich Kubias (v praž-
ském a vamberském závodě 140 zaměstnanců) a Adolf Jebavý 
(50 zaměstnanců). Zvláštním případem byla firma Josef 
Beránek, zaměstnávající v meziválečném období až
350 osob, která však podnikala i v oblasti pohostinství a trž-
nictví. Vzhledem k tomu, že podobné velikosti, jako byla fi rma 
Josef Beránek pak dosahovaly již jen dvě soukromé fi rmy, a to 
Richard Hulata a Emanuel Maceška, jejichž podniky zaměst-
návaly do tří set zaměstnanců, je úměrné zastoupení tohoto 
typu velkoprůmyslu pouze jedním představitelem, kterým byl 
právě Josef Beránek.

Ve správní radě Masobanky byly zastoupeny profese 
z celého spektra řeznicko-uzenářského oboru a obchodu. 
V rámci masného podnikání lze rozeznávat řezníky a uze-
náře, masný velkoobchod, který se pak dělil na tři profese 
– velkořezníky, obchodníky s dobytkem a komisionáře. 
Zatímco obchodníci s dobytkem provozovali obchod s živým 
dobytkem, tak velkořezníci obchodovali ve velkém již 
s masem, většinou v půlkách či čtvrtích. Zvláštním typem 
pak byli komisionáři, kteří obchodovali s masnými komodi-
tami na cizí účet.

Členové správní rady Masobanky však nezastávali svou 
funkci jen z důvodu velikosti, známosti nebo prosperity svého 
podniku, ale především kvůli své činnosti v řeznicko-uze-
nářských zájmových a hospodářských organizacích, jejichž 
zájmy také ve správní radě zastupovali. Nejznámějšími řez-
nicko-uzenářskými korporacemi byla místní odborná spo-
lečenstva, která vznikala na základě živnostenského řádu 
z roku 1859 a jejichž úkolem bylo „pěstovati ducha pospo-
litého, udržovati a zvelebovati čest stavu, jakož i podporo-
vati humanitní, hospodářské a vzdělávací zájmy svých členů 
a příslušníků“.

V českých zemích mezi nejvýznamnější řeznicko-uze-
nářská společenstva patřila společenstva pražská – Společen-
stvo uzenářů pražských, Společenstvo řezníků a Společenstvo 
velkořezníků, obchodujících pouze s živým a poraženým 
dobytkem a masem v Praze a v politickém obvodu praž-
ském, a společenstvo brněnské – Společenstvo řezníků, uze-
nářů a mydlářů z Brna. Na základě živnostenského řádu se 
na vyšší úrovni vytvářely další řeznicko-uzenářské spole-
čenstevní korporace. Tyto střešní organizace v sobě spojo-
valy buď řeznicko-uzenářská společenstva, nebo jednotlivce 
z jednoho regionu, země nebo celé republiky. Jejich hlavním 
úkolem bylo zastupovat sdružené řeznicko-uzenářské korpo-
race, zejména vůči vrcholným orgánům politické správy. Na 
území Čech byla vrcholnou organizací Zemská jednota spo-
lečenstev řezníků a uzenářů v Čechách. Byla zřízena v roce 
1910 a v roce 1930 reprezentovala 105 společenstev z celých 
Čech. Ve správní radě Masobanky zasedali její vrcholní před-
stavitelé. Pro oblast Moravy a Slezska byla v roce 1909 zřízena 
Zemská jednota českých odborových společenstev řezníků 
a uzenářů na Moravě. Stejně jako česká zemská jednota také 
zemská jednota moravská měla své zastoupení ve správní 
radě Masobanky. 

Členové správní rady kromě společenstevních institucí 
zasedali ve stavovských hospodářských družstevních orga-
nizacích, které často vznikaly z podnětu společenstev. Řez-
nicko-uzenářská družstva se dělila na družstva odběrná, 
výrobní, pomocná a odbytová. Úkolem družstev odběrných 
nebo také nákupních bylo vyřadit při nákupu dobytka a masa 
zprostředkovatele, kteří obchod prodražovali. K tomuto typu 

družstev patřila dvě daleko nejvýznamnější řeznicko-uze-
nářská družstva meziválečného období – Družstvo českých 
řezníků a uzenářů pro nákup a prodej v Praze a Nákupní, 
prodejní a výrobní družstvo moravských řezníků a uzenářů 
v Brně. Obě vznikla v roce 1918 s úkolem zajistit českému 
masnému trhu přísun dostatečného množství dobytka. 
Finanční náročnost spojená s jeho nákupem a dovozem je 
přiměla obrátit se na stávající peněžní ústavy s žádostí o úvěr. 
Přílišné úvěrové podmínky ze strany bank přiměly funkcio-
náře těchto družstev na myšlenku zřízení stavovské banky. 
Vzhledem k faktu, že právě tyto instituce, a zejména družstvo 
české, byly skutečnými zakladateli Masobanky, je pochopi-
telné i vzájemné propojení jejich představenstev s nejvýznam-
nějšími správními orgány banky.

Funkci podobnou nákupním družstvům plnily i spole-
čenstevní masné pokladny, které sloužily k obstarávání jateč-
ného dobytka členům pokladny a zároveň jim poskytovaly 
krátkodobou úvěrovou službu. Podíl na zřizování masných 
pokladen nesly všechny složky masného průmyslu a obchodu. 
Před vznikem dobytčí a masné pokladny v Praze, zřízené 
městskou obcí v roce 1922, existovaly na území budoucí velké 
Prahy tři masné pokladny, které působily na jatkách na Krá-
lovských Vinohradech, v Karlíně a v Holešovicích.

Oblast řeznicko-uzenářského výrobního družstevnictví, 
jejímž cílem byla společná výroba a prodej uzenářských 
výrobků, byla ve správní radě Masobanky zastoupena zakla-
datelem a zároveň ředitelem Prvního výrobního družstva uze-
nářů pražských Vratislavem Šircem. Někteří členové správní 
rady banky stáli v čele stavovských družstevních výrobních 
podniků, které však již měly akciovou podobu, jako např. od 
roku 1920 existující Akciová jihočeská továrna na uzené zboží 
v Táboře. 

Pomocnými řeznicko-uzenářskými družstvy byly 
zejména chladírny a jatky. Společenstevní jatky byly vůbec 
prvními řeznicko-uzenářskými družstvy, vznikajícími již od 
80. let 19. století. Jejich význam však byl nepatrný, neboť 
správní orgány velkých měst začaly z důvodů hygienic-
kých, veterinárních, a především fi nančních provozovat ve 
vlastní režii městské jatky. Společenstevní jatky se udržely 
jen v menších městech. Proto také pouze jediný funkcionář 
Masobanky působil ve správních orgánech společenstevních 
jatek. Hlavní úlohu na poli pomocných družstev hrály spole-
čenstevní ledárny, které si řezníci a uzenáři vytvářeli ve spo-
lupráci s jinými obory, které měly zájem na tomto způsobu 
konzervace potravin.

Vedle družstev odběrních (nákupních) tvořila nejvý-
znamnější složku družstva odbytová. Jejich úkolem bylo 
snižovat prodejní náklady a zároveň konkurovat organi-
zacím zaměřujícím se na výkup vedlejších surovin, jako byly 
zejména kůže, kosti a lůj. Právě kožní družstva zabývající se 
výkupem kůží byla nejvýznamnějším pilířem řeznicko-uze-
nářské družstevní organizace. Kožní družstva vykupovala 
kůže od řezníků a nabízela je v aukcích továrnám zabýva-
jícím se vyděláváním kůží. Na poli odbytových družstev 
vedle družstev kožních hráli významnou úlohu i družstevní 
podniky zaměřující se na obchod a zpracování jiných ved-
lejších produktů řeznicko-uzenářské profese. Nejznámější 
z nich byla Družstevní chemická továrna uzenářů, řez-
níků a hostinských, která se s úspěchem zaměřila na výkup 
a zpracování loje a rohoviny. Kromě stavovských družstev-
ních podniků se někteří členové správní rady Masobanky 
podíleli i na chodu místně orientovaných družstevních 
podniků. Nejčastěji se jednalo o občanské a živnostenské 
záložny.

Řada funkcionářů Masobanky se však aktivně nepo-
dílela jen na hospodářském životě, ale vstupovala i do 
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společenského života účastí v politických stranách a spol-
cích s následnou participací na veřejném politickém životě. 
Nejvýznamnějšími politickými stranami, které soupeřily 
o vliv v řeznicko-uzenářském podnikatelském prostředí, byly 
dvě občanské strany se zaměřením především na města – 
Československá národní demokracie a Československá živ-
nostensko-obchodnická strana středostavovská. Vzájemné 
rozpory mezi těmito dvěma stranami propukaly na úrovni 
společenstevních a družstevních organizací, které se pře-
nášely i do správní rady Masobanky. Snahy ovládnout sta-
vovské peněžní ústředí měly jasný podtext, neboť každá 
strana si od ovládnutí slibovala nejen získání fi nanční pod-
pory svých orgánů ze strany banky, ale i zajištění vlivu na celý 
řeznicko-uzenářský stav. Účast v politických stranách oteví-
rala i cestu k zastupování zájmů řezníků a uzenářů ve veřej-
ných politických funkcích. Nejvyšších met dosáhli Jaroslav 
Horák a Bohuš Rodovský, jeden jako senátor a druhý jako 
poslanec zvolený za živnostenskou  stranu.

Vedle členů správní rady osudy Masobanky výrazně for-
movali i členové jejího ředitelství a dirigenti fi liálek v Brně, 
Plzni a Moravské Ostravě. V průběhu existence banky se 
vystřídaly na postech ředitele a jeho zástupce pouze čtyři 
osoby a na místech dirigentů fi liálek osoby tři. Při nástupu 
do Masobanky již nejčastěji přesáhli třicet let a přicházeli se 
zkušenostmi z renomovaných českých bank, jako byla Česká 
průmyslová banka, Pražská úvěrní banka nebo banka Čes-
koslovenských legií. Je pozoruhodné, že členové správní 
rady Masobanky si v období staré správy vybírali pro vedení 
obchodů banky osoby téměř o dvacet let mladší, než byli oni 
sami, a zároveň osoby, které zcela jistě nepatřili k nejzkuše-
nějším manažerům bankovního světa. Důvodem byl nepo-
chybně nedostatek odborně zkušených úředníků, kteří by také 
byli ochotni riskovat odchod ze zavedené velkobanky na post 
sice nepochybně vyšší a lépe placený, ale s nejistou perspek-
tivou.

Zbývá již jen zformovat profi l ideálního člena správní 
rady Masobanky. Můžeme konstatovat, že to byl muž pod-
nikatelského ducha, který se vyučil a poté působil jako 
dělník v některém ze známých, nejčastěji pražských závodů. 
Po dovršení 24. roku života pak založil vlastní firmu, 
kterou za pouhých deset let dokázal vybudovat v prospe-
rující podnik s několika zaměstnanci. Zároveň se výrazně 
podílel na stavovském a kulturním životě prostřednictvím 
stavovských korporací, ve kterých nezřídka působil v nej-
užším vedení. V důsledku své angažovanosti ve stavovském 
hnutí se podílel i na vybudování některých stavovských 
družstev, zejména v oblasti kožního družstevnictví. Jeho 
působnost se neomezovala jen na společenstevní oblast, 
ale po vstupu do politického života začal zvolenou stranu 
zastupovat i ve volených zastupitelských sborech města, 
ve kterém podnikal. Součástí jeho života pak byla i účast 
v národních spolcích podporujících české národnostní 
menšiny.

Členové správní rady Masobanky tak bezesporu pat-
řili nejen k elitě v oblasti masného průmyslu a obchodu, ale 
i k národní podnikatelské elitě. Jejich členství ve správní 
radě však nebylo jen výsledkem jejich výkonu na poli pod-
nikání, ale i stavovské organizační činnosti v oboru. Pokud 
bychom je chtěli zařadit do určitého společenského rámce, 
nepochybně byli již v době vstupu do správní rady přísluš-
níky střední a vyšší třídy. Vstup do správní rady Maso-
banky neznamenal pro podnikatele v masném průmyslu 
a obchodu posun výše v sociálním statusu, neboť ten 
vyplýval z jejich již dosažených ekonomických a stavovských 
pozic. 

 � obchod@ondrasek.cz · www.ondrasek.cz · www.markem-imaje.com
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Exkurze studentů 
gastronomie na 

ekologické farmy 
nebo k výrobcům 

biopotravin
– 3. část

Ing. ANDREA HRABALOVÁ,
PRO-BIO LIGA

V třetím článku přiblížíme provoz Biopekárny Zeman-
ka – jedné z mála pekáren fungujících pod certifi kací 

BIO u nás. Navštívíme také malé rodinné vinařství Krás-
ná hora ve Starém Poddvorově. Pro příští putování jsme 
vybrali farmu Košík nedaleko vesničky Tuchom a opět za-
vítáme na jižní Moravu k největšímu výrobci čajů a koření 
v biokvalitě – do Sonnentoru v Čejkovicích.

Návštěva provoněné pekárny
s chuťovým kvízem

Školní den může vypadat třeba tak, že píšete písemku 
z matematiky… nebo vás vezmou na exkurzi do pekárny bio-
sušenek. Studenti Hotelové školy Vršovické měli štěstí – jejich 
škola se totiž účastnila projektu Učíme se vařit bio.

Biopekárna Zemanka se nachází v malé obci Oříkov 
u Sedlčan. Specializují se tu na výrobu sladkých sušenek 
a slaných krekrů, vše v biokvalitě a pokud možno z čes-
kých surovin. Studenty ve fi rmě přivítala Blanka Pacovská, 
zaměstnankyně pekárny, která je odpovědná za český obchod 
a distribuci. Návštěvu hned v úvodu zasvětila tomu, proč 

vlastně pečou bez ztužených tuků a jakékoliv chemie, i když 
to znamená práci navíc: „Když to vezmeme z historického hle-
diska, tak naše babičky, možná spíš prababičky, žily bio. Teprve 
postupem času, vlivem průmyslu se výroba začala posunovat víc 
a víc chemickým směrem.“ A protože si zakladatelé pekárny 
nechtěli tímto, jak říkají, chemickým koktejlem zatěžovat 
tělo, od začátku nepoužívali ve svých výrobcích žádná adi-
tiva, éčka ani konzervanty.

Firmu rozjížděli ve třech
Paní Pacovská přibližu-

je studentům začátky firmy, 
která vznikla v roce 2006 a dnes 
vyrábí přes 180 tun pečiva ročně: 
majitel podniku Jan Zeman začal 
se svou manželkou a maminkou 
péct sušenky v domácích trou-
bách. Všechno se dělalo ručně: 
„Těsto se rozválelo válečkem, 
rozřezalo rádýlkem, nabíralo se 
lopatičkou na plech… takže efek-
tivita nízká, ženské byly celé utrá-
pené, bolely je nohy, na druhou 
stranu si dost popovídaly.“

Domácí trouby pekly každá 
jinak a měly enormní spotřebu 

energie. Naštěstí poptávka rostla a firma si mohla dovolit 
nakoupit nové stroje. Nové rotační pece zajišťují stejnoměrné 
pečení s minimálním odběrem elektrické energie, ve výrobě 
přibyli další pomocníci – stroj na vykrajování těsta anebo bob-
kovač dávkující malé hromádky těsta jako základ oblíbených 
kokosek.

Dnes vyvážejí do jedenácti zemí
S rostoucí poptávkou se automatizoval také proces 

balení – sušenky už nikdo nebalí ručně, fi rma ale i tak zaměst-
nává třicet lidí ve dvou provozech (jeden je bezlepkový). 
Ruční a strojní výrobu tu kombinují tak, aby zachovali maxi-
mální kvalitu výrobků, navíc si Zemanka zakládá na tom, že 
podporuje místní zaměstnanost. Poptávka po zdejší produkci 
neustále roste, biosušenky jsou žádané ve zdravých výživách, 
fi tness a mateřských centrech, zaváží se i do supermarketů.

Studenty zaujalo, že i v takto úspěšné a rychle se rozvíje-
jící fi rmě se recepty vymýšlejí takříkajíc za pochodu. Nepou-
žívají totiž žádné průmyslové směsi, používají biošpaldovou, 
pohankovou nebo čočkovou mouku – přitom každá mouka je 
jiná, vyžaduje jiné zacházení, poměr vody. Nezbývá než pořád 
dokola zkoušet, a hlavně ochutnávat.

Studenti vršovické Hotelové školy ve fotokoutku s kuchařskými 
rekvizitami

Blanka Pacovská, 
Biopekárna 
Zemanka s. r. o.



39
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

8
b i o k o u t e k

Přicházíme sem s radostí, odcházíme s váhovými příbytky
…komentovala paní Pacovská radostné výrazy studentů, 

kteří nasávali vůni kokosu a čokolády linoucí se ze všech stran. 
Ochutnávka spojená s chuťovým kvízem je samozřejmě nemi-
nula. Přitom padaly dotazy na nejoblíbenější produkt (čoko 
kokosky s fairtradovou čokoládou) a trvanlivost.

S trvanlivostí by pečené sušenky a krekry neměly mít 
žádný problém, vždyť dříve se vánoční perníčky pekly měsíc 
předem, nechávaly se uležet. „Dnes však chtějí obchodníci, 
aby byl produkt pokud možno nesmrtelný. Takže všechno, co 
je v něm dobré a živé, se ubije chemií, stane se z toho konzis-
tentní a nezničitelná masa, která může ležet v regálu rok a půl 
a nic se neděje,“ dodává paní Pacovská. Problém je v tom, že 
nikdo neřeší, co ten chemický koktejl, který během života 
nasbíráme, dělá s naším zdravím, jaký má vliv na alergie,
imunitu.

ekologickými prostředky. S tím souvisí i to, že rychle se rozví-
jející úspěšná fi rma nemá své sídlo v prosklené budově vybu-
dované na zelené louce, ale v bývalém JZD. „Nemyslíme si, 
že je dobré napůjčovat si miliony, zabrat kus orné půdy a na té 
postavit nějaký hangár, který, když se nám nebude hodit, opus-
tíme, a po nás zbyde potopa. Tahle budova je ze 70. let a dřív 
sloužila jako kanceláře JZD, dole byla kuchyň a velká jídelna. 
Takže ten objekt vlastně využíváme k jeho původnímu účelu,“ 
dodává na závěr exkurze paní Pacovská.

Kromě váhových přírůstků si z Oříkova odvážíme pově-
domí o tom, že gastronomie se dá provozovat i bez výpomoci 
chemického průmyslu, že na sušence s dvouletou trvanlivostí 
je něco špatně. A že k tomu, abyste rozjeli úspěšné podnikání, 
nepotřebujete miliony, stačí, když máte dobrý nápad, obklo-
píte se správnými lidmi a stojíte si za svým.

Návštěva vinařství uprostřed vinic jižní Moravy 

První, co každého napadne, když se řekne jižní Morava, 
je víno. A stejně tak české ekologické vinohradnictví je sou-
středěno do této oblasti. O tom, jak se na jihu Moravy vyrábí 
víno v biokvalitě, se na vlastní oči přesvědčili studenti Střední 
školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví z Bzence. Díky pro-
jektu Bio v regionu jim svůj provoz otevřelo vinařství Krásná 
hora ve Starém Poddvorově.

Sušenky z archivu
V Biopekárně Zemanka mají krekry trvanlivost šest, 

sušenky osm až deset měsíců. Pokud nějaký obchodník poža-
duje delší dobu spotřeby, v Zemance to neřeší sypáním kon-
zervantů do těsta, ale opět ochutnávkou. V archivu najdou rok 
starý výrobek – a tedy názornou ukázku, jak se chuť výrobku 
mění postupem času. Obchodník už se pak rozhodne sám.

Není ale všechno jen růžové, provoz certifi kované biope-
kárny má také svá úskalí. Největší moloch je administrativa. 
Začínali s určitou vizí, být bio – a tím pádem byli divní, kon-
troloři se tu střídali jeden za druhým. Neohlášená kontrola 
může přijít kdykoliv, Zemance se ale daří proplouvat byrokra-
tickým mořem víc než úspěšně a o tom, že by si ulehčili práci, 
biocertifi kaci vzdali a sušenky začali vyrábět z konvenčních 
surovin, vůbec neuvažují.

Bio není jen jídlo
Být bio neznamená pro pekárnu jen používání bio-

surovin. Snaží se na život dívat komplexně a chovat se eko-
logicky – odebírají zelenou energii, třídí odpady, myjí nádobí 

Zážitek z ručního pečení sušenek

Ochutnávka sortimentu Zemanky

Marek Vybíral, vinařství Krásná hora
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Rodinné vinařství Krásná hora hospodaří na 5 hektarech 
vinic ve stejnojmenné viniční trati, vinice jsou od svého zalo-
žení pěstovány podle ekologických zásad a pravidel. „Jsme 
nejmenší možné vinařství, které dokáže uživit jednu rodinu, 
a to jen za podmínky, že se všichni členové podílejí na jeho 
chodu,“ vysvětlil úvodem náš průvodce vinař Marek Vybíral.
Hospodaření srdcem

Když začali s pěstováním révy vinné, hledali způsob 
obhospodařování, který by dával smysl a byl přirozený, nikoli 
založený na teoretických návodech. Byli otevřeni novým 
postupům a systémům biologické ochrany, až nakonec zjis-
tili, že se o vinice starají dle biopravidel. Certifi kace byla pak 
logickým vyústěním.

K ošetření vinic nepoužívají herbicidy ani systémové pří-
pravky. Živiny se do půdy dostávají s kompostem, pomáhá 
i bylinná výsadba do meziřadí, což podporuje přirozenou 
biodiverzitu a zamezuje šíření škůdců. K dobrým výsledkům 
pomáhají také biodynamické preparáty a respekt k pravidlům 
a doporučením Rudolfa Steinera. „Náš přístup k vinohradům 
je stejný jako k našim dětem, milujeme je, ale snažíme se být 
důslední, a děláme všechno proto, aby z nich vyrostlo jen to nej-
lepší,“ to je motto vinařství Krásná hora.

Tajemství dobrého biovína jsou znalosti
Se studenty se diskutovalo mj. o tom, co se děje pod zemí 

a není na první pohled vidět. Stejnou péči jako vinohradu 
(zelené práce, redukce hroznů aj.) je třeba věnovat i půdě. 
Pokud se podcení kořenový systém révy, je celé hospodaření 
ohroženo. Vinohrad je trvalá kultura, což vyžaduje dlouho-
dobou odpovědnou péči o keře. „Naše vinice mají rozhodně 
delší a lepší život,“ uvedl vinař Marek Vybíral.

