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Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce.

Přejeme Vám tímto krásné a klidné prožití vánočních svátků.  
Do nového roku 2019 mnoho štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti  

a mnoho úspěchů ve všech osobních i pracovních záležitostech.
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Vstup pouze 

pro odborné návštěvníky

POZNAMENEJTE  

SI TERMÍN PŘÍMO DO  

VAŠEHO KALENDÁŘE.

POŘADATEL

NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
visitorservice@ 
nuernbergmesse.de

Norimberk, Německo

13. – 16.2.2019

Vůdčí světový veletrh biopotravin

into organic

INFORMACE

PROveletrhy s.r.o. 
T +420 775 663 548 
info@proveletrhy.cz

společně s veletrhem

Mezinárodní odborný veletrh 
přírodní kosmetiky

spospospop lečně

Mezináro

into natural beauty

BIO V CELÉ SVÉ ROZMANITOSTI
Objevte na veletrhu BIOFACH pestrou nabídku, kterou nabízí pouze 

tato světová výstava – s více než 2900 vystavovateli z celého světa  

a důsledně certifikovanými bio potravinami. Nechte se intenzivně 

okouzlit rozsáhlostí celé branže, významným kongresem a napínavými  

tematickými světy:

• Novinky a trendy

• Zážitky a objevy

• Znalosti a vzdělávání

Informujte se již nyní:

BIOFACH.COM

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
čas běží jak zběsilý. Ani jsme se nena-
dáli a rok 2018 se schyluje ke svému 
naplnění. A pak jako každý předchozí 
k zasunutí do historických análů. Jsme 
zase o rok starší, a hlavně bohatší 
o poznatky pěkné, ale i ty méně pří-
jemné. A tím velice posíleni a vyzbro-
jeni k touze chyby neopakovat a radosti 
si ordinovat. Žijeme ale příliš rychle, 
a tak není bohužel vždycky čas pro-
vádět složité analýzy těchto zážitků. 
Avšak čas vánoční, a právě on, by měl 
být o těchto rozjímáních, a třeba se 

nebát i to neviditelno a duchovno do našich myšlenek vpravovat. Jsme 
však v převaze dost vyhranění ateisté a vánoční svátky bereme spíše 
jako „dátradostdětem“ a pak i jako příjemné vagace. Ale ony jsou nej-
spíše takovým folklórním návykem. A i to se strastiplným vědomím, že 
nebýt velmi tvrdých ataků obchodníků na naše peněženky, tak bychom 
o Vánocích snad ani nevěděli. Pravověrní věřící budou sice nad těmito 
výroky plakat, ale v husitském postkomunistickém Česku to tak je. 
Pak jakékoliv zastavení a sváteční rozjímání, tuplem pro energického 
manažera žijícího v neustálém shonu, je spíš zbožným přáním. Čest 
nechť patří výjimkám a pravdou je, že zatím chceme mít na Vánoce 
kapra a stromek a že už i řada mladších ročníků ví, co je půlnoční 
a narození Páně. 

Ale život pospíchá i nyní a je událostmi jaksi přesycen. Osla-
vili jsme 28. říjen a 100 let Československa, ač už v půlce listopadu 
o tom nikdo nevěděl. Hlava státu vyznamenala zasloužilé osobnosti. 
Kromě umělců je nikdo neznal, o to víc právě oni způsobili nechutná 
štvavá hodnocení a kampaně, a to nejen mediální, ale i mezi lidmi. 
Úspěch se v Česku neodpouští a to je jeden z vředů v naší rádoby 
holubičí slovanské povaze. Ale události se na nás jen hrnou dál. Naše 
dráhy zas chtějí něco prodat, vláda pracuje jako ďas a zvedne pří-
spěvek na miminka, parlament neví, jestli si má ubrat platy, a dele-
gace našich nejvyšších dobývala Čínu. Naši hokejisti se konečně 
dočkali lva přes celé břicho, Plzeň zase nezkrotila Real Madrid a na 
třetí místa Sáblíkové se těžko zvyká.  To všechno je jen slabý odvar. 
Politickou scénu zase ovládlo Čapí hnízdo. Nevím, co se stane v době, 
kdy tento článek dopíšu, nevím, co bude, až bude toto vydání v tis-
kárně, a už tuplem ne, až budete, milé čtenářky a milí čtenáři, tyto 
řádky číst. Jisté je jedno. Naše politická scéna je rozložená na dvě 
takřka stejné půlky – pro Babiše a proti němu. Víc ústavních karet má 
předseda vlády s a´priorovou hradní ochrannou rukou. Ulice to vidí 
jinak. Jenomže ta ulice není lůza, ani lumpenproletariát, jak to bývá 
u většiny demonstrací se sociálním důvodem. Ani jen ta „kavárna“. 
A tím vznikl jeden vážný rozpor věcný. Současná vláda šlape, přede-
vším hospodářská ministerstva, včetně fi nancí, jsou vedena schop-
nými odborníky a samo její vedení má směr. Ale nějaký lid tuto vládu 
nechce. Mohly by pomoci morální aspekty celé velmi nechutné kauzy. 
Morálka v naší zeměpisné šířce neumí hrát stejnou roli jako v ang-
losaském světě, a tak se nedá očekávat řešení od napadené strany. 
To však není jen vina té strany napadené, ale především obecného 
liberálního, nebo spíš neúčastného benevolentního pohledu velkého 
počtu občanů na excesy kohokoliv, natož známých osobností. A pre-
sumpce neviny, to je další argument proti všem volajícím po změně. 
Vychytralé šachy na politické scéně spojené s různými očekává-
ními stran s mizivými počty hlasů vidím jako velké komické divadlo 
a voliči, kteří jste je volili, držte si klobouk, třeba to Vaši favorité ještě 
někam dotáhnou. Nějak nepřehledno je nyní v naší zemi a přináší to 
smutek a zklamání. Kam patřím já? Nevím. Jenom se těším na to, že 
se dočkám doby, kdy naši zemi povedou lidé, do kterých se nebude 
moci žádný novinář strefi t. 

Přeji Vám všem, kteří nás čtete, velmi příjemné Vánoce, mnoho 
pohodových okamžiků při nich a třeba i při čtení tohoto svátečního 
vydání časopisu Potravinářská Revue. Víte, že už příští rok to bude 
15. ročník jeho vydávání? A pak nechť máte šťastný vstup do nového 
roku 2019 a ať Vám v něm vychází vše podle Vašich vytoužených 
přání. 

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel
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Aktuální činnost SVS 
v roce 2018

MVDr. ZBYNĚK SEMERÁD,
ústřední ředitel SVS ČR

Vroce 2018 v České republice nadále trvala příznivá ná-
kazová situace a většina závažných nakažlivých one-

mocnění se našemu území vyhýbala. Svou zásluhu na tom 
bezesporu má dobře fungující systém veterinárního dozoru, 
sami chovatelé i soukromí veterinární lékaři. O dobré náka-
zové situaci svědčí mezinárodní „statusy země prosté“, které 
ČR drží a které uděluje Evropská komise nebo Světová orga-
nizace pro zdraví zvířat (OIE). Tyto statusy jsou velmi důleži-
té zejména pro vývozce zvířat i živočišných produktů, proto-
že napomáhají s otvíráním trhů ve třetích zemích. 

Na jaře tohoto roku se po 20 letech objevilo ohnisko 
Newcastleské choroby na Zlínsku, avšak díky rychle realizo-
vaným mimořádným veterinárním opatřením se tuto nákazu 
podařilo zdolat a ještě na podzim znovu získat dočasně ztra-
cený status země prosté této nákazy. Celým rokem se vinula 
jako červená nit aplikace opatření namířených proti rozvle-
čení nákazy afrického moru prasat ze Zlínska, se kterým se 
SVS intenzivně potýká již od loňského června. Z dosavadních 
údajů se dá odhadovat, že se boj s touto nebezpečnou nákazou 
prasat ČR daří, přestože v okolních státech je tato nákaza 
naopak na vzestupu. Další nepřehlédnutelnou skutečností 
oproti předchozímu období bylo letos několik závažných kauz, 

při nichž bylo zjištěno týrání zvířat, ať už se jednalo o zvířata 
zájmová či hospodářská. 

Také oblast hygieny a bezpečnosti potravin přinesla 
v letošním roce několik významných událostí, na které musela 
SVS fl exibilně reagovat. Jako velmi efektivní se jeví spolu-
práce s celníky a s policií, která se neomezuje jen na kontroly 
na cestě, kdy tyto složky pomáhají se zastavováním aut, ale 
součinnost přináší své ovoce také při kontrolách problema-
tických tržnic a skladů, jako například v areálu pražské trž-
nice SAPA. V následující části textu se budeme podrobněji 
věnovat problematikám zmíněným v jeho úvodu. 

Africký mor prasat 

Nejvážnější nákazou, kterou se SVS nadále intenzivně 
zabývá, zůstává letos africký mor prasat (AMP). Na konci 
června uplynul jeden rok od potvrzení historicky prvního 
výskytu AMP v populaci prasat divokých v ČR. Do dnešního 
dne byla na našem území nákaza prokázána u 230 uhynu-
lých či ulovených prasat divokých. Nákazu se po celou dobu 
podařilo udržet na velmi malém území v části okresu Zlín 
a AMP se nedostal do žádného chovu prasat domácích, což 
je z mezinárodního hlediska ojedinělý úspěch. Poslední pozi-
tivní nálezy pocházejí z poloviny dubna a jednalo se o kusy 
uhynulé několik měsíců předtím, zdá se proto, že se poda-
řilo šíření nákazy zastavit. Situace ohledně AMP v ostatních 
zemích Evropy se naopak dramaticky zhoršuje.

První případ nákazy byl potvrzen 26. června 2017 u uhy-
nulého divočáka v katastrálním území Příluky u Zlína. Státní 
veterinární správa (SVS) okamžitě vydala mimořádná vete-
rinární opatření vymezující zamořenou oblast a nadefino-
vala prvotní kroky, mezi něž patřil zákaz lovu a krmení prasat 
divokých v oblasti, provedení soupisů chovů prasat domá-
cích, zákaz jejich přesunů a řada opatření zaměřených na bio-
logickou bezpečnost v chovech.

V reakci na vývoj nákazové situace bylo následně 
postupně vydáno 38 mimořádných veterinárních opatření. 
Pomocí pachových a elektrických ohradníků byla například 
vymezena tzv. vysoce riziková oblast. Později byl za přísných 
podmínek s ohledem na biologickou bezpečnost postupně 
povolován lov a odchyt divočáků. K motivaci lovců k inten-
zivnímu odlovu a vyhledávání uhynulých kusů bylo použito 
vyplácení zástřelného a nálezného. S odlovem divokých prasat 
pomáhali tamním myslivcům také policejní ostřelovači.

Jsme jedinou zemí v Evropě, které se podařilo udržet 
africký mor prasat v uzavřené oblasti a zabránit proniknutí 
nákazy do domácích chovů. Zavedli jsme například taková 
opatření, jako je zástřelné v postižené oblasti a důsledné 
vyhledávání uhynulých divokých prasat. Nesmírně důležitou 
roli při boji s nákazou hraje Státní veterinární ústav Jihlava, 
v němž se nachází Národní referenční laboratoř pro AMP. 

Dosud byla nákaza potvrzena u celkem 212 uhynulých 
prasat divokých a 18 ulovených divočáků. V zamořené oblasti 
bylo uloveno téměř 3600 kusů černé zvěře. V tzv. oblasti 
s intenzivním odlovem pak přes 20 000 kusů. Přestože se 
nákazová situace vyvíjí pozitivně, vývoj nákazy v jiných 
zemích, především východní Evropy, je důvodem k obezřet-
nosti. V posledních týdnech a měsících byly hlášeny případy 
z Maďarska, Rumunska, Bulharska, ale i z Belgie. 

Pro budoucí účinnější přijímání nutných veterinár-
ních opatření ve vztahu k volně žijícím zvířatům a na základě 
zkušeností s AMP již SVS iniciuje novely několika zákonů, 
dle kterých bude možné pružně reagovat na vývoj nákazové 
situace. Jedná se především o veterinární zákon, o působnosti 
Správy státních hmotných rezerv a další právní normy. 
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Newcastleská choroba

OIE v září 2018 na svých internetových stránkách zve-
řejnila ofi ciální prohlášení zaslané SVS v červenci letošního 
roku a deklarovala tak, že je Česká republika od 24. 7. 2018 
prostá Newcastleské choroby drůbeže (pseudomor drůbeže). 
Oficiální zpětné získání statusu „země prosté nákazy“ je 
nesmírně důležité pro uvolnění obchodování s drůbeží a drů-
bežími produkty s třetími zeměmi. Zmíněným aktem se stala 
informace oficiálně přístupná všem 182 členským zemím 
OIE. 

V souvislosti s Newcastleskou chorobou oficiálně 
oznámily omezení obchodu s ČR pouze dva státy: Ukrajina 
a Ruská federace. SVS obdržela koncem října od ruské strany 
informaci o ukončení omezení vývozu živé drůbeže a nása-
dových vajec, hotových masných výrobků z drůbeže a veške-
rých druhů produktů chovu drůbeže ze Zlínského kraje do 
Ruska. Ruská federace tímto krokem k 22. 10. 2018 zrušila 
dovozní restrikce. Ukrajina koncem dubna omezení vztahu-
jící se na celé území ČR zmírnila a aktuálně se vztahuje pouze 
na drůbež a tepelně dostatečně nezpracované produkty z ní 
pocházející ze Zlínského kraje. 

Přes příznivou nákazovou situaci by měli chovatelé 
drůbeže dle SVS i nadále dodržovat zásady biologické bez-
pečnosti v chovech. Mezi ně patří zejména zamezení kon-
taktu volně žijících ptáků s chovanými ptáky. Je třeba také 
zvýšené opatrnosti při přesunech ptáků, výstavách či náku-
pech. Nejúčinnější preventivní opatření proti viru New-
castleské choroby je vakcinace. Ta je povinná pro všechny 
reprodukční chovy kura domácího a všechny chovy nosnic 
pro produkci konzumních vajec nad 500 kusů ptáků. V pří-
padě dalších chovů je očkování na rozhodnutí chova-
tele.

Jediné ohnisko Newcastleské choroby bylo potvr-
zeno v malochovu drůbeže v Šanově ve Zlínském kraji dne 
13. dubna 2018. Jednalo se o první výskyt nákazy na území 
ČR po 20 letech. Od tohoto data již k žádnému novému 
potvrzení nákazy v chovu na území České republiky nedošlo. 
Tři měsíce od likvidace a provedení dezinfekce ohniska 
zaslala SVS OIE deklaraci o tom, že se na jejím území již 
tato nebezpečná nákaza nevyskytuje. Česká republika spl-
nila všechny podmínky znovuzískání statusu a sumarizovala 

požadované informace podle OIE kodexu pro suchozemské 
živočichy.

Závažné případy týrání zvířat

V průběhu letošního roku se objevilo hned několik silně 
medializovaných kauz závažného týrání zvířat. Jednalo se 
například o rekordně velkou „množírnu“ psů v Kamenici na 
Vysočině, kde veterinární inspektoři dali obci podnět k ode-
bírání více než 200 zubožených psů. Vážný případ, který také 
skončil okamžitým odebráním téměř osmi desítek psů, řešili 
veterinární inspektoři koncem října v Pardubickém kraji. Za 
připomínku stojí také případ týrání krav v Královéhradeckém 
kraji, který se odehrál zkraje roku. Během letní „okurkové“ 
sezony pak hýbaly nejen médii kauzy týkající se soukromých 
chovů velkých šelem, které do jisté míry potvrdily to, na co již 
několik měsíců předtím SVS upozorňovala, tedy, že je třeba 
zpřísnit pravidla pro chov tzv. zvířat vyžadujících zvláštní 
péči, mezi něž také šelmy patří.

Kontroly potravin živočišného původu 
a úspěšná spolupráce s celníky a policisty

Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného 
původu je jedním z hlavních úkolů SVS. V jeho rámci pro-
vedli v prvním pololetí letošního roku veterinární inspektoři 
20 112 kontrol, meziročně o jedno procento více. Podíl kon-
trol, při nichž byla zjištěna nějaká závada, oproti prvnímu 
pololetí loňského roku mírně klesl na 4,5 procenta. Nejčastěji 
zjišťovaným (více než pětina případů) nedostatkem je poru-
šení zásad správné výrobní a hygienické praxe, následují pro-
hřešky při manipulaci s produkty, nedostatky v označování 
výrobků a prokazování jejich původu. Zhruba při pěti procen-
tech kontrol bývá zjišťováno nedostatečné čištění a sanitace 
výrobního zařízení.

Výrazně proti loňskému roku přibývá společných kon-
trol na silnicích s celníky a policisty. V dosavadním prů-
běhu roku bylo při společných kontrolách zkontrolováno 
již přes 500 vozidel přepravujících potraviny, což je více 
než za celý loňský rok. Zhruba u každého šestého vozidla 
zjistili veterinární inspektoři nějakou závadu. Nejčastěji 
bývají zjišťovány nedostatky v průvodní dokumentaci či 
v označování zboží. Takřka třetinu zjištěných prohřešků 
představovala nedostatečná ochrana zboží před znečištěním 
a nedodržení teplot přepravovaného zboží. V ojedinělých 
případech byly přepravovány zkažené produkty. Celkově 
lze hodnotit spolupráci s celníky a policisty jako úspěšnou 
a nezastupitelnou, neboť SVS nemá oprávnění zastavovat 
vozidla. Další přidanou hodnotou zmíněné spolupráce je při-
volání SVS v případech, kdy policie nebo celníci najdou pro-
blematickou zásilku potravin živočišného původu ve skladu, 
v provozovně či na jiném místě. 

Důležitou částí veterinárního dozoru jsou tzv. kontroly 
v místě určení. Při nich jsou na základě povinného hlášení 
o příchodu zásilky kontrolovány u příjemců zásilky živočišných 
produktů ze zahraničí. Těchto kontrol bylo dosud (k 11. 11.) 
provedeno více než 6200, závada byla zjištěna při 165 z nich. 
Převažují administrativní nedostatky, zejména chybějící hlášení 
o příchodu zásilky, které tvoří nadpoloviční většinu závad.

SVS dozoruje téměř 10 500 provozů, které zpracová-
vají produkty živočišného původu nebo s nimi manipulují. 
Jedná se například o jatky, masozpracující závody, mlékárny, 
zpracovny vajec, medu atd. Dalšími dozorovanými subjekty 
jsou osoby podílející se na obchodování a přepravci, takových 

Beseda s dětmi v mateřské škole v rámci projektu „Máme rádi 
zvířata“
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dozoruje SVS téměř 3100. Od roku 2015 k těmto provozům 
přibyly i provozovny stravovacích služeb. SVS dohlíží v těchto 
provozech nad manipulací s živočišnými produkty.

SVS jinak – střešní včely a Máme rádi zvířata

SVS aktivně působí také na poli šíření osvěty 
a přibližovaní informací z veterinární oblasti laické veřejnosti. 
Mezi aktivity SVS, které lze do této kategorie zařadit, patří 
besedy v mateřských školách o péči o zvířata a také projekt 
střešních včel na budově SVS. SVS na začátku září spus-
tila druhý ročník edukativního projektu pro předškolní děti 
„Máme rádi zvířata“. V jeho rámci úřední veterinární lékaři 
v průběhu září a října letos navštívili více než 300 mateřských 
škol po celé České republice. Dětem ve školkách předávali 

zábavnou formou přiměřenou jejich věku informace 
o zásadách správného chování ke zvířatům. SVS si od pro-
jektu slibuje, že díky prevenci a edukaci se dá v budoucnu 
předcházet řadě problémů, které veterinární inspektoři kaž-
doročně při kontrolách podmínek v chovech zjišťují.

Terasa na střeše ústředí SVS v Praze má od letošního 
června nové obyvatelky – střešní včely. V rámci společného pro-
jektu SVS a Státního veterinárního ústavu Praha, který se stal 
majitelem a chovatelem těchto včel, zde zkušený střešní včelař 
Augustin Uváčik nainstaloval pět včelích úlů. Kromě budoucí 
snůšky medu mají střešní včely přispět k osvětě a propagaci 
včelařství, ale také biodiverzitě v centru města. SVÚ bude mít 
možnost prostřednictvím projektu získat důležité informace 
o kvalitě medu z centra Prahy. Nápad na zřízení několika vče-
lích úlů na střeše budovy SVS přišel při nedávné rekonstrukci 
terasy. V Praze sice již několik institucí a fi rem střešní včely 
chová, ale z podstaty věci má SVS ke včelařství, včelám a včelím 
produktům nejblíže. Jedním z cílů projektu je alespoň trochu 
navýšit počty včelstev v centru Prahy, což lze ze strany SVS 
vnímat jako prospěšný a zároveň symbolický počin. 

Poděkování partnerům a přání k Vánocům 
a do nového roku 2019

Letošní rok byl ostatně jako roky předešlé velmi náročný 
a bez pomoci našich partnerů bychom ho zvládali velmi slo-
žitě. Dovolím si proto touto cestou všem partnerům Státní 
veterinární správy poděkovat za spolupráci. Rád bych jim 
taktéž popřál klid a pohodu v kruhu rodiny a přátel v období 
Vánoc a hodně zdraví a pracovních i soukromých úspěchů 
v nadcházejícím roce 2019.  �

Včelí úly na střeše budovy ústředí SVS v Praze
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Šťastný nový rok 2019 
 

Přejeme všem obchodním partnerům 
příjemné prožití svátků vánočních 

a v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí  
a úspěchů v pracovním i osobním životě.

Fimex, spol. s r.o., Do Koutů 2073/1a, 143 00 – Praha 4, Modřany, tel.: 261 910 109, 261 911 796,   
fax: 261 912 382, www.fimex.cz, e-mail: fimex@fimex.cz
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Mléko 
a mléčné výrobky 

pro příští 
generaci 

SVĚTOVÝ MLÉKÁRENSKÝ SUMMIT
IDF 2018 
– 1. část

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský z. s.

V polovině října 2018 se v jihokorejské metropoli Daeje-
on pod ústředním heslem „Dairy for the next generati-

on!“ uskutečnil letošní Světový mlékárenský summit IDF 
(Mezinárodní mlékařské federace), na který se sjelo více 
než 1000 delegátů z celkem 50 zemí světa. Jihokorejští or-
ganizátoři pro ně připravili dvě významná diskuzní fóra, 
devět speciálně zaměřených tematických konferencí a tři 
další speciální sekce. V rámci summitu na nich postupně 
vystoupilo 117 řečníků a významných osobností. O udá-
losti se v místním tisku psalo jako o „Dairy Olympic“. 

Velkolepé zahájení summitu 
završené výzvou Ban Ki-Moona

Čtyřdenní summit IDF společně zahájili dne 15. 10. 
v Daejeon Convention Center současná prezidentka IDF 
dr. Judith Bryans a předseda organizačního výboru Lee Chang 
Buhm. Dr. Bryans vyzvala ve svém úvodním vystoupení 
shromážděné experty z celosvětového mlékárenství k tomu, 
aby se vzájemně podělili o nejnovější poznatky z odvětví 
mléka a nastínili nové technologické a inovační vize pro 

jeho budoucí růst a rozvoj a efektivní uplatňování výsledků 
výzkumu s cílem čelit novým trendům, výzvám a potřebám 
a problémům zítřka. „IDF je nositelkou globálních expertiz 
podněcujících naše vědecké poznání a technické porozumění 
mezi svými členy a průmyslovými subjekty tak, aby trvale 
drželi krok s mezinárodním vývojem v mlékárenském odvětví,“ 
dodala.

Pan Lee Chang Buhm řekl, že Jižní Korea je velice hrdá 
na uspořádání summitu, který nabízí platformu pro užitečný 
dialog o globálních otázkách mlékárenství. „Náš korejský 
sektor mléka zde rovněž bude moci získat nové inspirace pro 
svůj příští vývoj od nejvýznamnějších mlékárenských zemí 
světa. Naši výrobci mléčných výrobků, zpracovatelé, družstva 
a všechny další organizace zabývající se mléčnými výrobky se 
mohou učit od svých protějšků z jiných zemí a srovnávat se 
s globálním úspěchem předních značek. Současně ale také 
budou moci naši korejští mlékaři sdílet své zkušenosti z vývoje 
a využívání nových technologií vedoucích ke zvyšování pra-
covní produktivity. Setkání na summitu v Daejeonu usnadní 
vzájemné obohacování myšlenek a vytvoří praktická řešení 
ke zlepšení kvality a produkce mléka a mléčných výrobků, což 
bude přínosem pro mlékárenskou komunitu a spotřebitele na 
celém světě,“ uzavřel své vystoupení pan Lee Chang Buhm. 
V rámci slavnostního zahajovacího ceremoniálu vystoupil 
také jihokorejský ministr zemědělství, výživy a zemědělských 
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záležitostí, pan Lee Gae Ho, který povzbudil přítomné dele-
gáty, aby využili příležitost setkat se s protějšky z jiných částí 
světa k hluboké diskuzi o budoucnosti mléka a k rozvoji smy-
sluplného partnerství.

Pak již následovalo očekávané vystoupení nejvýznam-
nější osobnosti přítomné na letošním summitu, Jeho Exce-
lence pana Ban Ki-Moona, bývalého generálního tajemníka 
Organizace spojených národů, který přednesl zásadní projev 
nazvaný „Mléko a mléčné výrobky jsou udržitelným zdrojem 
potravin pro příští generaci“.

„Mléko a mléčné výrobky budou sloužit jako kritický 
a udržitelný zdroj potravin pro 9 miliard lidí, které budou žít 
na naší planetě v roce 2050,“ zahájil bývalý generální tajemník 
OSN Ban Ki-Moon. Ve svém klíčovém projevu dále prohlásil: 
„S tímto nárůstem počtu obyvatel bude přirozeně souviset 
řešení akutního nedostatku vody a potravin. Věřím, že mléko 
bude jedním z řešení, jak bojovat proti nedostatku potravin, ke 
kterému by mohlo dojít.“

Mlék o dále popisoval jako „komplexní potravinu“ 
a k tomu dodal: „Již dnes je mléko primárním potravinovým 
základem pro světovou populaci čítající více než 7 miliard 
lidí, ve které žijí ale také lidé trpící podvýživou a mnoho dětí 
má nedostatečný přísun potravin. A právě tyto lidé mohou 
potřebné chybějící živiny získávat právě z mléka.“ Mléko je 
a bude podle Ban Ki-Moona kritické a nezbytné v meziná-
rodním úsilí v boji proti chudobě a hladu, přičemž zdůraznil 
důležitost mléka při poskytování základních živin právě hla-
dovějícím lidem. „Mléko slouží jako důležité výživné jídlo, 
stejně je ale také nezbytnou příležitostí pro nouzovou pomoc. 
Poskytování mléka a výrobků z něho je jedním z nejjedno-
dušších způsobů, jak pomoci lidem v konfl iktních oblastech 
a katastrofách.“

Pan Ban Ki-Moon významně ocenil skutečnost, že 
mezinárodní mlékařská komunita se zavázala udržitelným 
způsobem poskytovat rostoucí světové populaci nutričně 
hodnotné mléčné výrobky, a přitom usiluje rovněž o udrži-
telnost zdravého životního prostředí. Velmi zasvěceně citoval 
„Rotterdamskou mlékařskou deklaraci“, která byla společnou 
iniciativou Mezinárodní mlékařské federace (IDF) a FAO, 
Organizace OSN pro výživu a zemědělství a jejíž naplňování 
bylo zahájeno v říjnu 2016 po summitu IDF v Rotterdamu 
s cílem dlouhodobě podporovat udržitelnost mléka prostřed-
nictvím zodpovědné výroby a spotřeby.

Pan Ban Ki-Moon dále uvedl, že mlékárenství hraje 
vedoucí úlohu v mezinárodním úsilí o dosažení programu 
SDG, tedy „Cílů udržitelného rozvoje“ (SDG = Sustainable 
Development Goals), jejichž cílem je sociálně-ekonomická 
přeměna vedoucí k vymýcení chudoby a hladu a vybudování 

udržitelného světa, ve kterém může lidstvo užívat lepší 
vzdělání, zdravotní péči a rovnost.

Program SDG byl spuštěn v roce 2015, ještě během 
mandátu pana Ban Ki-Moona v OSN, a udržitelnost 
zůstává i nadále prioritou jeho dalšího působení. Pan Ban 
Ki-Moon spolupředsedá „Centru pro globální občany“ zalo-
ženém v lednu roku 2018 ve Vídni v rámci naplňování „Cílů 
udržitelného rozvoje“ s cílem posilování postavení žen a mlá-
deže ve společnosti.

Pan Ban Ki-Moon připomněl, že mlékárenství sehrává 
také důležitou roli v tom, že pomáhá dosáhnout naplnění 
mnoha cílů vytýčených v programu SDG, zejména těch, 
které se týkají vymýcení chudoby, vyhoštění z hladu, dobrého 
zdraví a blahobytu, ale také rovnosti žen a mužů. Uvedl, že 
mlékárenský sektor vytváří pracovní příležitosti prostřednic-
tvím svého hodnotového řetězce, který generuje třetí největší 
objem výroby, a vůbec největší objem obchodu ze všech země-
dělských odvětví.
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Současně uznal, že mlékárenství podporuje ochranu 
životního prostředí zaváděním iniciativ zaměřených na sni-
žování globálních emisí uhlíku a vody tím, že se snaží mini-
malizovat emise skleníkových plynů a znečištění vody a půdy 
vznikající při výrobě a distribuci mléčných výrobků. „Na 
rozdíl od produktů, které se sklízejí pouze jednou nebo dvakrát 
ročně, se mléčné výrobky mohou vyrábět v podstatě každý den, 
po celý rok. To znamená, že se do venkovských oblastí může 
dostávat pravidelně více peněz, což může zajisté přinášet vita-
litu do venkovských ekonomik. Výsledkem pak je zlepšování 
kvality života nejenom ve venkovských oblastech, ale zlepšo-
vání kvality života vůbec.“

Pan Ban Ki-Moon vyzval mlékárenskou komunitu, aby 
se společně připravila na příští století posilováním udržitel-
nosti pro příští generace a pokračovala v úsilí o dosažení cílů 
SDG. „Sedm miliard lidí po celém světě nejenže uznává mléko 
jako zdravé jídlo, ale také oceňuje význam mlékárenského prů-
myslu za jeho příspěvek k rozvoji a růstu lidstva. Věřím, že 
naplnění těchto cílů vám pomůže vytvořit lepší prostředí také 
pro vaše odvětví, aby mohlo dále a lépe prosperovat. Doufám, 
že společně dokážete vytvořit mohutné globální partnerství, 
které přesáhne hranice mezi zeměmi, kontinenty a regiony, a že 
budete spolupracovat tak, abyste podpořili další rozvoj lidstva 
a společnosti jako globálních občanů. Věřím, že vaše odvětví 
bude řádně uznáno nejen pro výživové hodnoty vašich pro-
duktů, ale také pro své průmyslové hodnoty založené na udrži-
telnosti a odpovědnosti. Opravdu věřím, že to dále umožní, aby 
vaše odvětví aktivně přispělo ke štěstí lidstva,“ zakončil svůj 
významný a silně emotivní projev pan Ban Ki-Moon. 

Mlékárenství v Jižní Koreji 

„Korea je nová mlékárenská elektrárna pohánějící roz-
víjející se trh s mlékem v Asii,“ prohlásil tajemník Národního 
komitétu IDF Jižní Koreje pan Byung Gab Son, když při něko-
lika příležitostech na summitu představoval jeho účastníkům 
situaci v mlékárenství této země, a k tomu dodal: „Jsme 
schopni produkovat vysoce kvalitní mléko díky vynikajícímu 
přírodnímu prostředí, které zahrnuje také velmi dobré pově-
trnostní podmínky. Postupně pokračujeme v rozšiřování mlé-
kárenské produkce díky kooperativním snahám prvovýrobců, 
zpracovatelských fi rem a vládních agentur. To vše ale také zahr-
nuje posilování základů a schopností průmyslu prostřednictvím 
probíhajícího výzkumu a vývoje a díky novým a moderním inves-
ticím. Spotřeba mléka a mléčných výrobků v naší zemi díky 
změnám ve způsobu života neustále roste, přičemž stále více 
osob začleňuje mléčné výrobky do každodenní stravy, a ty se tak 
stávají tradiční potravinovou kulturou naší země.“

Korejský mlékárenský sektor se rozvíjí dynamicky 
a postupně zvyšuje kvalitu mléčných výrobků. Z historie 
zdejšího mlékárenství se dozvíme, že první zmínka o konzu-
maci mléka na Korejském poloostrově pochází z 5.–6. sto-
letí, kdy vládla dynastie Goguryeo. Novodobé mlékárenství se 
datuje ale teprve do roku 1902, kdy do oblasti bylo dovezeno 
pro účely chovu dvacet holštýnských krav. První mlékárna 
v Koreji byla vybudována teprve v roce 1937, ale ke skuteč-
nému rozvoji došlo teprve od šedesátých let minulého století, 
tedy až po poválečné stabilizaci země. 

Z důvodu nerovnovážné situace na trhu s mlékem 
z pohledu dodávek mléka a celkové poptávky byl v roce 1999 
vytvořen Korejský mléčný výbor, který má za cíl kontrolu 
a řízení dodávek mléka ke zpracování. V roce 2002 byl 
k tomuto účelu zaveden také systém mléčných kvót včetně 
tzv. cenového posuvného systému, který má za cíl zajišťovat 
stabilní vývoj v sektoru s mlékem. 

Později byl vytvořen i Svaz korejského mlékárenského 
průmyslu podporující spolupráci zpracovatelů mléka s prvo-
výrobci. Členové tohoto profesního průmyslového svazu spo-
lečně usilují o zvyšování domácí spotřeby mléka. Svaz úzce 
spolupracuje také s Asociací korejských prvovýrobců mléka 
a chovatelů hovězího skotu. Nejvyšší prioritou zájmu této 
asociace je v této chvíli kvalita mléka a její další růst.

Prvovýroba mléka: V roce 2017 měla Jižní Korea 
5270 mléčných farem, ve kterých se chovalo 409 tisíc krav. 
Průměrný počet dobytka na farmu dosahuje v současnosti 
62 krav. V uvedeném roce představovala výroba mléka 
2060 tisíc litrů mléka, což odpovídalo poptávce na trhu, která 
se v uvedeném roce opět dostala do rovnováhy z předchozího 
období určité nadvýroby. V roce 2011 byla výroba ale velmi 
nízká, na úrovni pouhých 1890 tis. litrů, což byl důsledek 
epidemie slintavky a kulhavky dojnic, se kterou se ale země 
nakonec vyrovnala, a byl opětovně nastartován růst mléčné 
produkce. Ta však byla v roce 2014 natolik vysoká, že před-
stavovala nadvýrobu, která musela být následně řízeně redu-
kována.

Na následujícím grafu je zřejmý vývoj prvovýroby mléka 
v posledních čtyřech letech:

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, potravin a venkova, Jižní Korea

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, potravin a venkova, Jižní Korea

Schéma distribuce mléka v Jižní Koreji

Rok
Počet 

mléčných 
farem

Stavy 
krav

z toho:
stavy 

dojnic

Počet 
krav 

na 
farmu

Mléčná 
užitkovost 
na farmu 
(kg/den)

2014 5 693 444 552 263 658 64,9 886

2015 5 498 428 311 250 054 61,4 852

2016 5 354 417 937 244 334 61,3 831

2017 5 270 409 243 241 668 62,9 867

Rok

Výroba mléka ( v tis. tun) Spotřeba (v tis. tun)

Domácí 
výroba

Dovoz
(v ME)

Celkem
(v ME)

Domácí 
spotřeba 
(v ME)

Vývoz
(v ME)

Celkem
(v ME)

2010 2 072,7 1 134,8 3 207,5 3 171,3 78,0 3 249,4

2011 1 889,2 1 712,7 3 601,8 3 517,9 78,1 3 596,0

2012 2 110,7 1 414,4 3 525,1 3 358,9 93,0 3 451,8

2013 2 093,1 1 586,4 3 679,5 3 582,2 96,4 3 678,6

2014 2 214,0 1 682,8 3 896,9 3 645,7 111,3 3 760,0

2015 2 168,2 1 788,2 3 956,4 3 834,1 102,1 3 936,2

2016 2 069,6 1 832,5 3 902,1 3 913,5 109,4 4 022,9

2017 2 058,2 2 116,0 4 174,2 4 091,9 106,7 4 198,5
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Zpracování mléka: Denní zpracovatelská kapacita 
mléka představuje v Jižní Koreji asi 1522 tis. litrů, z čehož 
pro výrobu konzumního mléka připadá 76 % a pro sýry pouhá 
2 %. Už z toho je zřejmé, že korejský mlékárenský průmysl je 
závislý na výrobě tekutých mléčných výrobků. V případě sýrů 
umožňují instalované kapacity denní výrobu až 1600 tun, nic-
méně skutečnost využití je pouhých 10 %. Důvodem je v tomto 
případě velmi vysoká cena mléka. Využití mléka ke zpraco-
vání mléčných výrobků znázorňuje nejlépe následující graf:

Mezi nejvýznamnější zpracovatele patří zejména spo-
lečnosti: Seoul Dairy Cooperative (www.seoulmilk.co.kr), 
Namyang Dairy Products (www.company.namyangi.com) 
a Maeil Dairies (www.maeil.com), které zpracovávají přes 
60 % objemu korejského mléka. Mezi významné společnosti 
ještě patří např. Binggrae (www.bing.co.kr), Dongwon F&B 
(www.dongvonfnb.com), ale také výrobci zakysaných mléč-
ných výrobků Korea Yakult Co., Ltd. (www.hyfresh.co.kr) 
a Danoner Pulmuone Co., Ltd. (www.danonepulmuone.co.kr). 

V následující tabulce je uveden přehled o výrobě a zahra-
ničním obchodu jednotlivých mléčných komodit v Jihoko-
rejské republice za rok 2017:

Obchod: V důsledku snižování cel v návaznosti na 
uzavření dohod o volném obchodu došlo v Jižní Koreji 
k významnému snížení cen dovážených mléčných výrobků ve 
srovnání s cenami domácích výrobků. To samozřejmě vedlo 
k nárůstu dovozu.

Růst odvětví potravinářských služeb a změny ve stra-
vovacích návycích výrazně ovlivňují současný růst obchodu. 
Cena domácího syrového mléka je asi jeden dolar na kg, 
což je de facto dvakrát více, než je tomu dnes v Evropě 
a v USA, což přispívá rovněž k nárůstu dovážených výrob-
ků.

Výrobní náklady domácího syrového mléka jsou navíc 
přibližně 60 centů (USD) na kg a struktura cen je řízena 
státní cenovou politikou. Proto zpracovatelé mléka upřed-
nostňují levnější dovoz namísto domácího syrového mléka.

Pokud jde o vývoz mléčných výrobků, exportuje se pře-
devším tekuté konzumní mléko a kojenecká dětská výživa 
do oblasti jihovýchodní Asie včetně Číny. Objemy jsou ale 
poměrně nízké (viz tabulka).

Spotřeba mléka a mléčných výrobků: Celková spo-
třeba mléka včetně zahrnutého dovozu představovala v roce 
2017 celkem 4200 tis. tun v hodnotě mléčného ekvivalentu, 
a byla tak o 4,4 % vyšší než v roce předchozím. Spotřeba kon-
zumního mléka byla 33,1 litrů na osobu, spotřeba másla pou-
hých 0,2 kg a spotřeba sýrů 3,1 kg na osobu. U všech těchto 
skupin ale dochází k pozvolnému nárůstu. Celková spotřeba 
mléka a mléčných výrobků vyjádřená v hodnotě mléčného 
ekvivalentu byla v uvedeném roce 79,5 kg (o 4,1 % vyšší než 
v roce 2016). Je potřeba ale zdůraznit, že současná soběstač-
nost Jižní Koreje v mléce je pouhých 50 % a v posledních 
letech se ještě spíše snižuje.

I přes tyto skutečnosti je možné konstatovat, že se Jižní 
Korea propracovala dnes na přední místo v rozvoji mlékáren-
ství v celé Asii, což se projevuje zejména neustále se zvyšu-
jící spotřebou, kreativními inovacemi vyráběného sortimentu 
a vysokou mírou produktivity práce v mlékárenském prů-
myslu.

Pokračování příště.

 �

Výroba 
(v tis. t)

Vývoj 
oproti  
r. 2016

Dovoz 
(v tis. t)

Vývoz
(v tis. t)

Konzumní 
mléko

1 687 +1 % 3 7

Fermentované 
mléčné výrobky

561 +8 % 1 6

Smetana 27  -4 % 23 1
Máslo 
a máselný olej 2 0 9 0

Sýry 4 -22 % 125 0
SPM 2 -18 % 5 0
SOM 9 +6 % 23 0
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www.agrojesenice.cz  |  www.milujememrazene.cz
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

Ing. TOMÁŠ PROUZA, MBA,
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu 

1. V létě tohoto roku jste byl zvolen do funkce prezidenta 
Svazu obchodu a cestovního ruchu. Máte za sebou významné 
posty, a to jak na Ministerstvu fi nancí, kde jste působil jako 
náměstek ministra, tak na Úřadu vlády, kde jste byl státním 
tajemníkem. S jakými pocity jste přijal jednak tuto změnu 
a pak tuto významnou funkci?

Především s velkou pokorou. Každý ze čtyř předcho-
zích prezidentů Svaz obchodu a cestovního ruchu někam 
posunul, každý z nich na budování českého obchodu zane-
chal velkou stopu. Navíc přicházím v době, kdy cítím velký 
zájem ostatních spolupracovat – a jsem za to velmi rád, 
různé historické spory mi přijdou zbytečné a doufám, že se 
nám podaří minulost překlenout. Máme spoustu společ-
ných zájmů a společných témat, takže spoustu času a energie 
věnuji právě tomu, abychom se dokázali shodnout a najít spo-
lečnou řeč. Vnímám to tak, že naším společným zájmem má 
být český spotřebitel, tedy to, aby měl k dispozici co nejkvalit-
nější potraviny za co nejlepší cenu. A pokud je to jen trochu 
možné, měla by to být potravina česká v tom nejširším slova 
smyslu, tedy bez omezení původem suroviny, ale s důrazem 
na to, aby se v České republice vyvinula, vyrobila a nabízela 
se. A ideálně aby nesla některé z ocenění kvality, které na trhu 
jsou. 

2. Jste vystudovaný ekonom a Vaše dosavadní bohatá praxe 
Vám umožňuje mít skvělý přehled v hospodářském dění. Jak 
hodnotíte nynější stav ekonomiky naší země? Ale i našeho 
postavení v EU a pak i ve světě. 

Dnes jsou všichni nadšeni z toho, jak česká ekono-
mika roste, a bojí se, že ten růst už dlouho nevydrží. Já jsem 
k nedávnému vývoji o něco skeptičtější – po krizi v letech 
2009–2011 jsme začali růst mnohem pomaleji než jiní, při-
pustili jsme, že sice rostl hrubý domácí produkt, ale mzdy 
rostly jen minimálně, takže běžní lidé měli pocit, že jich se 
ekonomický růst netýká – a výsledkem je vedle skepse řady 
lidí také to, že rychlé zvyšování mezd v soukromém i státním 
sektoru se stalo žhavým politickým tématem. Neprovedli 
jsme důležité velké reformy penzí a sociálních dávek a neve-
deme rozumnou debatu o tom, kdy přejít na euro, a snížit tak 
českým podnikům náklady na podnikání. 

A co považuji za největší zločin v této době, kdy se nám 
tak dobře daří – neudělali jsme reformu školského systému 
tak, aby v něm dobře placení učitelé dokázali vzdělávat mladé 
lidi tak, aby byli připraveni na život v 21. století, kdy se jim 
několikrát za život výrazně změní popis práce a kdy budou 
potřebovat především pracovat s informacemi, využívat 
moderní technologie, umět jazyky a být výrazně lepší v soci-
ální interakci. 

To všechno nás do budoucna oslabuje v té nejhorší 
možné době – kdy musíme změnit náš národní byznys model, 
abychom nezůstávali zemí průmyslových montoven a zemí 
levné ekonomiky, ale aby se z nás stávala země postavená na 
inovacích, obchodu a službách. Jen tak nebudeme ztrácet na 
jiné evropské země a jen tak si dokážeme udržet naši konku-
renceschopnost jako ČR i jako Evropa. 

3. Vaším prvořadým zájmem bude především vnitřní obchod. 
Jak jej hodnotíte? Je opravdu vyspělý a přibližujeme se již 
tomu trhu, který nebyl v západním světě nijak narušen 
netržním systémem? 

Cestuji často (a nejen po Evropě) a musím říct, že jsme 
mnohem dál než některé západní země. Často máme mnohem 
lépe vypadající prodejny, delší otevírací dobu a hustší prodejní 
síť. Důležité je také to, co běžný zákazník nevidí – moderní 
logistiku včetně téměř plně automatizovaných skladů či velmi 
dobré informační systémy, které šetří náklady. Za poslední 
čtyři roky v ČR velké obchodní řetězce nainvestovaly přes 
40 miliard korun. Mění se také sociální postavení pracovníků 
v obchodě zejména kvůli rychle rostoucím mzdám, ale také 
díky tomu, že lidé v obchodě profesně rostou a jsou úspěšní. 
Nedávno jsem například mluvil s šéfkou prodejny Makra na 
Praze 5. V Makru začínala před 21 lety jako prodavačka v Ost-
ravě a dnes šéfuje vlajkové lodi svého zaměstnavatele. 

I přes to nás čekají ještě velké změny. Očekávám, že se 
výrazně zrychlí zavádění nových technologií i při designu 
vybavení prodejen (zejména v nepotravinářském segmentu), 
že výrazně poroste podíl online nakupování a že poroste tlak 
na kvalitu potravin, což bude vyžadovat větší investice našich 
potravinářů do výrobního procesu. 

4. Obchodní řetězce, to je fenomén, který u nás trhu vládne. 
Přinesly řadu pozitiv a naši spotřebitelé je většinou přijali. 
Nízké ceny zboží, vybavená nákupní centra, velká jejich čet-
nost, a hlavně opravdu vysoká kultura prodeje. Odnesla to 
však klasická obchodní infrastruktura měst, ale i menších 
obcí. Zatím se zdá, že obchodní centra velkých prodejců stále 
přibývají. Bude to stále trend? Nebo jak to vidíte Vy?

Ten obrázek není zdaleka tak černý, jak říkáte. O zániku 
malých prodejen se často mluví, ale realita je často úplně jiná. 

FOTO: Aleš Petruška
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Na vesnici sice skončí „klasický“ obchod, ale velmi často se 
do týdne na stejném místě otevře obchod nový, často se širším 
sortimentem a delší otevírací dobou. A měli bychom se přede-
vším ptát, proč jeden byznys model na dané vesnici nepřežil, 
zatímco druhý funguje bez problémů. 

Co se týče řetězců, tak počet jejich prodejen poroste, 
dokud v nich budou lidé chtít nakupovat. Konkurence v tomto 
segmentu je navíc v České republice velmi tvrdá. Když se 
podíváte třeba na Německo, tak tam je tržní podíl pěti nej-
větších řetězců okolo 70 %, v Británii je to podle nejnověj-
ších čísel dokonce 76 %. U nás má pětice největších jen okolo 
50 %, takže konkurenční boj je u nás mnohem tvrdší než jinde 
v Evropě. Profi tuje z toho český zákazník – a to je pro mne ta 
nejdůležitější zpráva. 

5. Potraviny se na celkovém malospotřebitelském pro-
deji podílejí významnou částí. A je to i dost velké politikum. 
Jak hodnotíte úroveň našich potravin, ale i celkového trhu 
s potravinami, když u rozhodujících položek spotřeby tvoří 
zdroje odjinud než z našich zdrojů?

Máme české potraviny, a pokud to jen trochu jde, dávám 
jim přednost. Mám samozřejmě výhodu v tom, že bydlím 
na pražských Vinohradech, takže vedle „velkých“ nákupů 
v supermarketu a nákupů online mám v okolí dostatek speci-
alizovaných malých prodejen a jedním z našich pravidelných 
rodinných rituálů je nákup na farmářských trzích na náměstí 
Jiřího z Poděbrad. Takže výběr, který mám k dispozici, je velmi 
široký. A o to pečlivěji se rozhoduji, co a kde nakoupím. 

Problémů je ale jinak samozřejmě hodně. V řadě seg-
mentů čeští potravináři ani nejsou schopni pokrýt domácí 
poptávku, u některých druhů masa nejsme schopni z domá-
cích zdrojů získat ani polovinu požadovaného množství. 
Často se také stává, že český výrobce je dražší než jeho kon-
kurent v Německu či v Rakousku, takže je logické, že obchod 
raději zboží stejné kvality přiveze ze zahraničí, aby pro své 
zákazníky udržel nízkou cenu. 

Měli bychom se proto ptát, proč je k dispozici tak málo 
českých potravin a proč v některých segmentech nejsou 
konkurenceschopné. Prostředků na modernizaci a rozvoj je 
přitom k dispozici dost. Podle Českého statistického úřadu byl 
loni zisk českých zemědělců téměř 52 miliard korun a potravi-
náři vydělali dalších více než 17 miliard korun. Takže bychom 
se měli ptát, co se s těmito penězi děje a kolik z nich se vrací do 
modernizace a do expanze výroby. 

6. S tou politikou hodně souvisí i řada pohledů, a ne vždy fun-
dovaně odborných. Nezdá se mi, že by například dvojí kva-
lita potravin měla být předmětem řešení ve vrcholové politice 
a tuplem ne v bruselském měřítku. Jaký názor na tento pro-
blém bude zastávat Váš Svaz? 

Toto je přesně téma, které je důležité, ale dá se také jedno-
duše zneužít. Určitě mi dává smysl vést debatu o tom, do jaké 
míry dochází ke klamání spotřebitele tím, že si kupuje prémi-
ovou „západní“ značku s vírou, že je to automaticky garance 
vyšší kvality. A přitom je tato vyšší kvalita nabízena jen na 
některých trzích, zatímco na jiných se ve stejném obalu skrývá 
výrobek nižší kvality. Ale jak říkám, je to především odborná 
debata o psychologii, o efektivním informování, o složení 
výrobku a o tom, co ještě není a co už je nekalá praktika. 

Obchodní řetězce sdružené v našem Svazu se k tomu 
postavily čelem a ve svých privátních značkách sjednotily slo-
žení výrobků, některé dokonce začaly uvádět výrobce svých 
privátních značek, aby zákazník měl veškeré informace. Takže 
dnes je to především otázka na Potravinářskou komoru, která 
sdružuje i velké zahraniční potravináře – a tváří se, že tento 
problém neexistuje. 

7. Česká potravina, to je další závažný problém. Současně 
platné legislativní znění dost často vylučuje české výrobce 
z možnosti označovat svoje výrobky touto značkou. Platí to 
nejen u masných výrobků, když podíl dovozu vepřové suro-
viny činí přes padesát procent, ale i u výrobků, které nelze 
vyrobit z české suroviny – káva, čaje, čokoládovnické výrobky 
a jiné. A to je vlastně diskriminace tržního prostředí pro řadu 
výrobců. Vidíte tento problém stejně?

Ta dnešní defi nice v zákoně vůbec nedává smysl. Zby-
tečně označení „česká potravina“ odepírá i těm potravinám, 
které se u nás vyvíjejí, vyrábějí a uvádějí na trh jen pro to, že 
globální oteplování ještě nepostoupilo tak daleko, abychom 
u nás pěstovali kakaové boby nebo čaj. Přitom pro ekonomiku 
každé země jsou důležité především činnosti s vyšší přidanou 
hodnotou, současné označení česká potravina přitom para-
doxně stojí na původu vstupní komodity. A to je špatně. 

Co s tím? Měli bychom upravit zákonnou defi nici české 
potraviny tak, aby bylo klíčové, kdo je jejím výrobcem, jestli 
většina přidané hodnoty daného výrobku vzniká v ČR, a ne 
někde jinde. A rád bych, aby podmínkou marketingu „čes-
kých potravin“ byl větší tlak na kvalitu, aby se čeští potra-
vináři zavázali k tomu, že poroste podíl výrobků, které jsou 
držiteli nějakého českého ocenění kvality, ať už je to Klasa, 
cechovní normy a podobně. Obchod prodej takových výrobků 
rád podpoří, protože je to v zájmu dlouhodobé udržitelnosti 
českého zemědělství a potravinářství. 

8. V současnosti se řada potravinářských oborů snaží o sní-
žení DPH na svoje výrobky. Výrobci piva se cítí ošizeni, když 
nemají stejné podmínky jako vinaři, výrobci biopotravin 
vidí ve snížené dani vyšší a oprávněnou spotřebu ekologicky 
vyrobených výrobků. Ale jsou vedeny snahy i o snížení DPH 
u plynu a tepla. Jsou podle Vás tato volání opodstatněná? 

Každý podnikatel logicky hledá, jak si snížit náklady. Ale 
zkušenosti z minulosti jasně ukazují, že snížení DPH se roz-
hodně v plné výši do cen pro spotřebitele nepromítne. Takže 
pokud chce stát, aby lidé měli dostupnější potraviny, tak ať 
především podporuje konkurenci na trhu. Jen díky konku-
rencí obchodů patří potraviny v ČR mezi nejlevnější v Evropě. 
A pokud stát (nebo potravináři) tuto konkurenci omezí, tak 
ceny potravin porostou. Opravdu to chceme? 

9. Nesmím zapomenout na další část náplně Vašeho Svazu. 
A tím je cestovní ruch. Moje zkušenosti s ním jsou ryze spo-
třebitelské, a tak si tuto oblast zjednodušeně představuji jako 
souhrn činností prováděných cestovními kancelářemi. Ale ono 
toho je asi víc, nebo se mýlím? Mohl byste celou oblast objasnit? 

Cestovní kanceláře jsou významnou součástí Svazu, ale 
zastupujeme také zájmy hotelů a restaurací či horských stře-
disek. Takže se věnujeme poměrně široké škále témat, které 
ovlivňují to, jak se v těchto oblastech podniká. Byli jsme třeba 
podporovateli EET, aby došlo k narovnání tržního prostředí, 
hodně se také věnujeme boji s byrokratickými požadavky státu 
při různých kontrolách. Jedním z důležitých témat Svazu je 
i narovnání tržního prostředí mezi poctivými hotely, které 
platí poplatky z ubytování, a mezi různými vykuky, kteří pro-
najímají turistům své byty a snaží se při tom využít anonym-
ního prostředí internetu, aby nemuseli platit daně a poplatky 
z ubytování. 

Pokud bych měl ale vypíchnout jedno velké téma, tak je 
to zákon o cestovním ruchu, který tady trestuhodně chybí. 
Všechny okolní státy cestovní ruch podporují, protože 
chápou, jak důležitý je zejména v chudších regionech mimo 
velká centra. Je proto nejvyšší čas, aby podobný zákon, který 
udělá pořádek v propagaci a podpoře turistických destinací, 
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vznikl i u nás. Nabízíme v tom ministerstvu pro místní rozvoj 
pomocnou ruku a budu doufat, že najdeme společnou řeč. 

10. Ač jste ve funkci prezidenta Svazu obchodu a cestovního 
ruchu velmi krátkou dobu, určitě už víte, kterým směrem 
Svaz řídit a jak. Myslím si, že je na co navazovat, ale každá 
vedoucí osobnost přináší do řízeného celku svůj rukopis. Jaký 
bude ten Váš? 

Díky mé předchůdkyni, paní ministryni Novákové, jsem 
nastoupil do dobře rozjetého vlaku. Na Svazu pracuje sku-
pina profesionálů, kteří rozumí svým tématům a kteří umí 
českému obchodu i cestovnímu ruchu pomoci. 

Pro mne budou klíčové tři změny. Především mnohem 
více tlačit na spolupráci s ostatními, ať už jde o ministerstvo 
zemědělství, zástupce tradičního obchodu nebo potravináře 
a zemědělce, protože pevně věřím, že máme více společných 
témat než těch, které nás rozdělují. Druhou změnou je lepší 
práce s daty, protože v debatě o obchodu se u nás stále obje-
vuje řada mýtů, často na různých debatách zaznívají jasné 
nepravdy a jejich autorům procházejí jen proto, že nikdo 
nevytáhne ověřené informace a neuvede jejich tvrzení na 
pravou míru. 

Tou třetí změnou je mnohem aktivnější komunikace 
a snaha ukázat, co všechno členové Svazu přinášejí české eko-
nomice, jak ji svými investicemi modernizují, a že nám záleží 
na dlouhodobě udržitelném rozvoji naší země. A děkuji za 
možnost zkusit to ukázat i v tomto rozhovoru. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�

Ing. Tomáš Prouza, MBA

–  narozen 30. dubna 1973 v Ostravě, hned naproti 
vítkovickým vysokým pecím

–  na VŠE Praha vystudoval diplomacii a ekonomickou 
žurnalistiku, byznysové vzdělání si doplnil studiem 
MBA na britské Open University

–  začal jako novinář v The Prague Tribune, v roce 
2000 založil fi nanční server www.penize.cz, dodnes 
největší server v ČR v této kategorii

–  v roce 2004 se stal náměstkem ministra financí, 
věnoval se fi nančnímu trhu, evropským záležitostem 
a mezinárodním vztahům

–  v roce 2007 se vrátil do soukromého sektoru jako 
zakladatel finančně-poradenské společnosti 
Partners a následně se stal expertem Světové banky 
na reformy fi nančního sektoru

–  z Washingtonu do Prahy se vrátil v lednu 2014, když 
jej premiér Sobotka jmenoval státním tajemníkem 
pro evropské záležitosti

–  od 1. října 2018 je pátým prezidentem Svazu 
obchodu a cestovního ruchu

–  rád cestuje a zkouší dobrá jídla, chybí mu čas na 
čtení a těší se, až bude moci v důchodu pěstovat růže
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Není mnoho fi rem, které tvoří součást kulturního dědictví 
naší země. Hlavní tváří jedné z nich je už více než sto let 

noblesní gentleman, který se v obleku a v mírném předklonu 
labužnicky zakusuje do lahodného párku. Labužník, který 
nehodlá stárnout a s dobrým jídlem naopak sílí. 