V ekologickém vinohradnictví hraje významnou roli 
promyšlená prevence. Cílem je udržet odolnost révy vinné 
různými pěstebními zásahy, péčí o život v půdě, ozeleněním 
meziřadí vhodnými bylinami, podporou různých užitečných 
organismů žijících v biologicky diverzifi kované vinici apod. 
Právě druhově bohaté ozelenění vinice má zásadní vliv na kva-
litu půdy, současně se však také jedná o velmi sofi stikovaný 
nástroj regulace výživy a přísunu vody ve vinici. Roli hrají 
vyseté byliny i způsoby údržby porostu, tedy zda se seče či 
nikoliv, používá-li se mulč nebo zadiskování či podřezání.

Opakovaně zaznělo, že ekologické vinohradnictví 
a vinařství je disciplína náročná na znalosti a know-how. 
Budoucí zahradníky zaujal fakt, který si možná málokdo uvě-
domuje. Při výrobě vína totiž máte v životě pouze omezený 
počet pokusů, kterých můžete využít. Začnete-li vinařit ve tři-
ceti, pak máte 30, maximálně 40 pokusů, abyste se naučili 
udělat kvalitní víno.

Ekovinice se rozrůstají
Přestože je systém ekologického vinohradnictví pova-

žován za podstatně náročnější, co se týče úrovně vědomostí, 
zkušeností a schopností strategického uvažování, je dnes 
vnímán jako jeden z efektivních způsobů, jak dále zvyšovat 
kvalitu produkovaných vín. Existuje jasná úměra mezi ros-
toucí kvalitou hroznů a poklesem potřeby síry ve vínu. Stan-
dardem se také stává šetrné zpracování hroznů s minimem 
zásahů.

Zájem našich vinařů o ekologii v posledním desetiletí 
výrazně stoupá. Z původních 17 ha a čtyř vinařů před dvaceti 
lety máme dnes registrováno již 98 farem, které ekologicky 
pečují o téměř 900 ha vinic. S podílem 5 % vinic v režimu EZ 
se řadíme do první desítky zemí EU. Většina ekologických 
vinic se nachází v Jihomoravském kraji. Certifi kát na výrobu 
biovína má 76 výrobců, z nichž 54 jsou faremní výrobci, tedy 
sami zemědělci zpracovávající biohrozny přímo v místě pro-
dukce. Ekologické vinohradnictví a vinařství patří jedno-
značně k oborům s velkým potenciálem dalšího rozvoje.

Přínosem obou exkurzí bylo, že studenti zjistili, jak 
vypadá trvalá udržitelnost v praxi, a že nemusí být jediným 
cílem podnikání maximalizace zisku za každou cenu.

Více o projektech
Projekt Bio v regionu – Propagace regionální biopro-

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

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

Blanka Turečková z vinařství Krásná hora a Milan Hluchý, 
Biocont Laboratory

Zázemí rodinného vinařství

Studenti bzenecké Střední školy gastronomie, hotelnictví a les-
nictví
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Čas Kongresové centrum Konferenční sál
8:30–9:30        Registrace

9:30–10:15 Zahájení (Karel Pilčík, ČSZM)

10:15–12:30

Lidé kupují příběhy. Jaký bude ten Váš?
(Jan Binar, McCann)
O zásnubách vína a jídla
(Jaroslav Machovec, Vinařský fond)
O lásce a péči (Martin Šámal, Brit/VAFO)
O spasení světa, lásce a nenávisti
(Ivo Půr, Hero & Outlaw)
O chvíli, kdy se potkávají plány s realitou,
aneb kde a proč to drhne (Jan Podzimek, PRIA)

12:30–14:00 Přestávka k obědu (přízemí a restaurace 1. patro)

14:00–14:30
100 let české veterinární hygieny (Ladislav 
Steinhauser, VFU Brno)

Zvýšení bezpečnosti potravin
pomocí potravinářských RTG Mekitec
(Petr Hodic, Utily, s. r. o.)

14:30–15:00
Aktuality z potravinářství z pohledu MZe (Viera 
Šedivá, MZe)

Maso na plný výkon – zvyšování
produktivity a efektivity v masné výrobě (Jan 
Coufalík, Sabris CZ s. r. o.)

15:00–15:30
Veterinární dozor nad produkcí potravin
živočišného původu (Zbyněk Semerád, SVS)

Rozváděče pro potravinářský průmysl  (Jiří Mistr, 
Rittal Czech, s. r. o.)

15:30–16:00
Jak dlouho vydrží masová konzerva?
(Petr Pipek, VŠCHT)

PLANTOUR – Úspora na tři kliknutí. Zdá se Vám to 
nemožné? (Petr Veverka, DIGITECH ČR, s. r. o .)

16:00–16:30
Jak obsah soli ovlivňuje vybrané
vlastnosti drobných masných výrobků?
(Josef Kameník, VFU Brno)

16:30–17:00
Histologické změny kosterní svaloviny vlivem
přídavku soli (Matej Pospiech, VFU Brno)

17:00–18:00 Volný program

18:00–19:20
Přípitek a welcome dinner
(foyer a restaurace 1. patro)

19:30–20:30
Slavnostní večer ČSZM s udílením ocenění 
(Kongresové centrum)

20:30–00:00 Dinner buff et (Kongresové centrum)

V rámci konference bude celý den probíhat soutěž „Nejlepší klobása MEATING 2018“.

Vážení kolegové a přátelé,
je mou milou povinností Vás pozvat na

9. ročník konference masného průmyslu

MEATING 2018,
která se bude konat 30. 10. 2018 (úterý) v  OREA Hotelu
Voroněž v Brně. Tato akce představuje největší setkání kole-
gů z oboru zpracování masa v ČR a rok od roku přitahuje stá-
le více účastníků. Mimo jiné proto, že každý rok přináší nejen 
nové informace o trendech v oboru, ale i zajímavé podněty 
k zamyšlení a rozvoji.

Jaké novinky přináší MEATING 2018?

ODBORNÝ PROGRAM
S NOVÝM ÚSTŘEDNÍM TÉMATEM

Stěžejní dopolední část je letos zaměřena na žhavé téma 
jak prostřednictvím marketingové komunikace napomoci 
zvýšení hodnoty kategorie masa a  masných výrobků. 
Vystoupí zde renomovaní odborníci, kteří na příkladech jiných 
kategorií zboží či na příkladech zpracovatelů masa v zahraničí

ukáží, jak lze kvalitu výrobků lépe komunikovat, a tedy i lépe 
prodat. Budeme diskutovat i   o   přínosu Masobraní –  celo-
státního svátku masa, jehož nultý ročník jsme organizovali 
letos na jaře. Odpoledne navážeme aktualitami z oblasti zpra-
cování masa a  nové legislativy a  informacemi o  inovacích 
v našem oboru.

STRATEGICKÝ VÝZNAM
DOPOLEDNÍHO PROGRAMU PRO TOP MANAGEMENT

Vzhledem ke strategickému významu by si hlavní dopolední 
č ást programu neměli nechat ujít majitelé firem a  další 
zástupci top managementu zodpovědní za strategii, busi-
ness development a marketing. Pozor – začínáme už ráno 
v 9.30!

ZÁBAVA A OCENĚNÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH
MEATING vyvrcholí společenským večerem se zábavným 
programem, bohatým občerstvením a příležitostí dobře se 
pobavit s kolegy a kamarády. Součástí večera bude ocenění 
těch nejúspěšnějších profesionálů z našeho oboru a vítězů 
soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2018. A nebude 
chybět ani napínavá soutěž o Nejlepší klobásu.

Registrujte se a přijďte včas, ať Vám nic ze zajímavého 
programu ani kuloárových diskusí neunikne! Přihlášky je 
možné podávat na webu www.cszm-meating.cz.

Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MEATING 2018 
vydaří. Těším se na Vás!

KAREL PILČÍK
předseda představenstva

Českého svazu zpracovatelů masa
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Kryogenní 
mražení nejen pro 
zachování kvality

Ing. JANA POKORNÁ,
Messer Technogas s. r. o.

Společnost Messer Technogas nabízí zákazníkům na českém 
trhu nejen vlastní dodávky plynů a technologií, ale také vý-

hodná řešení ať už pro zefektivnění již stávajících procesů
a zvýšení jejich kvality, či navržení kompletně nových postupů. 
Pro potravinářské aplikace nabízíme plyny, které uspokojují 
nejvyšší standardy kvality a které jsou schválené jako aditivní 
látky označené E kódem, dusík – E 941, oxid uhličitý – E 290. 
Volba plynu závisí především na dané aplikaci, ale jejich vý-
tečné vlastnosti můžeme využít napříč celým potravinářským 
průmyslem, například při chlazení surovin během zpracová-
ní, balení do modifi kované atmosféry, zajištění mrazírenských 
teplot během transportu nebo kryogenní šokové mražení. 

Mražení je způsob konzervace, který je možné kombi-
novat i s dalšími konzervačními metodami za účelem dlou-
hodobého uchování potravin nejen z důvodu zakonzervování 
vstupních vlastností a zajištění mikrobiální ochrany, ale také 
pro kontinuální dodávky surovin do obchodů nebo k umož-
nění dlouhodobé přepravy, zejména v zahraničním obchodě. 

Mražením dochází k postupné krystalizaci vody snižo-
váním teploty pod bod tuhnutí, čímž se zpomalují chemické, 
mikrobiální i enzymové procesy. Rychlost zmrazování má 
výrazný vliv na způsob tvorby krystalů a následně na jakost 
rozmrazených potravin. Požadavkem je chladit co nejrychleji, 
jednak pro zvýšení údržnosti, ale také pro snížení hmotnost-
ních ztrát. 

Rychlost zmrazování je limitována především tep-
lotou a rychlostí proudění chladicího média, relativní vlh-
kostí vzduchu, hmotností zmrazovaných produktů, izolační 
vrstvou (př. tukovým krytím), velikostí mezer mezi kusy, 
obsahem vody apod. 

Při pomalém mražení, což odpovídá rychlosti méně než 
1 cm zmrazeného produktu za hodinu, může dojít k poško-
zení tkání a pletiv tvorbou velkých krystalů ledu. Vznikají krys-
talizační centra, zejména v mezibuněčném prostoru z důvodu 
přestupu části vody buněčnými stěnami, kdy zvětšující se 
krystaly způsobují potrhání buněčných struktur. Výsledkem 
je pak změna konzistence či ztráta uvolněné šťávy (znatelné 
především u masa, kdy po kulinární úpravě zůstává suché).

V případě rychlého mražení, kdy rychlost odpovídá více 
než 5 cm zmrazeného produktu za hodinu, dochází uvnitř 

i vně buněk k tvorbě velkého množství drobných krystalků 
přibližně stejné velikosti, které nepoškozují tkáně ani pletiva, 
neboť vzhledem k velikosti neprostupují buněčnou stěnou. 
Voda ve formě malých krystalků se po rozmrazení váže zpět 
na původní vazby, a tak nedochází ke změnám konzistence 
nebo ke zhoršení kvality daného produktu. 

Rychlé mražení je označováno jako šokové nebo kryo-
genní, a jako chladicí média se využívají inertní plyny, pře-
devším kapalný dusík a oxid uhličitý, které mohou přijít do 
přímého kontaktu s potravinami. Tento způsob je výhodný 
především svojí nepřekonatelnou rychlostí promražení 
s minimální ztrátou vlhkosti a s ohledem na zachování vstupní 
kvality produktu. 

Dusík je bezbarvý, nehořlavý, netoxický  plyn, který se 
vyskytuje převážně volně ve vzduchu, kde tvoří 78 % objemo-
vých. Průmyslově se získává frakční destilací zkapalněného 
vzduchu. Za normálních podmínek se jedná o velmi sta-
bilní plyn bez chuti a zápachu vhodný pro inertní atmosféru. 
Za atmosférického tlaku má bod varu -196 °C. Při aplikaci 
dusíku za účelem zmrazení potraviny nemá tento plyn žádný 
vliv na výsledný obsah v potravinách. 

Oxid uhličitý je za normálních podmínek stabilní plyn, 
těžší než vzduch. Je velmi dobře rozpustný ve vodě, přičemž 
při zvyšování jeho koncentrace ve vodě dochází k okyselení 
(snížení hodnoty pH). Výroba oxidu uhličitého je založena 
na separaci a vyčištění surového oxidu uhličitého získaného 
z průmyslových nebo přírodních zdrojů. 

Společnost Messer Technogas nabízí zákazníkům tune-
lové nebo skříňové zmrazovače s možností volby chladicího 
média (dusík, oxid uhličitý). I přes velmi vysokou účinnost 
mají tato zařízení poměrně malé nároky na prostor a snadné 
ovládání díky jednoduché konstrukci. 

Kryogenní skříň

Pracuje velmi efektivně i při malých objemech výroby, 
proto je zvláště vhodná pro diskontinuální a vsádkové mra-
žení. Produkty jsou obvykle umístěny na plechových tácech 
nerezových vozíků, které se vkládají přímo do skříně. 
Extrémně nízké teploty, požadované pro tuto operaci, se zís-
kávají nástřikem kapalného dusíku (-196 °C) nebo oxidu 
uhličitého (-79 °C) na výrobek. Bezprostředně po nástřiku 
kapalného plynu dochází k jeho odpaření přímo na povrchu 
produktu. To zaručuje, že při opuštění mrazicí skříně je 
výrobek zcela zmrazen. V závislosti na druhu výrobků, 
obsahu vody, vstupní teplotě a požadované intenzitě výroby 
lze nastavit množství nástřiku zkapalněného plynu a dobu 
setrvání výrobku v mrazicí skříni. Regulátor teploty na 

Mrazicí skříň
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řídicím panelu automaticky reguluje množství kapalného 
plynu potřebného pro mražení a udržuje teplotu uvnitř mra-
zicí skříně poměrně konstantní. Díky rychlosti mražení
a nízké teplotě uvnitř skříně dochází k velmi nízké ztrátě vlh-
kosti a hmotnosti produktu během mražení, zůstává tedy 
zachována původní hmotnost a přirozený vzhled. Kryo-
genní skříň je vhodná pro chlazení nebo mražení produktů 
s vysokou kvalitou, zvláště ryb, masných výrobků, hotových 
jídel či pekárenských produktů.

Kryogenní tunel

Je vhodný především pro kontinuální chlazení nebo 
mražení potravin. Vysoký výkon je založen na optimálním 
proudění plynu – dusíku nebo oxidu uhličitého. Mrazicí 

tunel je navržen pro zmrazování potravin, aniž by došlo 
v průběhu mrazicího procesu k jakékoliv ztrátě jejich kva-
lity. Extrémně nízkých teplot potřebných pro zmrazení se 
dosahuje nástřikem kapalného dusíku (při teplotě -196 °C), 
případně oxidu uhličitého (o teplotě -79 °C) do prostoru 
mrazicího pásu, který je regulován pomocí teplotního čidla. 
Posouváním výrobku umístěného na pásu tunelu dochází 
k jeho úplnému zmrazení. Díky principu protiproudu se 
dosahuje u vstupujícího výrobku maximální tepelné výměny. 
Výrobek bude ochlazen a zmrazen na povrchu téměř oka-
mžitě. 

Zmrazování povrchu výrobku 

Kryogenní skříň, případně tunel, je možné využít nejen 
pro samotné zmrazování, ale také pro metodu „Crust Free-
zing“, která umožňuje krájení výrobků vysokou rych-
lostí. V závislosti na druhu a velikosti výrobku se pro-
mrazí pouze tenká povrchová vrstvička výrobku, přibližně
1–5 mm, čímž se zajistí zpevnění struktury pro rychlé krá-
jení i velmi tenkých plátků. Jako chladicí médium se pou-
žívá kapalný dusík nebo kapalný oxid uhličitý. Metoda je 
výhodná především z hlediska snížení ztrát při krájení, 
zlepšení vzhledu krájeného výrobku, zvýšením rychlosti 
krájení a také snadnou instalací i do již stávající výrobní 
linky.

Metoda „Crust Freezing“ je vhodná také pro vytváření 
krusty v případě výroby vrstvených výrobků, kdy vytvrzením 
povrchu jedné vrstvy docílíme snadného položení vrstvy 
druhé nebo pro stabilizaci dekorace u různých druhů dortů, 
zmrzlin či korpusů.  �Mrazicí tunel
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Kdo dneska slaví 
svátek? 

Školní mléko!

V dnešní době je možné všechno. Třeba dát dítěti jméno 
„Školní mléko“, pokud vám to schválí na matrice. Nic-

méně zůstaňme u prvotního významu. Již v roce 1999 vy-
hlásila Světová organizace pro potraviny a zemědělství při 
OSN „Světový den školního mléka“. Ten připadá na po-
slední středu v září. Letos se slaví po devatenácté.

Možná si říkáte, proč se tento neobvyklý svátek slaví. 
Jeho smyslem je propagovat a oslavovat benefi ty konzumace 
mléka a mléčných výrobků ve výživě dětí a podpořit po celém 
světě programy „Školního mléka“. 

 

Po mléčných výrobcích se netloustne

Není ani potřeba obávat se mléčného tuku. Mléčné 
výrobky (s výjimkou másla) představují u dětí ve věku od 
1 do 13 let pouze asi 10 % celkového příjmu tuku a přibližně 
25 % celkové energie. Energetický příjem z konzumace teku-
tého mléka představuje u malých dětí přibližně 6 % celkového 
příjmu energie.

Proč se zavedl projekt 
„Mléko do škol“?

Doporučuje se, aby byly mléko a mléčné výrobky dětem 
podávány každý den nejen jako součást zdravé snídaně, ale 
také ke svačinám, a to na všech stupních školských zařízení. 
Proto byl již v roce 1977 zaveden v Evropské unii program 
„Školní mléko“. Dnes je rozšířen ve 26 zemích EU a je do něj 
zapojeno 22 milionů dětí. Určitě víte, že program „Mléko do 
škol“ probíhá také u nás. 

„V uplynulém školním roce 2017/2018 byl projekt Mléko 
do škol nastartován v nových podmínkách. V novém systému 
značně stoupl počet škol a s tím samozřejmě i počet žáků, kteří 
mléčné svačiny odebírají. V uplynulém školním roce 2017/2018 
se do projektu přihlásilo celkem 3862 škol s celkovým počtem 
žáků 920 857, což bylo zhruba o 1000 škol a o 300 tisíc žáků 
více než v období předcházejícím,“ objasňuje Michal Němec, 
ředitel LAKTEA, o. p. s.

Novinkou jsou neochucené 
mléčné výrobky zdarma

Nové podmínky se promítly i do sortimentu dodávaných 
výrobků. Daleko větší důraz je dáván na dodávky neochuce-
ných mléčných výrobků, především mléka, ale také zakysa-
ných mléčných výrobků a sýrů.

„Naprosto nově jsou vybrané mléčné výrobky dodávány 
žákům do škol zcela zdarma. Týká se to ovšem jen konzumního 
neochuceného mléka a neochucených fermentovaných výrobků 
a sýrů, na které je poskytována plná podpora. Naopak na 
vybrané ochucené výrobky si žáci musí připlácet, protože dotace 
ceny je jen částečná. Při hodnocení po prvním roce v nových pod-
mínkách je však potřeba říci, že se celkově úspěšnost projektu 
‚Mléko do škol‘ bezpochyby zvýšila,“ dodává Michal Němec, 
ředitel LAKTEA, o. p. s.
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Je opravdu 
„pamlsková“ 

vyhláška přínosná? 
U mléčných výrobků 

spíše škodí
Vroce 2017 začala platit „pamlsková“ vyhláška zaka-

zující prodávat v prostředí školy „nezdravé“ potravi-
ny. Ukázalo se ale, že je toto pravidlo příliš přísné, obecné 
a někdy neefektivní. Týká se to např. mléčných výrobků. 
Děti si pak nemohou zakoupit ve škole ty, které jsou z hle-
diska výživy naprosto v pořádku. Vyhláškou je ovlivněn 
také projekt „Mléko do škol“. V čem je tedy problém?

Mléčné výrobky představují pro děti a mládež cenný 
zdroj důležitých přírodních živin, a to vysoce kvalitních 
bílkovin, vitaminů a minerálů, zejména pak vápníku, fosforu 
a jódu. 

„Spotřeba mléka v dětství hraje zásadní roli. Bohatý 
nutriční profi l mléka a mléčných výrobků přispívá jednoznačně 
k dobrému vývoji kostí, zubů a svalů a celkově zdravému vývoji 
dětí od raného věku až do jejich dospělosti. Pro růst a vývoj kostí 
je především nezbytný mléčný vápník, který je velmi dobře vstře-
batelný a tělem lépe využitelný než vápník z rostlinných zdrojů. 
V mléce je obsažen také jód, který je rovněž potřebný pro zdravý 
tělesný vývoj a jehož defi citem dnes trpí mnoho dětí,“ vysvětluje 
Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravského svazu 
mlékárenského.

Omezení projektu „Mléko do škol“ 

Podle výživových doporučení by měly děti a mládež pra-
videlně konzumovat 3–4 porce mléčných výrobků denně. 
Celkový příjem mléka u dětí a dospívajících dnes však spíše 
klesá. Proto je třeba jim mléko a mléčné výrobky nějak zatrak-
tivnit a přiblížit. Jedním z řešení je projekt „Mléko do škol“. 
Jenže „pamlsková“ vyhláška ovlivnila mj. kategorii mléčných 
výrobků.

Dětem je tak možno ve školách nabízet kromě neochu-
cených mléčných výrobků už jenom malé portfolio výrobků 
ochucených, které jsou pro ně bezpochyby atraktivnější. 
Pozor, ochucený ovšem nemusí znamenat, že je „nezdravý“.

„Pamlsková“ vyhláška nezohledňuje 
přirozeně obsažený cukr

„V projektu ‚Mléko do škol‘ je hodnoceným kritériem pro 
přiznání podpory cukr přidaný (max. 7 %), kdežto v ‚Pamls-
kové‘ vyhlášce se zohledňuje cukr celkový (max. 11 %). Jenže 
kravské mléko obsahuje v průměru 4,7 % mléčného cukru – lak-
tózy, který je následně přirozeně přítomen ve většině mléčných 
výrobků, a to v různém množství,“ objasňuje Ing. Václav Bárta, 
MILCOM servis a. s.

Mléko pro výrobu zakysaných výrobků ještě často bývá 
(kvůli jejich konzistenci) doplněno menším množstvím 

mléka zahuštěného nebo sušeného. Tím se samozřejmě zvýší 
obsah mléčného cukru. „Protože je ale v ‚pamlskové‘ vyhlášce 
limit max. 11 % celkového cukru, není už moc prostoru vnést 
do výrobku cukr v ochucujících složkách, především ovocných. 
Tam se zase přirozeně vyskytuje fruktóza a sacharóza, které 
jsou potřebné pro doslazení ovocné složky z důvodů chuťo-
vých, konzistenčních i technologických,“ doplňuje Ing. Václav 
Bárta.

Jogurt s vyšším podílem ovoce 
a ovocné složky neprojde 

„Pamlsková“ vyhláška tedy na rozdíl od programu 
„Mléko do škol“ nezohledňuje přirozený obsah laktózy 
v mléčných výrobcích. Kvůli tomu je jejich prodej v pro-
storách školy značně eliminován. Vyhláškou tak nemají 
šanci projít např. jogurty s dobrými ovocnými složkami 
s vysokým podílem ovoce a vyšší dávkou této ovocné 
složky, kde se součet laktózy z mléčné složky s fruktózou 
z ovoce a sacharózou z ovocné složky bezpochyby nevejde 
do 11 %. 

Výrobky s nežádoucími aromaty 
mohou být naopak povoleny

Protože přináší pravidelná konzumace mléčných 
výrobků řadu nutričních benefi tů, především vápník a bíl-
koviny, mělo by být žádoucí je dětem zatraktivnit. To ale 
„pamlsková“ vyhláška příliš nedovoluje, protože podporuje 
především neochucené produkty z mléka. 

„Dalším problémem je skutečnost, že je možné v prosto-
rách školy prodávat kromě čistých bílých mléčných výrobků 
také ochucené, kde je ale v ovocných složkách nízký podíl ovoce 
a cukru. Jakmile chybí tyto dvě komponenty, čím může získat 
jogurt na chuti? Především díky aromatům. Přirozeně jsou 
lepší jogurty ovocné než aromatizované,“ dodává Ing. Václav 
Bárta, MILCOM servis a. s.

Šárka Podlenová,
 a priori, s. r. o.

�
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Značku Klasa získalo při zahájení
Země živitelky v Českých Budějovicích 

17 výrobků

Na českobudějovickém výstavišti byly slavnostně pře-
dány certifi káty Klasa. Ocenění převzalo od zástupců 

Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského inter-
venčního fondu 11 výrobců za 17 výrobků. V současnos-
ti mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA na obalech 
980 produktů od 223 českých a moravských výrobců.

Nově oceněnými výrobky jsou:

Gurmánská směs, Maďarská směs
Výrobce: AGRO Jesenice u Prahy a. s.

Oceněná Gurmán-
ská směs je vhodnou sou-
částí vývarů nebo hustých 
polévek. Maďarská směs 
se pak hodí jako přílo-
hová zelenina nebo do 
těstovinových či zeleni-
nových salátů. Lze ji použít také do různých pokrmů na pánev.

Společnost AGRO Jesenice u Prahy vznikla po transfor-
maci bývalého zemědělského družstva v roce 1992, podniká 
v sekci rostlinné a živočišné výroby, vlastní bioplynovou stanici, 
kompostárnu, kovovýrobu a také výrobu mražené zeleniny. 

Andělka vanilková
Výrobce: Andělka spol. s r. o.

Jedná se o originální nebalený zákusek prodávaný 
výhradně v Krámku U Andělky v Počátkách. Andělka vanil-
ková má křehký sněhový korpus s máslovo-vanilkovým 
krémem. Andělky lze zakoupit i s jinými příchutěmi, které 
jsou přizpůsobeny ročním obdobím. Kavárna, cukrárna, 
sušenkárna Krámek U Andělky v Počátkách je malá rodinná 
firma, kde se pečou originální, autorské a designerské 
zákusky a také netradiční máslové sušenky. 

Lubská šunková klobása
Výrobce: Blanka Kloudová

Lubská šunková klobása je 
jedinečná díky vysokému obsahu 
masa a nízkému podílu přídatných 
látek. Vhodně doplnila portfolio 
klobás tak, aby uspokojila spotřebi-
tele, kteří si chtějí vychutnat čistou 
chuť masové klobásy nejen na 
gril.
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Firmu založil pan Jaromír Kloud starší s manželkou 
Blankou a svými třemi syny v roce 1992 v Klatovech. Spo-
lečnost se zabývá výrobou a prodejem uzenářských výrobků, 
které vychází z dobových receptur. Ty se váží k období, kdy se 
zakladatel vyučil uzenářskému řemeslu v řeznictví U Bílého 
koně v Sušici. 

TWIGGY – OVESNÁ TYČINKA S PROTEINEM Jahoda 
& Mandle, TWIGGY – OVESNÁ TYČINKA S PRO-
TEINEM Malina & Borůvka, TWIGGY – OVESNÁ 
TYČINKA S PROTEINEM Banán & Čokoláda, TWIGGY 
– OVESNÁ TYČINKA S PROTEINEM Ořech & Čokoláda
Výrobce: EKOFRUKT Slaný, spol. s r. o.

TWIGGY ovesné tyčinky 
s proteinem představují spo-
jení toho nejlepšího z protei-
nových a ovesných tyčinek. 
Jsou plné proteinu a vlákniny. 
Volit můžete z několika lahod-
ných kombinací.

EKOFRUKT Slaný je 
ovocnářsko-potravinářská 
fi rma, která začala pěstovat ovoce na Slánsku již před 25 lety 
a nyní patří k nejvýznamnějším pěstitelům v Česku. Nově 
se zabývají rovněž potravinářskou výrobou müsli tyčinek 
TWIGGY, které se prodávají také pod privátní značkou 
řetězců.

Allami
Výrobce: LAKTOS, a. s.

Přírodní polotvrdý plnotučný 
pařený sýr Allami je unikátním pro-
duktem na trhu s mléčnými výrobky. 
Nadstandardní kvalita výrobku je 
dána technologií výroby, která je 
jediná v České republice se značným 
podílem ruční práce. K výrobě se pou-
žívá výhradně mléko českého původu. 
Výrobek je jedinečný také svými vlast-
nostmi, a to neroztékavostí při tepelné úpravě a dlouhodobým 
čerstvým vzhledem. Je vhodný zejména na grilování.

Společnost LAKTOS působí na českém potravinářském 
trhu již od roku 1936. Zabývá se zahraničním obchodem, 
výrobou a distribucí mléčných výrobků do velkoobchodních 
i maloobchodních sítí, a to jak v rámci EU, tak i mimo ni. 
Svým klientům nabízí výrobky nejvyšší kvality.

Chléb Kmínek
Výrobce: Pekařství Sýkora s. r. o.

Kmínek je chléb vyrobený z kvasu podle tradiční recep-
tury a pečený v kamenné peci. Vyznačuje se kmínovým aroma 
a dlouhou trvanlivostí. Pekařství Sýkora bylo založeno v lednu 
1992 panem Oldřichem Sýkorou jako rodinná pekárna. 
Původně se v této fi rmě vyrábělo pouze běžné bílé pečivo, ale 
později, jak rostly nároky trhu, se pekárna proměňovala do 
dnešní podoby. V současné době nabízí zákazníkovi chleby, 
jemné pečivo, koláče a také plněné buchty. 

Kroužky s ovocnou příchutí,
Mandle v mléčné čokoládě se skořicí
Výrobce: POEX Velké Meziříčí, a. s.

Oceněné kroužky jsou obarvené pomocí přírodních 
rostlinných koncentrátů, obohaceny uhličitanem vápenatým 
a vitamínem C. Tento bezlepkový výrobek je vhodný jako malá 
svačinka pro děti. Nově oceněný produkt Mandle v mléčné 
čokoládě se skořicí neobsahuje leštidla, tudíž nedochází ke 
změně chuti a konzistence čokolády. Použitá skořice podpoří 
chuť čokolády a spolu s jemně praženými mandlemi vznikne 
vynikající a u zákazníků velmi oblíbený produkt. 

Akciová společnost POEX dodává své výrobky do 
obchodní sítě od roku 1993. Od počátku svého působení se 
fi rma věnuje výrobě extrudovaných potravin. Zabývá se též 
výrobou dražovaných potravin.

Borodinskij
Výrobce: RBI - REAL s. r. o.

Nově oceněný výrobek 
Borodinskij je pařené pečivo 
vyrobené na bázi žitného 
kvásku bez použití droždí 
a chemických přísad. Celo-
zrnný žitný chléb je vyroben ze 
směsi celozrnné žitné mouky, 
pšeničné mouky, žitného fer-
mentovaného sladu, soli, 

cukru, třtinové biomelasy, koriandru, kmínu a vody. Obsah 
žitné mouky v poměru k pšenici je 70 ku 30 procentům. Tento 
vynikající chléb se vyrábí v České republice od roku 2016.

Společnost RBI - REAL působí na trhu od roku 2016. 
Dnes tato fi rma nabízí 7 druhů ručně vyráběného chleba.

ŠUMAVSKÝ PRAMEN
Výrobce: ŠUMAVSKÝ PRAMEN a. s.

No v ě  o c e n ě n á  p r a m e n i t á  v o d a 
ŠUMAVSKÝ PRAMEN si díky profesionál-
nímu stáčení přímo do vlastních ekologických 
barelů zachovává svoji svěžest. Původ prame-
nité vody leží v samotném srdci Šumavy, kde se 
díky firemním odborníkům pečlivě analyzuje 
a poté již bez jakékoliv úpravy dodává přímo 
k zákazníkovi.

ŠUMAVSKÝ PRAMEN patří k největším 
výrobcům a distributorům balené pramenité 
vody v České republice a jeho nepopiratelnou 
výhodou je vlastnictví samotného pramene 
ŠUMAVSKÝ PRAMEN a celorepublikové dis-
tribuční sítě. Tím je kontrolován celý proces od 

výroby přes distribuci až ke spokojenému zákazníkovi. Po 
dobu 15leté historie vyrábí průměrně 1 milion barelů ročně. 
Společnost byla založena s jediným cílem – poskytovat svým 
zákazníkům profesionální služby při výrobě a distribuci kva-
litního výrobku pramenité vody ŠUMAVSKÝ PRAMEN.

ý 
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akademiekvality.cz Nakupujte kvalitu s chutí

Kvalitu vaši
zákazníci ocení!
Prodáváte potravinářské výrobky, které vynikají svou kvalitou? 
Dejte o tom vědět světu! Právě teď probíhá nová kampaň na podporu 
výjimečných potravin. Na novém vzdělávacím portálu Akademie 
kvality ukážeme vašim zákazníkům, jak rozpoznávat kvalitu, 
a vysvětlíme jim všechny důležité pojmy. 
Informujte se o kampani a pojďte do toho s námi!

Chléb kváskový CELOZRNNÝ ŽITNÝ, Chléb kváskový 
100% žitný
Výrobce: Vašíček – pekařství a cukrářství, s. r. o.

Oceněné chleby neobsahují droždí ani jiné pomocné 
kypřící látky. Hlavní suroviny použité k jejich výrobě jsou čes-
kého původu.

Společnost Vašíček – pekařství a cukrářství je od roku 
1991 regionálním výrobcem zaměřujícím se na řemeslnost, 
tradici a historii oboru. Základem výroby je vlastní třístup-
ňově vyváděný žitný kvas, který zajišťuje nenahraditelné 
vlastnosti hotových výrobků.

Kachní stehno bez kosti a kůže
Výrobce: Vodňanská drůbež, a. s.

Mladá kachna je speciálně vyšlechtěným plemenem, 
které je typické vysokým podílem prsní svaloviny. Díky pro-
dloužené době výkrmu je maso vyzrálejší, čímž si získává svou 
charakteristickou, lahodnou chuť.

Obchodní společnost Vodňanská drůbež je největším 
zpracovatelem a dodavatelem drůbežího masa v České repub-
lice a jediným českým zpracovatelem kachen. Garantuje 

původ drůbeže, výhradně z uzavřených českých chovů. Samo-
zřejmostí je také dosledovatelnost produktů, a to od začátku 
výrobního řetězce až ke konečnému spotřebiteli. 

Přímo na výstavišti v pavilonu T1 mohli návštěv-
níci ochutnat a zakoupit produkty oceněné značkou kva-
lity KLASA, Regionální potravina a Bio. Na ploše 408 m2 se 
prezentovalo celkem 35 producentů s tímto prestižním oce-
něním. Konkrétně se představilo 18 společností se značkou 
KLASA: „AGRO-LA“, spol. s r. o., AGRO Jesenice u Prahy 
a. s., Amylon, a. s., Bellinni s. r. o., Bio Vavřinec a Kosař,
s. r. o., CZ FRUIT, odbytové družstvo, efko cz s. r. o., FABIO 
PRODUKT spol. s r. o., FARMERS spol. s r. o., Hamé s. r. o., 
KÁVOVINY akciová společnost, Krajči plus s. r. o., LINEA 
NIVNICE, a. s., SEMIX PLUSO, spol. s r. o., TIPAFROST, 
a. s., VÁHALA a spol. s r. o. výroba a prodej masných a lahůd-
kářských výrobků, VITAL Czech s. r. o., ZÁRUBA FOOD a. s.

Odbor administrace podpory kvalitních potravin

�
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Samson slaví 
historický triumf. 

Díky nejlepšímu 
českému ležáku 

zvítězil v prestižní 
světové soutěži, 

uspělo i Pito

Budějovický Pivovar Samson zaznamenal historický 
úspěch. Ležák SAMSON byl oceněn v prestižní World 

Beer Awards jako nejlepší ležák českého typu vyráběný 
v České republice. Do Českých Budějovic tak putuje zatím 
nejvýznamnější ocenění v novodobé historii pivovaru za-
loženého v roce 1795. Kromě toho se dokázalo v meziná-
rodním klání prosadit i nealkoholické Pito.

„Navázali jsme na úspěchy našich předchůdců, kteří 
obdrželi mnoho významných ocenění na světových pivovarských 
soutěžích, a vybudovali tak slávu Budějovického piva z našeho 
pivovaru. Samson nyní patří do extraligy světových piv. Český 
ležák je ve světě pojmem a pro nás je ctí, že ten nejlepší v České 
republice vaříme u nás v Samsonu,“ říká generální ředitel 
Pivovaru Samson Daniel Dřevikovský. „Velké poděkování 
patří všem našim zaměstnancům, kteří se na úspěchu podíleli. 
Bez masivních investic AB InBev z poslední doby by bylo téměř 

nemožné prosadit se v nabité konkurenci. Pro náš pivovarský 
tým je cena impulsem k další práci, abychom se stále zlepšo-
vali,“ dodává Dřevikovský.

„Díky investicím AB InBev ve výši zhruba 400 milionů 
korun jsme výrazně zvýšili kvalitu našeho piva. Většina fi nanč-
ních prostředků (téměř tři čtvrtiny) šla do technologií na kva-
šení, zrání a fi ltraci piva. Zbytek z celkové investice směřoval do 
stáčírny, logistiky, strojovny a laboratoře,“ bilancuje generální 
ředitel Pivovaru Samson Daniel Dřevikovský.

World Beer Awards patří v pivním světě k těm nejpres-
tižnějším mezinárodním oceněním. O výsledcích soutěže roz-
hoduje mezinárodní porota, jejíž členové z celého světa jsou 
kapacitami ve svém oboru. „Soutěž World Beer Awards zís-
kala během posledních pěti let výraznou prestiž a úspěch v ní 
může významně podpořit export vítězné značky do Velké Bri-
tánie a dalších zemí,“ říká vedoucí poroty World Beer Awards 
pro určení národních vítězů Pavel Borowiec s tím, že soutěž 
patří k absolutní špičce pivních evropských klání.

Pivovar Samson se nespoléhá jenom na vlajkovou loď, 
kterou je „dvanáctka“. Loni získala v České republice ocenění 
i „desítka“, pro řidiče v Samsonu připravují legendární Pito, 
které se opět vrací na piedestal nealkoholických piv. „Ve své kate-
gorii získalo v londýnské soutěži World Beer Awards Pito stří-
brnou medaili pro Českou republiku. Ocenění v soutěži je jenom 
pomyslnou třešničkou na dortu. Pro nás je největším zadostiuči-
něním spokojenost našich zákazníků,“ říká manažerka kvality 
a vedoucí laboratoře Pivovaru Samson Kateřina Leštinová. 

Samson od poloviny roku 2014 patří do belgicko-bra-
zilské skupiny AB InBev. Výsledky budějovického pivovaru 
si vedení společnosti pochvaluje. „Samson v poslední době 
dosahuje znamenitých výsledků. Vážíme si české pivní tradice, 
kterou Samson reprezentuje. Díky moderním technologiím je 
nyní na nejlepší cestě směrem k ještě větším úspěchům,“ říká 
ředitel AB InBev pro právní záležitosti Fabio Riva. 

Pivovar Samson, a. s., České Budějovice patří do port-
folia společnosti AB InBev, která je největším světovým 
pivním koncernem. Mezi jeho další značky patří například 
Stella Artois, Corona či Foster´s. Česká republika jako pivní 
velmoc si v jeho portfoliu získává čím dál důležitější posta-
vení, čemuž napomáhá investování do jejích tradičních 
značek, jako je právě Samson.

www.samson.cz

 Pivovar Samson, a. s.

Z tiskové konference. Zleva mediální zástupce Pivovaru Samson Pavel Orálek, generální ředitel Daniel Dřevikovský, Kateřina 
Leštinová, manažerka kvality a vedoucí laboratoře pivovaru Samson, a Pavel Borowiec, člen poroty World Beer Awards  �
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BILLA
navrací

ovocné stromy
zpět do krajiny

V rámci svého projektu trvalé udržitelnosti BILLA pře-
dala městu Říčany do užívání Ovocný sad Srnčí, do 

kterého investovala 1,5 mil. Kč 
 
Dlouhá léta hledala BILLA projekt trvalé udržitelnosti, 

se kterým by se ztotožnila a korespondoval s její dlouho-
dobou vizí a cíli vedoucími k ochraně přírody v lokalitách, ve 
kterých provozuje své prodejny. Myšlenka navrácení ovoc-
ných stromů, které veřejnosti poslouží k odpočinku, obnoví 
původní ráz krajiny, zpříjemní mikroklima a napomůže lep-
šímu zadržování vody a půdy v dané oblasti, proto představo-
vala ideální variantu. 

Před zhruba dvěma lety společnost započala realizaci 
pilotního projektu s městem Říčany a letos jej ofi ciálně pře-
dala do rukou zástupcům města a jeho obyvatel. BILLA 
Ovocný sad Srnčí byl zrealizován s cílem sloužit místním 
jako odpočinkové místo, kde se mohou zastavit při svých 
procházkách, uspořádat piknik se svými blízkými, odpoči-
nout si při sportu nebo si prostě utrhnout právě uzrálé ovoce 
ze stromů, které zde byly vysazeny. Vzhledem k suchu, které 
trápí v posledních letech celou Českou republiku, budou vysa-
zené stromy plnit zároveň velmi důležitou funkci přírodního 
zadržovatele vody a půdy. 

Ovocný sad Srnčí se nachází v cykloregionu Ladova 
kraje, který je součástí budoucí cyklostezky Mnichovice 
– Světice – Říčany – Kolovraty. Na zhruba 750 m2 plochy 
společnost BILLA zafinancovala vysazení 54 odrůd ovoc-
ných stromů. Kromě běžných druhů jabloní, hrušní, třešní, 
višní, švestek, moruší, jedlého jeřábu, oskeruše či aronie zde 

bylo vysazeno také 22 druhů vzácných a historických odrůd. 
Kromě neobvyklých jabloní, hrušní, třešní zde budou lidé 
moci ochutnat plody mišpule či kdouloně.

Projekt Ovocný sad Srnčí, který představuje vysazení 
260 ovocných dřevin a výstavbu odpočinkové zóny s ohni-
štěm pro veřejnost, zafi nancovala BILLA v plné výši a nyní 
jedná o rozšíření projektu i do dalších lokalit v rámci České 
republiky. 

Proč to všechno? Společnost BILLA vrací české 
krajině původní ovocné stromy
Ovocné stromy doprovází člověka od nepaměti 
a bývaly součástí jeho života. Ovocná stromořadí 
a sady byly v minulosti pýchou především středoev-
ropské krajiny. Postupem času ale začaly ze zahrad 
a okolí vesnic mizet. Proto se společnost BILLA roz-
hodla navrátit české krajině její typický ráz a ukázat 
lidem krásu a různorodost ovocných stromů. Realizací 
tohoto projektu se společnost BILLA snaží zároveň 
pomoci přírodě snáze zadržovat vodu a půdu a zpříje-
mňovat mikroklima, zejména v posledních letech, kdy 
je oteplování doprovázené sezonním suchem a příva-
lovými srážkami stále častějším jevem.
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Vyladěný konec léta s BILLOU
přinesl mnoho zábavy

Protože je BILLA na tento projekt po právu velmi pyšná, 
neslo se i oficiální předání sadu ve velmi slavnostní 
atmosféře. Zábavné odpoledne zahájil maskot kocoura 
Mikeše otevřením stezky plné úkolů pro děti a jarmarkem 
s občerstvením. Po vystoupení zpěvačky Naty Hrychové 
přišlo na řadu slavnostní přestřižení pásky generálním 
ředitelem společnosti BILLA ČR Jaroslawem Szczypkou 
a Hanou Špačkovou, místostarostkou města Říčany. 
Odpoledne pak ozvláštnil i Jakub Holuša, vicemistr 
světa v halovém běhu na 800 m, kterému se s přítom-
nými dětmi a dospělými podařilo zdolat rekord v běhu 
co největší skupiny na 200 m dlouhé trati. Celý pro-
gram pak završilo vystoupení Voxela a skupiny Atmo 
Music.

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

�
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 Děláme nerez
– od roku 1991

Když jsem přijížděl do Rozdrojovic, lákalo mě odbočit 
ne k fi rmě MZM Brno, ale na druhou stranu k Brněn-

ské přehradě, letní dny právě vrcholily. A tak když jsem se 
s majitelem fi rmy Vratislavem Černým vítal, zeptal jsem 
se, jestli si po práci chodí zaplavat. Jeho poznámka, že 
tam ještě nebyl a že má čas tak akorát pod sprchu, mne 
ani nepřekvapila. Dali jsme si kávu a mezi řadou telefo-
nátů si povídali, jak jde život na jižní Moravě, samozřej-
mě pracovní. 

Firma MZM Brno byla založena v roce 1991 jako 
Mechanizace zpracování masa. Zachytila tehdejší boom 
malého řeznicko-uzenářského podnikání a rostla spolu 
s fi rmami, kterým dodávala. Krize před desíti lety investice 
významně přibrzdila, a tak se hledaly další cesty a objevili 
trh v malých pivovarech. Nový majitel od roku 2017 Vráťa 
Černý mi vyjmenovával místa, kde všude pivovary stavěli. 