I když máme více než 100 let, cítíme se mladí a plní 
energie. Neustále pro vás připravujeme množství inovací 
a nových produktů, které usnadní váš život, ale také dokáží 
skvěle dochutit váš den. 

Přikládáme malou ochutnávku novinek a ohlédnutí za 
aktivitami, které jsme v průběhu roku pro naše zákazníky 
připravili. 

Nové produkty

HOVĚZÍ SNAQ 
Dokonalost chuti je závislá na 

kvalitě a vyzrálosti. Proto jsme na 
letošní podzim připravili novinku 
z řady trvanlivých SNAQ salámků. 
Jedná se o HOVĚZÍ SNAQ – zaplís-
něné salámky, které jsme v Kostelci 
vyrobili ze 100% českého hovězího 
masa a které jsou plné proteinů! Tyhle 
salámky rychle dodají energii, zaženou 
hlad i skvěle dochutí každou párty! 

100 g salámků bylo vyrobeno ze 
155 g masa a jsou bez lepku a přida-
ného glutamátu.

Tváří našich hovězích SNAQ salámků je judista Lukáš 
Krpálek, olympijský vítěz z roku 2016 a mistr světa z roku 
2014.

Trendy značka, originální chutě ve dvou formátech 
balení, vysoký obsah masa. To vše je SNAQ! Ochutnejte i stá-
vající sortiment z vepřového masa – salámky v příchutích 
Klasik a mini salámky v příchutích Chilli, Javorový sirup a se 
sýrem Gran Moravia. 

Právě Mini salámky se sýrem Gran Moravia získaly 
v letošním roce ocenění Česká chuťovka 2018.

Cenu jsme převzali na slavnostním vyhlášení jubilejního 
10. ročníku dne 11. října v Hlavním sále Senátu ČR.

TOUST ŠUNKA – OPRAVDOVÁ 
ŠUNKA PRO SKVĚLÝ TOUST

Příprava domácích svačin má stále 
smysl a vyplatí se do ní investovat váš 
čas. Naším cílem je vrátit zpět na výsluní 
kvalitní šunku do toustů. Proto jsme vyvi-
nuli naší novou Toust šunku tak, aby 
nebyla suchá a aby její chuť byla výrazná, 
ale pořád jemná v souznění s toustovým 
chlebem.

V čem je naše nová šunka vlastně výjimečná?
�  80% obsah masa zaručuje její vyváženou šťavnatost v křu-

pavém toustovém chlebu.
�  Má speciální tloušťku plátků 2 mm, aby se neztratila její 

chuť v toustu.
�  Je skvěle dochucená, tak aby souzněla s toustovým chlebem 

a sýrem.

Balení Toust šunky váží 120 g a obsahuje přesně 5 plát-
ků šunky – tzn. skvěle pasuje k jednomu malému balení 
Toust chleba Penam. Nezůstane tak žádný plátek nazmar. 
Navíc, toust z naší šunky nejen skvěle chutná, ale je to zároveň 
vydatná svačina.

Šunka je bez lepku a bez přidaného glutamátu.

ŘADA SNADNÉ VAŘENÍ SE OD PODZIMU 
ROZROSTLA O SUPER NOVINKU – ŠPÍZY

Ř a d a  S n a d n é  v a ř e n í 
se vyznačuje jednoduchou 
přípravou, vysokou kvalitou 
použitých surovin a čerstvostí. 
Od zavedení této řady je naší 
snahou přinášet zákazníkům 
produkty, které jim usnadní 
život. 

Proto jsme se rozhodli ji 
v letošním roce rozšířit o ŠPÍZY, 
které jsou rok od roku stále 

populárnější a získávají na oblibě. Už nebude potřeba si doma 
složitě vše připravovat. Krájet maso, zeleninu, napichovat na 
špejli. Díky naší podzimní novince toto vše odpadne. 

Kostelecké uzeniny 
–  stále ve skvělé formě jsou součástí 

české tradice
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Představujeme vám SKVĚLÉ ŠPÍZY Z VEPŘOVÉ 
KÝTY A BŮČKU NA ČERSTVÉ ZELENINĚ. Tato novinka 
je synonymem snadnosti a dokonalého propojení chutí. Čer-
stvá zelenina (paprika, cibule, cherry rajčátka) ve spojení s ve-
přovou kýtou a bůčkem při samotném pečení propojí své chutě 
a nachystá pro vás gastro-zážitek plný lehkosti a šťavnatosti. 

Špízy jsou kompletně připravené k pečení. Stačí zapnout 
troubu, zakápnout olivovým olejem a posypat přiloženým 
kořením. Pečeme přímo v Alu misce, ve které je produkt 
prodáván. Odpadá nám tím tedy mytí nádobí a můžeme se 
věnovat tomu, co máme rádi. 

FIT BURGER OD LÁDI GRILEMANA
L á ď a  G r i l e m a n 

v letošním roce připravil 
žhavé novinky. Na světlo 
světa vstoupili dva fešáci 
– FIT BURGER a jeho 
super žhavej brácha FIT 
BURGER S CHILLI. 
Tihle krasavci jsou až po 
krk naplnění proteinem 
a vlákninou. O masitost 
a pravou burgrovost se 
stará poctivá česká hovězina, která se v harmonii doplňuje 
s kuskusem a zeleninkou. Hrášek, brokolice a mrkev pestře 
hrají barvami a zaujmou nejen svou barevnou kombinací, ale 
hlavně vyváženou a odlehčenu chutí. 

Letní aktivity

LÁĎA GRILEMAN NA „FESŤÁCÍCH“ 
PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

V letošním roce si Láďa Grileman řekl, že bude šířit své 
věhlasné umění po celé České republice. A protože se rád baví 

a chce být v dobré společnosti, rozhodl se, že poprvé vyjede na 
pravé české „fesťáky“ se svým „vytuněným“ burgerem Dvou-
ručákem.

Od zimy se rozkoukával, kam se vydat, a padl mu do oka 
Vysočina fest a jeho mladší bratr Léto fest. A bylo rozhod-
nuto. Připravil několik variant svých legendárních burgerů 
a vyrazil. A protože je to odborník na slovo vzatý, „vytunil“ vše 
do absolutního detailu. 

A jak to celé probíhalo? 
První „fesťák“ proběhl na začátku července přímo 

v srdci Vysočiny. Třídenní Vysočina fest byl zkrátka pořádný 
odvaz! Se dvěma stánky Ládi Grilemana uspokojil nejeden 
hladový krk.

A pak už téměř každý víkend cestoval po celé České 
republice, kde se konaly Léto festy (Pardubice, České Budějo-
vice, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Karlovy Vary a Liberec). 
Všechny festivaly byly nabité hvězdami z československého 
hudebního nebe, které diváky bavily celé léto. 

Celá letní grilovací sezona byla v duchu cestování, 
hudby, zábavy a dobrého jídla, které vykouzlilo na nejedné 
tváři spokojený úsměv. Toto vše nám potvrdilo, že Láďa Gri-
leman se svým týmem dělá svou práci dobře a už teď se všichni 
těšíme na další léto!

SOUTĚŽ „HLEDÁ SE GRILEMAN“ BYLA PLNÁ 
ROZPÁLENÝCH GRILŮ A SKVĚLÝCH VŮNÍ

I v letošním roce proběhla oblíbená letní soutěž „Hledá 
se Grileman“. Soutěž plná burgerů a letní pohody.

Už 3. ročník soutěže Hledá se Grileman vyvrcholil 
v sobotu 30. 6. 2018 na náplavce v Praze. Grilování, roztan-
covaná muzika, slunce, rozpálené publikum a hlavně souboj 
o ten nejvytuněnější burger!! To vše naráz vládlo na konci 
června na pražské náplavce. 

Souboj čtyř semifinalistů byl skvostný zážitek. Vůně 
a chutě se mísily na pódiu při přípravě vytuněných burgerů, 
kdy se rozhodovalo, který z nich si zaslouží titul Grilemana 
a vyhraje zájezd do USA pro dva za 150 000 Kč!! 

Zatímco fi nalisté se potili nad grilem, pódium ovládli 
Gipsy CZ a Marek Ztracený. Porota vše přísným okem sle-
dovala a po ochutnání všech burgerů zvolila v pořadí už 



19
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
1

8
m a r k e t i n g

3. Grilemanku – Magdalenu Wagnerovou, která svým Far-
mářským burgerem s raclette sýrem roztančila chuťové 
pohárky celé porotě, jejímž členem byl i olympijský vítěz 
a mistr světa v judu Lukáš Krpálek, patron Láďových burgerů. 

Všichni semifinalisté si odnesli poukaz na originální 
suprgril, 7 kg masa od Ládi Grilemana a koš omáček Hell-
mann’s. Magdalena navíc ještě za doprovodu svého funklubu, 
který při vyhlášení rezonoval celou náplavkou, získala poukaz 
na dovolenou do USA za 150 000 Kč.

Láďa Grileman byl s celou grilovačkou mega spokojen 
a už teď vymýšlí, jak příští rok vytunit zase o chlup víc, tak se 
těšte!

LETNÍ SOUTĚŽ – VYFOŤ SVOJI ŠIŠKU 
Pro všechny milovníky kosteleckých trvanlivých salámů 

jsme letos připravili zajímavou soutěž – Vyfoť svoji šišku. 
Soutěž probíhala od 1. 6. do 31. 7. 2018 a jednalo se již 
o druhý ročník této soutěže. První ročník proběhl v roce 2015.

A jak samotná soutěž probíhala? Stačilo si v obchodě 
koupit šišku kosteleckého salámu, vymyslet a pořídit nápa-
ditou a vtipnou fotografi i a tuto umístit na webovou stránku 
www.vyfotsvojisisku.cz. Každý týden pak vybrala porota 
3 nejzajímavější fotografi e a jejich autoři od nás získali 1000, 
5000 a 10 000 Kč! On-line soutěž byla podpořena komuni-
kační kampaní a zaujala mnoho soutěžících. 

Ocenění

PODNIKOVÁ PRODEJNA MASNA PLANÁ 
NAD LUŽNICÍ V SOUTĚŽI ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ
PRODEJNA ROKU.

V dubnu loňského roku Kostelecké uzeniny a. s. otevřely 
v Plané nad Lužnicí svou zbrusu novou podnikovou prodejnu. 
Její nádherný design a nadčasovost přiměl vedení společnosti 
k jejímu přihlášení do celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská 
prodejna roku 2017 a 2018.

Ocenění uděluje 
Český svaz zpracovatelů 
masa, který má v sou-
těži obdobnou pozici, 
jako bývala cechovní 
sdružení, která, pokud 
někoho oceňovala, dbala 
především na vlastní 
dobrou pověst. To v praxi 
znamená, že prodejny 
nejsou oceňovány jen 
formálně, ale musí splnit 
celou řadu parametrů, 
které jsou zformulovány 
v hodnoticích kritériích 
a manuálu.

Mezi hlavní kritéria 
přitom patří hygiena 
prodeje, plnění informačních povinností ke konečnému spo-
třebiteli, šíře sortimentu, úroveň jeho prezentace a úroveň 
obsluhujícího personálu, včetně úrovně odborné.

Hlavním cílem bylo ocenění a prezentace kvality sor-
timentu, vysokého standardu služeb, čerstvosti nabízených 
produktů, prodeje výrobků s označením Český výrobek.

Tímto se kostelecká prodejna stala „Řeznicko-uze-
nářskou prodejnou – vítězem krajského kola pro Jihočeský 
kraj roku 2017 i 2018“.

Přijďte se podívat a posuďte sami!

I V LETOŠNÍM ROCE ZÍSKALY KOSTELECKÉ 
UZENINY OCENĚNÍ BEZPEČNÝ PODNIK

Současnost Kosteleckých uzenin je o moderních techno-
logiích, bezpečnosti a kontrole suroviny i fi nálního výrobku 
a o tradičním přístupu k řeznickému řemeslu. 

Společnost Kostelecké uzeniny a. s. získala ocenění již 
pošesté a může se chlubit osvědčením „Bezpečný podnik“ 
nepřetržitě osmnáct let. Slavnostní předání osvědčení „Bez-
pečný podnik“ proběhlo v úterý 23. října 2018 v Kaiserštejn-
ském paláci v Praze. 

Program „Bezpečný podnik“ zvyšuje u právních sub-
jektů úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pomáhá 
také docílit vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody 
a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému 
řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je 
praktickým naplněním zásady dát při řízení právního sub-
jektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak 
i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního pro-
středí.

NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ ZNAČKA
Společnost Kostelecké uzeniny zís-

kala i letos ocenění „Nejdůvěryhodnější 
značka“ – v kategorii maso a uzeniny.

Cenu uděluje každoročně společnost 
Atoz Marketing Services a v každé kate-
gorii vítězí jen jedna nejdůvěryhodnější 
značka. Hodnocení provádí tisíce českých 
spotřebitelů, kteří v rozsáhlém celoná-

rodním průzkumu hodnotí, kterým značkám nejvíce důvěřují.

Tolik naše malé ohlédnutí za uplynulým rokem. 

Dovolte nám zároveň touto cestou popřát vám všem 
krásné Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku!

Řezníci z Kostelce

�

Ocenění Bezpečný podnik převzal za Kostelecké uzeniny perso-
nální ředitel Mgr. Zdeněk Lidmila (na fotu uprostřed)
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Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. získala další ocenění!
Ve čtvrtek 11.10. 2018  v Rytířském sále Valdštejnského paláce v sídle Senátu ČR, jsme převzali prestižní ocenění v Soutěži  

o značku pro dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2018 za výrobky Originál česká šunka 90% masa, 
 Originál česká klobása 80% masa, Kuřecí stehenní řízky smažené a Dětská chuťovka 2018 za výrobky Kuřecí Safari smažené 

a  Kuřecí nugety křupavé smažené. 

Ve čtvrtek 1
 získala další ocenění!

enátu ČR, jsme převzali prestižní ocenění
2018 za výrobky Originál česká šunk

chuťovka 2018 za výrobky K
né. 

alší
js

ní společnost Vodňanská drůbež, aa.s. získalaa daObchodnní společnost Vodňanská

www.poex.cz
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Česká chuťovka ani po deseti letech své existence neztrácí 
energii, naopak ji ještě kolem sebe rozdává. To potvrdila 

i více než přátelská a sváteční atmosféra na slavnostním 
vyhlášení letošních výsledků soutěže, které pořádala Stálá 
komise Senátu pro rozvoj venkova pod záštitou předsedy 
Senátu Milana Štěcha a ministra zemědělství Miroslava 
Tomana v Rytířském sále Valdštejnského paláce ve čtvrtek 
11. října. Sešli se na něm zástupci 72 oceněných firem, 
vesměs majitelé a představitelé vrcholového managementu, 
kterým k sváteční náladě zahrál opět vynikající Felix 
Slováček. Během ceremoniálu všichni zářili spokojenými 
úsměvy a při následné neformální ochutnávce vstřícně 
oceňovali um svých kolegů z různých potravinářských oborů, 
živě se zajímali o novinky a ochotně si navzájem vyměňovali 
i své zkušenosti. Jako každoročně opět došlo i na navázání 
nových obchodních kontaktů a posílení těch stávajících. 
Nejen ti, kteří se soutěže účastní již tradičně, si pochvalovali 
vysokou a rok od roku dokonce vzrůstající úroveň a prestiž 
těchto přínosných setkání v důstojných reprezentativních 
prostorách Senátu, v nichž je pro každého čest přebírat svá 
ocenění. A důvodů k radosti bylo opravdu hodně – přítomní 
zástupci fi rem si domů letos odváželi celkem 202 diplomů 
za báječné potraviny vyrobené v České republice, z nichž 
173 bylo oceněno Českou chuťovkou a 29 Dětskou 
chuťovkou. Titulem Rytíř české chuti byl za své celoživotní 
mistrovství v cukrářském oboru poctěn pan Jaroslav Nechvá-
tal z vyhlášeného Café Charlotte v Železné Rudě. Přímo na 
místě ocenili Cenou novinářů přítomní zástupci médií ještě 
tři potraviny, které jim zachutnaly ze všech oceněných nejvíc 
– Bramborové placky s náplní makovošvestkovou z pekařství 

Antonín Halouzka, Carpaccio od MASO UZENINY POLIČ-
KA a Iberijskou slaninu speciál od Uzenin Beta. Cenu Har-
monická potravina získal od Literárních novin Ciburger – ci-
bulové čatní ze zachráněné zeleniny od společnosti TITBIT. 

Od počátku soutěže se tak již Českými chuťovkami může 
pyšnit 176 českých fi rem za 822 svých výrobků a Dětskými chu-
ťovkami 73 českých výrobců za 143 potravin. To už je opravdu 
víc než slušná nabídka na trhu pro ty, kdo si chtějí skutečně 
pochutnat. K radosti pořadatelů soutěže i celé hodnotitelské 
komise se kvalita, senzorické vlastnosti, a především chuťové 
parametry potravin přihlašovaných do soutěže rok od roku 
zlepšují, což dokládá v průměru letošní již zhruba 75% úspěš-
nost nominovaných potravin při současně neustále se zvyšují-
cích nárocích hodnotitelů. Čeští potravináři tak i v nelehkých 
podmínkách na našem trhu osvědčují svou skutečně vysokou 
profesionalitu a ohromný fortel i um. Lze si tedy jen přát, aby se 
tento trend udržel i do budoucna, a čeští potravináři si k tomu 
určitě zaslouží i to, aby naráželi na co nejméně byrokratických 
překážek, které jim mnohdy zbytečně ztrpčují život. 

Ti, kteří si chtějí na báječných potravinách od českých 
výrobců výtečně pochutnat a srovnat případně své vlastní 
chuťové preference s verdiktem odborné i dětské  poroty, 
naleznou seznam všech letos i dříve oceněných potravin, 
jakož i další důležité informace, na www.ceskachutovka.cz či 
www.facebook.com/ceskachutovka. K dispozici zájemcům 
je rovněž nově vytvořená Databáze vítězů České chuťovky 
a Dětské chuťovky www.mark-as.cz/chutovka.

Ing. Josef Sléha, CSc.,
SYMPEX GROU P, s. r. o.

�

Česká chuťovka
má energii na rozdávání

Rytířem české chuti 2018 se stal Jaroslav Nechvátal z Café Charlotte z Železné Rudy. Firma je vyhlášená svými chuťově mimořád-
nými a kvalitními cukrářskými výrobky a v  České chuťovce boduje tradičně již několik let
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Ilustrační záběry z předávání cen Česká chuťovka 2018
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Držitelé ocenění 
Česká chuťovka 2018

Česká chuťovka 2018
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

Antonín Halouzka – pekařství, s. r. o. Bramborové placky náplň makovošvestková

BEAS, a. s. Český koláč; Koláček s náplní borůvkovou

Globus ČR, k. s. Královský koláč 720 g / krájený 120 g

Goldovo pekařství – Radim Honč Gold tyčinky – Cibulové

JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o. Vánoční směs velká, 690 g

Karlovarská pekárna s. r. o. Chléb Kolonáda; Pečivo kváskové – bonela

KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o.

Chléb rustik se sladem 540 g
Victorky 40 g

MEDMORAVIA s. r. o. Medové placičky

Pekařství-cukrářství Martina Harnošová Slovácké šátečky

PENAM, a. s.
Beránek perníkový s polevou světlou 400 g; Chléb Quinoa;
Jesenický chléb 500 g; Sladké vánoční cukroví s máslem
350 g

Penny Market s. r. o. Chléb kvasový 500 g pšenično-žitný Karlova koruna

POLANSKÝCH, s. r. o. Koláč chodský

UNITED BAKERIES a. s. Odkolkův pecen

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y
Globus ČR, k. s. Dort vlašský ořech 1400 g

JaJa Pardubice s. r. o. KOKOSKA

Nechvátalová Eva – Café Charlotte Čokoládová Charlottka; Cheesecake; Větrník

POEX Velké Meziříčí, a. s. Mandle Coconut; Mandle Zabaione

POLANSKÝCH, s. r. o. Perník s povidly

M L É Č N É  V Ý R O B K Y

Bohušovická mlékárna, a. s. Bohunka s čokoládou a višněmi
Skyr višeň-čokoláda 140 g

Jaroměřická mlékárna, a. s. Jaroměřické žervé 100 g; Staročeský Tučný tvaroh 250 g

KROMILK, a. s. Čerstvý sýr Pikant; Čerstvý sýr Rajče-bazalka

Mlékárna Hlinsko, a. s. Jesenka 75 g; Pikao 75 g

Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o.
Kysaná smetana z Valašska 15%
Smetanový jogurt Premium čokoládový
s jahodami 8%

Mlékárna Žirovnice spol. s r. o. Balsýr 200 g vakuově baleno
Nakládaný Balsýr v oleji s olivou a paprikou 380 g

Penny Market s. r. o.
Dezert se šlehačkou čokoládový 200 g Boni
Jogurt ovocný 400 g Boni příchuť Stracciatella
Jogurt smetanový 150 g Boni příchuť Jahoda

TANY, spol. s r. o. TANY Tavený sýr DELICATO 150 g

TIPAFROST, a. s. Gladiátor 110 ml; Jahůdka 50 ml

M A S N É  V Ý R O B K Y

BIVOJ a. s. FRESH Šunka; Klobása s medvědím česnekem

BOCUS, a. s.
Chalupářská klobása; Játrová paštika v alobalu; 
Kyšperské párky; Šunka s medem – šunka nejvyšší 
kvality

FRIGONOVA s. r. o. KUŘECÍ MASOVÉ KULIČKY S BYLINKAMI, 
PAPRIKOU A KUSKUSEM

Globus ČR, k. s. Gothajský salám Globus; Tyrolský salám Globus; 
Vepřové maso Globus

Hamé s. r. o. HAMÉ Select – Pomazánka Tuňák 
Trhané maso Originál

Jatka Lanškroun, s r. o. Anglická slanina; Gothajský salám; Jaternicový prejt; 
Mini utopenci; Moravský bok

Klášterecké masné pochoutky, a. s. Farmářská škvarková pomazánka; 
Farmářský špalek; Tlačenka

Kostelecké uzeniny a. s. SNAQ mini salámky se sýrem Gran Moravia 60 g

Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a. s.
Bílá Královna; Fiesta; Chorizo; Krahulecká klobása;
Krahulecká klobása jemně pálivá; Šunkové koleno 
PREMIUM

Krušnohorské uzeniny J + J Radoš s. r. o. Paštika s ořechy hrubozrnná

Maso Jičín s. r. o. Staročeské párky

MASO UZENINY POLIČKA, a. s. CARPACCIO; UHERSKÁ KLOBÁSA

PEJSKAR & spol., spol. s r. o. Královský fuet; Pastrami

Penny Market s. r. o.

Biftek tatarský 250 g Dobré maso; Klobása uherská 240 g
Řezníkův talíř; Párky debrecínské 200 g Řezníkův
talíř; Paštika Bruselská 150 g Řezníkův talíř; Paštika 
mandlová 150 g Řezníkův talíř; Pečeně kladenská krájená
100 g Řezníkův talíř; Salám Herkules krájený 100 g 
Řezníkův talíř; Salám Lyonský 100 g Řezníkův talíř; 
Špekáčky výběrové 600 g Řezníkův talíř; Šunka nejvyšší
jakosti 100 g Řezníkův talíř

Petr Landa Uzeniny Beta
Anglická nelisovaná slanina; Delikatesní pikant salám; 
Iberijská slanina speciál; Moravské uzené z udírny; 
Pečená šunka 5* výběrová; Zauzený šunkový salám

SKALIČAN a. s. Anglická slanina lisovaná; Komínový bok; Pirožky 
pikant; Vídeňské párky se sýrem

STEINEX a. s. Hot dog chilli 70 g; Hot dog klasik DelibyShell; 
Hot dog sýrový 70 g

Steinhauser, s. r. o.
Florentino – salám s lískovými ořechy; 
Jednohubková tvarůžková klobása; Pražská šunka
Vysočina Republika

Uzeniny Příbram, a. s. Vysočina

VÁHALA a spol. s r. o. výroba a prodej 
masných a lahůdkářských výrobků

Gothaj od Slaniny
Nejlepší šunka – nejvyšší jakosti

VINECO – Vinné sklepy Chomutov s. r. o. KANČÍ RILLETTES

Vodňanská drůbež, a. s. Kuřecí řízečky ze steaku smažené; Originál česká 
klobása; Originál česká šunka z kuřecích prsních řízků

O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y
Bouda 1883 – Originál ze Znojma,
Zuzana Boudová

Znojemský angrešt extra džem 
Znojemský rybíz červený extra džem

Chuť Moravy s. r. o. Meruňkový džem

TITBIT, s. r. o. CIBURGER

VITAL Czech s. r. o. Cibule kuchyňská (žlutá, červená)

N E A L K O H O L I C K É  N Á P O J E

Hana Bartoníková
100% Hroznový mošt z odrůdy Frankovka
100% Hroznový mošt z odrůdy Ryzlink rýnský
Sirup z levandule lékařské; Sirup ze sladkovišní

Richard Stacha Levandulový sirup

TOPNATUR s. r. o. Horký francouz TOPNATUR

P I V A
Ing. Aleš Šmerda Vildenbergský Světlý Ležák

Pivovar Chotěboř s. r. o. Chotěboř Originál; Chotěboř Polo

Pivovar Nad Kolčavkou a. s. Kolčavka Gingi Beer 14% hmot.
Kolčavka Libeňský datel 11% hmot.

PIVOVAR SVIJANY, a. s.
Svijanská Desítka 10 %; Svijanský Kníže 13 %; Svijanský
Máz 11 %; Svijanský Rytíř 12 %; Svijany „450“; Svijany 
20 % – speciální výroční pivo

Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s. Bakalář řezaná desítka

Žatecký pivovar, spol. s r. o. Plavčík

V Í N A
Templářské sklepy Čejkovice, 
vinařské družstvo

Sang Real Sekt Brut
Sang Real Sekt Demi Sec

VINAŘSTVÍ VALTICKÉ PODZEMÍ 
s. r. o.

Hibernal 2017, výběr z hroznů, č. š. 1736
Rulandské bílé 2017, kabinet, č. š. 1721
Sauvignon 2017, pozdní sběr, č. š. 1716
Veltlínské zelené 2017, pozdní sběr, č. š. 1730

VINIUM a. s. Dornfelder, pozdní sběr 2016; Pálava, pozdní sběr 2017;
Ryzlink vlašský

VÍNO BLATEL, a. s. Merlot, výběr z hroznů 2016
Muškát moravský, pozdní sběr 2017

L I H O V I N Y
David Žolnerčík Žihadlo Speciál Cherry

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

Amylon, a. s. Vanilkový kypřicí prášek 12 g Amylon 
(bezfosfátový, bez lepku)

BAPA s. r. o. Hovězí maso se špenátem, bramborový knedlík 
Svíčková na smetaně, houskový knedlík

Jan Zykmund Like chips s příchutí slaniny; Like chips solené

KAND s. r. o. Hořčice kremžská Malva 350 g; Hořčice plnotučná 
Malva 350 g; Kečup KAND Tomato sladký 520 g

Kaufland Česká republika v. o. s.
K-Classic bramborový salát, 150 g; K-Classic pikatní
sýrová pomazánka s česnekem 150 g; K-Classic
Vlašský salát 150 g

Knedlíky Láznička s. r. o. Hanácké zelňáky Láznička; Svatební knedlík Láznička

MEDMORAVIA s. r. o. Med lipový

Penny Market s. r. o.

Kečup jemný 530 g San Fabio; Müsli 50 % ovoce&
ořechy&semínka 500 g Crip Crop; Zapékané müsli 
kokos/čoko 350 g Crip Crop; Zapékané müsli ořech 
350 g Crip Crop; Zapékané müsli sušenka/
slaný karamel 350 g Crip Crop; Zapékané müsli 
višeň&brusnice 350 g Crip Crop; Zapékané
müsli 3 druhy čokolády 350 g Crip Crop

RUPA, spol. s r. o. RUPA Flapjack – ovesná tyčinka

SVOBODA – výroba domácích 
knedlíků, s. r. o. Knedlíky s borůvkovou náplní

TOPNATUR s. r. o. Probio kaše TOPNATUR kokos s belgickou čokoládou

Uzeniny Příbram, a. s. Škvarková pomazánka
 

Dětská chuťovka 2018
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

Goldovo pekařství – Radim Honč Gold tyčinky – Sluníčkové
(celozrnné špaldové se slunečnicí)

HAVLÍK OPAL spol. s r. o. Trvanlivé tyčinky se sýrem a solí – Cibulkové
MEDMORAVIA s. r. o. Medové placičky

PENAM, a. s. Špička s náplní jablečnou 100 g
Špička s náplní jahodovou 100 g

UNITED BAKERIES a. s. Kobliha sněhulák
C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

BEAS, a. s. Ananasový terč
KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o. Linecké celozrnné pečivo v dóze 330 g

Nechvátalová Eva – Café Charlotte Čokoládová Charlottka
M L É Č N É  V Ý R O B K Y

Mlékárna Hlinsko, a. s. Kravík vanilkový 250 ml

Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o. Acidofilní mléko vanilkové s cereáliemi 
a lněnými semínky

M A S N É  V Ý R O B K Y
BIVOJ a. s. FREE šunka
PEJSKAR & spol., spol. s r. o. Salámové bonbóny
Petr Landa Uzeniny Beta Zauzený šunkový salám
SKALIČAN a. s. Skalická šunka
Steinhauser, s. r. o. Telecí párky pro děti
Vodňanská drůbež, a. s. Kuřecí nugety křupavé smažené; Kuřecí Safari smažené

O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y
Hamé s. r. o. Hamánek jablko s dýní

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y
Fit, zdraví, výživa Dandelion Root – pampelišková kávovina
Knedlíky Láznička s. r. o. Hanácké zelňáky Láznička; Svatební knedlík Láznička
MEDMORAVIA s. r. o. Med lipový

Penny Market s. r. o. Bertík 250 g Crip Crop; Čoko kuličky 250 g 
Crip Crop; Čoko mušličky 250 g Crip Crop

RUPA, spol. s r. o. RUPA Flapjack – ovesná tyčinka
TIPAFROST, a. s. Pastelka pomeranč; Upír

Cena novinářů 2018
Výrobce Název výrobku

Antonín Halouzka – pekařství, s. r. o. Bramborové placky náplň makovošvestková

MASO UZENINY POLIČKA, a. s. CARPACCIO

Petr Landa Uzeniny Beta Iberijská slanina speciál
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Ilustrační záběry z předávání cen Česká chuťovka 2018
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A ODBORNÁ KOMISE SOUTĚŽE 

POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

A MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

UDĚLUJÍ

OCENĚNÍ
pro dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2018

..............
..............