„Vesměs všechny naše realizované pivovary mají varnou 
sestavu o objemu 1000 l, různé je množství ležáckých tanků 
a CK tanků. První pivovar od nás vznikl v roce 2015 v Račíně. 
Dále to byl pivovar v Rajhradě u Brna – Duck and Dog a pivovar 
Komín do Bratislavy v roce 2016. V roce 2017 jsme vyrobili 
pivovar v Kunčicích pod Ondřejníkem s názvem Ogar a do 
Lomnice Genius Noci. Na přelomu roku 2017 a 2018 vznikl 
restaurační pivovar Alžbětka v Bratislavě a další ve Valticích. 
V současné době dokončujeme malý pivovar o objemu 250 l do 
místních Rozdrojovic. Výroba pivovarů nás baví.“ 

„Je to vidět. Díval jsem se na vaše webové stránky a zau-
jaly mě fotky z pivovaru v masce.“

„Focení pivovaru Alžbětka jsme chtěli udělat trochu jinak 
než ty předchozí. Vyrobil jsem si masku, ve které jsem se také 
nechal vyfotit. U tohoto restauračního pivovaru jsme vyrá-
běli i výčepní stojan, byla to pěkná práce. Rád spojuji výrobu 
zařízení s realizací interiéru.“

„Pokračujete ve spolupráci i následně po dokončení 
zakázky pivovaru?“

„Ano, samozřejmě. Provádíme záruční i pozáruční servis, 
popř. vyrábíme doplňkový sortiment.“

„Pijete pivo?“ zeptal jsem se asi zbytečně, klučina je 
natolik štíhlý, že na velkého pivního milovníka nevypadá. 

„To víte, že si s klukama z dílny sem tam posedíme,“ odpo-
věděl. „Musíme tužit kolektiv a také ochutnat, jak z našeho 
pivovaru pivo chutná.“

„Máte svůj pivovar?“ ptám se zvědavě.
Kroutí hlavou, že mu stačí už jen tohle a bradou ukazuje 

za sebe.

„Když jsem jel kolem podniku Steinex, nemohl jsem pře-
hlédnout toho nádherného býka. Slyšel jsem, že je to Vaše 
dílo.“ 

„Ano, byl to dárek k šedesátým narozeninám tátovi od 
kluků Steinhauserů. Narodil se ve znamení býka a býk se námě-
tově hodí i před jejich nový podnik. Byla to pro mne výzva.“

„Kde jste vzal mustr? Býk je to nádherný.“
„Pár býků jsem si prohlédl na jatkách ve Skalici nad Svi-

tavou, prostudoval řadu fotek, dokonce jsem si domů přivezl 

Měděný tepaný Býk pro fi rmu Steinex (2017)

„Tak co je dnes na výčepu?“ Prostor restauračního pivovaru 
Alžbětka v Bratislavě (2017/2018) 
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hovězí koty, abych nohy vytepal věrohodně. Základem celého 
díla byl malý sádrový model, který jsem denně vylepšoval, až se 
nakonec klukům líbil.“

„A pak jste ho vyklepal z měděného plechu?“
„Asi tak nějak, jen jsem musel nechat vyrobit z polysty-

renu model ve skutečné velikosti, tedy dvojnásobné velikosti, 
než je živý býk.“ 

„Páni, kde jste ho měl postaveného? Jak dlouho jste ho 
tepal, je ručně tepaný, že?“

„Ano. Je vyrobený z měděných plechů, které jsou svařeny 
do dílů a nakonec do celé sochy. Vzalo to pár měsíců práce.“

„Ale fi nále je úžasné. To už jste musel mít s uměleckými 
prvky nějakou zkušenost?“

„Jsem umělecký kovář a sochařinu jsem studoval na 
Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. 
Realizoval jsem pár dalších podobných i uměleckých projektů. 
Například na Malinovském náměstí jsme pro sochaře Tomáše 
Medka vyráběli nerezovou sochu žárovek k poctě Thomase Alva 
Edisona, pro Davida Moješčíka a Michala Šmerala interiér do 
Činoherního klubu v Praze.“ 

„Často spolupracujete s umělci?“
„Umělecká výroba je pro nás jako třešinka na dortu. 

Rádi se podílíme na zajímavých projektech z uměleckého 
světa. Zajímá nás i spolupráce s architekty. Před dvěma lety se 
nám podařilo vyprojektovat a realizovat krásný interiér baru 
Schrott v Brně, který jsme si s kamarádem pořídili.“

„Slyšel jsem, že se bar rozrostl nově i o galerijní část?“
„Ano, jedná se o unikátní prostor. Přijďte se sami podívat, 

ochutnat zajímavé druhy piv nebo navštívit aktuální výstavu 
v neobyčejném prostoru Galerie.“

Z kancelářských prostor jsme popošli k rozpra-
covaným zakázkám. Když jsme procházeli kolem 
štosu seskládaných udírenských košů, konečně jsem 
si byl jist, že jsem ve výrobě pro masný průmysl. Na 
výrobcích je vidět, že má ke kovu a práci s kovem 
cit, že ví, co kov potřebuje a snese. „Pěkná práce!“ 
U vedle stojících kotlů jsem si ale jejich účelem jistý 
nebyl. Nebýt míchadla, klidně bych jimi vybavil peklo, 

ani by čerti nemuseli přikládat, jestli ale mají dole
elektřinu. 

„Tito krasavci do pekla nejdou. Budou škvařit sádlo 
u jednoho z největších výrobců sádla v ČR. Byly vypro-
jektovány na přání zákazníka, mají speciální výpustný 
sedlový ventil. Vyrábíme kotle na vaření i na škvaření, 
umíme navrhnout a realizovat standardní i atypické tla-
kové nádoby – např. tanky, skladovací nádoby aj. dle přání
a požadavků zákazníka. Záleží na konkrétní představě a za-
kázce.“

„Děláte tedy věci zakázkově?“
„Ano, jsme malou fi rmou, která vsadila na úzký kontakt 

se zákazníkem. Vyspecifikujeme si jeho představy, zakázku 
vyprojektujeme, vyrobíme a doladíme na místě. Realizujeme 
zakázky pokud možno napřímo bez obchodních mezičlánků. 
I takový kotel na škvaření sádla má soustu fi nes. Chce to praxi 
a nebát se vymýšlet novinky. Všechny projekty se snažíme rea-
lizovat s maximálním ohledem na požadavky daného zákaz-
níka.“

�

STROJE A ZAŘÍZENÍ DO POTRAVINÁŘSTVÍ ATYPICKÁ VÝROBA DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU PROJEKCE A VÝROBA MINIPIVOVARU

DĚLÁME
NEREZ!

OD ROKU 1991

www.mzm-brno.cz

Ukázka zakázky na přání zákazníka – škvařící kotel (2018)



56
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

8
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e



57
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

8
m a r k e t i n g

Důležité aspekty 
při řešení 

odvodnění 
v potravinářském 

průmyslu

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

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

Rizika plynoucí z nevhodného odvodnění

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

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

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

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

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

Příklad řešení – nerezové modulární žlaby ACO

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

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

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

Certifikace

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

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

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

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

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

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

www.aco.cz

ACO Stavební prvky spol. s r. o.  �
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noax počítače 
z nerezové oceli pro 
inteligentní výrobu 

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

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

Nový noax S21WR – významný standard 
v potravinářské výrobě

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

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

 

Robustní intuitivní dotykové ovládání

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

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

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

ocení správci IS, neboť zabrání neoprávněné manipulaci 
s počítačem. 

Ostrý obraz v každém prostředí

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

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

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

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

Odolnost bez kompromisů

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

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

Dlouhodobá dostupnost a podpora

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

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

Standard pro potravinářskou výrobu

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

www.noax.com �



60
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

8
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Jubilejní 
prezidentská vína 
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„Vítejte ve 
vinařských 

Čejkovicích…“

Ing. PAVEL PASTOREK, 
ředitel Templářských sklepů Čejkovice, 

vinařské družstvo

Takto by mohla znít vítací formulka návštěvníků této obce, 
která se může pochlubit jednou z nejstarších vinařských 

tradic v České republice. Kraj nejen plný vinic, ale také s ne-
zapomenutelnou historií, zvláště v tomto roce ve vztahu k vý-
ročí založení Československé republiky a jejímu prvnímu 
prezidentovi. Obce, kde T. G. Masaryk prožil šest let svého 

dětství a má zde pamětní dům, obce, kde se udržují i v součas-
né moderní době tradice, jako jsou tradiční krojovaný ples či 
hody, hosté mohou posedět a ochutnat výborná vína v mnoha 
stylových vinných sklípcích. Obce, kde se koná řada dalších 
kulturních akcí, vycházejících hodně z vinařské tradice – ote-
vřené sklepy či slavnost Svatomartinského vína zpestřená sv. 
Martinem na koni, tradiční květnové Vinné trhy, v posledních 
letech rozšířené o slavnosti biopotravin, resp. biočajů. Obce, 
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kde se návštěvník může pokochat překrásnou krajinou s do-
minantou vinic, ke kterým se mohou nechat dovést i tradič-
ním koňským povozem, zkrátka vesnice, kde je vinařina do-
minantou a motorem jejího života.

Ale pojďme po pořádku. Že se réva pěstovala v této 
oblasti již v době Velké Moravy, je obecně známo. Dokonce ve 
vykopávkách keltských sídlišť byly nalezeny zbytky révy, inu – 
réva, spíše její produkty, provází člověka v celém jeho vývoji. 
Legendy o šíření révy římskými legiemi jsou obecně známy 
z hodin dějepisu, v případě jižní Moravy se spíše domníváme, 
že se jednalo o přinesení nových odrůd, případně nových způ-
sobů jejího pěstování i zpracování hroznů, vždyť síru pro kon-
zervaci vína uměli používat již zmínění Římané.

Další posun se udál v souvislosti s působením členů řádu 
Templářských rytířů, kteří si Čejkovice vybrali v první polo-
vině 13. století jako centrum své komendy pro oblast Moravy, 
Čech, Dolního Rakouska i sousedních Uher. Vybudovali 
zde nejen tvrz, která je stále dominantou obce, ale i rozsáhlý 
komplex sklepů, ve kterých celá staletí vznikala vynikající 
vína. Jedná se o zajímavý labyrint chodeb v délce více než
600 metrů, o kterých se stále vypráví legendy, což jenom zdů-
razňuje vinařskou výjimečnost této lokality. Chodby měly 
údajně vést až do Skalice na Slovensku, stále se setkáváme 
s dotazy návštěvníků na téma legendárního pokladu Tem-
plářských rytířů – u nás jsou tímto pokladem a odkazem 
předků vinice a víno. Pokud se projdeme krátce další historií, 
dozvíme se, že po zrušení řádu Templářů r. 1312 hospoda-
řilo v Čejkovicích několik českých šlechtických rodů, a to 
až do r. 1620, kdy poslednímu majiteli Janu Adamovi z Víc-
kova byl po prohrané bitvě na Bílé hoře zabaven majetek. 
Dalšími majiteli Čejkovic včetně rozsáhlých sklepů byl řád 
Jezuitů. Tento dobudoval jak tvrz, tak i sklepy do současné 
podoby a působil zde až do svého zrušení v r. 1772. Následo-
valo vlastnictví císařské rodiny Habsburků, a to až do vzniku 

Československa, kdy došlo k velkým změnám ve vlastnictví 
půdy. Musíme ještě připomenout období druhé poloviny 19. 
století a prvních dvaceti let minulého století, kdy vinohrad-
nictví bylo postiženo jak houbovými chorobami, tak přede-
vším mšicí révokaz, která zapříčinila prakticky obnovu všech 
vinic v Evropě, včetně vinic na jižní Moravě. Celá tisíciletí se 
réva vysazovala velmi jednoduchým způsobem – nastříhaly se 
pruty révy a tyto se zasadily. Jednalo se o tzv. pravokořennou 
révu, kdy část pod zemí zakořenila a nadzemní část vytvořila 
nový keř. A právě kořeny takto vysazované révy byly napa-
deny parazitem – mšicí révokaz. Po řadě let boje s tímto lik-
vidátorem vinic se zjistilo, že některé kultivary americké révy 
jsou vůči tomuto parazitu odolné, takže z prutů této révy je 
podzemní část, která vytváří kořenový systém. No, a z vrcholu 
tohoto řízku, kam je naštěpován kousek révy s pupenem 
ušlechtilé odrůdy (pomocí tzv. omega řezu), vyrůstá nový 
keř požadované odrůdy. Za účelem produkce sazenic vznikla 
řada speciálních fi rem – vinařských školek. Celý tento proces 
je několikrát kontrolován a podléhá vcelku složitému sys-
tému zatřiďování, dnes samozřejmě podle jednotných norem 
EU. Také způsob pěstování révy má svůj vývoj. V dřívěj-
ších dobách, kdy se réva obdělávala pouze ručně, bylo na 
jednom hektaru vysazeno až 10 000 keřů, prakticky ve sponu
1 x 1 metr. V minulém století v souvislosti s postupným zavá-
děním techniky na obdělávání vinic se snížil počet keřů až 
na 3300, kdy se používaly traktory pro běžnou polní výrobu. 
Postupně se vyvinuly užší traktory, takže v současné době je 
většina vinic vysazována v šířce meziřadí 2,4–2,6 metru, což 
zajišťuje pěstování 4500–5000 keřů.

Novou stránku vinařství začali psát ve třicátých letech 
minulého století naši předkové, kteří založili v roce 1936 
vinařské družstvo a obnovili ve sklepích vinařskou výrobu. 
Současně se výraznou měrou zasloužili o rozvoj pěstování 
révy a podpory prodeje vína, vybudovali dvě vinárny, školky 
pro produkci sazenic révy a ovocných stromků. V souvislosti 
se socializací byl vinařskému družstvu v roce 1952 převeden 
majetek do státních společností, které provozovaly vinař-
ství až do začátku devadesátých let – do privatizace. V roce 
1992 bylo obnoveno vinařské družstvo, které navázalo na 
hlubokou vinařskou tradici a vybudovalo v Čejkovicích jednu 
z nejvýznamnějších vinařských společností v České repub-
lice, objemem zpracovaných hroznů se vinařské družstvo 
řadí k těm největším. Nelze opomenout jeden fakt: jedná se 
o jediné zpracovatelské družstvo v České republice, jehož 
filozofií je prioritně zpracovávat hrozny svých členů – až 
do fáze hotového produktu, a tento realizovat na trhu. Přes 
počáteční pochybnosti, a to i ze strany politiků a ekonomů, 
se tato myšlenka již 25 let ukazuje jako velmi efektivní. V sou-
sedních státech (Rakousko, Německo, Itálie) je takovýchto 
zpracovatelských družstev celá řada, v komoditě vinařství je 
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můžeme směle považovat za stabilizační prvek tohoto odvětví 
a nedílnou součást fungující ekonomiky. Družstvo se stalo 
iniciátorem obnovy a rozšiřování vinic v Čejkovicích ihned po 
svém založení v první polovině devadesátých let, kdy vinice 
byly mnohde považovány spíše za něco na obtíž. V současné 
době má družstvo 360 členů, kteří obdělávají téměř 1500 hek-
tarů vinic. Společnost Templářské sklepy Čejkovice, vinařské 
družstvo, v současné době působí ve dvou střediscích, a to 
v původním sklepním hospodářství, které zahrnuje i zmíněný 
areál historických sklepů včetně plnicí linky a skladů lahvo-
vého vína, a dále v novějším centru. Obě střediska jsou vyba-
vena moderní technologií již od příjmu hroznů, jejich šetrného 
vylisování na nízkotlakých pneumatických lisech přes řízenou 
fermentaci, cisterny s možností doplnění dusíkem nad hla-
dinu vína až po moderní plnicí linku a skladové hospodář-
ství. Samostatnou kapitolou je historické sklepení, kde leží 
sto dubových sudů o celkovém objemu téměř 280 000 litrů, 
používaných na zrání některých partií kvalitních vín. 

Vhodnost lokality Čejkovic a okolí pro pěstování révy je 
dána velmi příznivými klimatickými a půdními podmínkami. 
Čejkovice patří k nejteplejším místům v České republice, hlu-
boké jílovité půdy s vysokým obsahem vápna a vybrané vino-
hradnické lokality na svazích jsou zárukou produkce vysoce 
kvalitních hroznů jako základu budoucích vín. Také proto mají 
Čejkovice třetí nejvyšší plochu vinic v ČR, v posledních letech 
zaznamenáváme zvýšený zájem o výsadbu vinic, což díky znač-
nému roztříštění vlastnictví půdy (a ne zrovna dobré legisla-
tivě) je složitější. Odrůdová skladba je velmi široká, jedná se 
o více než čtyřicet odrůd, stejně jako na celé jižní Moravě, na 
rozdíl od např. vyhlášených vinařských lokalit Francie nebo 
Itálie, kde si většinou vystačí nejvíce se třemi nebo čtyřmi 
odrůdami. Takže v Čejkovicích se lze setkat z bílých odrůd 
jak s ranými – Irsai Oliver, Muškáty, dále s velmi známou 
odrůdou Müller Thurgau, která je nejběžnějším bílým vínem 
i v kolekci Svatomartinských vín, Veltlínské zelené, Ryzlinky, 
všechny Pinoty čili Rulandské, dále Sauvignon, Tramín je 
vyhlášenou stálicí mezi víny z Čejkovic. V posledních letech 
se stále více uplatňují v nových výsadbách moderní interspe-
cifi cké odrůdy, jako je Solaris či Hibernal. Jedná se o odrůdy 
s vysokou odolností proti houbovým chorobám, tímto jsou 
zcela jasnou volbou pro výrobu biovín. Právě vína z tako-
véto ekologické produkce tvoří v nabídce vinařského druž-
stva dvě samostatné řady – New Cross a New Age. Z modrých 
odrůd na produkci červených vín se pěstuje známý Modrý 
Portugal, dále klasická Frankovka či Svatovavřinecké, mezi 
nejkvalitnější odrůdy patří Rulandské modré (Pinot Noir), 
které zvláště v místních půdách dává vína výjimečné kvality. 
Nesmíme zapomenout na André, Zweigeltrebe, Cabernet 
Sauvignon, které se stále více používají na rosé vína. Růžová 
vína se v posledních letech dostávají do stále větší obliby, je 
to díky jejich lehkému osvěžujícímu charakteru, proto bývají 
mnohdy nazývána jako „letní pití“. Mezi čejkovickými víny 

Ondřej Stávek, 
vedoucí vinic, 
zná i všechna 
zákoutí výroby.
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a samozřejmě i v široké kolekci vín z produkce vinařského 
družstva se najdou i speciální vína, jako jsou ledová a slámová 
vína. Tyto lahůdky se nedělají každým rokem, ledové víno je 
možné vyrobit pouze z hroznů prošlých mrazem -7 °C, což 
je teplota, která není každým rokem, slámové má také svá 
specifi ka – hrozny musí po dobu tří měsíců vysychat, přitom 
se musí hlídat a odstraňovat z nich nahnilé bobulky. Vína 
z Templářských sklepů získávají každoročně řadu ocenění jak 
na domácích výstavách, tak i v zahraničí, poslední ocenění 
je nyní z Berlína, kde Tramín získal zlatou medaili, vína „od 
templářů“ je možné ochutnat i v Národním salonu vín ve 
Valticích. Sortiment vín z produkce Templářských sklepů, 
vinařského družstva, je skutečně velmi široký, zahrnuje 
kolekce vín v kvalitě jakostních odrůdových vín, se kterými je 
možné se nejvíce setkat na regálech prodejen většiny obchod-
ních sítí, dále vína přívlastková, již zmíněná de facto biovína, 
sekty vyrobené jak tradiční metodou sekundární fermen-
tací v láhvi, tak i jednodušší a lacinější šumivá vína vyrobená 
metodou charmate (kratší doba fermentace v tlakových cister-
nách). Víno se v posledních letech více používá jako dárkový 
předmět, tohoto využívá stále větší počet fi rem, protože láhev 
dobrého vína jenom potěší. Záměrem vinařského družstva je 
i nadále zhodnocovat hrozny svých členů v podobě kvalitních 
vín, naplno uspokojovat chutě a požadavky všech milovníků 
dobrého vína a tím dokazovat celému okolí, že vína, hlavně 
bílá a růžová, z oblasti jižní Moravy (mimochodem málo 
známá ve světě) jsou plnohodnotnými konkurenty vín z pro-
klamovaných oblastí Evropy i zámoří. 

No, a jaký bude letošní rok? Na tuto otázku můžeme dát 
věrohodnou odpověď až za pár měsíců, byť takovým prvním 
hodnocením bude Svatomartinské víno. Každý rok je svým 
způsobem individuální, loni 10. května byly vinice posti-
ženy jarním pozdním mrazem, takže úroda byla prakticky 
poloviční, navíc s negativním dopadem na stav vinic. Díky 
tomuto vymrznutí bylo nutné letos provést větší podsadbu (to 
je náhrada uhynulých keřů), což představuje další náklady. 
Réva se nám letos odvděčila vysokou násadou hroznů, také 

vývoj počasí od počátku roku byl příznivý – mírná zima, rychlý 
nástup vyšších teplot (prakticky ze zimy do léta) urychlil 
vývoj vegetace určitě o tři týdny. Díky hlubokým kořenům 
a celkovému habitu odolávala réva déle než jiné plodiny 
nejen dlouhodobému suchu, ale i vysokým teplotám, takže 
sklizeň začala podstatně dříve než jiné roky. Ovšem dlouho-
dobé sucho a extrémní teploty poznamenaly i plody révy – 
hrozny. Zjišťujeme nižší obsah kyselin, které jsou pro kvalitní 
víno nepostradatelné, dále je riziko, že v případě deštivého 
počasí v září může dojít ke hnití hroznů, takže na odpověď 
ve smyslu kvality letošního vína si skutečně musíme počkat. 
Nyní je aktuální burčák, čili částečně zkvašený mošt z hroznů, 
s obsahem alkoholu asi 4,5–5 % (srovnatelné s obsahem 
alkoholu u piva), ale zajímavý svou perlivostí, a především 
obsahem nejrůznějších látek, hlavně vitaminů skupiny B 
jako produktu kvasinek, které „přepracovávají“ hroznový 
cukr na alkohol a kysličník uhličitý, projevující se ve svěžesti. 
Prvním testem kvality vín jsou již zmíněná Svatomartinská 
vína. Jedná se o kolekci vín několika ranějších odrůd s charak-
teristickou pikantní kyselinkou a harmonickým aromatem, 
která je nutné vypít co nejdříve, určitě je nenecháváme ke kon-
zumaci po Novém roce. Historie Svatomartinských vín nás 
vrátí do dob našich pradědů, kdy v době kolem svátku Mar-
tina (to je 11. listopadu) končily venkovní práce v zemědělství 
a hospodáři mohli ochutnat první mladé víno. Tato tradice se 
obnovila a v posledních letech produkce Svatomartinských 
vín dosahuje počtu okolo dvou milionů lahví. Z dosavadního 
průběhu sklizně si dovolím vyslovit predikci, že vína z letošní 
úrody budou opět výborná, u některých partií (především 
Pinotů) můžeme očekávat skutečně zajímavá, vynikající vína 
– ale toto chce opravdu čas.

Závěrem mi dovolte pozvat Vás do Čejkovic, a to nejen 
na prohlídku historických sklepů spojenou s ochutnávkou 
výborných vín, ale na seznámení se s prostředím, kde réva 
roste, s lidmi, kteří se o vinice starají a z jejich hroznů dělají 
víno, nasát tu kouzelnou atmosféru vinorodého kraje plného 
sluníčka a pohody. �
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Želví vejce 
jako potravina 
i afrodiziakum

Jak se daří 
mořským želvám 

v Nikaragui?

JAKUB RADOŠ

Mořské želvy jsou velmi stará skupina plazů. Obývají 
všechny světové oceány. Od sladkovodních želv se od-

dělily zhruba před 110 miliony lety. Mořské želvy si těžko 
spleteme s jinými druhy živočichů. Jejich končetiny jsou pře-
měněné v ploutve, krunýř je výborně uzpůsobený životu ve 
vodním prostředí. Jde o opravdu obdivuhodné živočichy. Do-
žívají se více než šedesáti let a plavou rychlostí až 35 kilomet-
rů za hodinu. Uvnitř lebky mají umístěné solné žlázy. Z dříve 
početnější skupiny dnes žije na Zemi celkem sedm druhů 
želv ve dvou čeledích, z nichž šest patří do čeledi Cheloniidae 
a jeden do čeledi Dermochelyiidae. Čtyři druhy jsou kritic-
ky ohrožené. Jeden druh je podle červeného seznamu IUCN
(International Union for Conservation of Nature) veden jako 
zranitelný, zbytek jako ohrožený vyhynutím.

Nikaragua

Nikaragua je turismem zatím málo objevenou krajinou. 
Nabízí toho skutečně mnoho, od liduprázdných pláží jak na 
karibské, tak i pacifi cké straně, na faunu i fl oru bohaté lesy, 
hory, aktivní i spící sopky, koloniální města, rozmanitou 
kuchyni až po kulturně pestré obyvatelstvo. Tato země mezi 
dvěma oceány je domovem celkem pro pět druhů mořských 
želv. Na pacifi ckém pobřeží můžeme nalézt kožatku velkou 
(Dermochelyscoriacea), karetu obrovskou (Cheloniamydas), 
karetu pravou (Eretmochelysimbricata) a karetu zelenavou 
(Lepidochelysolivacea). Na karibské straně je to kareta obecná 
(Carettacaretta), ale i již zmíněná kožatka velká a kareta 
pravá. Obecně ochrana přírody je v Nikaragui takříkajíc 
v plenkách. Zákony o ochraně přírody sice existují, ale nedo-
držují se, a zřídkakdy jsou vymáhány. Co se mořských želv 
týká, jsou ohrožovány lovem na maso, pro želvovinu, sběrem 
vajec, lovem ryb výbušninami, nadměrným rybolovem (často 
uvíznou v sítích nebo spolknou rybí návnadu), znečištěním 
a úbytkem míst vhodných k hnízdění.

Rezervace Estero Padre Ramos

Leží na severu země při pobřeží Tichého oceánu, neda-
leko hranic s Hondurasem a San Salvadorem. Přírodní rezer-
vace Estero Padre Ramos patří k největším mangrovovým 
mokřinám Střední Ameriky, rozkládající se na ploše více než 
22 000 akrů. Krom mangrovů zde nalezneme suché tropické 
lesy i zemědělskou krajinu. Jde skutečně o výjimečné místo, 
které je domovem nemalého množství zvířat i rostlin. Loka-
lita je významná pro tah, zimování i hnízdění ptáků. Místa 
ke kladení vajec tu nalézají i čtyři druhy mořských želv – 
kožatka velká, kareta obrovská, kareta pravá a kareta zele-
navá. Ze savců můžeme zmínit například kuandu obecného 
(Coendouprehensilis), vačici čtyřokou (Philander opossum), 
pásovce devítipásého (Dasypusnovemcinctus), skunka pru-
hovaného (Spilogaleangustifrons), mývala jižního (Procyon-
cancrivorus) a mnoho dalších.

Část území je trvale obydlená, což s sebou nese četná 
úskalí pro tamní prostředí. V rezervaci se volně pase dobytek, 
lesy jsou káceny pro dřevo i zemědělskou půdu, mangrovníky 
jsou vyhledávaným cílem pro své dřevo na výrobu nábytku. 
Intenzivně jsou loveny ryby a další vodní živočichové. Je zde 
řada krevetích farem, stojících na místě bývalých mangrovo-
vých bažin. Farmy vypouštějí do laguny mnoho znečišťujících 

Želva, která uvízla rybářům v síti, je vhodným objektem pro 
přezkoumání zdravotního stavu, odstranění ektoparazitů, pro-
měření tělesných parametrů a označení.

Přečtení a další zaregistrování označení želvy
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látek, včetně hormonů a antibiotik. Pochoutkou pro vesni-
čany je leguán zelený (Iguanaiguana) a leguán černý (Cte-
nosaurussimilis). Ani populace mořských želv není bez 
ohrožení. Vajíčka jsou v zemi populární jak pro jejich chuť, 
tak i pro údajné zázračné účinky příznivě ovlivňující muž-
skou pohlavní potenci. V roce 2005 byl v Nikaragui zakázán 
sběr želvích vajec. Stalo se to po mediálním skandálu, kdy 
byl vyfocen nejmenovaný významný politik při konzumaci 
želvích vajíček. Zákaz je však doposud jen cárem papíru 
a důvodem vzniku černého trhu. Situaci komplikuje i fakt, 
že v oblasti nefunguje odpadové hospodářství. V lepším pří-
padě místní obyvatelé odpad pálí, v horším vyhazují do moře 
a močálů. Pokud místní vláda a zahraniční ochranářské orga-
nizace nezakročí, nečeká rezervaci nic dobrého. 

SOS Nicaragua

Po sedm měsíců jsem se účastnil jako koordinátor dob-
rovolníků programu SOS Nicaragua. SOS Nicaragua je 
nezisková společnost spolupracující při ochraně především 
karety pravé v Esteru Padre Ramos. Spolupráce probíhá s FFI 
(Fauna and Flora International) a ICAPO. Mangrovy tvořící 
většinovou část rezervace jsou nejvýznamnějším útočištěm 
karety pravé v celém východním Pacifi ku. Vědci do roku 2010 
netušili, že karety pravé v mangrovových bažinách žijí, množí 
se a kladou vejce. Program umožňuje veřejnosti podílet se 
na ochraně želv i jejich životního prostředí. Do Casa Carey, 

která je základnou projektu, můžete vyrazit jako dobrovol-
níci, turisté nebo studenti biologie. Díky organizaci je umož-
něno nahlédnout do práce vědců i ochranářů. Výčet aktivit 
je poměrně dlouhý. Pro představu jde o pěstování a výsadbu 
mangrovníků, sběr odpadu, vzdělávací činnost či pomoc 
biologům při sběru dat, relokaci hnízd a hlídkování na plá-
žích, což má za účel najít želví vejce dříve než pytláci. Hlavní 
hnízdní sezona karet pravých trvá zhruba od půlky dubna do 
listopadu. Navštívit projekt ale lze kdykoliv. Aktivit je mnoho, 
navíc projekt má i vlastní líheň i pro vejce karety zelenavé, 
vzácnější karety obrovské nebo kožatky velké. 

SOS Nicaragua v neposlední řadě pracuje i s pomocí 
místní komunity. Snaží se hledat pro obyvatele i jiný způsob 
obživy, než je sběr vajec. Po hnízdní sezonu karety pravé jsou 
místní obyvatelé zaměstnáni při hlídkování na plážích, kde 
želvy kladou vejce, relokaci snůšek, sběru vědeckých dat, ale 
i jako kuchaři nebo turističtí průvodci. Projekt zde běží od 
roku 2010. Bylo doposud ochráněno více než 1300 hnízd 
a vypuštěno přes 120 tisíc mláďat karety pravé. Rovněž se 
podařilo jen za rok 2017 vypustit 2944 mláďat karety zele-
navé. Bylo také běžně provedeno označování, měření a zba-
vování želv ektoparazitů.

Pokud Vás zajímá více, vyhledejte například web, FB 
profi l nebo Instagram SOS Nikaragua. Z vlastní zkušenosti 
mohu říci, že se jedná o projekt, který má smysl. Vypouštět 
desítky želviček na panenské, liduprázdné pláži je opravdu 
velkým zážitkem.

 �

Novorozenec spěchající k moři. Malá želvička je v cíli.

Opatrné nahlédnutí do jedné z četných tržnic Nikaragui Úroveň hygieny v tržnici dává tušit, jak je na tom hygiena 
v zemi obecně.
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Hostinec 
U Dvou slunců

IVAN JEMELKA

Hostinec U Dvou slunců patří k nejstarším v Praze. Pivo se 
v něm točilo již od počátku 17. století. V domě, kde tato 

hospoda existuje již tři sta let, bydlel novinář a spisovatel Jan 
Neruda. V sedmdesátých letech minulého století, v době po 
okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a takzva-
né normalizace, se U Dvou slunců scházel pražský under-
ground, „Slunce“ byly domovskou hospodou básníka a spi-
sovatele Egona Bondyho i členů rockové kapely The Plastic 
People of the Universe.

Dvě slunce v kartuši

První dochovaná zmínka o hostinci U Dvou slunců 
pochází z roku 1614. Nepochybně tedy je nejstarším lokálem 
na Malé Straně. Dnes jej najdete v Nerudově ulici pod čísly 
47/233.

Tento objekt vznikl spojením dvou starších renesan-
čních domů, z nichž se dochoval portál, v druhé polovině 
sedmnáctého století. Díky této přestavbě vznikla dnešní 
barokní fasáda a štíty. Dům patřil významnému pražskému 
zlatníkovi L. Lichtenschopfovi.

Nerudova ulice na Malé Straně v Praze 1 vede ze severo-
západního rohu Malostranského náměstí západním směrem 
vzhůru k Pražskému hradu. Je součástí někdejší Královské 
cesty, kudy chodil korunovační průvod českých králů přes 
Karlův most na Hrad. Na horním konci se rozvětvuje na ulici 
Ke Hradu a Úvoz. Z tohoto místa vycházejí severozápadním 
směrem vzhůru také Radnické schody. Trasa ulice vznikla při 
novém založení Malé Strany za Přemysla Otakara II. v roce 
1267, tehdy končila Strahovskou branou v místech, kde dnes 
navazuje ulice Úvoz. Do 20. století se nazývala Ostruhová 
(německy Sporrengasse),

Dům U Dvou slunců získal svůj název, podobně jako 
většina domů v Nerudově ulici, podle stejnojmenného 
domovního znamení, tedy dvou slunců v kartuši. Původním 
záměrem jeho vlastníka však bylo mít ve znamení pouze 
jedno slunce. Dům s takovým označením se ale už na Malé 
Straně nacházel. Musela proto být změněna barva nebo počet 
symbolů. Během své existence byl název hostince několikrát 
změněn, vždy se ale navrátil k osvědčenému pojmenování 
U Dvou slunců.

Nerudův „tichý dům“

V roce 1838 byl policejně přihlášen do Ostruhové ulice 
na Malé Straně Antonín Neruda, který zde provozoval tra-
fi ku. Šlo o invalidního vojenského vysloužilce a tehdy bývalo 
zvykem, že mužům, kteří přišli o zdraví ve službách rakous-
kého mocnářství, císař poskytl jako kompenzaci trafiku 
(odtud současné pejorativního úsloví dostal trafi ku). Antonín 
Neruda spolu s ženou Barborou měli syna Jana, který v domě 
U Dvou slunců vyrůstal a žil tam až do otcovy smrti v roce 
1857, kdy se i s rodinou přestěhovali o kousek dál. 

Jan Neruda byl básník, prozaik, novinář, dramatik, lite-
rární a divadelní kritik a vůdčí osobnost generace májovců, 
umělců, kteří se na jaře 1858 v almanachu Máj hromadně 
přihlásili k odkazu K. H. Máchy. Nejvýraznější oblastí Neru-
dovy žurnalistické tvorby jsou fejetony. Nerudovo prozaické 
dílo je spjato s Prahou a mezi nejznámější prózu patří Povídky 
malostranské (1878). Právě v povídce Týden v tichém domě 
Neruda popisuje život několika rodin v malém malostranském 
domě U Dvou slunců. Další povídka, Večerní šplechty, zase 
líčí rozhovory čtyř kamarádů na střeše domu U Dvou slunců. 
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Za Nerudova života bylo jeho básnické dílo pro svůj 
pesimismus ve stínu básníka Vítězslava Hálka. Neruda neu-
stále zápasil s nedostatkem finančních prostředků, alko-
holem a neschopností vytvořit si trvalý vztah s nějakou 
ženou.

Čtyři roky po smrti Nerudy, zemřel 22. srpna 1891 na 
zánět pobřišnice vyvolaný rakovinou střev, byla na místě, kde 
vyrůstal, umístěna pamětní deska.

Kolébka undergroundu a Bondy

Hospodu U Dvou slunců označil Egon Bondy za „když 
ne zrovna kolébkou, tak aspoň mateřskou školku under-
groundu“. „V padesátých letech to ještě byla taková zaflu-
saná hospoda k ničemu, ale od začátku sedmdesátých let se 
tady skutečně soustřeďoval underground. Mnoho piva se tady 
vypilo, mnoho věcí se promyslelo, dokonce i mnoho básní se tady 
napsalo,“ vzpomínal Bondy v roce 1984.

Historie českého undergroundu byla násilně přerušena 
v roce 1976 inscenovaným soudním procesem se členy roc-
kové kapely The Plastic People of the Universe. Krátce před 
tím, v roce 1975, vznikl samizdatový sborník Děti Dvou 
slunců a křtil se v hospodě U Dvou slunců. Sborník redigoval 
Martin Němec – hudebník, malíř a spisovatel. V roce 1982 
založil spolu s Janem Saharou Hedlem skupinu Precedens, 
ve které hrál na klávesy a stal se její vůdčí osobností. Od roku 
2002 působí zároveň také ve skupině Lili Marlene.

PhDr. Egon Bondy, CSc., vlastním jménem Zbyněk 
Fišer, byl český básník, prozaik, krajně levicový fi lozof a inspi-
rátor českého undergroundu. Kromě toho byl rovněž komu-
nistický vězeň, ale i dobrovolný agent Státní bezpečnosti. 
Bondy bydlel od roku 1971 v Nerudově ulici, v čísle 51, ve 
skromném jednopokojovém bytě s výhledem na Petřín. V 70. 
a 80. letech byl básníkův příbytek jedním z center neofi ci-
ální kultury, jedno z „poutních míst“ českého undergroundu 
i disentu. Návštěvníky přijímal ve svém pověstném „hábitu“ 
ušitém ze dvou kostkovaných dek značky Larisa. Za Bondym 
chodilo mnoho lidí, často u něj bývali například Ivan Martin 
Jirous, Radim Vašinka, Jan Lopatka, Milan a Mirka Kochovi, 
František Pánek, František Stárek Čuňas, ve sklepě jeden čas 
zkoušeli The Plastic People of the Universe, býval tu i Václav 
Havel, v 80. letech pak básníkovi „mladí přátelé z under-
groundu“ Jáchym Topol, Petr Placák, J. H. Krchovský, Luděk 
Marks a další. Ti všichni ovšem museli respektovat Bondyho 
ustálený životní styl. Bondy vstal v jednu odpoledne a pak psal 
do sedmi do večera. Poté se obyčejně vydal ke „Sluncům“, 
jednou za týden na koncert do Rudolfina nebo do divadla 
a dvakrát do měsíce do opery. Když se vrátil, lehl si do postele, 
vzal si pár rohypnolů a čekal, než usne. Televizi neměl, rozhlas 
neposlouchal a telefon nikdy nepoužíval. Zemřel 9. dubna 

2007 v Bratislavě ve věku 77 let na následky popálenin třetího 
stupně, které utrpěl po vzplanutí pyžama od vlastní cigarety.

Plastic People: Ach popíjel jsem U slunců
„Ach popíjel jsem U slunců, popíjel,

dvacet pět plzní a osm slivovic.
Tu zaryla se mně ostře ve sluch slova:

I obešel já polí pět.“

„Zkušenost“ z potkávání v hospodě „U Slunců“ v Neru-
dovce se promítla i do některých textů rockové kapely The 
Plastic People of the Universe. Zmíněná ukázka je z hudeb-
ního projektu, který vznikl na konci sedmdesátých let. Na rok 
1978 připadlo sté výročí narození a padesáté výročí úmrtí bás-
níka, spisovatele a fi losofa Ladislava Klímy. Klímova fi lozofi e 
byla založena na předpokladu, že „existuji jen já – snící Bůh“, 
na víře, že „základem bytí je vůle“ a na zásadě „se vším si hrát, 
všemu se smát“. Plastic People se tohoto fi lozofa rozhodli při-
pomenout koncertem, ten se však podařilo realizovat až v říjnu 
1979 v Nové Vísce u Chomutova. Milan Hlavsa složil k Braben-
covým adaptacím Klímových textů rozsáhlé skladby. Vratislav 
Brabenec se od původního originálu Klímových textů příliš 
nevzdálil. Všechny pasáže představují výběr nejdůležitějších 
motivů z Klímových děl Trvání po smrti a Jsem Absolutní Vůle.

Kapelu The Plastic People of the Universe založil v září 
1968 baskytarista Milan „Mejla“ Hlavsa. Svůj název si skupina 
dala podle písně Franka Zappy Plastic People. Manažerem 
a uměleckým vedoucím skupiny se stal český kunsthistorik 
a kritik Ivan „Magor“ Jirous. Stabilní jádro kapely tvořili 
Milan Hlavsa (baskytara), Vratislav Brabenec (saxofon), 
Josef Janíček (klávesy, kytara) a Jiří Kabeš (housle).

V roce 1976 příslušníci Sboru národní bezpečnosti 
zatkli členy skupiny a spolu s dalšími představiteli kulturního 
undergroundu je postavila před soud za výtržnictví. Saxofo-
nista Brabenec byl shledán vinným a odsouzen k nepodmí-
něnému trestu osmi měsíců odnětí svobody a manažer kapely 
Jirous odešel od soudu s osmnáctiměsíčním trestem. Mezi 
dal šími odsouzenými muzikanty byli například Pavel Zajíček, 
Svatopluk Karásek a později i František „Čuňas“ Stárek. 
Z protestů proti uvěznění muzikantů posléze na konci roku 
1976 vzešla iniciativa Charty 77. 

Dnes, v poledne, začátkem října, najdete v restauraci 
U Dvou slunců tak asi jeden japonský pár, který tiše sedí 
uprostřed lokálu, jehož interiér je jakousi směsí selské jizby 
a zámeckého pokoje. Kdysi tu byla i v čase oběda taková 
vřava, že jedna z čerstvě příchozích si musela zout dřevák 
a klepnout s ním svého přítele po hlavě, aby na sebe upozor-
nila. Ten ryčný kadlub všelijakých nápadů a divokých před-
stav svérázných a osobitých hostů už je dávno pryč. Genius 
loci z let sedmdesátých je dokonale vymazán a lidí, co jej ještě 
pamatují, rychle ubývá. Je to škoda.  �
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Připálené vousy

LADISLAV STEINHAUSER

Když si student u státní závěrečné zkoušky vytáhl otázku 
fortifi kovaná vína, usmál jsem se představou tepla Pyre-

nejského poloostrova. Sherry, portské, madeira, malaga, ale 
i sicilská marsala zahřívají nejen v zimě, ale i na duši. Vína, 
která jsou v dalším kvašení zastavena přidáním alkoholu. 
Hladina nad 16 % je nepřijatelná pro kvasinky, nad 25 % pří-
liš silná pro konzumenta. A rázem máme rozmezí obsahu al-
koholu, které napovídá, že dolihovaná vína nejsou určena 
k celovečernímu popíjení. Své místo mají v gastronomii. Sušší 
jako aperitiv a ta s vyšším obsahem zbytkového cukru jako 
digestiv. Za popularitou i rozvojem těchto vín stojí Angličané.

Angličané?! Vždyť na ostrovech nepěstují snad ani hlavu 
vína!

Právě proto museli a musí víno dovážet, a aby přežila 
dřívější transport v dřevěných sudech v podpalubí pomalých 
bachratých korábů, notně vystavená vlivu počasí, bylo třeba 
víno zakonzervovat přidáním brandy. Portugalci o anglických 
zásluhách neradi slyší, copak na tuto konzervaci přišli oni? 
To ne, ale o prodej a mohutný export portského vína, o rozvoj 
města Porto a celé oblasti Douro se opravdu Angličané 
zasloužili. Dveře jim otevřela anglo-portugalská smlouva 
z roku 1373, která umožňovala zvýhodněný pohyb zboží mezi 
oběma zeměmi. Dala anglickým a skotským obchodníkům 
žijícím v Portugalsku zvláštní privilegia a preferenční celní 
sazby. Centrem obchodu s portugalským vínem bylo město 
Viana do Castelo v ústí široké řeky Limo, jenže zdejší víno 
bylo příliš kyselé. Francouzským vínům nemohlo v kvalitě 
konkurovat a obchodu rozhodně nepomáhaly ani skandály 
s jeho přislazováním. Žízeň po vínu na ostrovech rostla, ale 
vztahy Anglie s Francií či Španělskem nebyly právě idylické. 

A tak jistý liverpoolský obchodník s vínem poslal v roce 1678 
své syny, aby v Portugalsku našli nové zdroje vína. Ti v údolí 
Douro navštívili klášter v Lamego, kde mniši do zdejšího vína 
přidávali brandy. Připomínalo sherry. Bratři objevili jeho 
obchodní potenciál a začali víno exportovat. V roce 1703 
byla podepsána mezi Anglií a Portugalskem tzv. Methuenská 
smlouva, ve které John Methuen vyjednal dohodu o nezda-
něném dovozu portských vín a vývozu anglického textilu. 
Angličané dostali v Portugalsku další prostor k podnikání, 
začali do vinic v údolí Douro masivně investovat. 