..............
..............

..............
..

Ing. Josef Sléha, CSc. 

jednatel 

SYMPEX GROUP s. r. o.

..............
..............

..............
..............

..............
..

Milan Štěch 

předseda Senátu 

Parlamentu České republiky

..............
..............

..............
..............

..............
..

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 

předsedkyně 

hodnotitelské komise

AHOLD Czech Republic, a. s.

Královský koláč 720 g / krájený 120 g

V KATEGORII PEKAŘSKÉ VÝROBKY 

SPOLEČNOSTI

Globus ČR, k. s.

V Praze dne 11. října 2018

A ODBORNÁ KOMISE SOUTĚŽE 

POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

A MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKYUDĚLUJÍOCENĚNÍpro dobrý tuzemský potravinářský výrobek
ČESKÁ CHUŤOVKA 2018

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

........................................................................Milan Štěch předseda Senátu Parlamentu České republiky

........................................................................
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. předsedkyně hodnotitelské komiseAHOLD Czech Republic, a. s.

Dort vlašský ořech 1400 gV KATEGORII CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY SPOLEČNOSTIGlobus ČR, k. s.
V Praze dne 11. října 2018

A ODBORNÁ KOMISE SOUTĚŽE 
POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

A MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

UDĚLUJÍ

OCENĚNÍ
pro dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2018

........................................................................

Ing. Josef Sléha, CSc. 

jednatel 

SYMPEX GROUP s. r. o.

........................................................................

Milan Štěch 

předseda Senátu 

Parlamentu České republiky

........................................................................

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 

předsedkyně 

hodnotitelské komise

AHOLD Czech Republic, a. s.

Gothajský salám Globus
V KATEGORII MASNÉ VÝROBKY 

SPOLEČNOSTI

Globus ČR, k. s.

V Praze dne 11. října 2018

A ODBORNÁ KOMISE SOUTĚŽE 

POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

A MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

UDĚLUJÍ

OCENĚNÍ

pro dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2018
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Zájem spotřebitelů o kvalitní maso určené pro vaření či 
grilování neustále roste. Jak však dokázat nabídnout 

a připravit vše dle požadavků? Dokáže kupující zhodnotit 
kvalitu masa či vhodnost jednotlivých částí pro konkrét-
ní kulinární úpravy? Nejen na tyto otázky hledal odpově-
di již 9. ročník konference pracovníků masného průmyslu 
MEATING 2018, který se konal v Brně.

Každé odvětví potřebuje své výroční setkání, kde zazní 
aktuální informace o legislativě, trendech i nových příleži-
tostech pro rozvoj. V masném průmyslu se takové setkání 
uskutečnilo již podeváté dne 30. října 2018 v OREA Hotelu 
Voroněž v Brně. Konference, spojená se společenským 
večerem, se však letos zaměřila na současného klienta a jeho 
potřeby. Na způsoby prezentace výrobků, způsob představení 
tradičních i netradičních receptur v masném průmyslu.

Ať už to bylo novým tématem, vhodně zvoleným 
odborným programem nebo atraktivním večerem plným 
ocenění nejúspěšnějších osobností z oboru a vítězů soutěže 
Řeznicko-uzenářská prodejna roku, MEATING 2018 
zaznamenal oproti loňskému ročníku nárůst posluchačů. 
Sešlo se zde přes 450 profesionálů z fi rem i odborných škol 
z oblasti masného průmyslu. Jak odborný program, tak orga-
nizace a průběh večera získaly převážně pozitivní ohlasy.

Čestná členství ČSZM, nejvýznamnější individuální 
ocenění ČSZM za celoživotní přínos pro obor zpracování 

masa, si letos převzali vážení pánové MVDr. Vladimír 
Novák, Ing. Zdeněk Antoň a pan Jan Vávra. Mistrem oboru 
za rok 2018, což je ocenění ČSZM udělované za odbornost 
a mimořádné profesní úspěchy v oboru zpracování masa, byl 
vyhlášen Ing. Josef Basík. Velmi prestižní ocenění také byla 
předána zástupcům naší nastupující generace: Vojtěch Tichý, 
SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava (Nejlepší učeň oboru 
zpracování masa pro rok 2018), František Fillner, SPŠ a SOŠ 
Podskalská (Nejlepší student oboru zpracování masa pro rok 
2018) a Mgr. David Závodský, VFU Brno (Nejlepší diplo-
mová práce v oboru zpracování masa pro rok 2018). Všem 
těmto osobnostem a mladým nadějím našeho oboru osobně 
gratuloval a ocenění předal pan Karel Pilčík, předseda ČSZM.

S marketingem, který byl nosným tématem dopolední 
části odborného programu, souvisí i nový doplněk celé akce – 
prezentace „Moderní trendy v prodejních prezentacích masa 
a masných polotovarů“. Tato prezentace na vysoké úrovni 
byla zajištěna zahraničními kolegy ze společnosti RAPS 
a mezi návštěvníky měla velký úspěch. Jak v závěru dne řekl 
předseda svazu, pan Karel Pilčík: „Věřím, že i vy jste se při jejím 
sledování mohli něčemu praktickému přiučit, a děkuji všem 
fi rmám, které k této akci poskytly suroviny, i společnosti, která 
akci odborně zaštítila.“

Mezi další novinky, které byly během celé konference 
připomínány a měly i prostor při slavnostním večeru, pat-
řily květnový 1. ročník MASOBRANÍ – svátku masa a také 
nové kampaně JE TO MASO! a BUDE TO MASO! Odpo-
vědi vyznamenané mládeže, následně i prezentační videoklip 
z obou těchto kampaní byly zajímavým zpestřením slavnost-
ního večera a možná i ukázaly cestu, jak bořit mýty o mase 
a jak dostat mládež k řemeslu.

Dále mohli účastníci sdělovat své postřehy a přání díky 
nové komunikační platformě SLIDO, která si jak v době 

MEATING 2018
Společná fotografi e všech oceněných kolegyň a kolegů s panem Karlem Pilčíkem, předsedou ČSZM
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přednášek, tak i v době slavnostního večera získala značnou 
oblibu u účastníků konference. Účastníci pomocí příslušné 
aplikace mohli s využitím svých mobilních telefonů odesílat 
anonymní nebo podepsané dotazy a komentáře zobrazované 
na zobrazovacích plátnech, odkud je moderátoři předkládali 
přednášejícím. Vážné dotazy se tu střídaly s humornými, např. 
na téma cechovních norem. Mezi ty seriózní můžeme počítat 
například dotaz na pana ústředního ředitele SVS Zbyňka 
Semeráda, jak hodnotí rizika z masa z domácích porážek, 
které se nelegálně dostává do trhu bez veterinární prohlídky. 
Marketingoví specialisté pak byli tázáni, proč vegani nazývají 
analogy uzenin jejich původními názvy, jak např. párek a jak si 
v této souvislosti vysvětlit, že i tyto názvy spojené s masem jim 
nevadí. Z kategorie odlehčených příspěvků z řad posluchačů 
pak bylo konstatování na závěr příspěvku o agresivitě vegeta-
riánské lobby vůči potravinám živočišného původu, že „vege-
tarián“ je staré indiánské označení pro špatného lovce. 

Karel Pilčík, předseda představenstva Českého svazu 
zpracovatelů masa, jenž Meating 2018 zahájil a společně 
s moderátorkou Zuzanou Hodkovou uváděl i jeho spole-
čenský večer, tak mohl mít z vydařené akce oprávněnou 
radost. Nemenší radost měli i zástupci krajských vítězů sou-
těže Řeznicko-uzenářská prodejna roku a vítěz absolutní: 
Řeznictví HM Globus Plzeň – Chotíkov.

Letošní ročník konference si můžete zpětně připomenout 
pomocí fotografi í a videí umístěných na webu akce www.cszm-
-meating.cz. Příští konference –  MEATING 2019 se pro velký 
úspěch uskuteční opět v podzimním čase v Brně. Těšíme se na 
naše další společné setkání!

Český svaz zpracovatelů masa

�

Řeznictví HM GLOBUS Plzeň – vítěz soutěže Řeznicko-uze-
nářská prodejna roku 2018 přebírá diplom a ceny od ČSZM, 
MZe a společnosti FESCHU

Moderní trendy v prodejních prezentacích masa a masných 
polotovarů na Meatingu představila fi rma RAPS

Nejlepším studentem oboru zpracování masa pro rok 2018 byl 
vyhlášen František Fillner (SPŠ a SOŠ Podskalská)

(Ka)Brňáci M. Klanica a J. Steinhauser v družné diskuzi

Slavné osobnosti na Meatingu – tolik zkušeností z oboru zpra-
cování masa pohromadě jinde neuvidíte
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MVDr. Šotola s. r. o.
Akreditovaná laboratoř č. 1086

Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 767 01
Tel./fax: 573 330 281

 Mobil: +420 602 716 658, +420 603 882 871
E-mail: jan_sotola@volny.cz 

GARANCE

Akreditace Českého institutu
pro akreditaci č. 1086 (laboratoř). 
Povolení SVS ČR dle zák. 166/99 Sb.,
o veterinární péči...
Zapojení do mezinárodního systému
testování způsobilosti laboratoří.

PROVÁDÍME:
� ANALYTIKA
  –  senzorické zkoušení potravin,
 –  mikrobiologické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, 

kosmetických výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků 
prostředí,

–  chemické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, kosmetických 
výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků prostředí,

 –  laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě,
 –  kompletní analýzy nutričních hodnot potravin.

Laboratorní kontrola hygieny prostředí,
 –  klimatizovaný svoz laboratorních vzorků zdarma.

� PORADENSTVÍ
–  tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP, BRC, IFS 

a systému jakosti dle ISO 9001:2008, včetně vypracování 
dokumentace,

 –  konzultace a činnost odborných pracovníků laboratoře
přímo v místě fi rmy žadatele,

 –  činnost a konzultace v rámci systémů jakosti, legislativních 
a normovaných předpisů,

 –  konzultace a vyšetřování v rámci vstupní, mezioperační 
a výstupní kontroly a další odborné konzultace a školení 
zaměstnanců pro obchodní, potravinářské fi rmy.

� EKONOMIKA
 – laboratoř je plátcem DPH,
 –  možnost stanovení doby splatnosti faktur dohodou s laboratoří,
 –  stabilita cen laboratorních vyšetření,
 –  možnost množstevní slevy dle rozsahu zakázky.

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků,

hodně štěstí a úspěchů v roce 2019

a děkujeme všem našim obchodním partnerům

za spolupráci v letošním roce.

www.vomaub.cz

pf 2019
Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za spolupráci

v roce 2018

a do nového roku 2019

přejeme mnoho osobních

i pracovních úspěchů.
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www.jatkycb.cz

plně v českých rukách, a za tuto dobu 
se nám podařilo vybudovat 
stabilní a spolehlivou společnost. 
Porážíme prasata pouze z tuzemských 
chovů a dlouhodobě se držíme 
na třetím místě v počtu poražených zvířat 
v rámci ČR. 

Nabídkový ceník naleznete na www.jatkycb.cz

Těšíme se na případnou spolupráci a přejeme Vám 
hodně štěstí v profesním i osobním životě.

PF 2019
JATKY ČESKÝ BROD a. s.
Jateční 316, 282 01 Český Brod

l ě

JATKY
ČESKÝ BROD

a. s.
JSME NA TRHU
20 LET, 

Naše chutná PAŠTIKA S OŘECHY HRUBOZRNNÁ

získala ocenění Česká chuťovka 2018a 2018získala ocenění Česká chuťovkzískala kka 2018a 2018

PŘEJEME VŠEM NAŠIM OBCHODNÍM PARTNERŮM A ZÁKAZNÍKŮM

HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ CELÝ ROK 2019
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 Hydrokoloidy 
a jejich využití 

v potravinářství 
– 1. část

Ing. JIŘÍ HOTZKÝ

Již odedávna jsou hydrokoloidy běžně využívány v mnoha 
lidských činnostech. Namátkou lze uvést používání škro-

bů nebo mouk k zahušťování omáček, želatiny v reprografi i 
či k výrobě rosolů. Široké využití hydrokoloidů z mořských 
řas, tak jak je odedávna využíváno v jihovýchodní Asii, se 
u nás sice neujalo, ale přesto agar je oblíbenou surovinou na-
příklad v cukrovinkářství. Také například využívání arabské 
gumy pro výrobu lepidla nebo pro tzv. gumírování jádrovin 
před dražováním přetrvalo dlouho až do dnešní většinové ná-
hrady upravenými škroby.

Hydrokoloidy (také jim říkáme gumy) jsou polysa-
charidy a proteiny, které mají vlastnosti, pro které jsou vyu-
žívány, a to zejména tvořit s vodou gely, zahušťovat, bránit 
tvorbě krystalů ledu nebo cukrů, stabilizovat pěny, disperze 
či emulze, bránit unikání aromat a další.

Hydrokoloidy získáváme:
�  z rostlin – arabská guma, guma ghati, guma karaya, tra-

gacanth jako rostlinné výměšky. Ze semen karubin, guma 
guar, guma tara a guma tamarind. Konžak z hlíz. Škroby, 
pektiny a celulózy z různých částí rostlin. Rostlinné proteiny,

� z mořských řas – agar, karagenany a algináty,
� mikrobiální cestou – kurdlan, xanthan, dextran, gelan,
�  živočišné – želatina, kaseináty, chitosan, bílkoviny vaječ-

ného bílku,
�  chemickým a fyzikálním zpracováním – jiných přírod-

ních surovin, zejména celulózy.

V tomto stručném přehledu nejsou jistě uvedeny 
všechny dnes využívané hydrokoloidy a další nové jsou ve 
fázích výzkumu. Jen modifi kací škrobů je uvedeno 15 variant, 
přičemž každá zahrnuje více druhů a stále jsou vyvíjeny další. 
Co se týká gum vyráběných z mořských řas, z každého druhu 
řasy se získá surovina jiných vlastností. Pochopitelně závisí 
i na způsobu zpracování přírodních surovin.

Časté využití hydrokoloidů je pro tvorbu gelů. Běžně 
jsou tak využívány třeba želatina, agar, pektin, alginát 

a karagenan. Každý gel má jiné vlastnosti a hodnotí se mimo 
potřebného množství a ceny zejména síla a pružnost gelu, 
jeho opětovná rozpustnost, čirost, potřeba dalších látek ke 
vzniku gelu jako například solí nebo v případě pektinu cukru, 
pH, odolnost gelu vůči kyselinám.

Velmi používané jsou hydrokoloidy ke stabilizaci emulzí, 
kde fungují především jako zahušťovadla, a/nebo vytvořením 
ne-newtonovské reologie kontinuální fáze.

Při použití více hydrokoloidů lze využít jejich synergis-
mus, kdy se dá snížit finanční náročnost a vlastnosti gelu 
upravit dle potřeby. Takovým příkladem je použití směsi karu-
binu, xanthanu a karagenanu, kdy se dosáhne gelu výborných 
vlastností s nejmenším množstvím surovin a nejmenšími 
fi nančními náklady.

Když se dva hydrokoloidy spojí, může dojít ke srážení 
nebo k tvorbě gelu nebo vytvoří v závislosti na prostředí roz-
pustné nebo nerozpustné komplexy. Když se dva hydroko-
loidy nespojí, pak při nízkých koncentracích vytvoří zdánlivě 
homogenní jednu fázi, zatímco při vyšších koncentracích se 
rozdělí na dvě fáze, z nichž každá je s převážnou koncentrací 
jednoho z nich.

Pro potravinářského technologa je každé použití hydro-
koloidů velkou výzvou. Ač se zdá jednoduché použít je „dle 
kuchařky“, stačí změna v pH, obsahu solí, obsahu bílkovin, 
nemluvě o drobné odchylce v kvalitě dodané gumy a výsledek 
může být bolehlav. A jakmile se pokusíme vyvinout nové slo-
žení, dostáváme se vždy do neznámého území a je třeba velmi 
opatrně sledovat, co se s naším vzorkem děje s časem za před-
pokládaných podmínek skladování a užívání. Již nepatrné 
změny v koncentraci a zejména při použití zároveň více než 
jednoho hydrokoloidu může přinést hodně rozdílné vlastnosti 
výrobku. Zato nové úspěšné využití je pro technologa jako 
zisk medaile.

A alespoň trochu o některých hydrokoloidech:

Alginát

Alginát je získáván z hnědých mořských řas. Roční 
výroba dosahuje téměř 40 tis. tun ročně. Hlavní používaná 
forma je sodium alginát. Propylen glykol alginát je odolný 
vůči působení kyselin, ve kterých je rozpustný. Algináty jsou 
rozpustné ve studené vodě. Vystavené působení vápenatých 
iontů vytváří gel. K tomu nepotřebují ani zahřátí, ani ochla-
zení, jak tomu je zapotřebí u většiny želírujících gum. Pro 
zpomalení vytváření gelu je k vápenaté soli důležitý takzvaný 
sekvestrant (také zde nazývaný zpomalovač, tím může být 
například fosforečnan nebo citran). Pro postupné uvolnění 
vápenatých iontů a postupné tuhnutí gelu se používá glu-
kono-delta-lakton – GDL.

Jedinečnou vlastností alginátových gelů je jejich tvorba 
za pokojové teploty a stálost za horka. To je využíváno tam, 
kde bude výrobek dále tepelně opracováván.

Pro tvorbu alginátových gelů se používá několik rozdílných 
způsobů:

Kombinace alginátu, pomalu působící vápenaté soli 
a sekvestrantu, který váže volné vápenaté ionty – běžně fos-
forečnany nebo citrany. Tak se pomalu uvolňují vápenaté 
ionty například ze síranu a jsou hned sekvestranty vázány. 
V kyselém prostředí uvolňování vápenatých iontů probíhá 
rychleji. Až se sekvestrant vyčerpá, následuje tvorba gelu. 
Tak si lze proces časově plánovat dle potřebné technologie.

Při využití difuze vápenatých iontů z roztoku povrchem 
menších tvarů hmoty s obsahem alginátu se vyrábí například 
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tzv. alginátové třešně jako cukrářská vložka. Zde se většinou 
používá roztok chloridu vápenatého.

Difuzi lze využít i tak, že se ve hmotě smísí alginát 
a vápenatá sůl v neutrálním prostředí nerozpustná. Na hmotu 
se nechá působit kyselina, která postupně proniká dovnitř 
a postupně uvolňuje kalciové ionty, a dochází ke gelovatění.

Horký způsob spočívá ve smísení alginátu, vápenaté soli 
a sekvestrantu a zahřátí na vysokou teplotu, která nedovoluje 
vytvořit gel. Ten se vytvoří až po ochlazení. Novým zahřátím 
se již gel nerozpouští.

Zajímavý je algináto-pektinový gel. Směs alginátu s HM 
pektinem (vysoce methoxylovaný pektin) za pH pod 3,8 
vytváří gel, které lze zahřátím rozpustit a opětovným ochla-
zením znovu vytvářet. Ovšem kvůli snadnému rozkladu při 
nízkém pH za vyšších teplot je třeba tento proces zkrátit.

Při rozpouštění alginátu je důležité ve vodě vytvořit vír 
a do něj pomalu za stálého míchání jej sypat a míchat, dokud 
není řádně rozpuštěný, což dle druhu trvá až 30 minut. Ovšem 
lépe je předem alginát smísit třeba s práškovým cukrem nebo 
zvlhčit glycerínem nebo alkoholem.

Alginát ve formě suchého prášku může při skladování 
v suchu, chladu a tmě podržet kvalitu několik měsíců. Po delší 
době skladování je třeba počítat se změnami kvality a pro pří-
padné použití je třeba udělat testy použitelnosti. U vodných 
roztoků zvláště v kyselém prostředí či za působení slunečního 
světla může docházet k urychlené degradaci.

Využití alginátů v potravinářství
 
Algináty se běžně používají na výrobu restrukturova-

ných tvarů. A to z mletých mas různých druhů včetně ryb nebo 
korýšů. Tak se vyrábí například kuřecí nugety nebo „masové“ 
kousky do konzerv pro domácí mazlíčky. Pro spojení zde 
může být použit alginát, kyselina mléčná nebo GDL, mléčnan 
vápenatý a uhličitan vápenatý.

Podobně se tak vyrábí náplň do oliv.
Zahušťovací vlastnosti alginátů se využívají pro výrobu 

topingů, omáček či salátových dresingů. Dobře stabilizuje 
šlehačku.

V mražených smetanových krémech a sorbetech brání 
nárůstů vodních krystalů. Tam, kde je použito více syrovátky, 

Jiří�Hotzký

ARSCI

JSOU�ROSTLINY�K�JÍDLU?

JIŘÍ HOTZKÝ:
„Tato dlouho očekávaná publikace již vyšla! Přináší vám na základě ověřených závěrů 
posledních let výzkumů informace, jak které součásti potravin na člověka působí. Uka-
zuje se, že zažité představy jsou zcela mylné a že jsme si tak poškozovali zdraví. Pře-
čtěte si, jaká je pravda o antioxidantech a vitaminech, o olejích, sádle a vejcích. O sóje 
a fazolích. O zelenině, bramborách…  Potravinový odborník i konzument v ní nalezne 
spoustu zajímavých a zásadních skutečností a také podnětů k tomu, jak potraviny 
vybírat a připravovat zdravěji než dosud. Dozvíte se o nebezpečích, která běžně potra-
viny skrývají a jež jsou spotřebitelům zamlčována, a o nebezpečích, kterými z nezna-
losti ubližujeme sobě i svým dětem a která nám po léta kradla naše zdraví.“

omezuje nárůst krystalů laktózy. Také zpomaluje odtávání 
zmrzliny.

Přídavek velmi malého množství propylen glykol algi-
nátu při výrobě piva pomáhá vytvářet stabilní hustou pěnu.

V cukrářství jsou oblíbené instantní krémy a různé 
dezerty. Jejich chuťový vjem je plnější než ze želatiny, která se 
v ústech teplem rozpouští.

Pokračování příště.

 �

Jsou rostliny k jídlu?
J A K  S E  Z D R A V Ě  S T R A V O V AT  A   V Y H N O U T  S E  P O T Í Ž Í M
N E J E N  P Ř I  R O S T L I N N É  S T R A V Ě
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Olejniny 
v naší stravě

– 1. část
Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Nedostatkové nenasycené mastné kyseliny neboli zdra-
vé tuky, v nich rozpuštěné vitaminy, potřebná vlákni-

na ve vodě nerozpustná i rozpustná a v neposlední řadě 
bílkoviny s vhodným aminokyselinovým složením – to jsou 
olejniny, resp. jejich olejnatá semena. Znamenají potřebné, 
z hlediska výživy doporučované a v mnoha jídelníčcích nás 
Čechů chybějící látky. Všichni tato malá a nenápadná se-
mínka známe, ale málo je jíme. Konzumujeme jich mnohem 
méně, než bychom měli, a přitom jsou tak dostupná – k zakou-
pení v malých sáčcích snad v každém obchodě s potravinami. 

Olejniny jako zdroj rostlinných olejů

Existuje několik desítek druhů rostlin, z jejichž plodů 
a semen lze získat olej. Ale ne všechny se řadí primárně mezi 
olejniny. Některé se používají na výrobu jedlých olejů pro-
cesem jejich lisování. To probíhá buď za studena nebo za 
tepla v jedno- nebo dvoustupňovém postupu z plodů, jež jsou 
předem mechanicky nebo termicky upraveny. Podle způsobu 
lisování se odvíjí kvalita a množství získaného oleje. 

Nejznámější plodiny ze skupiny olejnin pěstovaných pro 
zisk oleje jsou palma olejná, řepka, bavlník, sója, slunečnice 
a olivovník. V ČR platí technická norma stanovující společné 
požadavky na jakost, kontrolu a dodávání veškerých olej-
natých semen zbavených semenných obalů a určených pro 
výrobu jedlých olejů. Je to ČSN 46 2300-1 a vztahuje se na 
celá semena olejnatých plodin.

Tabulka č. 1 Třídění olejnatých semen

Druh Skupina Podskupina

Olejnaté 
semeno

mák

modrý

bílý

barevný*

slunečnice

tykev

sezam

len

hořčice
bílá

černá

* barevný: šedý, oranžový, okrový, růžový

Olejniny pro přímou konzumaci 
jejich semen

Další skupinou olejnin jsou rostliny s takovými semeny, 
která jsou chutná a vhodná pro přímý konzum. Sem patří 
kokos, slunečnice, podzemnice olejná, mák, sezam, len, sója, 
ořechy, tykev, chia, konopí a mnohé další. Olejnatá semena 
určená k přímé spotřebě popisuje vyhláška č. 329/1997 Sb., 
v platném znění, která pod pojmem olejnatá semena defi nuje 
suchá, čištěná a tříděná semena olejnin neloupaná nebo lou-
paná, určená pro přímou spotřebu a člení je na skupiny a pod-
skupiny.

Olej, výlisky a způsoby použití

Botanicky patří olejniny do různých čeledí: jsou to rost-
liny vytrvalé i jednoleté, v ozimých i jarních formách, rostoucí 
v subtropech i v mírném pásmu. Tedy velmi různorodá sku-
pina, jejímž pojícím prvkem je schopnost rostlin hromadit 
tuk ve svých plodech – semenech nebo v jiných částech, a to 
v takovém množství, že je ekonomicky výhodné jejich průmy-
slové zpracování. Světově nejvýznamnějšími jsou sója, řepka 
a palma olejná na výrobu oleje pro potravinářské a technické 
účely. Vedlejší produkty olejářského průmyslu, tzv. výlisky, 
jsou hodnotným krmivem obsahujícím vysoké množství bíl-
kovin. Jinými slovy pokrutiny a extrahované šroty se použí-
vají jako bílkovinné komponenty krmných směsí, případně 
pro produkci biopaliv nebo jako náhrada dřevních pelet. 
Samotný olej získaný z olejnin se používá nejen pro výrobu 
potravin, ale také pro výrobu biopaliv, maziv a jako topný olej, 
dále jako složka nátěrových hmot nebo pro další chemické 
zpracování. 

Použití těchto přírodních olejů je různé a záleží na dru-
zích obsažených mastných kyselin a také na ekonomické 
dostupnosti. Spotřeba rostlinných olejů ve světě stále roste 
zejména díky použití oleje jako obnovitelné energie a olej 
ze semen olejnin se stal strategickou surovinou. V Evropě 
je hlavní výrobní surovinou bionafty řepka (Evropská unie 
je jejím největším producentem), v Asii je to palmový olej 
a v Jižní Americe k tomuto účelu používá sójový olej. 

Jak konzumujeme olejnatá semena

Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 
zveřejnila v roce 2014 bakalářskou práci v oboru nutriční 
terapeut pod názvem Olejnatá semena. Součástí práce je 
výzkumná část zaměřená na znalost, frekvenci konzumace, 
preference úpravy a formy a další témata vztahující se k olej-
natým semenům. Ze 139 dotazníků respondentů nad 18 let 
věku vyplývají zajímavé údaje, například preference formy 
semen: více než polovina respondentů (63 %) preferuje kon-
zumaci v pečivu, 15 % samotná semínka, 11 % jako přídavek 
do mléčných výrobků, 9 % do salátů, 2 % rozemletá do drinků 
typu smoothies. Skoro 3/4 respondentů považuje jejich kon-
zumaci za důležitou, a to z důvodu obsahu nenasycených 
mastných kyselin a vlákniny, olejnatá semena pokládají za 
zdraví prospěšná. Pouze necelá třetina respondentů, kteří 
se nezajímají o zdravou výživu a o skladbu jídelníčku nebo 
si hlídají jiné složky v potravě apod., si nemyslí, že jsou důle-
žitá. 

Každopádně zmíněné dotazníkové šetření potvrdilo 
předpoklad, že pro mnoho spotřebitelů jsou hlavním zdrojem 
olejnatých semen ve stravě pekařské výrobky, a to jak pečivo, 
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tak chléb – tzv. „semínkové výrobky“. Do povědomí popu-
lace se zakomponovaly jako zdravá, zdraví prospěšná nebo 
doporučovaná součást jídelníčku a až na výjimky si takový 
výrobek občas koupí skoro každý spotřebitel. Častěji ženy, 
méně často pak ti, kdo mají problémy s chrupem, a také 
nejsou zcela vhodná pro malé děti z důvodu možnosti nebez-
pečného vdechnutí a „zakuckání“ nebo dávení.  

„Semínka“ a spotřebitel

Semena olejnin, lidově nazývaná jako „semínka“, jsou 
často zmiňována v lifestylových časopisech neboli periodi-
kách životního stylu, a to jak v tištěné, tak v elektronické verzi. 
Toto téma se do nich skvěle hodí, protože olejnatá semena 
mají v zásadě pouze kladné výživové vlastnosti, a navíc jsou 
vizuálně vděčná, což důrazu na grafi ku a obrazové zpracování 
lifestylu vyhovuje. A tak se leckde dočteme, že bez pravidel-
ného příjmu těchto semínek nebudeme mít zdravé zažívání 
díky jejich „kouzelné vláknině“ a budou se nám „lámat nehty 
a vlasy“ nebo „nebudeme mít krásnou zářivou pleť“. Naopak, 
pokud se staneme pravidelnými konzumenty, pak se nám 
v těle „zredukují záněty, náš mozek bude skvěle fungovat jako 
nikdy před tím, zlepší se nám pleť“ a díky tomuto přírodnímu 
léku, který je navíc velmi praktický tím, že se nekazí a dlouho 
vydrží, „budeme úspěšně bojovat se svým stárnutím“. Tolik 
citace z několika periodik. Kdo by odolal? Přes jisté odleh-
čení tématu je spravedlivé podotknout, že i díky těmto textům 
a barevným obrázkům krásných rozkvetlých slunečnic vstou-
pilo téma prospěšnosti olejnin do spotřebitelského povědomí. 

Pekařské výrobky, snídaňové směsi aj. 

V pekařském průmyslu jsou olejnatá semena používána 
v samotném pečivu a chlebu, kam se dávkují přímo do těsta, 
nebo jako dekorativní posyp. Zejména je oblíbená sluneč-
nice, sezam, mák a tykev (semena dýně), nově se přidala také 
chia semena. Od sezamu se ale v dnešní době upouští z toho 
důvodu, že se jedná o alergen a musí být v souladu s platnou 
legislativou Evropské unie uveden na všech potravinách 
a pokrmech prodávaných v České republice pod číselným 
kódem 11: Sezamová semena – sezam a výrobky z nich. 

Početnou skupinu příznivců si získaly snídaňové kaše, 
müsli a mixy, o jejichž prospěšnosti snad dnes již nikdo nepo-
chybuje. Jejich velmi kvalitními složkami jsou ovesné vločky, 
pohanka, jáhly a další obiloviny nebo pseudocereálie. Často 

bývají doplněny právě olejnatými semeny typu lnu, sluneč-
nice nebo chia, které jsou jak chutnou, tak i výživově velmi 
vhodnou složkou. Díky takto složenému základu snídaně lze 
dosáhnout optimální skladby bílkovin, sacharidů, vlákniny 
a kvalitních tuků, a to velmi rychle a jednoduše. Dobře sla-
děný poměr dobře stravitelných živin je pro začátek dne velmi 
důležitý, a nejenže podporuje dobrou výkonnost a udržení 
pozornosti ve škole i v práci, také znamená zabránění odpo-
lednímu a večernímu hladu a následnému přejídání energe-
ticky bohatými potravinami. 

Tabulka č. 2  Průměrné výživové hodnoty ve 100 g
vybraných olejnatých semen

Slunečnice Len Tykev

Energetická 
hodnota

2424 kJ / 
584 kcal

2234 kJ / 
534 kcal

2340 kJ / 
559 kcal

Tuky 44,4 g 42,0 g 49,1 g

z toho nasycené 
mastné kyseliny   4,4 g   3,7 g   8,7 g

Sacharidy 19,0 g 29,0 g 10,7 g

z toho cukry   1,7 g   1,6 g   1,4 g

Vláknina   6,0 g 27,3 g   5,1 g

Bílkoviny 25,0 g 18,3 g 30,2 g

Sůl 0,01 g 0,01 g 0,01 g

Slunečnice roční

Nejznámější a nejoblíbenější jsou semena slunečnice 
roční, která patří do čeledi hvězdnicovitých. Již v názvu má 
tato rostlina slovo slunce a slunečnice ho svým tvarem i připo-
míná. O poupatech a mladých květech této rostliny je známo, 
že se za sluncem i otáčí. Tento jev se nazývá heliotropismus 
a probíhá tak, že při východu slunce se všechny slunečnice 
natáčí na východ a postupně „putují“ na západ; v noci se pak 
opět vrací na východní pozici. Pohyb způsobují motorické 
buňky ve stonku pod květenstvím, jež přestanou být aktivní 
po jeho ztuhnutí v době rozvinutí květenství. Přesto, že se 
dodnes vedou diskuze o přesném geografi ckém původu pěs-
tování slunečnice, její domovskou vlastí je Amerika, pravdě-
podobně Mexiko a Peru. Americkými Indiány je slunečnice 
pěstována již více než 3000 let, Inkové zpodobňovali svého 
boha slunce právě jejím květem a ještě během 15. století byly 
drobnokvětými slunečnicemi korunovány aztécké kněžky 
slunce. Jako mnoho dalších rostlin ji do Evropy přivezli Špa-
nělé v 16. století a byla zaseta v madridské botanické zahradě. 
Následně se rozšířila jako okrasná rostlina do mnoha zahrad 
evropských královských dvorů. Olej ze slunečnicových semen 
se začal lisovat od 18. století a zralá semena se stala vyhledá-
vanou pochoutkou. Od té doby se tedy slunečnice začala vyu-
žívat v kulinářství.  

V Evropě je po řepce druhou nejdůležitější olejninou. 
Semena olejného typu slunečnice, který se u nás pěstuje nej-
častěji, obsahují 30–45 % tuku. Slunečnicový olej má vysoký 
obsah nenasycených mastných kyselin, zejména kyselinu 
olejovou a linolovou, jejichž poměr se mění podle odrůd 
a podnebí. Linolová kyselina patří do skupiny esenciálních 
polynenasycených mastných kyselin (PUFA = polyunsatu-
rated fatty acids) zvaných n-6 mastné kyseliny, které jsou 
nezbytným doplňkem stravy všech savců. Kyselina olejová Müsli směs se semínky olejnin, vločkami a sušeným ovocem
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patří mezi MUFA (monosaturated fatty acids), tedy monone-
nasycené kyseliny s jednou dvojnou vazbou mezi uhlíky, a to 
konkrétně na 9. uhlíku od methylové skupiny. Tato kyselina 
se nachází také ve vysokém obsahu v řepkovém a olivovém 
oleji a je doporučována pro její kladný vliv na snižování cho-
lesterolu. Je součástí tzv. středomořské stravy a v porovnání 
s PUFA je odolnější vůči oxidaci při skladování a při záhřevu.  
Slunečnicový olej s vysokým podílem mononenasycených 
kyselin se lisuje z tzv. High Oleic Sunfl ower semínek, a je tedy 
méně náchylný k oxidaci. Proto se doporučuje pro tepelnou 
úpravu v kulinářství, a to včetně smažení, protože má vysoký 
bod zakouření. 

Z obsahu minerálních látek, kterých semena slunečnice 
obsahují až 2–3 %, jsou nejvíce zastoupeny fosfor, draslík 
a hořčík. Slunečnice také obsahuje poměrně značný podíl 
vitaminu E, který je pro lidské tělo doporučovaným antioxi-
dantem chránícím před kardiovaskulárními onemocněními, 
dále prevencí zánětů, ochranou před předčasným stárnutím 
a chronickými degenerativními onemocněními. Proto je 
vitamin E velmi často součástí různých doplňků stravy. Při 
zpracování semene na olej – při jeho rafi naci a také následně 
při použití v kulinářských úpravách za tepla – se většina 
tohoto vitaminu ztrácí, a proto jsou oleje někdy dodatečně 
vitaminem E fortifikovány. Ovšem v samotném semeni je 
tohoto v tucích rozpustného vitaminu poměrně dost. Podle 
různých dostupných zdrojů obsahuje 100 g semen dvoj- až 
čtyřnásobek denní referenční hodnoty příjmu, která je sta-
novena na 12 mg. Ovšem sníst na posezení 100 g slunečni-
cových semínek asi není zcela reálné. Ovšem vrchovatá lžíce 
těchto olejnin zakomponovaná do ranní snídaňové kaše nebo 
večerního salátu, to už tak nerealistická představa není. Slu-
nečnicová semena jsou tedy právem považována za kvalitní 
přísadu různých snídaňových směsí, müsli tyčinek, sušenek 
a dalších pochutin, do kterých patří jako složka zvyšující jejich 
nutriční hodnotu.

A na závěr textu o slunečnici je možné přidat ještě dvě 
zajímavosti. Proslavilo ji výtvarné umění, zejména nevad-
noucí slávu slunečnici zajistil holandský malíř Vincent van 
Gogh. Ten namaloval květy slunečnic vyrostlých v létě roku 
1888 ve francouzském Arles na jedny ze svých nejslavnějších 
obrazů, a to ve džbánu a hned ve třech variantách. Vincent 
Van Gogh byl prý slunečnicemi posedlý a vstával kvůli nim už 
za úsvitu, aby je zachytil v jejich nejkrásnější fázi. Již 130 let
obdivují tato doslova kultovní umělecká díla nejen znalci 
malířství po celém světě a jejich vystavení znamená pro kurá-
tory výstav vždy zaručený návštěvnický úspěch.  

Pro milovníky matematiky znamenají slunečnicové 
květy fantastickou hříčku přírody, popsatelnou hned dvojím 
a vzájemně se doplňujícím způsobem. Pro obrazec semen 

v květu slunečnice, stejně jako třeba pro lístky sedmikrásky 
nebo květy růže, platí, že se závity uvnitř květenství dají 
popsat matematickým modelem, tzv. Fibonacciho posloup-
ností. Tento vzorec je defi nován jako nekonečná řada přiro-
zených čísel začínající čísly 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 
89…, kde každé číslo je součtem dvou předchozích. Počty 
spirál semen v květu slunečnic závisí sice na jeho velikosti, ale 
většinou lze najít na květu typické slunečnice 34 spirál jednot-
livých semen v jednom směru a 55 spirál ve směru druhém. 
Pro samotné uložení jednotlivých semínek pak platí další 
matematicky popsatelný úkaz: každé semínko je k dalšímu 
orientováno přibližně v tzv. zlatém úhlu (cca 137,5°), což 
znamená maximální využití prostoru a ideální způsob jeho 
využití. Holandský matematik Gerrit van Iterson dokázal ve 
svém díle z roku 1907, že když těsně seskupíme po sobě jdoucí 
body, které se na hustě vinuté spirále vydělují v úhlech 137,5°, 
spatříme jednu skupinu spirál směřujících ve směru chodu 
hodinových ručiček a druhou skupinu spirál stáčejících se 
opačným směrem. Počty spirál obou těchto skupin jsou učeny 
dvojicí po sobě jdoucích členů Fibonacciho posloupnosti.

Len setý

Lněná tkanina, koudel a pazdeří – to jsou fi nální výrobky 
vzniklé při zpracování stonků jednoleté rostliny lnu setého 
přadného. Koudel a pazdeří již dnešní generace nikdy nevi-
děla, a pokud vynechala povinnou četbu z doby národního 
obrození, tak o nich pravděpodobně ani neslyšela. Na rozdíl 
od oděvů z lněného plátna, které se cyklicky vrací do módy, 
jsou koudel a pazdeří technické produkty. Koudel je odpadem 
při výrobě lněné příze a využívá se v papírnách, v provaznictví 
(lýková vlákna), při výrobě geotextilií nebo třeba v dekoracích 
a květinových vazbách. Pazdeří je též vedlejším produktem 
zpracování lněného vlákna, které se dříve využívalo na topení 
nebo podestýlku ve chlévech, nyní se využívají jeho izolační 
vlastnosti a formuje se do izolačních desek. 

Len setý byl domestikován během neolitu, kdy lovci 
a sběrači přešli k usedlému způsobu života díky zahájení 
zemědělské činnosti. Postupně se vyčlenily a vyšlechtily 
přadné a olejné typy lnu setého. Protože nejen vlákno, ale 
hlavně tobolky s olejnatými semínky byly na této rostlině pro 
pěstitele zajímavé. O lněném vláknu se zmiňuje i jedna z nej-
starších částí Bible – Genesis (soukané kmentové roucho 
neboli kment – košile z jemného plátna), je prokázána znalost 
jeho pěstování jako lnu divokého v Mezopotámii a následně 
v Egyptě, kde se do lněného plátna asi 200 m dlouhého 

Slunečnicová semínka celá a mletá

Květ slunečnice s uloženými semeny ve spirálách
 Zdroj: The science explorer
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zahalovaly mumie. I římští císaři a vyšší vrstvy římského 
impéria se halili do tóg utkaných z lněných vláken. Velkou 
tradici má len v našich zemích. Vřeteno, kolovrat, pazderna 
– stará slova spojená s výrobou lněného vlákna od králov-
ských dvorů po řemeslnou výrobu v podhorských oblastech 
a vysočinách – jsou již též minulostí, protože dnes je lněné 
vlákno v tuzemském textilním průmyslu vytlačeno levnější 
bavlnou a jako přadnou zemědělskou komoditu ho pěstuje 
několik posledních nadšenců. Ale některé zeměpisné názvy 
míst spojených s pěstováním lnu jsou odkazem na tuto tra-
dici – Lensedly, Lnáře, Lniště, ale také Koudelov, Koudelka, 
Koudele či Pazderna, Pazderná Lhota, Na Pazderce, Kolo-
vraty a jistě by se našly mnohé další. Také se len stal součástí 
pranostik, konkrétně pro 13. prosinec platí: „Na svatou Lucii 
jasný den, urodí se konopí i len“. Kdysi úctyhodná rozloha 
25 tisíc hektarů osetých lnem je zřejmě nenávratnou minulostí 
a prakticky vymizelo jeho využití pro výrobu příze. Ovšem 
v posledních několika letech se zdá, že se podařilo tuto plodinu 
vzkřísit a využít v potravinářství. Oseté plochy lnem olejným 
se zvětšují, a to nejen u nás, ale i v dalších evropských státech, 
a zejména v Asii. Podle údajů zveřejněných v loňském roce na 
agromanual.cz se olejný len u nás pěstuje: „V posledním dese-
tiletí se olejný len pěstuje v ČR na kolísavé ploše od 1170 do 
4100 hektarů, dříve to bylo i přes 8 tis. ha, v roce 2016 to bylo 
1481 hektarů. Ve světě je olejný len pěstován na ploše kolem 
2,5 milionů hektarů, světová produkce je v úrovni 2,1–2,7 mil.
tun semene při průměrném výnosu 0,85 t/ha.“

Použití za studena lisovaného lněného oleje se dnes opět 
vrací do našich kuchyní jako součást zdravé výživy. V prů-
myslu se pak používá k výrobě barev a zbylá semena po vytla-
čení oleje jako krmivo hospodářských zvířat. Ve lněných 
semenech se nachází významná n-3 nenasycená mastná kyse-
lina s názvem ALA (alfa-linolenová), která je esenciální, tedy 
nepostradatelná v lidské výživě, a je nutné ji přijímat stravou. 
V současném jídelníčku Evropanů je naprostý nedostatek 
této látky, na rozdíl od n-6 kyselin, které jsou například v oli-
vovém nebo v kulinářství nejpoužívanějším slunečnicovém 
oleji i v dalších druzích rostlinných olejů. Naše strava je tedy 
z hlediska poměru n-3 : n-6 silně nevyvážená, protože jíme 
násobně více n-6 mastných kyselin. 

Nenasycené mastné kyseliny se dříve označovaly 
omega-3 a omega-6. Do intenzivního hledáčku vědců se 
dostaly až v 70. letech minulého století při studiu potravy 
grónských Eskymáků. Tento národ je znám tím, že podsa-
dití statní muži i korpulentní ženy nevysokého vzrůstu trpí 
podstatně méně nemocemi srdce, diabetem a revmatickou 
artritidou. Základem jejich stravy jsou tučné mořské ryby. 
Přestože je jejich každodenní jídelníček velmi bohatý na tuky 

a chudý na zeleninu, ovoce a potraviny rostlinné produkce 
vůbec, jako by se Eskymákům vyhýbaly civilizační choroby 
a potíže tak často pronásledující obyvatele severní polo-
koule. Odpověď na tento paradox zřejmě spočívá ve vysokém 
obsahu n-3 kyselin v mase tučných mořských ryb, kde jsou 
zastoupeny dvě hlavní karboxylové kyseliny: DHA (dokoza-
hexaenová) a EPA (eikozapentaenová). Tyto látky jsou esen-
ciální, lidské tělo si je neumí samo vytvořit a musí je přijmout 
stravou. Pokud se tak nestane, v metabolismu tuků nastane 
nerovnováha a zejména cholesterol a glyceridy se začnou 
v lidském těle hromadit a ukládat. Lněný olej má své místo 
i v péči o pokožku, je důležitou součástí mnoha kosmetic-
kých přípravků vhodných k její regeneraci, zvlášť vhodný je 
k léčbě popálenin. 

Lněné semeno je ceněné i pro svůj obsah vlákniny 
(uvádí se až 28 %), a to jak ve vodě nerozpustné, tak ve vodě 
rozpustné. Naše trávicí soustava však celé semínko neumí 
rozložit. Pokud ho dobře nerozkoušeme, nebo ještě lépe nero-
zemeleme nebo nerozdrtíme, pak projde trávicí soustavou 
vcelku. Jeho tvrdá slupka ho však chrání proti znehodnocení 
při skladování, proto je velmi trvanlivé a odolné. Po mecha-
nickém porušení obalové vrstvy je třeba ho zkonzumovat nej-
lépe okamžitě nebo uchovávat v lednici, stejně jako za studena 
lisovaný olej se uchovává v tmavých lahvích a po jejich ote-
vření v chladu. 

Na závěr několik perliček ke lněnému semenu:
�  Vědci z University of Copenhagen tvrdí, že lněná vláknina 

potlačuje chuť k jídlu a podporuje hubnutí.
�  Hippokrates psal o lnu jako o způsobu, jak ulevit od bolesti 

břicha. 
�  Francouzský císař Karel I. Veliký prý měl lněné semeno 

oblíbené natolik, že přijal zákon vyžadující jeho spotřebu.
�  Lněné mouce se říká „přírodní koště pro krásu a zdraví“.

Tykev obecná

Tykev je zelenina s plody nejčastěji oranžové barvy 
z čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae). Je to jednoletá popí-
navá rostlina původem z Latinské Ameriky. Do Evropy se 
dostala koncem 15. století v souvislosti se španělskými 
kolumbovskými výpravami, při kterých byli španělští obje-
vitelé nového kontinentu fascinováni zcela odlišnými druhy 
květeny a často z výprav pro královský španělský dvůr přivá-
želi dary ve formě v Evropě neznámých bylin. Dnes je nejvíce 
pěstována v Číně, Indii a v Rusku. V Evropě je pro výrobu 
kvalitního dýňového oleje zemí zaslíbenou Rakousko, kon-
krétně Štýrsko s chráněným zeměpisným označením, dal-
šími pěstitelskými zeměmi jsou Slovinsko a Maďarsko. Za 
studena lisovaný olej je nejčastěji používaný jako olej salá-
tový. Další kulinářskou úpravou semen je jejich pražení 
a solení pro přímou spotřebu jako pochutina nebo jako sou-
část müsli snídaňových směsí, salátů nebo ozdoba a dochu-
cení různých kuchařských specialit. Semena tykve jsou stále 
častější a oblíbenější přísadou do chleba a pečiva, kde se však 
používá místo tykvový spíše označení dýňový chléb nebo 
pečivo s dýňovými semeny. Jejich většímu rozšíření v pekař-
ských produktech brání vyšší cena v porovnání se semeny 
lnu a slunečnice. Pro svoji charakteristickou výraznou chuť 
a v neposlední řadě i výživové vlastnosti však vždy znamenají 
povýšení kvality pekařských výrobků.

Tykev obecná byla vyšlechtěna do velmi rozdílných 
variet s různorodými tvary plodů – bobulí, jež v našem jídel-
níčku zdomácněly: patří sem cukety, patizony a tykev olejná. 
Zejména v podzimním a zimním čase je na trhu k dostání 

Lněná semínka celá a mletá
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mnoho odrůd rozličných velikostí, barev, tvarů a chutí. 
V gastronomii je jejich využití velmi široké a různorodé, pro-
tože se dají připravovat na slano i na sladko. Plody lze vařit, 
dusit, péct i smažit, jsou vhodné do polévek i omáček, jako 
přílohy nebo součásti salátů, také z nich lze připravit chutné 
moučníky a koláče, můžeme je i zavařovat nebo zhodnotit 
v chutné marmeládě. 

Nejdůležitější varietou pro potravinářský – tedy i pro 
pekařský – průmysl je tykev olejná.  Cílem jejího pěstování 
je dosažení vysokého výnosu semen vhodných k technic-
kému zpracování na olej a na přímý konzum. Je to poměrně 
náročná teplomilná plodina s poměrně krátkou vegetační 
dobou asi 120 dnů. Pěstuje se v teplejších oblastech s lehkou 
půdou a je náročná na organické hnojení, vodu i teplo. 

Nejdůležitějším produktem jsou semena, která na rozdíl 
od běžné tykve nemají kožovité oplodí (jedná se o tzv. bez-
slupková jádra), jsou zelené barvy, plochá a až 1 cm dlouhá, 
která jsou v maloobchodě k dostání pod názvem tykev lou-
paná. Jádra tykve dodávají lidskému tělu důležité minerální 
látky (vápník, draslík, fosfor, železo, hořčík, zinek), vita-
miny (nejen v tuku rozpustný vitamin E, ale barevné odrůdy 
také velké množství vitaminů B-komplexu, a zejména beta-
-karoten, prekursor vitaminu A) a některé stopové prvky. 
Moderní věda odhalila, že semena dýně jsou bohatým 
zdrojem fytosterolů, což jsou přírodní steroidy, u kterých se 
zkoumají jejich pozitivní vlivy. Podle publikovaných vědec-
kých studií pravidelný každodenní příjem 2 g fytosterolů 
a fytostanolů omezuje vstřebávání cholesterolu v tenkém 
střevě. Tím klesá jeho koncentrace v krevním séru (zvláště 
rizikové formy LDL) a vzniká příznivý protisklerotický efekt, 
při němž riziko vzniku onemocnění kardiovaskulárního typu 
klesá o 15–40 %. Semena jsou též dobrým zdrojem zinku – 
minerálu, který napomáhá ke zmenšení prostaty a podporuje 
imunitní systém. Semena tykve jsou v lidovém léčitelství uvá-
děna na prvním místě při prevenci zdravotních potíží mužů 
souvisejících s jejich pohlavními orgány. Jako u ostatních 
olejnin je však nejvíce ceněná olejnatá část semen tykve, a to 
pro obsažené polynenasycené (asi 20 % z mastných kyselin) 
a mononasycené (asi 15 %) mastné kyseliny. Složení oleje je 
velmi závislé na odrůdě, oblasti pěstování, podnebí a době 
zralosti při sklizni. 

Plody tykve se pěstují i pro účely nepotravinářské. 
Mnoho odrůd je oblíbených pro dekorativnost svých malých 
i velkých plodů a známé jsou zejména kreativní dekorace 
v halloweenském stylu nebo jako součást podzimních ozdob-
ných květinových vazeb. �

Dýňová semínka neloupaná, loupaná a mletá
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www.mlekovaszdravi.cz

Poznejte, jak chutnají 
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Potraviny 
pro snížení hladiny 

cholesterolu 
a glukózy v krvi

PAVEL FILIP,
Svaz průmyslových mlýnů ČR

Inovace v potravinářství se již mnoho let orientují na oblast 
tzv. funkčních potravin s výživovými a zdravotními bene-

fi ty. Platí to i pro oblast cereálních výrobků, kde se prosazují 
výrobky s vyšším obsahem vlákniny nebo výrobky s regulo-
vaným obsahem bílkovin, tedy výrobky bezlepkové a vyso-
kolepkové. V tomto výčtu nelze opomenout ani výrobky 
s přídavkem stopových látek a vitaminů, kterými jsou oboha-
covány přímo mouky a moučné směsi. Ideální jsou případy, 
kdy se při inovacích využívají přirozené vlastnosti prvotních 
surovin, tedy obilovin a pseudoobilovin. Také je velmi žádou-
cí, aby se získané benefi ty dostaly do základních potravin ma-
sové spotřeby a staly se součástí denní stravy. Lehce se to na-
píše, ale daleko těžší je vývoj realizovat a možná ještě těžší je 
výsledek prosadit na trhu.

Je velmi potěšitelné konstatování, že jsme v České 
republice nezůstali pozadu a několik potravinářských fi rem 
již nabízí a prodává celou řadu této skupiny výrobků, které 
je možné označit povoleným výživovým tvrzením. Není také 
náhodou, že pozornost se soustředila na ječmen a oves, které 
jsou významné vyšším obsahem betaglukanů. 

Slovo betaglukany slýcháme velmi často, a to zejména ve 
spojení s podporou imunity, se snižováním hladiny choleste-
rolu a s omezováním nárůstu glukózy v krvi. V neposlední řadě 
rovněž ve spojení s prevencí proti rakovině. V medicíně se pou-
žívají v čisté podobě aplikované injekcí nebo tabletami. Takto 
jsou nejúčinnější, ale jejich výroba je velmi náročná a drahá. 
V komerční praxi jsou dostupné coby doplňky stravy. Bylo by 
krásné na cereálních výrobcích uvádět, že podporují imunitu, 
ale k tomu bude třeba realizovat rozsáhlejší klinické zkoušky. 
Povolená zdravotní tvrzení na výrobky z ječmene a ovsa vyhlá-
sila Evropská komise nařízeními č. 1160/2011, 432/2012 
a 1048/2012. Jejich přesná citace je uvedena na konci článku. 

I když jsou aktivní účinky betaglukanu známé již delší 
dobu, až v posledních letech se dostávají do popředí zájmu. 
Přírodních zdrojů je řada, nejčastěji byly testovány betaglu-
kany izolované z kvasinek (běžné pivovarské či pekařské 
kvasnice), dále z nejrůznějších hub (např. hlíva ústřičná, shii-
take) a z mořských řas. Z obilovin jsou bohatým zdrojem oves 
a ječmen, především jejich otruby. 

Betaglukany jsou biologicky aktivní polysacharidy, 
molekuly D-glukózy spojené betaglykosidovou vazbou. Jed-
notlivé betaglukany se významně liší v konfi guraci, větvení, 
molekulové hmotnosti, rozpustnosti, viskozitě a prostorové 
struktuře. Všechny tyto rozdíly se výrazně odrážejí v jejich 
biologických vlastnostech. Biologicky nejaktivnější glukany 
představují ty, které mají základní řetězec tvořený z molekul 
glukózy spojených v pozici 1,3 a postranní glukózové řetězce 
připojené v pozici 1,6. O takových glukanech mluvíme – 
i když zjednodušeně – jako o betaglukanech.

Neocenitelnou se jeví jejich schopnost podporovat 
obranné reakce organismu proti bakteriálním a parazitárním 
chorobám. Více než padesát let výzkumu a tisíce studií 
prováděných na různých univerzitách ve světě prokázaly, 
že denní konzumace betaglukanu optimálně stimuluje bílé 
krvinky, a výsledkem je obranný systém vyladěný na nejvyšší 
výkon. Dobře fungující imunitní systém snadno rozezná cizo-
rodou látku, ať už je to bakterie nebo nějaký parazit, a zničí 
ji. Betaglukany jsou vlastně takové hnací motory imunitních 
buněk.

Konzumace betaglukanů pomáhá udržovat normální 
hladiny cukru a cholesterolu v krvi, ideální hmotnost a je pre-
vencí cukrovky II. typu a kardiovaskulárních chorob. Výzkumy 
naznačují i potenciální protirakovinné a protiinfekční účinky 
betaglukanů, možnosti použití při léčbě ozáření a alergií.