Napětí v západní Evropě se v tu dobu dalo krájet. Kdo 
proti komu? Snad všichni proti všem. Blokované byly nejen 
přístavy, ale i obchodní a fi nanční toky. V Portugalsku byl 
ale klid, a tak rok co rok byla přítomnost Angličanů v tehdy 
ještě malém městečku Porto viditelnější. Přístav rostl, s ním 
město a prosperita celého povodí řeky Douro. Po ní se svážely 
sudy s vínem do skladů vybudovaných společnostmi Warre, 
Croft, Taylor, Sandeman, Offl ey Forrester, Kopke, van Zeller, 
Burmester, Graham, Guimaraens, Cockburn, Dow a další. 
Zlatý mok vytvořil z Doura zlatonosnou řekou. Víno se v Por-
tugalsku stalo nejdůležitějším zemědělským produktem 
a zdrojem obživy. V roce 1756 podepsal Josef I. na návrh 
markýze de Pombal (zasloužil se o přestavbu Lisabonu po 
zemětřesení v roce 1755) regulační listinu, která vytyčila hra-
nice regionu a určila podmínky pro výrobu především port-
ských vín. Byl to krok ke kvalitě. Vývoz vína neustále rostl 
a před propuknutím nákazy vinné révy Phylloxery na konci 
19. století exportovali Angličané z Porta na 3 miliony galonů
(11 milionů litrů) vína ročně.

Tak to vidíte, kde by bylo Porto a portské víno bez Ang-
ličanů!

* * *

Kousek od andaluského závodního okruhu v Jerez jsme 
objevili malou restauraci, zapíchli jsme vedle ní motorky 
a zasedli. Tapas bylo vynikající, jak jinak, tady je přece doma.

„Co je?“ divil se kamarád, „objednal jsem sherry a číšník 
na mě koukal…“

Pravda, nemluvil anglicky, ale proč na „šery“ nezabral? 
Když nevíš, zeptej se, tak jsem brnknul španělsky alfabetické 
manželce. Smála se a doporučila nám objednat si „chérez“. 
Číšník hned rozuměl, rozzářený kamarád kývnul hlavou 
a udělal loktem silácké gesto, jako by chtěl sherry pořádné. 
Dostali jsme je – byl to koňak. „Vidím, že nám dobře pora-
dila…,“ mudroval. „Stejně mi to bylo divné, vždyť ‚chérez‘ je 
název támhletoho okruhu…“

Tak jak to s tím sherry vlastně je? 

Tradiční čluny na přepravu vína kotvící před sklady v Portu
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Víno, které nese označení sherry, dnes musí pocházet 
z „sherry trojúhelníku“ vymezeného městy Jerez de la Fron-
tera, Sanlúcar de Barrameda a El Puerto de Santa Maria a od 
roku 1933 je název pro jistotu registrovaný v několika jazy-
kových nuancích jako Jerez či Xéres, pro anglicky mluvící 
jako Sherry a je prvním španělským chráněným označením 
původu (DO – Denominación de Origen). Hlavním městem 
sherry je Jerez de la Frontera, které dalo vínu jméno, ale Angli-
čané Jerez (španělsky cherez) překřtili na sherry! Proč se Špa-
nělé durdí? Vždyť to už Maurové město nazývali Sherish a za 
nich mělo víno z Jerezu opravdu namále. Al-Hakam II., chá-
lifa z Córdoby, v roce 966 nařídil zničení vinic po celém Pyre-
nejském poloostrově. Alkohol se přece neslučuje s koránem! 
Ale obyvatelé Jerezu se odvolali, že vyrábí z hroznů sušené 
hrozinky pro chálifovy vojáky! Vinice u Jerezu tak byly ušet-
řeny a navíc přispěl i fakt, že zde muslimové vyráběli z vína 
líh. Ano, je to tak. Destilovat víno na alkohol naučili evropské 
vinaře Maurové. Přivezli s sebou na Pyrenejský poloostrov 

alembic – jednoduchý destilační přístroj. Jenže alkohol nebyl 
v muslimském světě určený k pití, ale dezinfekci ran a v kos-
metice. Nezapomínejme, že arabské znalosti v medicíně 
a ranhojičství v tu dobu výrazně převyšovaly středověkou 
tmářskou Evropu. Křesťané se ale učili rychle, a poněvadž 
alkohol zakázaný Bohem nemají, ochutnávali ho i pod mus-
limskou nadvládou. Zakázané ovoce nejvíc chutná. 

Název brandy dali lihovinám z vína až holandští obchod-
níci ve Francii, „brandewijn“ znamená pálené víno, což byl 
základ koňaků. Dnes je brandy nejen fortifi kátorem doliho-
vaných vín, ale i dalším artiklem alkoholového trhu. Brandy 
Jerez úspěšně zlobí francouzské výrobce koňaků a sebevě-
domě o sobě říká, že je stejně dobrý, jen chuťově jiný a cenově 
dostupnější. Velká část jerezského brandy končí v sherry.

Sladké sherry bylo oblíbeným vínem námořníků. Ex is-
tují zápisy, že bylo na palubách lodí Kryštofa Kolumba i Fer-
nando Magallanese. Zahřívalo, rozpalovalo, dávalo energii 
i odvahu, kterou námořníci potřebují, a navíc není tak 

Po skladech Sandeman vás provede průvodkyně ve student-
ském plášti, který se stal symbolem fi rmy.

Sherry má spoustu chuťových i barevných nuancí.

Odsud už víno do Porta putovalo po řece Douro.
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alkoholické jako rum. Sherry měl rád i anglický admirál sir 
Francis Drake, který byl pro Španěly nenáviděným nepří-
telem, říkali mu korzár „El Draque“ a pirát Drake byl na 
toto oslovení právem hrdý. Přepadal a loupil španělské lodě 
v Karibiku, a když byl za své zásluhy odměněný anglickou 
královnou šlechtickým titulem, chtěl se blýsknout ještě více 
a v roce 1587 provedl akci, která Španěly opravdu rozzuřila. 
Přepadl Santo Domingo, což už samo o sobě bylo vypově-
zením války, jenže následoval drzý útok na přístav Cádiz. 
Drake zapálil kotvící lodě, ale ušetřil lodě se sherry. Sudů 
na nich prý bylo téměř tři tisíce. Angličané slavili a Draka 
pasovali na toho, kdo „zapálil vousy španělskému králi“. 
Sherry teklo proudem a některé zdroje tvrdí, že právě tehdy 
získalo toto víno dodnes používaný název „The Sack“ – pytel. 
Bylo přece ukradeno! Byl to především výsměch Španělům 
a nepřešel ho ani William Shakespeare, když umně vsunul do 
úst Johnu Falstaffovi poznámky o sherry ve hře o Jindřichu IV.

Španělskému králi Filipu II. došla trpělivost. Nechtěl se 
o své državy v Novém světě s nikým dělit a hlavně ho dráždil 
postoj Alžběty I., která se odklonila po vzoru svého otce 

Vinice nad Pinhao jsou proslavené nejen kvalitou vín, ale i malebností.

Jindřicha VIII. od Vatikánu a navíc nahradila přísnou kato-
ličku, svoji nevlastní sestru Marii (protestanty nazývanou 
Bloody Mary – Krvavá Marie), která byla i manželkou Filipa II.
Dost! Zaútočí na Anglii a nechá si ve Westminster Abbey 
sám nasadit anglickou korunu. Alžběta I. byla samozřejmě 
proti a pověřila sira Draka, aby udělal neblahým španělským 
plánům zadost. Těžký úkol! Vždyť anglická koruna mocnou 
vojenskou silou právě neoplývala. 

V červnu 1588 konečně vyrazili rozhorlení Španělé s fl o-
tilou 131 lodí na křižácké tažení proti Anglii. Ve francouzském 
Dunkerque chtěli ještě nalodit dalších tisíc vojáků, ale Drake 
se to dozvěděl, a vymyslel ďábelskou lest. Zaútočil, ale místo 
lodí s vojáky pustil do rozhodně ne vojensky uskupeného, ale 
sevřeného šiku španělské eskadry zápalné lodě plné střelného 
prachu. Lodě vybuchovaly, hořely, vypukl zmatek, Španělé 
panikařili, opouštěli uskupení a zamířili bohužel na sever. To 
byla opravdová smůla! Když lodě obeplouvaly Skotsko, foukl 
do nich tak silný vítr, že většina válečných korábů skončila na 
irských útesech. Teď mohli Angličané opravdu slavit – jak sir 
Drake zapálil Filipovi vousy! A vyhlášené Sack už zase teklo 
v Londýnských ulicích proudem. Jenže Oxford English Dic-
tionary slovo „sack“ neodvozuje od Drakovy cádizské ani 
dankerkské lumpárny, ale od francouzského „sec“ – suchý, či 
španělského „sacar“ či „sacas“. Z čeho páni historici vychází? 

Enrique de Guzmán, II. vévoda z Mediny-Sidonie, zrušil 
v roce 1491 daně na vína vyvážená z „sherry trojúhelníku“. 
Nastartoval tak obchod s vínem a masivní zakládání vino-
hradů. V roce 1517 jeho nástupce vévoda Alfonso Pérez de 
Guzmán popošel o kousek dál a potvrdil osvobození daní 
pro anglické obchodníky pro vína výborné kvality, které 
dokument nazval „Sacks“ a „Rumneys“. Daňovou úlevu ale 
nevydal pro druhořadá vína, která označil jako „Bastards“. 
Rozhodně se razantního kroku směřujícího ke kvalitě nebál! 
A to neměl žádné laboratoře ani dokonalé přístroje řízené 
počítači. Jenže věděl, co chce! Svým krokem výrazně pomohl 
budování dobrého jména sherry po celém světě.

Krásné příběhy o víně! A pak se při zkoušce na studentku 
či studenta neusmívejte. �

Zapadající slunce nad horkým Jereem rozpaluje nejen sherry.
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www.steinhauser.cz

Váš  dodavatel 
kvalitního 
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Putování za sýry
ČESKÁ REPUBLIKA

– ZEMĚ SÝRŮ

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

HISTORIE SÝRAŘSTVÍ V ČR

Výroba sýrů v České republice má za sebou velmi dlou-
hou historii a tradici. První písemné zmínky o výrobě 

sýrů u nás najdeme v kronikách již od 10. století. V listině 
Břevnovského kláštera datované rokem 993 se například 
dozvíme o poplatku 30 kusů sýrů odváděných klášteru, 
v Kosmově kronice se zase dočteme, že olomoucký biskup 
Jan snídal v roce 1073 sýr. 

Prvopočátky výroby sýrů v našich zemích spadají do 
doby tzv. primitivního lidového sýrařství na statcích a sala-
ších, kde se vyráběly tvaroh a jednoduché kyselé sýry ve tvaru 
homolek, syrečků a tvarůžků. Tato výroba byla rozšířena 

zejména na Hané. V Muzeu Olomouckých tvarůžků A. W. 
v Lošticích najdeme první archiválie o tomto oblíbeném ves-
nickém pokrmu datované roky 1452 a 1583. Josef Wessels 
začal v Lošticích roku 1876 jako první vyrábět tvarůžky, po 
něm od roku 1898 pokračoval jeho syn Alois. Do roku 1913 
vzniklo na Moravě 120 rolnických družstevních mlékáren, 
které v roce 1913 vyrobily přes 3000 tun tvarohu. Pro tva-
růžkáře to byla skvělá nabídka, kterou využil nejlépe Alois 
Wessels. Otevřel dveře velkovýrobě a jeho tvarůžkárna se 
stala největší ze všech. Potomci Josefa Wesselse jsou dnes 
jedinými výrobci Olomouckých tvarůžků. Velkého ocenění 
se tvarůžkům z Hané dostalo na světové výstavě ve Vídni 
v roce 1872. Budované železnice pak protkaly celou Evropu 
a tím otevřely Olomouckým tvarůžkům, jak byly tyto výrobky 
nazvány podle obchodování s nimi na trzích v Olomouci, nové 
obchodní příležitosti.

Druhé období naší sýrařské historie se začalo psát 
přibližně v 18. století, kdy se rozšířila výroba sýrů na vel-
kostatcích, ve kterých se vyráběly různé měkké a plís-
ňové sýry. Na statcích Taaffeových v Nalžovech na Šumavě 
to byl například zajímavý plísňový sýr podobný camem-
bertu, jehož výrobu zavedl Čeněk Charousek v roce 1897. 
Historické prameny uvádějí, že v roce 1897 bylo vyrobeno
148 708 kusů sýra, v roce 1914 však již 522 518 kusů. Jak uvá-
dějí písemné doklady, „nebylo v pozdější době však na správné 
plesnivění bráno zřetele“. První český profesor mlékárenství 
dr. Otakar Laxa zmiňuje v roce 1924 výrobu Nalžovského 
sýra ve své učebnici sýrařství. Ještě počátkem šedesátých 

let minulého století ji také 
popisuje další významný 
český profesor Jiří Dole-
žálek, který se sám věnoval 
studiu ušlechtilé plísně 
Penicillium nalgiovensis, 
pod jejímž zráním sýr zís-
kával svůj specifi cký vzhled 
a buket. Profesor Doležálek 
dokonce hledal onu plíseň 
na statcích v Nalžovských 
horách, ale již neúspěšně. 
Tato specifická plíseň se 

z přirozeného prostředí tehdejší manufaktury zcela vytratila. 
Pro své studium tedy uvedenou plíseň získal ze sbírek ušlech-
tilých kultur ve Francii a USA, realizoval mnoho mikrobio-
logických a biochemických zkoušek pro obnovení tehdejší 
slavné sýrařské výroby, to však již nestačilo. Nalžovský sýr, jak 
byl výrobek později pojmenován, dnes patří bohužel k našim 
již zapomenutým sýrům a je velká škoda, že se jeho výrobu 
nepodařilo zatím obnovit žádné ze současných moderních 
sýráren.

V tomto zmiňovaném období byl také velmi oblíbený 
limburský sýr, který se vyráběl kolem roku 1838 na schwar-
zenberském panství a pod označením „Schwarzenberský sýr“ 
se rovněž dovážel do Vídně.

Velkostatků bylo mnoho také v Krkonoších (např. na 
panství hraběte Harracha) a v jižních Čechách (např. Paarův 
statek v Kardašově Řečici). I zde se výroba specializovala na 
měkké sýry, ale vedle nich i na čerstvé sýry a oblíbený Tylžský 
sýr. Úspěchy s výrobou sýrů na velkostatcích vedly až k prvo-
počátkům průmyslového zpracování mléka a kolem roku 
1878 k zakládání prvních průmyslových družstevních mlé-
káren.

Novou, tedy třetí etapu ve výrobě sýrů zahájilo zalo-
žení Zemské mlékařské školy v Kroměříži v roce 1902. 
V této škole byla zahájena výroba v Evropě již dobře zná-
mých sýrů jako Camembert, de Brie, Roquefort, Eidam, 



75
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
1

8
r e p o r t á ž

Gouda, Tylžský sýr, která se přes absolventy školy postupně 
rozšiřovala do družstevních mlékáren. Mnozí sýraři se také 
často vydávali do světa, aby si osvojili jednak technologické 
postupy a jednak aby ze svých studijně-pracovních pobytů 
v jiných sýrařských zemích přinášeli vedle know-how také 
receptury na další nové výrobky. Zkušení sýraři se snažili 
postupně vylepšovat či modifi kovat technologické postupy 
tak, aby lépe vyhovovaly našim výrobním poměrům, ale také 
jakosti a vhodnosti tuzemského mléka. V této době vznikl 
například sýr Moravský bochník, který byl rozměrově menší 
„modifi kací“ vysokodohřívaného ementálu či Gruyère, nebo 
dezertní sýry napodobující Romadúr. V třicátých letech byla 
zavedena výroba sýra Zlato coby české modifi kace italského 
Bel Paese a také výroba krkonošského pivního sýra jako 
napodobenina německého pivního sýra Weißlacker a poz-
ději v západních Čechách vznikl sýr Otava jako modifi kace 
čedaru. 

V roce 1906 byla na Českém vysokém učení tech-
nickém zřízena mlékařská stolice a založena fakulta země-
dělského inženýrství, vedená prof. Laxou, což přispělo 
k vědeckému studiu mlékárenství a sýrařství. Do mlékáren 
začaly být v této době také zaváděny první skutečné stroje 
(odstředivky na mléko, deskové pastéry, sýrařské vany 
a další, umožňující zpracovávat větší množství mléka, než to 
bylo doposud možné na statcích). Výroba sýrů začínala mít 
průmyslový charakter a postupně rostla.

Období mezi světovými válkami

První světová válka ale přinesla do výroby sýrů velkou 
a dlouhodobou krizi. Silně postihla zemědělství, kde byla 
zdecimována stáda hospodářských zvířat rekvizicemi, pod-
výživou a nemocemi, zejména slintavkou a kulhavkou. 
Tím se současně snížil i prodej mléka. Některé mlékárny 
a sýrárny musely být pro nedostatek mléka uzavřeny, jiné 
se neustále pohybovaly na pokraji hospodářského úpadku. 
Oživení nastalo až v roce 1920, kdy byly opětovně uvá-
děny do provozu některé mlékárny, které během války 
zastavily činnost, ale zejména pak ve 30. letech se stavěly 
nové provozy na výrobu konzumního mléka, ale také sýrů
a kaseinu.

Německá okupace a 2. světová válka znamenala opět 
zásadní změnu. Záborem pohraničí přišel mlékárenský 
průmysl v Čechách a na Moravě o více než dvě desítky 
mlékáren. Němci zavedené řízené hospodářství přivo-
dilo úplné podřízení výroby mléka a mléčných výrobků 
zájmům Říše. Vyráběné sýry měly v té době jen nízký obsah 
tuku a sušiny (např. tavený sýr MeVe z tavírny v Mezimostí
nad Lužnicí).

Poválečné období
centrálně plánované ekonomiky

Po osvobození v květnu 1945 se započato se znárod-
ňováním mlékáren, které vyvrcholilo v letech 1948–1951, 
kdy po „Únoru“ bylo znárodněno 27 velkých mlékáren.
K 1. lednu 1951 byl v každém tehdejším kraji vytvořen jeden 
mlékárenský národní podnik a postupně se uskutečňovala 
„socializace“ mlékárenské výroby. Znárodňování mlékáren 
bylo dokončeno v roce 1952 a celé průmyslové odvětví posta-
veno na jednotnou organizační základnu. Postupně také 
docházelo ke koncentraci výroby do stále menšího počtu 
výrobních jednotek.

V roce 1946 došlo v Čechách ke standardizaci sýrů, která 
stanovila výrobu pouze omezeného počtu druhů při určité 
specializaci a vyšší kvalitě sýra. Pro jednotlivé sýry se sta-
novil obsah tuku v sušině a nově byl rovněž zaveden mini-
mální obsah sušiny. Nově byly předepsány rozměry tvořítek 
a vznikaly nové české názvy sýrů nahrazující názvy cizí. Pro 
sýry typu Roquefort byl zaveden název Niva, místo názvu 
Bel Paese se začal používat název Zlato a název Gervais byl 
nahrazen Krémovým sýrem. Začátkem 50. let došlo postupně 
k vydávání československých státních norem jakosti (ČSN).

V roce 1958 došlo k reorganizaci všech mlékárenských 
podniků a celkově bylo zřízeno 17 „krajských“ podniků. Ty 
se však reorganizacím nevyhnuly ani v následujících letech, 
změny již nebyly ale tak zásadní. Pozdější změny podniků na 
státní, a poté koncernové, představovaly opět jen změny kos-
metické. Přesto se i v této době podařilo vybudovat několik 
závodů, které svým vybavením a možnostmi mohly vynik-
nout. Zde je možné jmenovat např. Pragolaktos v Praze, 
mlékárny v České Lípě, Plané nad Lužnicí, Žamberku, v Ost-
ravě-Martinově či Olmu v Olomouci. Své nové šance však tyto 
podniky využily rozdílně.

Novodobé období českého sýrařství

Společenské změny po listopadu 1989 otevřely nové 
cesty k tomu, aby bylo dohnáno to, co se po dlouhá léta 
zameškávalo. V devadesátých letech došlo nejprve k transfor-
maci vlastnických vztahů v mlékárenství. Většina podniků se 
nejprve atomizovala, výjimkou byly pouze Jihočeské mlékárny 
(dnešní podnik MADETA a. s.), které si ponechaly původní 
organizaci „krajského“ podniku. Transformace se usku-
tečnila do podob společností s ručením omezeným, akcio-
vých společností a v některých případech se dostaly mlékárny 
i do vlastnictví zemědělců či fyzických osob. Některé podniky 
získaly v privatizaci i významní zahraniční investoři. Většina 
podniků postupně zvyšovala svoji kapacitu a nevzala přitom 
do úvahy omezené možnosti trhu spojené navíc s poklesem 
spotřeby po zavedení reálných cen. Vlastnické změny přinesly 
vzestup některých fi rem na jedné straně, ale někde také vedly 
naopak i k postupnému zániku firem a ukončení činnosti 
mlékáren a sýráren (např. Žamberk, Radlická mlékárna, 
Jaroměř-Josefov a další).

Další významnou změnu přinesl vstup České republiky 
do Evropské unie, kdy se musely všechny potravinářské pod-
niky, mlékárny a sýrárny nevyjímaje, přizpůsobit přísným 
hygienicko-sanitačním a technickým pravidlům EU v rámci 
harmonizované potravinářské legislativy. Mnohé z podniků 
tuto etapu nezvládly a musely svoji činnost ukončit. Toto 
období však bylo charakterizováno i globalizací mlékáren-
ství, tedy vstupem významných zahraničních investorů při-
nášejících nové technologické i marketingové know-how 
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a také postupnou koncentrací a specializaci stávajících zpra-
covatelských kapacit. Po roce 1990 tak do českého sýrařství 
vstoupili významní evropští/světoví hráči, zejména skupina 
Soparind/Bongrain (dnes Savencia), Lactalis, Brazzale,
Bel a další.

SOUČASNOST VÝROBY SÝRŮ V ČR
Sýrařství současnosti je charakterizováno další koncen-

trací výroby do velkých výrobních celků, vybavených velko-
kapacitními linkami zpracovávajícími velké objemy mléka, 
komplexně mechanizovanými, popř. automatizovanými. 
Sýry jsou vyráběny ekonomicky o standardní jakosti a při 
jejich prodeji je uplatňován důmyslný marketingový přístup. 
Významného posunu doznala také šíře vyráběného sorti-
mentu, ve kterém je možné nalézt téměř všechny druhy zná-
mých sýrů. V tabulce č. 1 je znázorněn historický vývoj výroby 
sýrů od padesátých let minulého století až po současnost, ze 
kterého je patrný na jedné straně pokles zpracovatelských 
kapacit (uváděny jsou pouze sýrárny průmyslového charak-
teru), na druhé straně růst celkové produkce.