Z obilovin se koncentráty betaglukanů získávají 
poměrně složitými a drahými metodami. Proto se vyvíjejí 
levné a dostupné metody, kterými jsou extrakce a mlýnské 
zpracování. Extrakce připravované obiloviny slabě alkalickým 
roztokem s takovou mírou alkality, aby odpovídala přirozené 
pufrační schopnosti extrahovaného materiálu. Pak není třeba 
žádná neutralizace: hustý koloidní roztok se oddělí od extraho-
vaného škrobu velmi snadno hrubým sítem. Extrakce se pro-
vádí při teplotách, kdy ještě nedochází k mazovatění škrobu. 
Ten se pak dá odstranit po ochlazení extraktu pouhou dekan-
tací. Úprava suroviny pro extrakci je rozdílná u ovsa a ječ-
mene. To proto, že oves obsahuje hlavní podíl betaglukanů jen 
v subaleuronových vrstvách čili otrubách. Ječmen má betaglu-
kany v celé obilce. Navíc u ovsa komplikuje práci velmi cit-
livý ovesný tuk, který přítomné lipolytické enzymy snadno 
rozkládají. U ovsa, ale také u ječmene máme 3 nebezpečné 
enzymy, které žádoucí betaglukany degradují: endoβ (1→3), 
(1→4) glukanáza a β-glukozidáza. Proto je třeba extrahovat 
od začátku při vysoké teplotě a rychle. Nepříznivě také působí 
enzymy kvasinek, což komplikuje aplikaci do přírodně kynu-
tých těst. 

Mlýnskou technologií se surovina s vyšším obsahem 
betaglukanů získává postupným mletím. Pro ječmen lze 
použít mlecí diagram žita, kdy betaglukany jsou obsaženy 
v tzv. krupicích a dále v tmavé otrubové mouce. U ovsa je 
nutné zrno nejdříve napařit a zahřívat až jednu hodinu při 
teplotě přes 100 °C kvůli stabilizaci tukové složky. Dále se 
doporučuje jemné otevření zrna na mlecí válcové stolici, pro-
sévání na odstředivém vysévači a dále oddělené jemné roze-
mílání otrub na speciálním stroji nebo na válcích s vysokou 
hustotou a sklonem rýh. Obsah betaglukanů této suroviny 
je v úrovni 10 %. Při použití do pekařských výrobků se sku-
tečně projevil nepříznivý účinek enzymů kvasinek při fermen-
taci těsta. Úbytek obsahu betaglukanů byl tak významný, že 

SVAZ PRŮMYSLOVÝCH MLÝNŮ ČR
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bylo nutné hledat cestu jejich stabilizace. Úspěšné bylo pou-
žití extruzní technologie, která dokonce přispěla k degra-
daci nerozpustné složky vlákniny na rozpustnou. Při těchto 
pokusech byly z ovsa vyrobeny i velmi chutné křupky. Obsah 
betaglukanů je u každé odrůdy i ročníku sklizně jiný, a proto 
musí být kontrolován. Klimatické podmínky a složení půdy 
ovlivňují jejich obsah v zrnu a poté i v mouce a šrotu.

 V mlýnském a pekárenském průmyslu byly vyvinuty 
a jsou v prodeji pekařské výrobky z ječmene. Agrotest fyto 
k tomu vyšlechtil a v roce 2014 registroval speciální odrůdu 
ječmene s vyšším obsahem betaglukanů, určenou k potra-
vinářskému využití. Nese název AF Cesar a obsahuje 6,8 % 
betaglukanů. Na jeho základu byly vyvinuty výrobky od fi rmy 
SEMIX PLUSO, spol. s r. o., výrobce směsí, náplní a pří-
pravků pro pekaře a cukráře, dále celozrnných cereál-
ních výrobků určených pro koncové zákazníky. Jde o směsi 
na chleby, bagetky, kaiserky, bulky a snídaňové cereálie. 
Vláknina a betaglukany zadržují v pečivu více vody, takže 
pečivo a chléb z ječmene jsou více a déle vláčné než pečivo 
pšeničné nebo pšenično-žitné. Dále tato fi rma nabízí: Vločky 
z bezpluchatého ječmene, Diabetické müsli, BETA chleba 
a Křupavé vločky z ječmene. Výrobky získaly celou řadu oce-
nění. Agrotest fyto letos představil na výstavě Země živitelka 
svůj nový výrobek Pot barley, který má až dvojnásobný obsah 
vlákniny s obsahem betaglukanů vyšším než 6 g na 100 g 
výrobku. Výsledku bylo dosaženo za využití industriální pod-
pory na DKRVO (MZE-RO118) a v rámci řešení projektu CK 
TAČR TE0200177 v součinnosti s Agronomickou fakultou 
Mendelovy univerzity v Brně. Není náhodou, že byl tento 
výrobek oceněn Zlatým klasem s kytičkou. Velmi zajímavé 
a chutné jsou saláty na bázi ječných krup. Nabízeno je také 
Ječné fl ameri (nákyp) vyrobené z ječných krup. 

Firma IREKS ENZYMA s. r. o. vyvinula směs 
ANTIQUE, která je základní složkou receptur chleba a pečiva 
Antique, tvoří ji ovesná a ječná celozrnná mouka a trhanka. 
Odrůdy ovsa a ječmene použité pro výrobu celozrnných 
mouk do Směsi ANTIQUE jsou speciální vysoce nutričně 
hodnotné odrůdy s vysokým obsahem betaglukanů. Za tento 
výrobek fi rma získala ocenění PK ČR za „nejlepší inovativní 
potravinářský výrobek“. Do této kategorie patří také směsi 
z programu VitalFit – pekařské výrobky, které jsou zdrojem 
přirozené vlákniny. Směs na ječný chléb Mr. Barley vyvinula 
fi rma Zeelandia spol. s r. o. Také tento výrobek získal ocenění 
PK ČR  za „nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. 

Výrobky z ovsa jsou ve vývoji, ale jde i o běžné pečivo, 
kde stabilizaci obsahu betaglukanů zajišťuje extruze ovesné 
suroviny. Vlastní surovina z mlýnského zpracování má obsah 
betaglukanů v úrovni 10 %. Tento obsah zajišťuje, že ve 100 g
pečiva jsou 3 g betaglukanů. Směs totiž obsahuje také pše-
ničnou mouku, která zajišťuje konkurenceschopný objem 
pečiva. Ovesná surovina s vyšším obsahem betaglukanů se 
testuje i v dalších produktech, například v sekané pečeni nebo 
v paštikách. Pomáhají již samotné ovesné vločky s obsahem 
až 4 procent betaglukanů. 

S využíváním obilní vlákniny přicházejí také vyšší poža-
davky na její fyzikální, chemickou a mikrobiologickou čistotu. 
Jak je zřejmé z výše uvedených poznámek, využívají se obalové 
části zrna. A právě obalové části obilek jsou nejvíce kontami-
nované přímo z pole a ze skladů. Znepokojují nás především 
plísně a mykotoxiny, které tyto plísně produkují. Mohou až 
ohrozit zdraví spotřebitele a určitě mají vliv na vznik alergií. 
Prostě je třeba je odstranit. Požadavky na čistotu potravin jsou 
dány legislativními požadavky. Mimo jiné stejné požadavky 
platí také pro jiná semínka používaná v potravinářské praxi. 

Zdroj: www.ireks-enzyma.cz
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Například chia, lněné, sezamové, slunečnicové, konopné, 
dýňové a další. Linky na čištění zrn a semen proto musí být 
vysoce účinné a spolehlivé. Kromě rozměrového třídění 
se využívají technologie třídění podle specifi cké hmotnosti 
a povrchového opracování. Novinkou je optické třídění, kdy je 
možné vyřadit barevné odchylky, ale také plesnivá zrna nebo 
zrna s nestandardním povrchem. Při povrchovém opracování 
se odstraňuje část otrubové vrstvy. Měřením obsahu betaglu-
kanů jsme zjistili, že při této operaci nesnižujeme jejich cel-
kový obsah. Další metodou dekontaminace je tepelná úprava 
výrobků s podmínkou zachování všech nutričních hodnot. 
Toho jsme dosáhli při extruzi. Určitým problémem je skuteč-
nost, že linky na dekontaminaci zrna a na termickou úpravu 
výrobků jsou relativně drahé a při jejich pořizování musí 
správný hospodář již vidět, kolik a za kolik bude vyrábět.

Pozitivní je skutečnost, že i v České republice máme 
nabídku potravinářských výrobků s deklarovaným obsahem 
betaglukanů. Rozhodně je třeba ocenit úsilí potravinářských 
fi rem pro jejich další vývoj a zdokonalování. Některé z těchto 
výrobků jsou také velmi úspěšné na trhu, další si své místo 
teprve vytvářejí. Přejeme všem, aby se dílo podařilo a přispí-
valo spotřebitelům k jejich zdraví. 

Zdravotní tvrzení

Nařízení komise (EU) č. 432/2012, kterým se zři-
zuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označo-
vání potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění 
a o vývoji a zdraví dětí:
�  Betaglukany přispívají k udržení normální hladiny cho-

lesterolu v krvi – potraviny s nejméně 1 g betaglukanů 

z ovsa, ovesných otrub, ječmene, ječných otrub nebo ze 
směsí těchto zdrojů v kvalifi kované porci + informace pro 
spotřebitele, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 
3 g betaglukanů z ovsa, ovesných otrub, ječmene, ječných 
otrub nebo ze směsí těchto zdrojů denně.

�  Konzumace betaglukanů z ovsa nebo ječmene, 
jakožto součástí jídla přispívá k omezení nárůstu hla-
diny glukózy v krvi po tomto jídle – potraviny s nej-
méně 4 g betaglukanů z ovsa nebo ječmene na každých 
30 g využitelných sacharidů v kvalifi kované porci jakožto 
součásti jídla + informace pro spotřebitele, že příznivého 
účinku se dosáhne konzumací betaglukanů z ovsa nebo 
ječmene jakožto součástí jídla.

Nařízení komise (EU) č. 1160/2011 o schválení 
a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování 
potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění.

Nařízení komise (EU) č. 1048/2012 o schválení zdra-
votních tvrzení při označování potravin, jež se týkají rizika 
onemocnění:
�  Ovesný betaglukan snižuje hladinu cholesterolu v krvi. 

Vysoká hladina cholesterolu představuje rizikový faktor 
koronárního srdečního onemocnění – potraviny obsa-
hující alespoň 1 g ovesného betaglukanu v kvalifi kované 
porci + informace pro spotřebitele, že příznivého účinku 
se dosáhne při denním příjmu 3 g ovesného betaglukanu. 

�  Betaglukan z ječmene snižuje hladinu cholesterolu 
v krvi. Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým fak-
torem pro vznik ischemické choroby srdeční – potra-
viny obsahující alespoň 1 g betaglukanu z ječmene 
v kvalifi kované porci + informace pro spotřebitele, že pří-
znivého účinku se dosáhne při denním příjmu 3 g betaglu-
kanu z ječmene.  �

Krahulecká klobásaK

www.krahulik.cz
Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.

č.p. 10, 588 56 Krahulčí

DRŽITELÉ OCENĚNÍ 
ČESKÁ CHUŤOVKA 2018
Bílá královna / Fiesta / Chorizo / Krahulecká klobása
Krahulecká klobása jemně pálivá
Šunkové koleno PREMIUM

Krahulík
č.p. 10, 588

Bílá královna

Krahulecká klobása 
jemně pálivá

Šunkové koleno 
PREMIUM

Chorizo

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

www.fanuc.cz

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

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

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

PF 2019
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a
spolupráci v letošním roce.

Odvodnění potravinářských provozů
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ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

www.rittal.cz

 ◾ střecha se sklonem 30°

 ◾ silikonové těsnění 
s možností výměny

 ◾ snadno čistitelné uzávěry 
a skryté panty

Zaručená ochrana a snadné čištění

Systém rozváděčových skříní 
Hygienic Design
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Klášterní pivovar 
v Břevnově 

opět navazuje na 
tisíciletou tradici 

vaření piva 
– 2. část 

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

PORT spol. s r. o.

Patří-li něco téměř neoddělitelně k sobě, potom je to Břev-
novský klášter a pivo. Přesněji pivovar, bez něhož by pivo 

nebylo. A také řeholníci, kteří jej hlavně ve středověku měli jako 
důležitou součást stravy. A ani dnes, ve 21. století, se piva ne-
zříkají. O to víc, že v areálu kláštera se po sto letech opět vaří 
pivo. Buďme ale přesní. Pivo se v klášterním pivovaru přestalo 
vařit v roce 1889 a začalo v roce 2012. Tedy po více než 120 le-
tech. Dlužno podotknout, že dnešní pivovar nevyrostl, nebo 
přesněji nevznikl na místě toho původního z 19. století. Ten byl 
zbourán kolem roku 1950, kdy vznikla dnešní Patočkova ulice. 

Historie pivovaru má mnoho bílých míst, jako samotný 
klášter. Prošel spolu s ním velmi dramatickou minulostí. Dá 
se říci, že kopíruje vývoj našich dějin, vždyť známá bitva na 
Bílé Hoře proběhla možná 5 kilometrů od hranic kláštera.

Ví se, že pivo k benediktinskému klášteru v Břevnově 
patří nejméně od již vzpomínaného roku 993. Patrně nějaká 
domácká forma vaření piva zde byla provozována i dříve. Tak 
jako jiné kláštery i ten Břevnovský byl zničen za husitských 
válek a pivovar se do kláštera svou výrobou vrátil v roce 1720 
v místech mezi Pivovarským rybníkem a Kaštanem. První 
polovina 19. století patří k těm nejsvětlejším letům pivovaru 
a na jeho slávu navazuje parta spolupracovníků a přátel, kteří 
se poznali a pracovali v osmdesátých letech minulého století 
ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v Praze. Ale 
bude lepší, když necháme o jeho historii i současnosti mluvit 
Ing. Petra Janíka, jednoho ze čtyř pivovarských odborníků, 
kteří pivovar v Břevnovském klášteře vybudovali. 

„Naše čtveřice se znala z pivovarského výzkumáku. Po 
revoluci jsme založili inženýrskou fi rmu PIVO Praha a časem 
v Pivovarském domě udělali náš první pivovar. Hlavní motiv, 
proč jsme do Břevnova šli, byť jsme vlastně již jeden pivovar 

měli, že jsme chtěli něco většího. Pravda, naše hlavní zamě-
ření byla projekční a konzultační činnost a často byla spojená 
s dlouhodobějším pobytem v zahraničí. A jak člověk stárne, 
tak se mu na dlouhodobější akce již nechce jezdit. A popravdě 
řečeno se pivovarství strašně koncentrovalo, velké fi rmy mají 
své konzultantské fi rmy, takže potom jsme šli na malé nebo 
naopak, na problémové akce,“ říká Petr Janík a jeho vzpomí-
nání pokračuje: „Chvíli je to zajímavé, ale s věkem to prostě 
unavuje. A tak jsme si řekli, že bychom si podstavili menší pro-
dukční pivovar, aby po nás něco zůstalo. Aby nezůstaly jen ty 
děti, což je nejdůležitější, ale pivovar by se hodil.“

Tak si jednou řekli, že třeba Břevnov by se hodil. Je tam 
historie jakoby nejstaršího pivovaru u nás hmatatelnější než 
jinde. Možná byl někde jinde pivovar předtím, na nějakém 
hradišti, ale Břevnov je Břevnov. Ale zdálo se jim to utopické.

„Máme ale kamaráda, nějakého Bohumila Rambouska, 
spolužáka Jana Šuráně z VŠCHT a také spolužáka pana opata 
ze základky. Tak jsme s ním mluvili o Břevnově, jak by bylo hezké 
tam mít pivovar. Slovo dalo slovo a Bohouš Rambousek jednou 
řekl: ‚Tak já se pana převora zeptám‘,“ dodává ing. Janík.

A naštěstí se to setkalo se snahou kláštera obnovit některé 
hospodářské aktivity v klášteře. K Břevnovskému klášteru 
totiž, ve vrcholné době rozkvětu pivovarství ve druhé polovině 
19. století, patřily i pivovary v Kročehlavech u Kladna, v kláš-
teře Broumov a samotný Břevnov. A tak přišlo pozvání se za 
tehdejším převorem P. Siostrzonkem zastavit a probrat to.

A proč nakonec břevnovský pivovar v 19. století nakonec 
zanikl? Podle ing. Janíka byl břevnovský pivovar nejmenší, 
koncepčně byl pojatý na svrchní, bílé pivo. A když pak přišla 
éra ležáků, moc jeho zaměření nevyhovovalo. Jak bylo 
(a dodnes) zvykem, pivovar byl v nájmu a z korespondence 
mezi provozovateli a opaty vyplynulo, že k nutnosti zainves-
tovat změny ze svrchně na spodně kvašené se nikdo neměl. 
A tak tento pivovar prostě v sedmdesátých letech zavřeli.

Historie je v pivovaru všudypřítomná a je jeho samozřejmou 
součástí 

K l á š t e r n í  p i v o v a r y
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Budova pivovaru byla zbořena ale až v padesátých 
letech v souvislosti s výstavbou nového Břevnova – celý starý 
Břevnov byl zbořen a také pivovar, který byl postaven Dien-
tzenhoferem – dnes by to byla podle ing. Janíka ceněná histo-
rická památka hospodářské budovy.

A jak nakonec došlo ke spolupráci? „Začátky nebyly jed-
noduché. Chvilku jsme se oťukávali, řekl bych spíše ze strany 
kláštera, aby si nenasadili veš do kožichu‘,“ říká s úsměvem 
Janík. „Klášter má velmi ostrou právničku, ladili jsme 
smlouvy, což nebylo jednoduché, ale my také nejsme nováčci,“ 
komentuje dosti složitá jednání ing. Janík. Ale asi po půlroč-
ních jednáních se našel konsensus, obě strany měly zájem 
na spolupráci. „Když jsme sem přišli, nabízeli nám sýpku, 
která pro nás byla sice krásná, ale velká. A potom nám uká-
zali dnešní prostor bývalých stájí. I když jsme viděli ten pro-
stor vyplněný dřevotřískovými kancelářemi, řekli jsme si – to je 
ono, takový prostor by se nám již nikdy nenaskytl,“ vzpomíná 
Petr Janík.

Je to místo s velmi zajímavou historií plnou paradoxů. 
Po stájích přišlo vnitro a místo koní zde řádili jiní šimlové, 
byrokratičtí. Státní bezpečnost místo využívalo jako archív. 

Nakonec si řekli ano v roce 2010 a v polovině roku začali 
jednat a v roce 2011 na jaře začali stavět, aby na podzim 
roku 2011 byl pivovar připraven k tomu, aby mohli vařit 
pivo. „Jenomže my jsme neměli potřebný papír od magistrátu. 
A ačkoliv jsme o něj zažádali na jaře 2011, nakonec jsme onen 
potřebný dokument získali až v polovině 2012. Byla tady totiž 
vyhlášena stavební uzávěra, a jak víte, přes tu nejede vlak,“ 
říká stále zasmušile při vzpomínkách na administrativní 
těžkosti v začátcích ing. Janík a s jistou hořkostí v hlase pokra-
čuje: „Ale kolečko na magistrátu je prostě dlouhodobý proces 
a pro nás to byl velký problém. Zastavili jsme proces výstavby. 
Ale řekli jsme si, že úplatek nedáme. Šli jsme za sekretářkou 
s kytkou a ta posunula papír o patro výše do sedimentační hro-
mady... prostě ztratili jsme rok a půl. Ale potom to na Praze 
6 naopak šlo velmi rychle, byli jsme trpěliví a tam byli velmi 
fér.“ Po kolaudaci další papír dostali snadno a výroba začala 
v polovině 2012. Do konce roku dodělali kanceláře, sociální 
zařízení a výrobní části, které již byly před otevřením.

„Spolu podnikáme od roku 1992, i když se známe z doby 
fungování ve VÚPS mnohem déle. Někdy vedeme diskuze, ale 

vždycky jsme se nakonec domluvili a nevznikal nikdy zásadní 
problém. Víte, nejvíce si vážím, a vlastně my všichni, toho, že 
jsme čtyři, a nikdy jsme vlastně nehlasovali, jsme schopni se 
domluvit a lidé kolem nás to docela obdivují,“ komentuje spo-
lupráci Petr Janík „Dnes se nám docela daří, ale byly doby, kdy 
tomu tak nebylo – naopak, právě tehdy jsme se o sebe mohli 
opřít,“ dodává.

Jsme ve 21. století a pro mnohé je marketing nad vý-
robou. Jak je to tedy v případě břevnovského pivovaru?

 „Vzhledem k tomu, že nás obchod moc nebaví, není 
nám to prostě dané, žádné marketingové aktivity neděláme. 
V začátcích jsme prostě obešli okolní hospody, ale chytla 
se jen jedna, a to ne hned, ale až po čase,“ říká s úsměvem 
spolumajitel pivovaru. „Klienti si nás vlastně všichni postupně 
našli. Jistě, poskytujeme třeba tácky, sklenice nebo ceduli na 
pivo, ale nic ostatního,“ říká Janík.

„Snažíme se jim nabídnout – když mají zájem, že třeba 
štamgastům něco řekneme nebo pozveme lidi z hospody 
a ukážeme jim, jak se pivo vaří. A hlavně se snažíme o přátelský 
přístup – což někteří hospodští mají rádi, jiní méně. Snažíme se 
o lidský přístup a funguje to,“ dodává s vážnou tváří.

Snaží se vytvořit skupiny zákazníků, kteří si k nim pro 
pivo sami chodí. A pro ně dělají 2x ročně degustace, poví jim 
něco o výrobě piva, to ochutnají, ptají se a pobaví se o něm. 
Práce s hospodskými považují za důležité a vazby jsou trvan-
livější. Samozřejmě podporují i spolupráci v sociální oblasti. 
Pomáhají v rámci možnosti projekty s tělesně postiženými nebo 
umožňují exkurze do výrobní části pivovaru dětem zdarma.

Jaké mají majitelé s pivovarem záměry? Možná někoho 
překvapí. „Můj názor je, že minipivovary jsou trošku módní 
záležitost a zájem zákazníků je někdy až nekritický. Některé 
minipivovary v době boomu jedou na 100 % produkce. Ale 
mohou se časem dostat do konkurence s velkými pivovary,“ 
a dodává: „Ten náš, hlavně díky snaze udržet kvalitu i na úkor 
množství produkce, má šanci přežít. Nechceme tedy kapacitu 
příliš rozšiřovat, ale plánujeme spíš další technický rozvoj pivo-
varu, který by sládkům trochu ulehčil práci. Ta je v pivovaru 
opravdu těžká.“ 

Jak vidí pivovarský odborník Ing. Petr Janík situaci na 
trhu piva? „Pivo jako takové má v dohledné době budoucnost 

zajištěnou. Je otázka, 
jak se bude vyvíjet pivo 
v tradičních zemích, ale 
celosvětově však půjde 
nahoru. Má totiž výhodu, 
že je slabě alkoholické, ze 
zdravotního hlediska má 
řadu výživových výhod, 
takže pivo je a má poten-
ciál.“ A svou pivní vizi 
doplňuje: „Hlavně půjde 
pivo do Číny. Ale spo-
třeba bude kolísat podle 
vlny módnosti, hodně 
bude záležet, jak ho 
budou pít mladí. A tak 
ta normální spotřeba je 
zajištěna. A ještě něco, 
pivo je to docela i zají-
mavý ekonomický efekt 
a v podstatě i velmi zají-
mavý zaměstnavatel.“

Jak se bude vyvíjet 
druhová skladba? Ing. 
Janík tvrdí, že přesto,
že miláčkem médií jsou 

Jeden ze sládků připravuje žatecký chmel pro vaření piva 

Tento, prý kdysi sládek, podle ing. 
Janíka jim do současného procesu 
vaření piva již nemluví...

K l á š t e r n í  p i v o v a r y
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Břevnovský pivovar v kostce

Je to čistě produkční pivovar bez vlastní restaurace, až 
na podzim loňského roku se otevřela restaurace Sýpka, která 
má kompletní produkční linii pivovaru. Občas tam nabízí 
speciál z Pivovarského domu a do budoucna by tam chtěli 
prodávat nějaké pivo z benediktinských pivovarů v zahraničí. 
Má kapacitu 3000 hl ročně, s rozšířením se nepočítá. Cílem je 
držet stávající nabídku, a především kvalitu. Vaří v průměru 
tři várky týdně, ale někdy i dvě várky denně – jak je poptávka 
a možnost využít kapacity pivovaru.

Vzhledem ke kontaktům na VÚPS, Chmelařském insti-
tutu nebo VŠCHT majitelé pivovaru spolupracují na některých 
pivech. Pivovar má i vlastní laboratoř, majitelé jsou s to v něm 
udělat profi l vlastního piva. Je využíván studenty VŠCHT nebo 
z podskalské průmyslovky na praxi. Vaří se v něm trvale 5 
druhů piva, nejvíce světlý ležák (70 % produkce dvanáctky) 
a potom tmavý ležák jedenáctka, dále vaří Imperial Lager (je 
dělán cestou klasického ležáku, má 9 % alkoholu a je ozna-
čován jako vlajková loď pivovaru a dostupný jen v lahvích). 
Dále vaří ve dvou verzích Imperial Stout, dezertní pivo 21°,
standardní a až dvakrát do roka naplní sud od skotské whisky, 
který si dovezli, a v něm to ještě 4 měsíce zraje (pouze v lah-
vích). Příležitostně vaří jedenkrát ročně porter, weizenbock, 
lambik a udělali i letní Ale i příležitostné ležáky, např. opatský 
nebo svatováclavský. 90 % piv jsou sudová a 10 % lahve, i když 
počet lahví roste, protože s otevřením Sýpky přesunuli prodej 
piva z pivovaru spíše tam. Všechna piva prodávají pod značkou 
Břevnovský Benedikt. Slouží jako ochranná známka. Všechna 
piva jsou nefi ltrovaná a nepasterizovaná, a tedy čerstvá. Dis-
tribuci si částečně zajištují sami a částečně jedou přes velkoob-
chody. 60 % výroby prodají v Praze. Zbytek se vozí hlavně do 
Brna, Hradce Králové, tedy do větších měst. Něco málo expor-
tují, např. do Dánska, pro největší speciální značku. Ostatní 
jen příležitostně, třeba do Singapuru. Poskytli licenci do Jižní 
Koreje na pivo Benedikt a do Indie Bohemian King.

Receptury si dělají sami, protože jezdí po světě na degu-
stace, kde získali mnohé znalosti – jaký chmel, jaký slad. 
Žádnou historickou recepturu nemají a myslí si navíc, že by to 
ani dnešnímu zákazníkovi nechutnalo.

Mají svoji vlastní chmelnici – dokonce chmel sbírají. 
Pivovar má prakticky od svého vzniku čtyři akcionáře.

různé speciály, v tradičních zemích vede hlavně ležák. „Prostě 
ležák je ležák a očekávám, že bude časem návrat ke klasickému 
ležáku. Ležáky vypijete tři i pět, ale IPU spíše jen jednu. Ale 
třeba i ležák od pivovarského giganta Millera není špatné pivo. 
Je jiné, a i když já třeba preferuji náš typ, i jiné pivo je pro mnohé 
zajímavé,“ komentuje s respektem ke konkurentovi jejich 
produkt.

Věk se nedá zastavit a to si uvědomují i partneři z Pivo 
Praha. „Dbáme na to, aby naši sládci vedle odborných znalostí 
měli lidské vlastnosti. Měli odpovědnost, byli spolehliví z hle-
diska peněz, protože rozvážejí piva po hospodách, musí být 
pracovití a také se chtít naučit nebo dále učit. My jim všechno 
rádi, řekneme, ale musí chtít,“ komentuje situaci v jejich 
pivovaru Petr Janík a dodává s náznakem úsměvu: „Naštěstí 
si uvědomujeme, že naši sládci jsou mladí lidé, a snažíme se 
i respektovat jejich časové možnosti a nepřetěžovat je.“ Dobře 
si totiž vzpomíná, že oni sami to na počátku v divokých deva-
desátých letech neměli jednoduché: „My jsme vlastně měli 
kliku. Začínali jsme v době, kdy k nám pronikaly cizí pivovary 
a byly k dispozici informace, které by nám dnes již neposkytly. 
A i když jsme začínali v kuchyni se starou underwoodkou se 
třemi průklepy u jednoho z nás, který měl telefon, tak druhý 
měl zase auto. A hlavně jsme chtěli něco dokázat. To byl hnací 

K l á š t e r n í  p i v o v a r y

Jeden z mladých sládků kontroluje kotel varny, srdce pivovaru 
je varna 

motor a naštěstí nás to dodnes baví.“ A ani po letech je nepře-
stává snaha něco nového vymýšlet. Podobně jako v jiných 
pivovarech organizují exkurze do pivovaru, mají ve svém 
programu i spolupráci se školami a pořádají pro partnery, 
především hospodské, ale i pro pivní fanoušky ukázkové 
degustace a vzdělávací setkání. A nejnovějším projektem je 
připravované otevření pivovarského muzea. Krásná expo-
zice historického skla i některé historické artefakty nesporně 
najdou obdivovatele. Ing. Janík se na nový projekt opravdu 
těší a říká: „Třeba tady, až budu v důchodu, budu dělat prů-
vodce.“ A podle něj to není konečné slovo.

„Víte, můžete vařit pivo vynikající kvality, ale musíte mít 
štěstí i na partnery. My si velice vážíme toho, že jsme získali mož-
nost fungovat tady, v klášterním areálu. Je tu bezvadná a strašně 
přátelská atmosféra. Řada fi rem okolo, například zahradníci, 
autoopravna, klempíři, a je tu ochota si pomoci atd. Na přátelskou 
atmosféru, na kterou pan opat dbá,“ říká ing. Janík a na závěr 
dodává: „My si toho opravdu vážíme a ceníme si spolupráce 
s panem opatem. Vztah prostě je velmi lidský i seriózní zároveň, 
na čem jsme se domluvili, to platí. A i to nám pomáhá v tom, co 
děláme, a budeme rádi, když po nás něco pěkného zůstane. Nejen 
tento pivovar, ale třeba i vzpomínky na dobré pivo.“ 

Všechny snímky PORT/jv.
 �

Chystané muzeum je podle P. Janíka i vzdáním holdu jejich 
předchůdcům 
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 Tuky pro čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl

 Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl

 Tuky pro mlékárenský průmysl

 Tuky pro kosmetický a farmaceutický průmysl

 Tuky pro výrobu krmných směsí a technické oleje

 Poradenská činnost v oblasti technologie procesů 
   výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů

The first choice 
for value-added vegetable oil solutions

www.aak.com

 Czech Republic s.r.o, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mobile: +420 602 145 090 
e-mail: info.cz@aak.com

Pejskar & spol., spol. s r. o.

PASTRAMI – Pastrami je masný výrobek 

tepelně opracovaný z libového hovězího masa 

s povrchovým pokryvem soli a speciálního 

koření, který je silně zauzen bukovými štěpky.

KRÁLOVSKÝ FUET – Trvanlivý fermentovaný 

salám malého průměru, vyrobený z vepřového 

masa s hrubší mozaikou, vytříbeně 

aromatické, mírně kořeněné chuti a vůně 

připomínající chuť salámů španělského typu.

SALÁMOVÉ BONBÓNY – Mini trvanlivé 

tepelně opracované salámky v podobě 

salámových bonbonů – příjemně kořeněné, 

přiměřeně slané a silně uzené chuti, které 

potěší nejen děti, ale i dospělé.

Děkujeme všem našim obchodním partnerům a zákazníkům za projevenou důvěru 

a do NOVÉHO ROKU 2019 PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, OSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ

doprovázených našimi chutnými uzeninami.

Královský 
fuet 

Salámové bonbóny

Pastrami
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www.kand.cz
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s bohatou nabídkou chlebových novinek pro spotřebitele 
v 21. století. Generálním partnerem akce byla společnost 
Penny Market, která ve svých obchodech poskytuje velký pro-
stor regionálním dodavatelům chleba a pečiva.

V rámci konference zazněla řada aktuálních informací 
o výrobě a kvalitě chleba, trendech na trhu a vývoji spotřeby 
chleba. Viera Šedivá, náměstkyně ministra zemědělství, zmí-
nila připravovanou komoditní vyhlášku, která umožní spo-
třebitelům lépe se orientovat v označování druhů chleba. Jiří 
Balabán, předseda představenstva SPaC ČR, přednesl Pro-
hlášení Svazu ke 100. výročí výroby chleba v České republice 
a zdůraznil potřebu zvýšit úctu ke chlebu a jeho hodnotu v naší 
moderní společnosti. Zástupce generálního partnera Penny 
Market Radek Mlích poukázal na inovace a aktuální spotře-
bitelské trendy při nákupu chleba. Svoji lásku a úctu k chlebu 
vyznali „chlebové celebrity“ převor Břevnovského kláštera 
Prokop Siostrzonek, prezidentský kuchař Jaroslav Sapík, 
pekař českých olympioniků Karel Rendl a trenér rychlo-
bruslařek Petr Novák. 

Projev k 100. výročí výroby chleba v ČR 

Letos si připomínáme 100 let samostatnosti naší repub-
liky. Stejné výročí tedy slaví i moderní pekařské řemeslo 
v Čechách a na Moravě. Ale hlavním oslavencem dneška 
je národní poklad a kulturní fenomén, který je mnohem, 
mnohem starší – tradiční český chléb. 

100 let výroby 
chleba v České 

republice

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL,
výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů 

v České republice, z. s.

Program konference

Vpondělí 15. října 2018 se uskutečnil symbolicky v pro-
storách Břevnovského kláštera, odkud se roku 993 da-

tuje první zmínka o výrobě chleba v Praze, již desátý roč-
ník Světového dne chleba – svátek základní lidské potraviny 
a zároveň oslava pekařské profese. Hlavním oslavencem dne 
byl národní poklad, který je mnohem starší – tradiční český 
chléb. Cílem akce, kte-
rou každoročně organi-
zuje Svaz pekařů a cuk-
rářů ČR, byla propagace 
kvalitního českého chle-
ba a posílení úcty a váž-
nosti k tomuto gastro-
nomickému fenoménu. 
Součástí doprovodné-
ho programu byla uni-
kátní výstava fotografi í 
s názvem Život v době 
chlebové a tisková kon-
ference zástupců médií, 
přítomných odborníků 
a VIP hostů. Reprezen-
tativní oborová výstava 
porovnala chléb vyrá-
běný v minulém století

Účastníci akce v Tereziánském sále

Předseda představenstva Jiří Balabán
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Olympijský chléb pánů Rendla a Nováka

Biblický chléb

Za své kolegy sdružené ve Svazu pekařů a cukrářů v ČR 
i za všechny ty, kteří chléb umějí upéct a dělají to s láskou, za 
všechny tyhle lidi Vás zde dnes vítám a zdravím při příležitosti 
Světového dne chleba 2018. 

Nevím, jaké to bylo před 100 lety, čísla a fakta však 
hovoří jasně: pekařský obor se v České republice těší i dnes 
velmi dobrému zdraví, neskomírá, žije. Přes to všechno, co 
nás trápí a o čem neustále – a zatím marně – hovoříme, přes 
veškerou byrokratickou zátěž ze strany státu, přes neustále se 
měnící legislativu a další potíže, přes to všechno se nám daří 
a v mnoha ohledech možná lépe než kdy v dějinách:
�  Šířka chlebového sortimentu v ČR patří k největším 

v Evropě, vlastně i na světě. Kvalita našeho chleba i ostat-
ního pečiva je nesrovnatelně vyšší než kdy v minulosti. To 
si dnes uvědomuje i spotřebitel, to když vnímá a hodnotí 
český chléb jako jednu z nejkvalitnějších potravin vůbec. 

�  Pekaři se také opravdu snaží: modernizují svá výrobní 
zařízení, budují vlastní sítě speciálních pekařských pro-
dejen – v nich se dnes prodává už více než 13 % pekař-
ského sortimentu. Dokonce zřizujeme vlastní učební 
obory, abychom získali pro naše krásné řemeslo novou, 
mladou krev.

�  Radost nám také dělá, že lidé chléb kupují, že ho nevymě-
nili ani za rozpeky, ani za pomíjivé trendy v takzvané zdravé 
výživě. Čísla z posledních výzkumů dokonce dokazují, že 
se zvyšuje počet zákazníků, kteří vybírají a kupují chleba 
nikoli podle ceny, ale podle kvality, složení a výrobce. 

Jen dvě věci nás trápí: Nejprve je to fakt, že dnešní chléb 
nemá na trhu takovou prestiž a úctu, a tomu i odpovídající 
cenovou hodnotu, jako tomu bylo před 100 lety. 

A také nás trápí něco, s čím nám nikdo z vás nedokáže 
pomoci. Totiž, že někteří pekaři jsou ochotni podbízet se při 
vyjednávání o výkupních cenách chleba. 

Neviníme obchodníky, že chtějí levně nakoupit, ani 
nevidíme nic špatného na tom, že my chceme prodat za cenu, 
která odpovídá kvalitě a hodnotě našich výrobků. Viníme 
sami sebe, že jsme se dosud nedokázali zbavit takových 
kolegů, kteří v honbě za rychlými cíli pomáhají ničit tisíci-
leté řemeslo, a to navíc na úkor vlastních zákazníků. Ano, 
máte pravdu, stavovská soudržnost a pekařská čest byly před 
100 lety na úplně jiné úrovni. Vlastně nás nejvíc mrzí, že podle 
nejhorších z nás, podle fi rem, které neumějí vyrobit skutečně 
kvalitní chléb a dobře zaplatit své zaměstnance, podle nich 
některé obchodní řetězce hodnotí cenovou a hodnotovou 
úroveň zbytku pekařského oboru. Dumpingové ceny někte-
rých nepoctivých pekařů jsou pak považovány za měřítko 
ceny chleba a pečiva. 

K těm sto letům bychom si, myslím, zasloužili, aby 
zákazníci i obchodní řetězce dokázali to, co u jiných pro-
duktů: odlišit zrno od plev, poctivého pekaře od nepoctivého, 
kvalitní chléb od napodobeniny.

Vážení kolegové, poctiví pekaři, milí hosté. Oslavme 
dnešní svátek, Světový den chleba, alespoň malým zamyš-
lením nad tím, že boží dar, nebo chcete-li, chléb náš vezdejší, 
je víc než nástroj konkurenčního boje, že je to základní lidská 
potravina a národní kulturní poklad. A přesně tak bychom 
k němu – Vy i my – měli přistupovat. Díky Vám za to. 

Chléb v proměnách staletí 

Chléb jako základní potravina ve výživě člověka se jako 
dlouhá červená nit táhne od úsvitu lidstva od dob, kdy se na 
Zemi objevil první člověk moudrý, Homo sapiens, a z lovce 
a sběrače se postupně stal zemědělec. Plánovité pěstování 

rostlin vedlo ke komplexním sociálním proměnám a ke vzniku 
prvních civilizací. Objev chleba byl významnou událostí ve 
vývoji člověka jako druhu. O jeho důležitosti svědčí následu-
jící svědectví napříč dějinami: Staří Sumerové chlebu přiřkli 
duši, v Mezopotámii se stal chléb součástí hieroglyfi ckého 
znaku pro potravu, arabština používá pro pojmy chléb a život 
totéž slovo. Když Francouzi chtějí člověka pochválit, řeknou, 
že je „dobrý jako chléb“. O významu chleba v našich dějinách 
svědčí i starý slovanský zvyk vítat hosta chlebem a solí. Puto-
vání chleba v proměnách staletí a tisíciletí je dlouhé, pestré 
a inspirativní: 

�  V počátcích své existence pojídal člověk nasbíraná zrna 
tak, jak je v přírodě našel. Později mu oheň pomohl k tomu, 
aby si zrna opražil. Pak přišlo na řadu drcení obilných zrn 
v kamenných hmoždířích a primitivních mlýnech. Z pro-
mletého či podrceného obilí se snadno připravila kaše, 
nevařená či vařená. Na rozpálených kamenech z ní bylo 
možné upéci placky. Archeologové označují tuto dobu jako 
neolit a první poznatky o chlebu se datují do období až 
10 000 let př. Kr.

�  Kvašený chléb pochází z Egypta z doby před šesti tisíci 
lety. Jeho příprava byla objevena zřejmě náhodou. Egyp-
ťané pěstovali v Nilské deltě pšenici a mezi kameny drtili 
pšeničná zrna na mouku, kterou pak smísili s vodou a solí 
– a to byl nekvašený chléb. Stalo se, že těsto zůstalo na 
slunci a působením bakterií vykynulo. V teplé peci se pak 
upekl chléb vzdušný a lehký, pokrytý hnědou kůrkou.
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Chléb nad zlato

�  Řekové převzali pečení chleba od Židů a Féničanů. V době 
asi 4000 let př. Kr. se rozvinul kult bohyně Démétér jako 
ochránkyně zemědělství a chléb se stal postupně základní 
potravinou lidu. Mlsní a zámožní Řekové jedli chléb 
s medem, který namáčeli do vína. Podle dochovaných 
záznamů působilo ve 3. století př. Kr. v Aténách 45 pekařů, 
kteří dokázali upéci nejrůznější druhy chlebů pro boháče, 
chudý lid i otroky.

�  Ve starém Římě se stal chléb záležitostí čistě politickou, 
chléb spolu s vínem byl hlavní potravinou. Ve 4. sto-
letí nechal císař G. J. Caesar rozdělovat římskému lidu 
chléb zdarma, aby si tak naklonil lidové masy. Z těchto 
dob pochází rčení „Chléb a hry“, dva prostředky k zís-
kání přízně lidu. Kolem roku 80 se začala v Římě vytvářet 
pekařská bratrstva nazývaná „collegium pistorium“, 
předchůdci pozdějších cechů.

�  Na našem území byla nejstarší pec na pečení chleba nale-
zena v Bylanech u Olomouce a její původ se datuje do 
období 4800 až 4600 př. Kr.

�  V Čechách se objevili pekaři (podle Kosmovy kroniky) 
jako dvorní řemeslníci již v 11. a 12. století. Již za vlády 
krále Václava II. předepisovali otcové města, jak má být 
bochník chleba těžký a za kolik se má prodávat.

�  Chlebu se dostávalo poct, které si zasloužil. Hrál nezastu-
pitelnou roli při korunovaci českých králů, kdy mu byla 
dávána přednost i před zlatem. Stejné úctě se chléb těšil ve 
všech vrstvách obyvatelstva.

�  V Praze se v roce 1387 připomíná 159 pekařů. Za vlády 
Jiřího z Poděbrad se peklo dvanáct druhů chleba: žemlový, 
žitný, nakyslý, mazancový, ječný, prosný, žaludový, jáh-
lový, pohankový, rýžový, perníkový a koláčový.

�  Růst středověkých měst a s ním spojená dělba práce vytla-
čily veškerou výrobu z domácností a pečení chleba přešlo 
do rukou pekařů. Vytvářením cechů se postupně zaváděla 
řemeslná výroba, pekaři se stávali váženými a bohatými 
měšťany.

�  V 16. století ve městech podnikali i tzv. „pecnáři a pla-
chetníci“, v pekařství nevyučení řemeslníci, jejichž čin-
nost často sloužila konšelům za výhrůžku pekařům, kteří 
pekli draze či nekvalitně. Pod nátlakem cechovních pekařů 
však byla jejich činnost omezována. Přespolní pekaři směli 
nabízet své zboží na pražském trhu jen jednou týdně.

�  Vznikající pekařské cechy vymezily vztahy v rámci řemesla 
mezi mistry, tovaryši a učni, ale dohlížely také nad kvalitou 
výroby chleba. Určovaly rozsah výroby jednotlivých pekař-
ských mistrů ve městě, někdy dokonce rozměry pece.

�  V 18. století podléhalo pekařství přísnému dohledu 

a předpisům. V případě zjištění lehčího či nekvalitního 
chleba byli delikventi potápěni ve velkém pytli nebo koši do 
Vltavy. Od roku 1860 uvolnil nový živnostenský řád pekař-
ství úplně. 

�  Od druhé poloviny 19. století nastává rozvoj pekařské 
výroby zaváděním technických novinek, původně ruční 
práce začala ustupovat práci strojové a pečení chleba se 
zvolna přeměňovalo na výrobu průmyslového charakteru.

�  Pekařství jako řemeslo se vyvíjelo a zdokonalovalo velmi 
pomalu. Ve vhodných podmínkách velkoměst ojediněle 
vznikaly velké, moderní pekárny, zatímco v ostatních 
oblastech přetrvávala primitivní řemeslná výroba chleba.

�  Za první republiky – v roce 1930 bylo v zemi registrova-
ných 13 341 pekáren, ve kterých pracovalo 43 437 osob. 
Obvykle v pekárně pracoval pekařský mistr a jeho rodinní 
příslušníci či 1–2 pomocníci.

�  V 50. letech došlo k uzavírání malých provozů (r. 1947 10 tis.
pekáren, 45 tis. zaměstnanců) v procesu znárodňování 
v souvislosti se změnou politického režimu po roce 1948.

�  V 70. letech jsou v jednotlivých okresech a krajích sta-
věny pekařské výrobní kombináty průmyslového charak-
teru, které vyrábí chléb na moderním zařízení (výrobníky 
kvasu, automatické tvarování a kynutí, pásové plynové 
pece), dochází k velké koncentraci výroby a zvýšení pro-
duktivity práce.

�  Po roce 1989 nastala privatizace všech výrobních kapacit, 
dochází k renesanci řemeslných pekáren, prosazují se 
nové technologické trendy, s rozvojem trhu raketově 
vzrůstá sortimentní nabídka chleba.

�  V roce 2018 v ČR působí okolo 700 klasických pekáren, 
které si zřizují sítě vlastních prodejen. V marketech 
obchodních řetězců se prosazuje trend dopékání pečiva 
a chleba ze zmrazených polotovarů. Český pekařský trh je 
co do šíře sortimentu chleba, jeho kvality a zákaznického 
servisu jeden z nejvyspělejších v EU.

Zajímavosti o chlebu 

Jak vzniklo slovo chléb: 
Slovo chléb vzniklo pravděpodobně z pragermánského 

„hlaiba“, Slované (znali doposud jen obilnou kaši) jej převzali 
spolu s přípravou kynutého a pečeného chleba od Germánů.

Jak se vyrábí chléb: 
Z žitné mouky je izolován chlebový kvas, který je neustále 

pomnožován, tj. dochází k vytváření specifické mikroflóry 
v symbióze žijících lactobakterií a kvasinek. Produkty jejich 
metabolismu, kyselina mléčná a octová, oxid uhličitý aj., jsou 
pak původci specifi ckého aromatu střídy a textury kůrky chleba. 
Z vyzrálého kvasu se po přidání mouky, vody a soli vymísí těsto, 
které se po nakynutí dělí, tvaruje a peče při teplotě 270 °C.
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Proč chléb voní: 
Rozhodující vliv má vysoká teplota. V pekařské peci se 

chléb zapéká při teplotě okolo 270 °C, přičemž těsto se zahřívá 
na 100 až 180 °C. Při těchto teplotách probíhají nejdůležitější 
reakce, které se odehrávají hlavně v chlebové kůrce. Správná 
vůně je typicky chlebová, lahodná, aromatická po použitých 
surovinách.

Chléb ve světě

Jiná země, jiný mrav … a také i jiný chléb. Pro střední 
a východní Evropu byl po staletí nejtypičtější tmavý chléb 
žitný, ve Francii, Itálii a Středomoří byl oblíbený pouze 
pšeničný. Švýcaři mívali rádi špaldový chléb (primitivní 
odrůda pšenice), Norové si pekli chléb z ječmene, Skotové 
do něho dávali oves a v Severní Americe se zase po staletí 
pekl chléb kukuřičný. Nejznámější druhy chleba v zahra-
ničí jsou:

�  Bagel – kulaté kynuté pečivo ze žitné mouky s otvorem 
uprostřed, podávané buď jako příloha (cibulový, sýrový 
i sladký skořicový), nebo samostatně s oblohou

�  Ciabatta – italský chléb křupavé kůrky, zadělaný olivovým 
olejem. Těsto je tužší, často s přídavkem bylin

�  Maces – židovská chlebová specialita z nekysaného těsta, 
podobná krekru

�  Nán – indický kvašený chléb z bílé mouky ve tvaru velké 
kapky (slzy)

�  Pumprnikl – tmavý žitný, těžký chléb s výrazně nakyslou 
chutí původem z Německa, vaří se v páře

�  Pita – arabská bílá i celozrnná chlebová placka, často 
plněná masem či zeleninou

�   Tortilla – mexické nekynuté pečivo z kukuřičné mouky, 
které se připravuje na rozpálené plotně

Nákupní zvyklosti u chleba

Agentura Ipsos provedla v průběhu května letošního 
roku spotřebitelské šetření o zvyklostech českých zákazníků 
při nákupu chleba. Respondenti dostali řadu dotazů z oblasti 
frekvence a místa nákupu, obvyklé velikosti chleba a jeho 
balení, ochoty vynaložit fi nanční prostředky za 1 kg chleba, 
klíčových parametrů při výběru chleba, denní doby konzu-
mace chleba a způsobu jeho skladování. 

�  Celý pecen kupuje téměř stejné množství zákazníků jako půlku bochníku. Češi preferují chléb nebalený v ceně 
21 až 30 Kč za 1 kg.

Otázka: Jak často kupujete chléb?
Báze: Všichni respondenti, n = 1010

Otázka: Kde zpravidla nakupujete chléb?
Báze: Všichni respondenti, n = 1010

Otázka: Jakou velikost chleba nakupujete nejčastěji? 
Preferujete chléb nebalený, či balený a krájený?
Báze: Všichni respondenti, n = 1010

Výstupy spotřebitelského šetření jsou uvedeny v přehledných grafech níže: 

�  Češi obvykle nakupují chleba alespoň dvakrát týdně, a to nejčastěji v supermarketech. Třetina chodí pro chleba 
do pekařství.
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Otázka: Kolik jste ochoten/a utratit za běžný
bochník/pecen 1kg chleba?
Báze: Všichni respondenti, n = 1010
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 Denně

 Obden

 2x týdně

 1x týdně

 Méně často

 Vůbec

Supermarket

Pekařství

Večerka

Peču si chleba sám/sama

Na trhu

On-line

Nikde, nekupuji

63 %

27 %

5 %

2 %

1 %

1 %

1 %

Nebalený

Balený a krájený

Žádné z uvedených

Celý pecen

Půlka

Čtvrtka
Žádné z uvedených

Maximálně 20 Kč

21–30 Kč

31–50Kč

51–70 Kč

Více jak 71 Kč

Chleba nekupuji

S rostoucím vzděláním 
roste i ochota zaplatit 

za 1kg chleba vyšší cenu.

8 %

58 %

30 %

2 %

1 %

1 %
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Spotřeba chleba se po dlouholetém poklesu ustálila 
v posledních letech na hodnotě 40 kg na osobu a rok, ročně za 
chléb utratí průměrný Čech necelých 1000 Kč.

Závěrem
 
Světový den chleba je každoročně zaměřen na osvětu 

veřejnosti, propagaci kvalitního chleba a usiluje o zvýšení 
prestiže, úcty a ocenění hodnoty českého chleba. Čeští pekaři 
předvedli, že na začátku 21. století dokážou vyrábět široký 
sortiment chleba ve vysoké kvalitě a nemusí se v ničem stydět 
před svými předchůdci, kteří začali před více než 1000 lety 
v Břevnovském klášteře péci chléb.

 �

�  Lidé vybírají chléb především podle vzhledu. Další důležité vlastnosti chleba jsou čerstvost.

Reprezentativní výstava chlebového sortimentu

Otázka: Co je pro vás při výběru chleba klíčové?
Báze: Všichni respondenti, n = 1010

Otázka: Jaká vlastnost chleba je pro Vás nejdůležitější?
Báze: Všichni respondenti, n = 1010
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Otázka: Jaký druh chleba kupujete/konzumujete
nejčastěji?
Báze: Všichni respondenti, n = 1010

Otázka: Jak chleba zpravidla skladujete?
Báze: Všichni respondenti, n = 1010
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�  Nejoblíbenějším druhem chleba je „Šumava“. Češi si chleba dávají zejména ke snídani nebo večeři. Skladují 
chléb v igelitovém sáčku či chlebníku

Vzhled

Výrobce

Cena

Jiné

Žádné

Vzhled řeší 
především Pražané.

Cena je podstatná hlavně 
pro střední věkovou kategorii 

a osoby se základním vzdeláním.

Chuť, kvalita, 
složení/suroviny, 

čerstvost, předchozí 
zkušenost, vůně...

36 %

24 %

15 %

22 %

3 %

Pšenično-žitný, 
podmáslový, 

kváskový, kmínový, 
slunečnicový...

Konzumní/Šumava

Žitný

Vícezrnný

Celozrnný

Jiné

Žádný, chleba nekonzumuji

56 %

16 %

12 %

10 %

5 %

1 %

Igelitový sáček

Chlebník

Plátno/utěrka

Papírový sáček

Mrazák

Chleba neskladuji

39 %

35 %

9 %

8 %

8 %

2 %

Chuť je důležitá 
hlavně pro mladé 
do 26 let z Prahy.

Složení studují především 
vysokoškoláci.

Čerstvost

Chuť

Propečení

Trvanlivost

Složení

Nutriční hodnota

Žádné z uvedených

74 %

71 %

30 %

27 %

26 %

5 %

1 %
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Slicing. Packaging. Weber.

WEBER CZ s. r. o., Tuřanka 115, 627 00 BRNO
Tel.: +420 532 123 370, fax: +420 532 123 371

cz@weberweb.com
www.weberweb.com

Všem obchodním přátelům

děkujeme za spolupráci

v letošním roce a do nového roku 2019

přejeme pevné zdraví a mnoho osobních

i pracovních úspěchů.
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 Aktuální trendy 
potravinářského 

průmyslu 
prezentované 

na mezinárodním 
veletrhu SIAL Paris

Ing. ILONA MRHÁLKOVÁ, 
Ing. ZDEŇKA NÁGLOVÁ, Ph.D.,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Zvýsledků studie „Food 360TM“1 mapující základní očeká-
vání spotřebitelů především v oblasti inovací v potravinář-

ském průmyslu vyplývá, že dvě třetiny spotřebitelů věnují stále 
více pozornosti výběru vysoce kvalitních potravin a 62 % spo-
třebitelů rádo objevuje nové produkty. Spotřebitelé požadují 
zachování původní, přirozené chuti, chuti, která jim přináší 
nové, „radostné zážitky“. Zemědělsko-potravinářský sektor 
v celosvětovém měřítku usiluje o přizpůsobení se chuti nové ge-
neraci, která si žádá „opravdové“, autentické, čerstvé a zdraví 
prospěšné potraviny. Občané si rovněž stále více uvědomují 
rizika spojená s konzumací potravin z hlediska bezpečnosti, 
a proto jedním z požadavků kladených na potraviny je i je-
jich transparentnost. A právě tato očekávání spotřebitelů byla 
hlavním mottem letošního potravinářského veletrhu SIAL 
Paris 2018. O tom, že výstava refl ektovala požadavky spotře-
bitelů, svědčí i dvacetiprocentní nárůst počtu přihlášených 
inovací prezentovaných v rámci ocenění SIAL Innovation. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o prestižní výstavu inovací v po-
travinářském průmyslu na celosvětové úrovni, byl SIAL Paris 
jedním z nejvhodnějších míst také pro představení českých 
inovativních, ale i tradičních potravinářských výrobků.

Základní informace o SIALU

SIAL je jednou z nejvýznamnějších světových potravi-
nářských výstav a v Paříži se koná každé dva roky. Veletrh je 
přehlídkou světového potravinářství reprezentující všechna 
jeho odvětví a velkým zdrojem inspirací a inovací pro potravi-
nářství s cílem lépe porozumět trhu a trendům ve světě, roz-
víjet a udržovat jejich konkurenceschopnost. 

Veletrhu se zúčastnilo:
�  7200 vystavovatelů ze 119 zemí (z toho 87 % mimo 

Francii), 
�  více než 310 000 odborníků (rekordní účast),
�  73 % návštěvníků (mimo Francii) z přibližně 200 zemí,
�  650 start-upů,
�  135 ofi ciálních delegací, 26 vládních reprezentantů a bylo 

vystaveno více než 400 000 produktů.

Výstavu doprovázela řada soutěží, předváděcích akcí a konfe-
rencí, z nichž k nejzajímavějším patřily:
�  SIAL Innovation – přehlídka nejnovějších výrobků světo-

vého potravinářství,
�  Future Lab – prostor pro start-upy a aplikace virtuální rea-

lity,
�  Kuchyně SIALu – předváděcí akce (vaření),
�  SIAL TV – s programem kulatých stolů a interviews,
�  Tasting Square – prostor pro degustaci nápojů vystavova-

telů SIAL,
�  Open Tasting Bar – představení nápojů z Latinské 

Ameriky.

Výstava měla obchodní charakter. Expozice byly z hle-
diska struktury členěny na národní, resp. regionální (5 hal) 
a komoditní – oborové (5 hal). Oborové sektory tvořily: Čerstvé 
maso a masné výrobky, Čerstvá drůbež, Ryby a plody moře, 
Hotová jídla, Mražené produkty, Mléčné výrobky, Potravi-
nářské ingredience, Cukrovinky, Pekařské výrobky, Ovoce 
a zelenina, Zdravá výživa a doplňková strava, Biopotraviny, 
Konzervované potraviny, Koření a přísady, Delikatesy, Nápoje, 
Víno a lihoviny, Vybavení, technologie a služby, Krmiva pro zví-
řata. Samostatnou expozici zahrnovaly francouzské regiony.

Společně s již „tradičními“ účastníky se v roce 2018 
prezentovaly nové země: Bahrain, Barbados, Belize, Island, 
Jamajka, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mozambik, Uzbekistán, 
Sýrie, Svatý Vincenc a Grenadina, Samoa, Tádžikistán, Tri-
nidad a Tobago. Jejich expozice byly významným obohacením 
veletrhu.

Následující SIAL veletrhy se budou konat v Abu Dhabi 
(10.–12. 12. 2018), Torontu (30. 4.–2. 5. 2019) a Šanghaji 
(14.–16. 5. 2019).

Národní expozice

Celkem 5 hal bylo koncipováno jako národní expozice. 
To znamená, že země prezentovaly široké spektrum produktů 
z nich pocházejících. ČR byla zastoupena Ministerstvem 
zemědělství, které se účastní veletrhu pravidelně. Podobně 
jako v předchozích letech i v roce 2018 byl informační 

1  Studie byla vydaná v roce 2018 společností KANTAR TNS. Výsledky byly získány na základě šetření, které proběhlo on-line (od 6. 3. do 10. 4.