Tabulka č. 2  Současní (průmysloví) výrobci sýrů v České republice

Výrobce
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AGRICOL s. r. o.        X         

A.W. spol. s r. o.             X    

BEL Sýry Česko a. s.              X   

Brazzale Moravia a. s. X       X  X X X     

Bohušovická mlékárna, a. s.                X X

Choceňská mlékárna s. r. o.               X  

ITALAT CZ s. r. o.   X         X     

Jaroměřická mlékárna, a. s. X       X        X  X

KROMILK, a. s. X       X      X   

LACRUM Velké Meziříčí, s. r. o.        X      X   

LAKTOS, a. s.  X           X  X   

MADETA a. s. X X  X X X X X X   X  X X X

MILTRA B, s. r. o.   X        X     X  

Mlékárna Hlinsko, a. s.               X  

Mlékárna Klatovy a. s. (LACTALIS)   X     X X     X  X

Mlékárna Olešnice, RMD  X   X        X   X  

Mlékárna Otinoves s. r. o.       X          

Mlékárna Polná spol. s r. o. X X      X   X      

Mlékárna Žirovnice spol. s r. o.  X               

Moravia Lacto a. s. X       X X     X X X

NET Plasy, spol. s r. o., Bystřice p.H. X X

NIVA s. r. o.       X          

OLMA, a. s. X     X         X  

POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s. X       X   X X     

SAVENCIA F&D Czech Republic, a. s. X   X  X      X  X   

TANY, spol. s r. o.              X   

TAURUS, družstvo        X X        

Tavírna sýrů Salix s. r. o.         X      X   

Tabulka č. 1   Počet sýráren v ČR od roku 1950 
do současnosti a vývoj výroby sýrů

Rok Počet 
sýráren

Výroba sýrů (tun) Výroba 
tvarohů

(t)Přírodní Tavené Celkem

1950 – 13 012 3 554 17 566 –
1955 – 15 281 6 321 21 602 –
1960 136 23 478 11 253 34 731 –
1965 – 28 219 12 877 41 096 –
1970 112 39 129 16 237 55 366 –
1975 99 49 792 19 824 69 616 –
1980 80 58 735 20 996 79 731 40 430
1983 67 66 510 22 531 89 041 40 452
1985 – 70 078 23 293 93 371 40 480
1990 – 79 632 27 675 102 307 45 117
1995 – 52 740 12 844 65 584 28 837
2000 – 92 406 24 002 116 406 28 930
2004 40 94 367 19 913 114 280 34 368
2005 – 91 720 19 990 111 710 29 444
2010 32 81 044 15 111 96 155 25 550
2015 26 86 142 14 404 100 546 34 518
2017 27 94 375 15 076 109 451 38 923
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Největší současní výrobci sýrů a tvarohů v České republice

Poznámka:
Hodnoty nejsou uvedeny z důvodu ochrany dat.

Obr. 1   Výroba sýra Gran Moravia v sýrárně společnosti Bra-
zzale Moravia v Litovli

Obr. 2   Přebalování bílých sýrů Akawi na sýrárně společnosti 
Madeta v Plané nad Lužnicí

Poznámka:
Hodnoty nejsou uvedeny z důvodu ochrany dat.
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Poznámka:
Hodnoty nejsou uvedeny z důvodu ochrany dat.

Deset zásadních změn,
ke kterým došlo za posledních 15 let

v českém sýrařství

1. Koncentrace a specializace 
Z tabulky č. 1 je patrné, že průběžně dochází ke kon-

centraci výrobních kapacit, při současně posilující specia-
lizaci a nárůstu výroby. K nejvýraznějším změnám v tomto 
směru došlo v jihočeské Madetě (z 10 sýrařských provozů 
jsou dnes 3), ve společnosti Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic (nyní probíhá přesun výroby ze závodu 
Sedlčany do rozšiřující se výroby v závodě v Přibyslavi – 
Hesově), Lactalis (uzavření zastaralých provozů ve východ-
ních Čechách a následně důmyslná specializace sýrařské 
výroby v Klatovech). Uzavřeny zcela musely být například 
provozy v Jaroměři-Josefově, v Kralovicích, v Moravských 
Budějovicích, v Kyjově a další, které neobstály v postupující 
konkurenci.

2. Modernizace výrobních provozů
V podstatě ve všech sýrařských provozech probíhá 

zejména od doby našeho vstupu do Evropské unie velmi 
rozsáhlá modernizace výrobních provozů s cílenou výrobní 
specializací. Podniky neinvestují pouze z vlastních zdrojů 
a úvěrů, které jsou vždy limitující, ale využívaly a využívají 
celé řady podpor z evropských i národních dotačních pro-
gramů, jako byly/jsou např. Sapard, „Program podpory 
rozvoje venkova“, programy k podpoře malých a středních 
podniků, programy k podpoře inovací apod. Významné 
modernizace se uskutečnily zejména v Madetě, v Mlékárně 
Klatovy, na sýrárnách v Přibyslavi, v Litovli, v Jihlavě, na 
tvarohářském provoze v Poděbradech a v Olešnici, na tavír-
nách v Hodoníně, v Želetavě a v Nýrsku a v řadě dalších pro-
vozů. Většina zejména velkých výrobních kapacit je dnes 
naprosto technologicky srovnatelná s nejvyspělejšími pro-
vozy světa s jedinou výjimkou, že i největší naše výrobní 
kapacity jsou stále menší, než je trend velkých globálních 
hráčů. Vyráběná kvalita produkce je však naprosto konku-
renceschopná.

3. Vstup zahraničního kapitálu – globalizace

Do České republiky vstoupili postupně nejvýznam-
nější světoví hráči působící na světovém trhu sýrů a přinesli 
s sebou významné technologické a marketingové know-
-how, a zejména pro další rozvoj sýrařství potřebný kapitál. 
Skupina Soparind/Bongrain (dnes Savencia F&D) ovládla 
závody v Sedlčanech, Přibyslavi a Hodoníně, Fromageries Bel 
získala tavírnu v Želetavě, největší globální hráč, tedy sku-
pina Lactalis, získala nejprve sýrárny ve východních Čechách 
a posléze ovládla výrobu sýrů v Mlékárně Klatovy, italská 
rodinná společnost Brazzale Spa koupila většinový podíl nově 
vytvořené sýrárny v Litovli. Jiní zahraniční investoři působili 
v Čechách velmi krátce a své záměry s působením na českém 
trhu sýrů nakonec přehodnotili (BMI, Bechtel, Baars Kaas).

4. Změny a významné rozšíření sortimentu
V předchozím období byl sortiment sýrů v České repub-

lice poměrně omezený. Nejčastějšími výrobky našich sýráren 
byly eidamské sýry ve dvou provedeních tučnosti (30 a 45 % 
tuku v sušině), ementálský sýr s označením Primátor, plísňové 
sýry Niva a Hermelín, sýr s mazem Romadúr a Olomoucké 
tvarůžky a pak široká paleta tavených sýrů. Jiné speciální 
druhy sýrů byly více méně vyráběné regionálně a nebyly 
ani vždy k dostání celoplošně. Další znakem tohoto období 
byla skutečnost, že sýry byly vyráběné s poměrně krátkou
zralostí. 

Sortiment se však významně začal měnit s rostoucí kon-
kurencí na trhu, především po vstupu České republiky do 
Evropské unie a s pronikáním nových druhů sýrů, kterým 
čeští výrobci museli začít bezpodmínečně čelit. Do popředí 
zájmu se začaly více dostávat dříve vyráběné okrajové spe-

ciality, prodlužovala se 
doba zrání a mnoho běž-
ných sýrových druhů začalo 
být nabízeno i v několika 
stupních zralosti. Posi-
lující marketingový pří-
stup výrobců začal vyrábět 
značky, do kterých jejich 
výrobci nemálo investo-
vali. Zcela novými produkty 
se stal například parma-
zánský sýr Gran Moravia 
z Litovle, italská Mozzarella 
(dnes je např. Mlékárna 
Klatovy jedním z jejich nej-
větších výrobců v Evropě), 
Madeta zavedla výrobu 
maasdamu s označením 
Madeland a rozšířila sorti-
ment svých modrých sýrů 
(Zlatá Niva, Cesar Bleu), 
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dále modernizovala výrobu Kamadetu, začala vyrábět skvělý 
Tylžský sýr a v letošním roce uvedla na trh sýr Madanbo, který 
je obdobou dánského sýra Danbo. Významnými inovátory 
byli a jsou pak trvale všichni zahraniční investoři působící 
u nás: společnost Brazzale Moravia dnes vyrábí velmi široký 
sortiment italských sýrových specialit, kdy některé z nich jsou 
určeny pro vývoz, jiné pak pro zásobování vlastní domácí sítě 
prodejen La Formaggeria Gran Moravia. Savencia F&D patří 
zase k nejvýznamnějším inovátorům v oblasti čerstvých, 
měkkých a plísňových sýrů a její síla je dále také ve výrobě 
konvenientních předsmažených sýrů, které se však v rámci 
specializace skupiny v budoucnu přesunou do jiného závodu 
mimo ČR. Vývoj sortimentu se velmi rychle odehrává také 
ve skupině LACTALIS a její Mlékárně Klatovy. Kromě ros-
toucí výroby Mozzarelly tu je také výroba značkového emen-
tálu President, vyváženého do řady zemí, a vývoj dalších 
polotvrdých sýrů. 

Mezi úspěšné ryze české inovátory pak patří společnost 
Moravia Lacto v Jihlavě s novinkami posledních let, jako jsou 
sýry Montana, Excelent, a v poslední době zejména tvrdý sýr 
s dlouhou dobou zrání Herold. Poslední velkou novinkou 
u nás jsou sýry na grilování, které nabízí např. skupina 
Savencia F&D, nebo sýr typu Halloumi, který je vyráběný pod 
označením Alloumi ve společnosti Laktos na malé sýrárně 
v Krásné Hoře. 

Zajímavostí také je, že česká výroba, resp. spotřeba sýrů 
ementálského typu má spíše klesající tendenci. Podobně je 
tomu i v segmentu tavených sýrů. Rostoucí trend je naopak 
možné pozorovat u skupiny čerstvých a plísňových sýrů. 
A protože český spotřebitel rád zkouší a experimentuje, nabí-
zejí mu výrobci sýry s celou řadou zajímavých a nových ochu-
cení. Trvale oblíbenými u nás pak zůstávají sýry uzené. 

5. Noví příchozí na trh sýrů
Určitým překvapením 

může být skutečnost, že 
na český trh sýrů se dostá-
vají i zcela noví hráči. Spo-
lečnost OLMA, a. s., která 
byla v minulosti známá 
jako přední výrobce čerst-
vých mléčných výrobků, se 
rovněž pustila do výroby 
sýrů. Zahájila ji nejdříve 
sortimentem čerstvých 
sýrů se značkou Grande 
a následně uvedla na trh plísňové sýry Olmín a Olbrie, které 
jsou sýry typu Pavé d’Affi nois. V současnosti zahájila tato 
společnost další rozsáhlou investici do výroby pařených 
sýrů typu mozzarella. Novým příchozím je také společnost 
Taurus, která na nové družstevní sýrárně v Protivanově na 
Drahanské vrchovině vyrábí horské typy sýrů, nebo sýrárna 
společnosti Laktos v Krásné Hoře, která se orientuje na spe-
ciality.

6. Automatizace a robotizace
Dalším současným znakem moderních českých sýrař-

ských provozů je také zvyšování stupně automatizace, zlep-
šování energetické efektivity provozů, a dokonce nasazování 
robotických strojů nahrazujících pracovníky na linkách, 
které byly dosud náročné na vysoký podíl lidské manuální 
práce. Roboty jsou zejména součástí koncovek balicích strojů 
a paletizace. Příkladem mohou být provozy v Madetě, v Olmě, 
v Savencii v Přibyslavi, v Mlékárně Klatovy, ale také v Cho-
ceňské mlékárně, v Jaroměřické mlékárně a v Polabských 
mlékárnách v Poděbradech.

7.  Zvýšení kvality výrobků, zlepšení ambaláže 
a prodlužování trvanlivosti

Všechny tyto atributy se staly pro výrobce sýrů každo-
denní samozřejmostí, protože bez jejich dokonalého zvlád-
nutí by těžko obstáli ve velké konkurenci, která na trhu panuje. 
Konkurence ale není pouze domácí, ale silná je zejména ze 
zahraničí: dalším fenoménem současné doby je totiž ros-
toucí dovoz výrobků ze zahraničí. Dovážené sýry představují 
v současné době 51% podíl naší domácí spotřeby. Výrobky ze 
zahraničí konkurují často jenom výhodnější cenou a leckdy 
i zajímavějším obalem, nicméně tyto prvky nemusejí vždy 
znamenat, že jsou dovážené výrobky také lepší kvality. O tom 
však musí spotřebitele přesvědčit i dobrá komunikace domá-
cích výrobců, kteří musejí zákazníka dokázat lépe zaujmout. 
Určitou brzdou v tomto přesvědčování ale často bývá podbí-
zivá obchodní politika obchodních řetězců, které dovážené 
výrobky prodávají.

Pro vysokou kvalitu českých sýrů hovoří ale ještě další 
skutečnost, kterou je trvale vysoká kvalita mléka jako suro-
viny.

8.  Lépe informovaný zákazník
a nová gastronomická kultura

V posledních letech se také pozitivně mění informova-
nost spotřebitelů o výrobcích a možnost cestování a pozná-
vání výrobků jiných zemí s sebou přináší to, že jsou pak více 
poptávány i na domácím trhu. Zákazníci jsou náročnější, vybí-
raví a často se setkáme s opravdovými znalci sýra a gurmety. 
Sýry se podobně jako v západních zemích stávají více než pou-
hými potravinami, ale jsou nově i součástí „nového“ život-
ního stylu a jakési vyšší gastronomické kultury. V Čechách 
roste počet specializovaných prodejen se sýry, tzv. „syroték“, 

lidé navštěvují různé fromeliérské party, sýry jsou nabízeny 
také jako chutný snack typu „to go“. Zcela novým spotřebitel-
ským kanálem pro sýry se stává internetový obchod a daleko 
širší je využití sýrů v gastronomii a jiném potravinářském prů-
myslu.

9. Reformulace
Zvyšující se požadavky na zdravý životní styl se dotý-

kají také výroby sýrů, i když v některých případech negativně. 
Nové receptury znamenají snižování obsahu některých živin, 
např. nasycených tuků, transmastných kyselin, obsahu soli 
a podobně. Tuk v sýrech je samozřejmě významným nosi-
telem jejich chuti a díky současné renesanci konzumace 
mléčného tuku k reformulacím z tohoto pohledu už až tolik 
nedochází. Snižování obsahu soli v sýrech svůj zdravotní 
význam na jedné straně sice má (např. někdy u přesole-
ných polotvrdých sýrů), na druhé straně by však neuvážené 
snižování u některých sýrů mohlo změnit jejich původní 
charakter, a takovéto reformulace by pak byly spíše kontra-
produktivní.
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10. Konkurence analogových produktů
Tlak maloobchodu na snižování cen výrobků s sebou při-

nesl hledání alternativních surovin, které by zlevnily výrobu 
sýrů. Mléčný tuk v sýrech začal být mnohdy nahrazován plně, 
nebo jen částečně rostlinnými tuky, které byly levnější. Tako-
véto „analogové výrobky“ však podle platné potravinářské 
legislativy nesmějí být označovány vyhrazenými mlékařskými 
pojmy, jako jsou např. „sýr“, „tavený sýr“ či „tvaroh“, nic-
méně jejich výroba je samozřejmě možná. Přibližně před 10 
až 15 lety proběhl boom výroby těchto výrobků, kterých bylo 
v „nákupním koši“ sýrů okolo přibližně 10 %. Nyní však tento 
boom pomalu odeznívá, spotřebitelé, pokud podobné výrobky 
nevyžadují z jiných dietetických důvodů (např. vegani), tyto 
produkty kvůli jejich odlišné senzorice spíše odmítají a malo-
obchodní řetězce z titulu snížené poptávky postupně snižují 
jejich nabídku.

České sýry s chráněným označením

Na seznamu chráněných označení Evropské unie, který 
vznikl v roce 1992, má Česká republika zatím zapsány pouze 
tři sýry: vesměs se jedná o ochranu chráněného zeměpisného 
označení (Protected geographical indication = PGI) a jsou jimi 
od prosince 2009 Jihočeská Niva (50 % t. v suš.) a Jihočeská  
Zlatá Niva (60 % t. v suš.) a od června 2010 pak také Olo-
moucké tvarůžky z Loštic.

Udělení ochrany těchto výrobků však předcházela 
spousta problémů, zejména v případě Nivy námitky podané ze 
Slovenska a u Olomouckých tvarůžků zase námitky a nesou-
hlas z Německa a Rakouska, nicméně schvalovací proces byl 
nakonec přesto úspěšný.

Zeměpisnou ochranu či ochranu původu by si zajisté 
zasloužily do budoucna ještě další české speciality, například 
Blaťácké zlato, blok na bochník (vyráběný původní techno-
logií), ale určitě i některé „zapomenuté“ sýry, pokud by se 
jejich výroba obnovila (Nalžovský sýr, Maršovský sýr, Krko-
nošský pivní sýr).

Závěr – budoucnost výroby sýrů
v České republice

Jak zní titulek tohoto příspěvku, je „Česká republika 
zemí sýrů“, a to zcela oprávněně. Výroba sýrů a tvarohů tu má 
dlouholetou a neoddiskutovatelnou tradici, česká veřejnost 
sýry miluje a je možné potvrdit, že i naše spotřeba je vskutku 
vysoká. Ze zemí střední a východní Evropy máme druhou 
nejvyšší spotřebu za Rakouskem (17,9 kg sýrů a tvarohů na 
osobu v roce 2017) a je tu dlouhodobě nastartován trend 
jejího dalšího navyšování. I když se s určitostí nebudeme při-
bližovat zemím, jako je Francie, Lucembursko, Řecko, Island, 
kde spotřeba sýrů překračuje až 28 kg, přesto naše spotřeba 
sýrů bude postupně směřovat až ke dvacetikilogramové hla-
dině.

Dalšími faktory pro úspěšnost výroby sýrů u nás jsou 
moderní zcela konkurenceschopné sýrařské provozy, vysoké 
know-how a profesionalita našich „mistrů sýrařů“, ale 
i obchodníků se sýry, a koneckonců moderní prvovýroba 
mléka a mlékárenství jako celek. Toto jsou všechno indicie 
a předpoklady, které dozajista zaručí další úspěšný růst 
a rozvoj sýrařského oboru v ČR.

�
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Ing. JIŘÍ CHUM,
ředitel školy

Má-li u nás škola tradici 90 let, musela přečkat hned ně-
kolik společenských proměn a potvrdit tak svou svébyt-

nost v rozmanitých časech.
Hotelová škola Mariánské Lázně vítala své první 

žáky již roku 1928 a tím u nás založila tradici českosloven-
ského hotelového školství. Profesorský sbor tehdy tvořilo 
13 členů a doplňoval jej sekretář a školní lékař. Studium 
trvalo 3 roky, vyučovalo se 24 předmětů a žáci byli národ-
nosti české, německé a maďarské. Vyučovacím jazykem 
byla němčina. V této podobě škola existovala do roku 1942. 
Historie školy má ještě jeden pramen, a to v Praze, kde byla 
v roce 1941 v budově současné VŠE otevřena Odborná škola 
hostinská a hotelová. Šťastným řešením poválečných dnů 

bylo spojení obou škol a přesídlení odborné školy do budovy 
bývalé německé školy do Mariánských Lázní. Lázeňské pro-
středí, možnost praxe v luxusních hotelech a pedagogický 
sbor tvořený odborníky vytvořil optimální podmínky pro 
rozvoj nového typu školy. Po válce, kdy budova sloužila jako 
lazaret, byla 4. 3. 1946 slavnostně otevřena Státní odborná 
a hotelová škola.

První studenti zde zdokonalovali své znalosti v ročním či 
dvouletém oboru Společné stravování. Studium se postupně 
rozšířilo na čtyřleté s maturitou, to bylo vystřídáno v roce 
1989 pětiletým, od čehož se po krátké době vrátilo k osvědče-
nému čtyřletému modelu.

Hotelová škola Mariánské Lázně prošla v devadesá-
tých letech rozsáhlou rekonstrukcí a je v současné době 
moderním vzdělávacím centrem evropské úrovně. To doka-
zují četné úspěchy na odborných soutěžích nejen doma, ale 
také za hranicemi. Připomeňme bronz na světové kuchařské 
olympiádě v Norimberku, osm zlatých umístění v soutěži 
o nejlepšího českého sommeliera, pravidelné úspěchy na bar-
manské juniorské soutěži Finlandia Cup a mnoho dalších 
medailí z různých gastronomických klání. Škola je členem 
AEHT (Asociace evropských hotelových škol), v posledních 
letech spolupracovala se školami např. ve Francii, Německu 
nebo Japonsku. V roce 2006 se sloučila s mariánskolázeň-
ským učilištěm a dnes nabízí studium čtyřletého maturitního 
oboru Hotelnicví a turismus a dva tříleté obory zakončené 
výučním listem Kuchař a Číšník, servírka. Dobíhá také dvou-
letý nástavbový obor Gastronomie. Mladí gastronomové mají 
široké možnosti zdokonalování a také uplatnění. Ve škole jsou 
pořádány odborné kurzy, např. barmanský, sommelierský, 

Hotelová škola Mariánské Lázně
slaví 90. narozeniny
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baristický nebo curvingový. Pro žáky jsou pořádány odborné 
exkurze do prestižních hotelů, na veletrhy nebo za kulturními 
a přírodními krásami v Čechách i zahraničí. Pro sportovně 
založené žáky nabízí škola kurzy lyžařské a turistické.

Díky svému věhlasu byla škola poctěna významnými 
návštěvami z politického, kulturního nebo sportovního 
života. Jmenujme např. prezidenta Edvarda Beneše (1947), 
ministra Jana Masaryka (1947), umělce ND Eduarda 
Hakena, Karla Högera, Eduarda Kohouta (1956), ruského 
maršála Buďonnyje (1957), generála a pozdějšího prezi-
denta Ludvíka Svobodu (1958), školu také navštívili olym-
pijští vítězové manželé Zátopkovi (1962) a Věra Čáslavská 
(1964). V nové české historii po roce 1990 škola hostila 
několik prezidentů, ministrů, církevních hodnostářů i ame-
rických válečných veteránů.

Na Hotelové škole Mariánské Lázně působila nebo ji 
absolvovala řada výrazných osobností oboru. Jde např. o dva 

prezidenty Národní federace hotelů a restaurací ČR JUDr. 
Jana Filipa a Ing. Pavla Hlinku, hoteliéry JUDr. Vladimíra 
Štětinu, Mojmíra Putnu, Miroslava Vodičku, JUDr. Josefa 
Pavla, barmana Zdeňka Javorského, autora učebnice o stol-
ničení Gustava Salače, nositele Zlatého slavíka, textaře Ivo 
Plicku a řadu dalších. Škola vždy disponovala kvalitním peda-
gogickým sborem, z jehož členů zmiňme např. prvního ředi-
tele Rudolfa Horáka, dlouholetého ředitele dálkového studia 
Ing. Pavla Katze, zakladatele sekce absolventů Ing. Emila 
Pavlíčka a Antonína Šemotla, významné odborné učitele, 
např. Josefa Vrátníka, Jindřicha Funka, Karla Dostrašila, 
Františka Slámu, Jindřicha Mottla nebo Františka Škůrka.

Hotelová škola Mariánské Lázně žije, plna mladistvého 
elánu a chuti držet krok s novými trendy, a to přestože v oboru 
působí neuvěřitelných 90 let. Přejme jí, jejím žákům i peda-
gogům dávku vitality a ať se jí daří nadále jako doposud.

�
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Společnost ZNOVÍN ZNOJMO a.s. je významným pěstitelem vinné révy ve vlastních vi-
nohradech a výrobcem širokého sortimentu kvalitních vín rozmanitých odrůd a chutí, která 
uspokojí všechny typy zákazníků. Pro značku je typický neustálý vývoj, reagující na poža-
davky trhu a aktuální vinařské trendy, zavádění moderních technologií, postupné inovace 

provozů i místní tradice, vycházející z jedinečného terroir jižní Moravy. 
Firma si zakládá na poctivém a přátelském přístupu k zákazníkům, pro něž je k dispozici jak 
síť firemních prodejen a distribučních center, tak online obchod s víny, vinařskými předměty 
a dárkovými obaly. Ruku v ruce s výrobou vín jde i Vinařský turistický program, který vám 

představí naše vinice, sklepy a další krásná místa Znojemska.

Vína hrdá na svůj původ!
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Ing. Pavel Vajčner 
– „Vztah k vínu 

a folkloru
mám v genech“

Pavel Vajčner se narodil ve Znojmě a dětství i mládí prožil 
v dosídlené pohraniční obci pod Znojmem v Šatově. 

Celý jeho životní příběh začíná ve Strážnici, což je 
malebné městečko na moravském Slovácku, odkud pochází 
i jeho rodiče a všichni předkové. K tomu ale trochu více. 

Ing. Vajčner má vedle vína v genech i vztah k folkloru. 
Jeho děda – na Slovácku stařeček Martin – měl za man-
želku Annu, rozenou Múčkovu, od maminky rodiče Tomáš 
Gajda a Alžběta Hudečková. To vše jsou slavné folklorní rody, 
spousta příbuzných je ve folkloru stále aktivní, zejména v sou-
boru Danaj. Každé léto býval ve Strážnici na prázdninách. 
Doma mluví správně spisovně a i trochu nespisovně zno-
jemsky, na Slovácku „po strážnicku“.

Zkoumal své rody hlouběji do historie: „Máme tam 
zemské a soudní rady v Brně, objevitele jeskyně Šipky ve Štram-
berku doktora Mašku, trochu Horňácka, obce Lipov. Zajíma-
vost je, že se tyto rody braly hodně mezi sebou,“ říká Pavel 
Vajčner. 

Zajímavý je příběh příjmení Vajčner. Strážnice ještě 
dlouho po třicetileté válce nebyla katolická, spíše protes-
tanská, a to hodně silně. I Jan Amos Komenský má zde svůj 
pomník. A aby se Strážnice rekatolizovala, pozvali katolíky 
jak z Rakouska, tak z Opavy. Již praprapředek Pavla Vajčnera 

přišel vinařit někdy v 17. století do Strážnice a vzal si paní 
z Opavska. Původní prapředek, který tam přišel, se jmenoval 
Weinschnitt, tedy zjednodušeně přeloženo – střihač révy. 
Postupnou transformací a počešťováním vznikl Vajčner. „Tedy 
žádné vajíčko ve jménu není, jak si to někdy vysvětlovali moji 
spolužáci na základní škole,“ dodává. 

Proč odešli po druhé světové válce rodiče Pavla Vajčnera 
z malebné vinorodé Strážnice do vystěhovaného a znovu 
dosídleného pohraničí? Odešli za vínem. Po vojně nenašli pro 
tatínka Jana v místní vinařské fi rmě místo, tak odešli na Zno-
jemsko – do Šatova. Dlouho si zejména maminka Jiřina na 
pohraničí zvykala. Pavel má ještě dva starší bratry. „Jan a Jiří 
se narodili ve Strážnici, kam se maminka často vracela a kde je 
také porodila. Já už jsem čistý Znojmák – zde jsem se narodil 
a byl pokřtěn,“ říká ing. Vajčner.

Rodiče to v Šatově neměli jednoduché. Tatínek pra-
coval nejdříve ve Vinařském družstvu, později v Moravských 

Svět je úžasný.
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vinařských závodech, závod Znojmo. Nejdříve jako dělník, 
sklepmistr a až do důchodu jako vedoucí výroby. Maminka 
s nimi byla dlouho doma, starala se o ně a tatínek pracoval. 

„Zabijačky byly tehdy i v Šatově velkým svátkem. Pamatuji 
se, že my ze Slovácka jsme ve škole měnili dvě jitrnice za jednu 
rumunskou klobásu,“ říká Vajčner. V Šatově bylo a stále je 
rumunského původu téměř 50 % obyvatel. Tatínek v 50. letech 
vedl i „dokrmnu“ býků v Šatově. To patřilo v pohraničí v pade-
sátých letech k vinařině. Jemu to nevadilo, byl rozený „koňák“, 
celý život si přál mít doma koně. Bohužel k tomu nedošlo. 
Pavel mimo jiné na Základní škole v Šatově byl i „Mladý 
strážce hranic“. Hodně sportoval, zejména volejbal a stolní 
tenis. Ve fotbale byl moc šikovný, a i jeho tatínek zde dokonce 
vedl fotbalový oddíl v místním Tatranu. Asi tak v šesté třídě ale 
Pavel dostal strach o nohy a s fotbalem skončil. Zejména „pro-
padlíci“, a těch bylo v Šatově hodně, byli agresivní. 

Přitom téměř každou sobotu a neděli jezdili, nejprve 
celá rodina, později jen on s tatínkem, do Strážnice, kde měli 
vinohrad. Hrozny pak vozili 130 km v přívěsu za zeleným Tra-
bantem combi na Znojemsko ke zpracování na víno. To mu 
hodně dalo. 

Vrátíme se ještě k jeho školním létům. Do Šatova byli 
překládáni učitelé i za trest. Např. tehdejší ředitel školy –
pan učitel Dolanský – byl nedostudovaný farář. To, že sem 
byli překládáni učitelé, bylo pro žáky dobré. Jak sám Pavel 
Vajčner vzpomíná, byli zde skvělí učitelé, například paní 
učitelka Pokorná, Lauerová, pan učitel Prycl, Sedláčkovi. 
Mimořádnou postavou byl pan učitel Plichta. Byl hýbatelem 
veškerého dění v Šatově v 50., 60. i 70. letech. Vedle skvělého 
učitelování to byl divadelník, myslivec, stavitel (díky němu 

stojí v Šatově kulturní dům), ale především také hudebník. 
V Šatově založil v 50. letech hudební těleso čítající přes 
60 muzikantů, z nichž polovina ani neuměla noty. Hrávali, 
jezdili po okrese a koncertovali. Někteří z nich byli v růz-
ných kapelách ještě nedávno. Jeho tatínek byl mezi nimi. Měl 
však už základy muzikálování ze Strážnice a slavné cimbá-
lové muziky Slávka Volavého. On se také vedle manželů Gro-
nychových a několika dalších zasloužil o to, že v dosídleném 
Znojmě a okolí dnes žije folklor v podobě několika cimbálo-
vých muzik a dětských folklorních skupin. Folklor zde nyní 
žije i na vesnicích v podobě hodů i ochutnávek vín. Tatínek 
začal na Znojemsku s folklorem v cimbálové muzice Polajka, 
která ještě nedávno hrávala na akcích Znovínu Znojmo. 

V Přímětickém Křížovém sklepě kdysi Slávek Volavý, 
velmi známý to tehdy primáš, řekl: „Tady na Znojemsku 
vznikne časem nový folklorní region.“ Pavel Vajčner dodává: 
„Já si myslím, že poslední roky mu dávají za pravdu.“ 

Mezitím Pavel absolvoval znojemskou Střední zeměděl-
skou technickou školu – obor zahradník. Učilo se zde a prak-
tikovalo i víno a vinohradnictví. Ve třídě byli jen čtyři kluci, 
a tak si nás, jak pak P. Vajčner říká, děvčata „oprašovala“. 
Ještě na této škole zachytil skvělého učitele i člověka, který 
byl dokonce i jejich třídním učitelem, a to pana prof. Matyáše. 
Ten jim dal do života hodně z oboru květinářství, sadovnictví 
i celkově. Znalosti ing. Vajčner pak využil i při studiu na 
vysoké škole. Absolvoval Mendelovu univerzitu, dnes Fakulta 
zahradnická v Lednici. Zaměřil se na víno a vinohradnictví 
i svou diplomovou práci věnoval vínu. Měl štěstí, že v té době 
zde ještě aktivně učil i pan profesor Vilém Kraus, kterému 
dnes vděčí celý vinařský i vinohradnický obor za to, že je 
tam, kde je. Doslova svými vysoce odbornými, praxí podlo-
ženými přednáškami nejen je, kteří jeho informace doslova 
hltali, ale i nevinaře, kteří ač na přednášky nemuseli, vždy 
seděli v plném přednáškovém sále. Po ukončení studia v roce 
1981 Pavel Vajčner nastoupil do Znojma do Moravských 
vinařských závodů, které tehdy patřily pod Mikulov. Rok 
si odsloužil u armády, coby zpočátku svobodník absolvent 
v městečku Terezíně, kde bydleli na pokojících a sprchovali 
se ve stejných sprchách jako kdysi židé, které pak následně 
transportovali do koncentračních táborů. Byla to pro něj 
velká zkušenost.

Po vojně jeho první nadřízený – tatínek – zařídil to, že
5 let pracoval převážně jen manuálně, a to na různých praco-
vištích. „Jsem mu za to vděčný, dodnes z toho těžím. Kdyby to 
mohli, a hlavně chtěli podstoupit dnešní absolventi vysokých 
škol, bylo by to moc dobře,“ říká Pavel Vajčner.

To už se oženil, přestěhoval do Hodonic, což je 16 km 
od Šatova, a spolu s Tasovicemi, které k Hodonicím přiléhají, Vždy milé setkání s prof. Šamánkem a prof. Krausem – rok 2001

S manželkou Jarkou – rok 2015V peřince s rodiči, bratry Janem a Jiřím a dědou Gajdou – rok 
1957
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také známá vinařská lokalita. Zde je hodně lidí původem ze 
Slovácka. 

Manželka Jaroslava, rozená Pecková, je ze slavného bed-
nářského rodu Pecků, z nichž jedna větev působila ve Velkých 
Pavlovicích a druhá v Čejkovicích. Narodily se jim dvě děti 
Martin a Pavla. Pár let po revoluci v roce 1991 se ing. Vajčner 
stal ředitelem státního podniku nejdříve Znovínu Šatov a rok 
poté v roce 1992 po kuponové privatizaci stanul v čele Znovínu 
Znojmo, a. s., se sídlem v Šatově, v jejímž čele je až doposud. 
Název Znovínu vymysleli až v roce 1991. Zpočátku museli 
vysvětlovat, že nejsou z žádných novin a že slovo Znovín má 
spojitost jen s vínem a Znojmem. Prožili divokou privatizaci 
potravinářských velkoobchodů a obchodovali s různými zla-
tokopy. 

Měli štěstí na oba hlavní akcionáře. Zpočátku byl hlav-
ním akcionářem Ing. Milan Jurčeka, a to přes Agrobanku, 
později osobně. Měl zájem, aby se už od počátku rozvíjel 
vinařský turismus a vše kolem kulturního pití vína, a tak se 
do toho pustili. V tomto trendu pokračuje i jejich současný 
majoritní vlastník Ing. Zdeněk Palát, který navíc investuje do 
technologie i vinic, kterých Znovín vlastní přes 500 ha. 

Vinařský turistický program začal už v roce 1995, kdy 
na celou turistickou sezonu otevřeli ochutnávkový stánek na 
vinici Šobes, zpřístupnili Malovaný sklep v Šatově a začali 
provozovat Moravský sklípek v Šatově. V roce 2000 se stal 
součástí turistického programu dlouhodobě pronajatý monu-
mentální Loucký klášter ve Znojmě, dnes s konferenčními 
sály, vinařským muzeem i jedinečnou obrovskou sbírkou 
obrazů, soch i fotografií českých umělců milujících víno. 
Velkou zásluhu na tomto „moravském Louvru“ má pan 
Zdeněk Hrabica. 

Už v roce 1993 ve Znovínu začali s distribucí vína 
fyzickým osobám, které dnes tvoří velký podíl znojemské 
produkce. Viděli to v Anglii, neboť více než 10 let dodávali 
svá vína fi rmě Sunday Times Wine. Byli každoroční účastníci 
festivalu vín přímo v Londýně. To jim dalo hodně. Věřili už 
tehdy ve vinařský turistický program i přímou distribuci vína 
zákazníkovi. A dnešní doba jim dává za pravdu. 

Hodně Znovínu, ovšem nejen jemu, ale všem morav-
ským a českým vínům, pomohla propagace zřízeného Vinař-
ského fondu ČR, ve kterém Pavel Vajčner od jeho vzniku 
v roce 2002 ještě donedávna seděl. 

„Životní setkání bylo setkání, a dnes už si troufnu říci, 
i přátelství s panem profesorem Milanem Šamánkem a doc. 
Zuzanou Urbanovou. Dokázali svými výzkumy se znovínským 
vínem, ale zejména osvětou kolem vína a jeho kulturního umír-
něného pití přivést k vínu spousty dnes už milovníků vína. Za to 
mu všichni moc děkujeme,“ říká ing. Vajčner. 

Znovín musel nejprve zajistit známost značky a zarpu-
tile jít cestou osvěty vína, vlastní distribuce vína a turistic-
kého programu. Dnes Znovín distribuuje zhruba 25 % tržeb 
do obchodních řetězců, přes 30 % svými vlastními prodej-
ními kanály a zbytek do hotelů a restaurací. Tento poměr jim 
závidí spousty vinařských i potravinářských fi rem. „Podo-
týkám, že za tím je dlouholetá systematická práce všech pra-
covníků ve fi rmě, skvělých sklepmistrů, děvčat v kancelářích, 
ve výrobě, při prodeji vína, obchodníků, no prakticky všech,“ 
dodává Pavel Vajčner. Vyhlášené je letos již 20. jarní putování 
po vinicích Znojemska a podzimní putování po archivních 
sklepích Znovínu. Putování jsou určena pro naše fyzické 
zákazníky. Po 10 dnů na jaře i na podzim mají ve Znojmě 
15–20 autobusů zákazníků, každý den jiných. Celkově tak 
7000 až 8000. Ve dnech putování ve Znojmě a okolí neseže-
nete ubytování. 

Znovín Znojmo pod vedením Ing. Zdeňka Paláta, dneš-
ního majoritního vlastníka od roku 2011, začal nakupovat 
vinice na Znojemsku a Hustopečsku. Dnes Znovín vlastní 
500 ha vinic a při produkci okolo 4 mil. lahví ročně jsou 
s několika stálými dodavateli hroznů surovinově soběstační. 
Propagace Terroir vína, dnes i Ještěrky zelené a Ledňáčka ve 
vztahu k vínu – to byla další trefa do černého. A jak sám říká, 
„…to vše mě strašně uspokojuje. Člověk vidí, co se za těch 25 let 
ve vinařství dokázalo neskutečného.“ 

Co se ve Znovínu za těch 25 dalšího podařilo?
Vedle již zmíněného mimořádně velikého počtu fyzic-

kých zákazníků, které již ing. Vajčner zmiňoval, to je opravdu 
rozsáhlý vinařský turistický program. Věnují se mu ve fi rmě 
systematicky dnes už desítky zaměstnanců, brigádníků 
i jejich dětí, v době akcí je jich i více než 100. Kmenových 
zaměstnanců je asi 90.

O vinici Šobes – ikoně moravského vinařství – se zmi-
ňuje podrobněji. První zmínky o ní jsou již ve 12. století, 
v záznamech o založení premonstrátského kláštera roku 
1190 ve Znojmě. Svou slávu zažila zejména v 19. století, kdy 
se zvláště okolo roku 1820–1840 vinice na Znojemsku začaly 
členit podle kvality. Šobes byl vždy suverénně, co do kvality 
vína, řazen na první místo. Poslední obnova prakticky celé 
vinice asi 11 ha, dnes v Národním parku Podyjí, proběhla 
okolo roku 1970. Dnes již tyto staré keře dělají kolorit této 
exkluzivní vinice. Starší keře révy vinné zakořeňují hlouběji 
do podloží a z terénu – dnes odborněji Terroir, čerpá réva 
tu podstatu, jedinečnost viniční lokality. Mimořádné je zde 
i klima, Šobes je uprostřed lesů, obepíná ho meandrující řeka 
Dyje, je to prakticky poloostrov. 

Ing. Pavel Vajčner ji osobně navštívil poprvé před rokem 
1989, a to jen jednou, byla v hraničním pásmu a mimo vino-
hradníky a pohraničníky se tam vůbec nesmělo. Bylo to 
s panem Františkem Fertem, místním vinařem, v této době 
uznávanou vinařskou osobností poválečného vinařství na 
Znojemsku. Ten se mimo jiné zasloužil i o to, že Šobes je dnes 
takto osázen. Je součástí vinařského turistického programu. 
Na vinici mají od roku 1995 ochutnávkový stánek a jsou zde 
dnes již tři plynové ledničky na víno. Není zde elektřina ani 
vodovod a je zde velmi slabý signál na mobilní sítě. „Já říkám 
– kdo byl na Znojemsku a nebyl na Šobesu, nebo alespoň na 
krásné vyhlídce na Šobes – jako by na Znojemsku nebyl,“ říká 
Vajčner. Na Šobesu je jedna rarita. Již od doby římské, kdy 
tudy vedla stará římská cesta, zde žijí užovky stromové. Jsou 
to až dva metry dlouzí hadi. Římané totiž užovku stromovou 
chovali jako užitečná domácí zvířata, neboť její potravou jsou 
také myši, které likvidovaly jejich zásoby obilí. Jsou tu také 
chráněné ještěrky zelené. Také o Šobesu tvrdí, že je to arche-
ologický ráj. A dodává: „Zatím byla na náklady Znovínu pro-
zkoumaná jen malá část. Pokud by však měla jít některá česká 

Stále v pohybu...
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nebo moravská vinice do UNESCA (v zahraničí je v UNESCU 
hodně vinic), pak je to právě Šobes.“ 

Srdeční záležitostí ing. Vajčnera je také již zmíněný 
bývalý premonstrátský klášter ve Znojmě – známý pod 
názvem Loucký klášter – dnes Národní kulturní památka. 
Tato monumentální stavba je nedostavěná, dostavbu „zatrhl“ 
Josef II. a roku 1784 klášter zrušil. I přesto je Loucký klášter 
větší než Velehrad. Klášter prosperoval zejména z vína 
a vinic, ale i okurek. V klášteře se vyráběla vína a celý Loucký 
klášter vlastnil nejvíce vinic na Moravě, zejména však v okolí 
Znojma. Mimochodem vinice ve Znojmě vlastnily i další cír-
kevní katolické řády, jako např. Rytířský řád křižovníků s čer-
venou hvězdou, Jezuité, Dominikáni a další. 

V monumentálním obrovském Křížovém sklepě v Pří-
měticích – v tomto architektonickém skvostu, postaveném 
jezuity v letech 1740–1756, vyrábí Znovín dnes svá skvostná 
bílá vína. 

Ještě o Louckém klášteru. Během těch 18 let, co zde 
hospodaří a pronajímají si další a další prostory, neustále 
rozšiřují vinařský turistický program. Vše na náklady Zno-
vínu. Mají zde již zmíněnou obrazovou galerii, vinařsko-
-bednářské muzeum, návštěvnické centrum s prohlídkami 
a ochutnávkami vín, prodejny lahvových a sudových vín. 
Konají se zde konference, školení, svatby, různé oslavy, 
obrovské i malé ochutnávky vín. Je zde také velké parko-
viště – klášter sousedí s městským koupalištěm. Vyjíždí 
zde i turistický kolový vláček, který zajíždí i do historického 
města Znojma. Znovín jej úspěšně provozuje s městem 
Znojmem, je vybaven ledničkou s víny a ve vláčku mají 
svého průvodce. Na nádvoří kláštera je prodejna ovoce ze 
sadů „U tří dubů“ a zeleniny ze Znojemska. A tak by mohl
pokračovat. 

Stále ho vše baví. 
„Manželka je zaměstnaná také ve Znovínu. Stála u zrodu 

nejprve jen zásilkové služby na dobírku poštou v roce 1993 a nyní 
se stará o distribuci vína fyzickým zákazníkům. Syn Martin 
vystudoval vinařskou školu, vínu se intenzivně věnuje, vyrábí 
v menším vína oranžová, vína v nádobách kvevry, dělá prohlídky 
a ochutnávky vín ve městě Znojmě. Chce se lišit, a tak vyrábí tyto 
alternativní typy vín. Myslím, že jakákoliv forma vína je zají-
mavá, tak proč ne oranžová vína nebo burčáky. Dcera Pavla má 
čtyřletého syna, se kterým relaxuji a ‚blbnu‘. Prý ho rozmazluju. 
Na psychický oddech mám velkou zahradu, která mě baví. Stále 
hraji městskou ligu ve stolním tenisu,“ říká Ing. Pavel Vajčner. 

Redakce   �

S tatínkem v hotelu Ambassadoru v Praze – rok 2002

Víte, proč je celosvětově 80% vína
kontrolováno na těchto přístrojích?

WineScan™ SO2

Během minuty změří 
všechny potřebné 
parametry u moštu, 
dále v průběhu kvašení 
i u vína včetně SO2. 

OenoFoss™ 
Přenosný a rychlý 
analyzátor bez 
potřeby chemikálií.

www.milcomservis.cz

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR 
FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: +420 734 396 356
promo@milcom.cz

Spojte se s nejlepšími
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