2018) na národní úrovni na reprezentativním vzorku obyvatel ve Francii, Španělsku, Německu, Velké Británii, USA, Rusku, Číně, Indonésii, 

Malajsii, SAE, Bahrainu, Ománu, Kataru, Saúdské Arábii. Z každé země bylo vybráno přibližně 500 respondentů ve věku 18–55 let. Vzorek je 

reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, regionu a socio-ekonomických kritérií. 
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a propagační stánek MZe zahrnut v rámci expozice výrobků 
značky Klasa, kterou organizuje SZIF. Cílem prezentace 
SZIF bylo představit návštěvníkům potraviny oceněné znač-
kami kvality (KLASA, Regionální potravina, Bio, chráněná 
evropská značení) a zvýšit povědomí o těchto značkách mezi 
širokou veřejností. 

České potravinářské fi rmy se prezentovaly samostatně 
v hale Národního pavilonu i v komoditně zaměřených halách. 
Své expozice zde představovaly jak společnosti, které zaují-
mají na veletrhu již své tradiční místo, tak ty, které zde před-
stavily své produkty poprvé.

Ve společné expozici SZIF a MZe své produkty vystavovaly 
následující české společnosti:

V abecedním pořadí to byly: ARTIFEX INSTANT, s. r. o.
– instantní a granulované nápoje a čaje; Bellinni s. r. o. – pří-
lohy a polévky; ČOGRÁDY s. r. o. – masné konzervované 
výrobky; EKOFRUKT Slaný, spol. s r. o. – müsli tyčinky; 
EUROPASTA SE – těstoviny; Hamé s. r. o. – trvanlivé 
a chlazené výrobky, KMS, spol. s r. o. – řeznické a uzenářské 
výrobky; LAKTOS, a. s. – obchod a distribuce mléčných 
výrobků; LINEA NIVNICE, a. s. – ovocné šťávy a nápoje, 
MADETA a. s. – mléčné výrobky; Marmelády Šafránka s. r. o.
– domácí zavařeniny; MOCCA s. r. o. – pražení a balení kávy; 
Nature Notea, s. r. o. – nápoje a delikatesy; PMS Přerov a. s. 
– pivo; POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s. – tvarohy a tvarohové 
dezerty, RAVY CZ a. s. – masné výrobky; ROBERT BENEŠ 
– PIVOVAR BIZON – pivo; SEMIX PLUSO, spol. s r. o. – 
cereální výrobky, pečivo; ŠUMAVSKÝ PRAMEN – voda; 
TIPAFROST, a. s. – mražené krémy. 

Jednalo se o potravinářské podniky, jejichž účast byla 
podpořena Ministerstvem zemědělství (SZIF). Podniky pre-
zentovaly své aktuální inovované výrobky, v některých přípa-
dech i prozatím nedostupné na českém trhu. 

Z rozhovorů uskutečněných se zástupci vybraných 
potravinářských podniků vyplývá, že účast je pro ně velmi 
přínosná. Návštěvníci projevili zájem o české výrobky a díky 
veletrhu vystavovatelé získávají nové kontakty, ať už na odbě-
ratele, tak i na dodavatele. To jim umožňuje vstoupit na mezi-
národní trhy. Podniky velmi ocenily možnost využít podpory 
na účast na veletrhu, a to především z důvodu, že partici-
panty byly i rodinné fi rmy, které by bez podpory svou účast 
buď zvažovaly, nebo by ji pravděpodobně nebyly schopny ufi -
nancovat. Některé podniky aktivně využívají i další zdroje 
podpor, jejichž podmínky nejsou rovnocenné (část potravi-
nářů se obrací na MZe, část na MPO). 

V Národním pavilonu, v němž se nacházeli vystavova-
telé z ČR, rozsahem svých expozic dominovali především 
Poláci a Italové. V jiném Národním pavilonu zaujali přede-
vším vystavovatelé z Číny, jejichž sortiment tvořily výrobky 
typické pro tuto zemi (čaj, med, sušené či konzervované ovoce 
a zelenina, sójové omáčky, další ochucovadla). Novinkou byl 
černý fermentovaný česnek, který pro své vlastnosti pro-
spěšné zdraví získal cenu SIAL Innovation 2018. Jedná se 
o česnek zpracovaný speciální metodou fermentace, který má 
oproti klasickému česneku mírně nasládlou chuť, je bez typic-
kého česnekového zápachu a jeho léčebné vlastnosti jsou více 
koncentrované.

Komoditně zaměřené pavilony

Mezi vystavovateli v pavilonu mléčných výrobků byly 
i fi rmy působící na českém trhu s mlékem, například Lactalis 
CZ a Brazzale Moravia, která představila svůj hlavní výrobek 

– sýr Gran Moravia. Českou republiku zastupovala také spo-
lečnost Milkpol, zabývající se exportem a importem mlé-
kárenských produktů. Dominantní v tomto pavilonu byly 
expozice široké škály sýrů, a to i inovativních chutí (například 
s příchutí citronu, kávy či levandule). V pavilonu se prezento-
valy rovněž alternativy mléka, například mandlové „mléko“ 
(v české legislativě lze termínem mléko označit nápoj pouze 
živočišného původu) a další produkty bez laktózy či se zvý-
šeným obsahem proteinů. 

Součástí pavilonu byly i další alternativní produkty, 
které za ČR reprezentovala společnost Lifefood, jejímž 
hlavním zaměřením je výroba raw vegan bezlepkových pro-
duktů v  biokvalitě. Z hlediska šíře produktových řad se řadí 
mezi největší výrobce raw food. Na veletrhu představovala své 
inovované raw tyčinky nových příchutí. 

Prezentace zpracovatelů masa probíhala formou národ-
ních stanů, kde byli zastoupeni hlavní producenti, mezi něž 
patřili např. zástupci Brazílie, Argentiny, Uruguaye, Irska, 
ale i Polska (drůbež). V pavilonu nebyl zastoupen žádný český 
reprezentant.

Nápojový pavilon zahrnoval široké spektrum zpraco-
vatelů čajů, alkoholických nápojů, ovocných šťáv, ale i alter-
nativních nápojů. Zajímavou inovací byly alkoholické nápoje 
(koktejly) podávané zmražené v plastových tubách a dále 
zpracování velbloudího mléka, které má dle informace 
výrobců v porovnání s kravským mlékem příznivější nutriční 
hodnoty. Prezentována byla i ochucená mléka či zmrzlina. 
Výrobce piva v pavilonu prezentovala pouze ČR, zastoupená 
společností Staropilsen. Firma se zaměřuje jen na export piva, 
hlavně do východních zemí, a je držitelem CHZO České pivo. 
V pavilonu vystavovala rovněž fi rma Jumex, zaměřená na dis-
tribuci džusů, nektarů a ovocných nápojů z Mexika. Na český 
trh vstoupila v roce 2014. 

Mezi úspěšné vystavovatele, kteří získali ocenění 
SIAL Innovation (širší oceňování), patřila slovenská fi rma 
McCarter. Firma se zabývá především výrobou rostlinných 
nápojů („mlék“). Získala ocenění za kokosové, oříškové 
a mandlové „mléko“, makový nápoj a ledovou kávu. Jejich 
výrobky jsou bez přidaného cukru, konzervačních látek 
a emulgátorů, jsou obohacené o vlákninu, antioxidanty 
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a vitaminy. Jsou vhodné pro vegany. Veletrhů se účastní pra-
videlně a vždy se snaží představit alespoň jeden nový výrobek. 

Pavilon cukrovinek nabízel velmi pestrou nabídku 
výrobků. Česká republika byla reprezentována společnostmi 
Emco specializovanou na výrobu cereálií, müsli a bezlepko-
vých výrobků, společností Chocoland, jež je přední producent 
cukrovinek s dlouholetou tradicí (především čokoládových 
krémů, čokolády a sójových tyčinek), společností Sweet Delight 
s výrobou zamražených dortů a ručně vyráběných dezertů 
a SOCO CZ zaměřenou na výrobu plněných cukrovinek.

České podniky vystavující v oborově zaměřených halách 
se veletrhu účastnily většinou bez jakékoliv podpory. Stánky 
si fi nancovaly samy. I tak považují účast za velmi přínosnou 
a efektivní díky možnosti prezentovat všechny své výrobky na 
jednom místě. Navzdory velmi vysokým nákladům na výstavu 
se jim prezentace vyplatí, neboť jim přináší benefi t v podobě 
nově navázaných kontaktů na odběratele či na dodavatele. 

Potravinářské výrobky oceněné na veletrhu 
SIAL Innovation 2018

Ceny jsou udělovány nejinovativnějším výrobkům vysta-
vovaným na veletrhu SIAL. Celkem bylo přihlášeno 2355 ino-
vací. Udělují se dle kategorií produktů a dále souhrnně pro 
tři nejlepší výrobky. Hodnoceny jsou především benefi ty pro 
spotřebitele. 

Kategorie Alternativní potraviny: 
Namaste vodní kefír (veganský vodní 
kefír s ovocem, bez glutenů a mléka, 
100% přírodní) s příchutí zázvor 
a peprmint, Řecko. Výrobek byl vybrán 
pro nové užití vody a ovocného kefíru. 
Zároveň získal zlatou cenu. 

Kategorie Nealkoholické nápoje: 
Give it a shot (funkční nápojový shot) 
s příchutí zázvor, kurkuma a kajen, 
aktivní uhlí, Portugalsko. Nápoj byl 
vybrán z důvodu malého formátu 
balení a funkčních vlastností.

Kategorie Alkoholické nápoje: 
Taggiasco Extravirgin (italský gin 
s jalovcem a olivami). Destilovaný 
ve vakuu při nízkých teplotách, 44 % 
alkoholu, Itálie. Výrobek byl vybrán 
díky nové a originální receptuře s oli-
vami. 

Kategorie Mléčné produkty: 
Burrotta (Burrota s ricottovým 
středem, z buvolího mléka), Itálie. 
Výrobek byl vybrán pro recepturu.  

Kategorie Slané výrobky: 
More than rice (rýže s vysokým 
obsahem bílkovin, veganská, bezlep-
ková, příprava 9 min.), Itálie.

Kategorie Sladké výrobky: 
Kimchi Jam (jam s fermentovanými 
ingrediencemi, tj. kimchi, pasta ze sójo-
vých bobů), Korea. Výrobek byl vybrán 
kvůli receptuře.

Kategorie Delikatesy: 
Allioli A L´ail Noir Mortier (omáčka 
s černým česnekem, bez glutenů 
a barviv), Francie. Vybrán pro originální 
užití černého česneku.

Kategorie Ovoce a zelenina: 
Bekids (mrazem sušené ovocné kousky 
pro děti, bez přidaného cukru se 
zábavným designem), USA. Výrobek byl 
vybrán pro pohodlnou nabídku mraže-
ného ovoce dětem a zároveň získal bron-
zovou cenu. 

Kategorie Mořské plody: 
Esturgeon (fi lety z jesetera s extra panen-
ským olivovým olejem, s omega 3),
Španělsko. Vybráno pro nový způsob 
nabídky fi letů.

Kategorie Mražené potraviny: 
Mražená zelenina bez pesticidů v papí-
rovém balení (zmražená zelenina z eko-
logicky udržitelného řetězce s biologicky 
odbouratelným papírovým obalem. Bez 
pesticidů a za využití zemědělských 
technik s nízkým dopadem na životní 
prostředí, vzduch, půdu a vodu), Itálie. 
Výrobek byl vybrán pro svou ekolo-
gickou udržitelnost výroby a balení 
a zároveň získal stříbrnou cenu. 

Kategorie Maso: 
Porcovaný králík z „odpovědné“ farmy 
(francouzský králík, nekrmen GMO), 
Francie. Vybrán z důvodu kvality pro-
duktu, etického a odpovědného chování 
fi rmy.

Kategorie Distribuce: 
Namaste vodní kefír (veganský vodní 
kefír s ovocem, bez glutenů a mléka) 
s příchutí zázvor a peprmint, Řecko. 

Kategorie Stravování: 
Ail Noir du Nord (černý česnek 
pěstovaný v severní Francii, 100% pří-
rodní), Francie. Vybrán pro užití česneku 
francouzského původu. 
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Kategorie Vybavení a technologie: 
Super Dali (uzavřené zařízení, kde dochází k třesům pětačty-
řicetkrát za minutu). 

Kategorie „Meziprodukty
a ingredience“: 
mouka z olivových semen (bohatá na 
proteiny, vlákninu, omega 3), Francie. 
Vybráno z důvodu nového typu mouky. 

Shrnutí hlavních poznatků 
z veletrhu

–      Základním kritériem při výběru potravin je pro spotře-
bitele kvalita, a to především senzorická. Spotřebiteli je 
požadováno zachování původní, přírodní chuti bez umě-
lých přísad na straně jedné a rozmanitost chutí na straně 
druhé. Většina občanů by uvítala nové a inovativní potra-
viny. K těmto požadavkům směřovaly i výrobky předsta-
vované na veletrhu. 

–      Prosazuje se trend „zdravého snackingu“ (svačinky) – 
např. saláty s přírodními přísadami, nízkotučné cere-
ální tyčinky, studené nápoje bohaté na antioxidanty 
apod. 

–      Požadovány jsou také „true food“ – tj. potraviny, které 
jsou autentičtější, přírodnější, zdravější a také bezpečnější 
(větší transparentnost).

–      Stále větší význam získávají funkční potraviny – 
superovoce (bobule bohaté na antioxidanty), super-
zelenina (špenát, zelí); supersemena (např. chia), 

mikrořasy (Spirulina), fermentované produkty (Kom-
bucha) a potraviny bez lepku, pesticidů, antibiotik 
a nanočástic.

–      Důležitým kritériem při výběru potravin se stává i šetr-
nost k životnímu prostředí (preference malých a praktic-
kých balení), uplatňují se fair trade produkty, ekologické 
výrobky (potraviny vyrobené technologií šetrnou k život-
nímu prostředí, jejichž obal nezatíží životní prostředí 
– recyklovatelné balení).

–      Cení se široké spektrum chutí i barev, často originální pří-
chutě – např. u sýrů: černý tvrdý sýr s citronovou příchutí, 
fi alový s příchutí levandule, hnědý s příchutí kávy. 

–      Významné místo ve vystavených expozicích zaujímaly 
potraviny typu raw (raw tyčinky rozmanitých chutí), pro-
teinové tyčinky apod., které se stávají součástí zdravého 
jídelníčku určité skupiny populace a vyjadřují její životní 
styl.

–      Všechny oslovené české potravinářské fi rmy považují účast 
na veletrhu za přínosnou (navázání nových kontaktů, mož-
ností exportu), přestože náklady na jejich prezentaci jsou 
u nepodpořených společností značně vysoké. Podporu 
(z MZe, příp. MPO) získaly zejména fi rmy, jejichž výrobky 
jsou nositeli některých ocenění (např. značky kvality Klasa, 
Česká chuťovka apod.). 

–      Přínos veletrhu potvrzuje i fakt, že více než polovina 
vystavovatelů si zamluvila výstavní místo již na rok 
2020.

Použité materiály a fotodokumentace jsou k dispozici 
u autorů příspěvku.

�

Přijďte ochutnat oceněné výrobky
ze soutěže Česká a Dětská chuťovka!

Café Charlotte, K Samotám 77, 340 04 Železná Ruda

E-mail: c.charlotte@seznam.cz, mobil: 725 835 555

www.cafe-charlotte.cz

CheesecakeVětrník Čokoládová Charlottka
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Kouzlo čajových 
plantáží

Ing. JAROSLAV VALENTA

Úvod

Čaj patří mezi nejvíce konzumované nápoje s nesmírně 
bohatou a zajímavou historií protínající řadu světových 

kultur, a tak když se mluví o čaji, může znamenat pro mno-
ho lidí mnoho různých věcí. Čaj může být vnímán jako nápoj, 
zemědělská komodita, důležitá součást společenské inter-
akce, zábava, projev pohostinství a přátelství, v neposlední 
řadě však také jako pochutina, která přináší konzumentovi 
povzbudivý účinek. Při letmém nahlédnutí do historie je pa-
trné, že byl čaj jak centrem kolonizace, tak předmětem revo-
luce. Čaj je také spjat se starodávnou a novodobou historií 
světového obchodu, navíc byl jako komodita a tradice 
přenášen z jedné kultury do druhé, kde se po adaptaci stal 
součástí dědictví předávaného mezi generacemi. Pěstování 
čajovníku a konzumace čaje jsou pro mnohé země součástí 
národní identity, příkladem vzpomeňme na čínské „umění 
čaje“, japonskou „cestu čaje“, britský „čaj o páté“ a ruskou 
přípravu čaje pomocí samovaru. Díky svému celosvětové-
mu rozšíření je důležitým aspektem cestovního ruchu a agro-
turistiky, neboť čajové plantáže působí v kulturně změněné 
krajině velmi uspořádaným a současně exotickým dojmem 
(obr. 1). Zejména díky své časté poloze v horských oblastech 
jsou plantáže neodmyslitelnou součástí turistiky dané země 
(obr. 2). 

Historie

Vystopovat prvopočátky pěstování a konzumace čaje 
není zcela jednoduché, existuje totiž řada příběhů a legend, 
které lze brát pouze s určitým nadhledem, a jak už to u tako-
vých tradičních záležitostí bývá, nalezneme několik teorií 
o jeho původu. Jedna legenda praví, že čaj pochází původně 
ze severní Indie a následně se dostal v 16. století našeho 
letopočtu do čínské provincie Sečuán, kdežto jiná legenda 
naznačuje původ čaje do období 2700 let př. n. l. v Číně. 
Pokud bychom se opřeli o dokumenty popisující používání 
čaje, dostaneme se do období 1100 př. n. l. V tomto období 
již dle dochovaných artefaktů existovaly čajové plantáže a čaj 
byl používán jako hold císařům během dynastie Zhou. Řada 
autorů se přiklání k tomu, že konzumace čaje pochází z pro-
vincií v jihozápadní Číně. Pití čaje se stalo nejprve zálibou 
společenské elity, neboť jeho ceny byly poměrně vysoké. 
Postupně se však plantáže rozšiřovaly a začal vznikat orga-
nizovaný obchod s čajem, čímž se čaj dostal i do podvědomí 
široké veřejnosti. S rozmachem komerčních plantáží a vysoké 
nabídky došlo k cenovému úpadku, a tak si mohli tento nápoj 
dopřát i obyčejní lidé, u kterých se stal čaj zvykem, rituálem 
a nakonec i významnou tradicí. Během dynastie Tang, tedy ve 
2. polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu, začalo jakostní 
třídění čaje, kdy bylo ustaveno cca 10 druhů tzv. čestných 
čajů. Tímto způsobem byly kvalitativně odděleny různé druhy 
čaje. 

Hedvábná stezka, asi nejznámější dálková obchodní 
cesta, byla jednou z nejdůležitějších předpokladů šíření 
čaje do okolního světa. Tímto způsobem se čaj spolu s kera-
mikou, hedvábím a mnohými dalšími významnými pro-
dukty dostal na Blízký východ a odtud dále na západ. Po 
několik století byl čaj jedním z nejvýznamnějších obchod-
ních položek. V 7. století n. l. se čaj objevil v Tibetu a o dvě 
století později zakoupilo do Koreje čajovníky korejské velvy-
slanectví v Číně. Též v 9. století n. l. se rozšířil z Korejského 
poloostrova na japonské ostrovy a v roce 1433 n. l. dorazil 
čínský čaj do Afriky. Rozmach pěstování čaje v Indii a na Srí 
Lance byl až mnohem později. V průběhu dějin se stal čaj 
zásadním nápojem buddhistického a islámského nábožen-
ství. 

O příchodu čaje do Evropy v 17. století není zcela jasno, 
zda to bylo zásluhou Portugalců nebo Holanďanů, nicméně 

Obr. 1  Malé čajové plantáže v Ugandě v okolí národního parku 
Bwindi  FOTO: Milan Lubina

Obr. 2 Známé čajové plantáže Cameron Highlands v Malajsii 
 FOTO: Milan Lubina
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pro import čaje na evropský kontinent hrála stěžejní roli 
Holandská Východoindická společnost, která řídila tvorbu 
plantáží v Indonésii (zejména na Jávě). Postupně se čaj stával 
populární a šířil se i do dalších evropských zemí, to vše vedlo 
v roce 1728 v Indonésii k budování rozsáhlejších čajových 
plantáží, které by měly pokrýt zvýšený zájem o čajový pro-
dukt. Zajímavostí je skutečnost, že na plantáže byli najímáni 
Číňané, aby se co nejvíce udržel autentický způsob výroby.  
Souběžně s těmito událostmi došlo během 17. století k uza-
vření obchodu mezi Čínou a Ruskem. Vzhledem k logistické 
náročnosti byl čaj na ruském trhu velmi drahou a exklu-
zivní záležitostí, kterou si mohli dovolit jen majetní lidé. Čaj 
se dostával do Ruska díky velbloudům, kdy každý velbloud 
musel nést břemeno o 270 kg a karavana čítala až 300 vel-
bloudů. Trvalo tedy běžně 16–18 měsíců, než se dostalo zboží 
z Číny na ruský trh. 

Největší rozšíření čajovníku proběhlo v 19. století 
a dnes čajové plantáže nalezneme v mnoha zemích, kdy mezi 
ty hlavní můžeme zařadit Čínu, Indii, Srí Lanku, Indonésii, 
Keňu, Vietnam, Turecko, Japonsko, Argentinu a mnohé 
další.

 

Světový obchod s čajem

Čaj jako takový je velmi významná obchodní komodita. 
Dle FAO se celosvětově vyprodukovalo v r. 2013 více než 
5 milionů tun čaje (pro srovnání v letech 2006–2008 to bylo 
necelých 4 mil. tun). V roce 2016 to bylo již 5,73 milionu tun. 
Pokud bychom sledovali i aktuální produkci a vzali v úvahu 
odhady, bude se meziročně stále produkce zvyšovat. Předpo-
kládá se, že produkce černého čaje se v následujícím desetiletí 
zvýší meziročně o 2,2 %, a u zeleného čaje dokonce 7,5 %. Zvý-
šení produkce světových čajových hráčů je odrazem zvýšené 
poptávky v rozvíjejících se zemích. Nejvýznamněji se na zvý-
šení celosvětové produkce podílí Čína, ve které narůstá domácí 
poptávka díky zlepšující se ekonomické situaci a životní úrovně. 
Podíl Číny v roce 2016 se na celkové produkci čaje pohyboval 
kolem 42,6 %, což představovalo asi 2,44 mil. tun. Druhým 
největším producentem je Indie, u které se především díky 
zlepšujícím se povětrnostním podmínkám  zvýšila produkce 
z 1,2 mil. tun v r. 2013 na 1,27 mil. tun v r. 2016. Za Čínou 
a Indií s velkým odstupem setrvávají v produkci Keňa (obr. 3
a 4), Srí Lanka (obr. 5 a 6), Turecko, Vietnam a Indonésie. 
Všechny tyto země v čele s Keňou bychom mohli zařadit do 
kategorie roční produkce 100–500 tisíc tun. V kategorii zemí 
s roční produkcí do 100 tis. tun lze uvézt Japonsko, Argentinu, 
Ugandu, Bangladéš, Malawi, Tanzanii, Irán a Rwandu. 

Obr. 3  Kiambethu Tea Farm nedaleko Nairobi je první čajovou 
plantáží v Keni  FOTO: Jaroslav Valenta

Obr. 4  Kiambethu čajová plantáž v Keni je vyhledávaným turi-
stickým cílem  FOTO: Jaroslav Valenta

Obr. 5  Čajové plantáže v okolí města Nuwara Eliya na Srí 
Lance  FOTO: Marie Kurešová

Obr. 6  Plantáže v okolí Nuwara Eliya na Srí Lance leží téměř ve 
výšce 2000 m n. m.  FOTO: Marie Kurešová
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Obr. 7  Keřovité čajovníky se udržují pro snadnost sběru lístku ve 
výšce 1 m (Cameron, Malajsie)  FOTO: Milan Lubina

Obr. 9  Sběr čajových lístků (fl eší) tradičním způsobem (Nuwara
Eliya, Srí Lanka)  FOTO: Marie Kurešová

Obr. 8  Čajová plantáž v tropickém horském prostředí (Bwindi, 
Uganda)  FOTO: Milan Lubina

Hlavní exportní světovou zemí černého čaje je Keňa 
následovaná Indií a Srí Lankou. Exportní trh se zeleným 
čajem ovládá Čína, s výraznějším odstupem se za Čínou 
nachází Vietnam a Indonésie. Největší spotřeba čaje (r. 2017) 
je v Indii s více než 1 mil. tun, dále pak zejména v Turecku (cca 
319 tis. tun), Číně (cca 302 tis. tun), Pákistánu (173 tis. tun), 
USA (111 tis. tun) a ve Velké Británii (105 tis. tun). Průměrný 
celosvětový výnos z hektaru čajové plantáže se pohybuje 
kolem 1,5 kg. Pokud bychom srovnali největší producenty 
čaje, tak např. Turecko dosahuje výnosů cca 3 kg/ha, Keňa 
a Indie více než 2 kg/ha, ale např. Čína jen přes 1 kg/ha. I když 
např. Thajsko nepatří mezi světově významné producenty, tak 
je schopno docílit výnosu dosahujících 6,5 kg/ha. 

Dominantní postavení v produkci zaujímá čaj černý s cca 
3,6 mil. tuny, produkce zeleného čaje je na cca 1,6 mil. tunách. 
S předpokladem rapidního růstu zeleného čaje by se mohla 
dostat produkce během 10 let na současnou úroveň černého 
čaje a černý čaj na hodnoty něco málo překračující 4 mil. tun. 
Největšími konzumenty zeleného čaje jsou Čína a Japonsko d   
plněné Vietnamem a Jižní Koreou. Zvyšující se zájem o zelený 
čaj je dán zejména zprávami vyzdvihujícími jeho zdravotní 
benefi ty díky přítomnému a vysokému obsahu katechinů, látek 
s antioxidační aktivitou, které mají působit preventivně v roz-
voji kardiovaskulárních a nádorových onemocnění. 

Čajovník a specifika jeho pěstování

Všechny čajovníky (Camellia) pocházejí ze dvou druhů, 
č. čínský (C. sinensis) a č. ásamský (C. assamica), nebo se také 
někdy uvádí jako varianty jednoho druhu, tedy C. sinensis var. 
sinensis a C. sinensis var. assamica. V tomto ohledu záleží na 
interpretaci literárních zdrojů, někteří autoři uvádějí dokonce 
i variantu indonéskou. Čajovníky můžeme pozorovat jako 
stálezelené keře (obr. 7) a stromy subtropických a tropických 
oblastí. Hlavním rozdílem mezi čajovníkem čínským (z jv. 
Číny) a ásamským (sv. Indie) je mimo jiné vzrůst, rychlost 
růstu, chuť, tvar a velikost listů. Čínská skupina čajů dosahuje 
keřovitého vzrůstu do 3–4 m výšky s menšími tupě špiča-
tými listy, které nesou jemnou aromatickou příchuť. Jedná 
se o čajovníky za vhodných podmínek dobře snášející mráz 
v zimních obdobích. Ásamská skupina čajovníků je tropický 
strom dosahující výšky až 20 m s poměrně rychlým růstem, 
disponuje velkými a dlouhými listy s výrazně ostrou špičkou. 
Pro svoji výraznou a bohatou chuť se používají především 
k výrobě černých čajů.

Pěstování čajovníku (obr. 8) na čajových plantážích je 
možné v relativně úzce vymezených agroekologických pod-
mínkách. I s ohledem na tuto skutečnost se jedná o oblasti 
tropického a subtropického pásma, někdy dle daných 

specifických podmínek zasahujících i do pásma mírného. 
Produkce čaje a jeho kvalita je zásadně ovlivněna klimatic-
kými podmínkami, nadmořskou výškou, půdou a její kyse-
lostí, vlhkostí, zkušenostmi pěstitelů apod. Každá oblast, kde 
se čaj pěstuje, je velmi specifi cká a určitým způsobem uni-
kátní. Důležitým aspektem jsou také změny klimatu a schop-
nosti producentů se s nimi vypořádávat. Listy čajovníku 
pěstovaného ve vysokých nadmořských výškách rostou pod-
statně pomaleji, tím se může v listu vyvíjet daleko složitější 
a zajímavější komplex chutí s lepší kvalitou. Není pak pře-
kvapením, že jedni z nejznámějších světových čajů jsou např. 
Darjeeling, Ceylon nebo Formosa. Ty pocházejí z čajovníků 
pěstovaných v nadmořské výšce 1000–2000 m. 

Rozmnožování čajovníků se agrotechnicky provádí v tzv. 
školkách, kde se předpěstovávají nové rostlinky (větvička 
s jedním listem a pupenem) z odřezků (řízkování), které se 
nechávají růst cca 6–18 měsíců v závislosti na poloze a klima-
tických poměrech. Po této době jsou přesazovány na čajové 
plantáže. Rostoucí keřík se musí často prořezávat, nakonec 
až po 2–3 letech dosáhne výšky cca 1 m a správné hustoty vět-
viček a listů, a může začít sklizeň. V chladnějších oblastech, kde 
rostliny prodělávají období vegetačního klidu, sezona sběru 
čajových listů probíhá mezi jarem a podzimem (duben–říjen) 
v několika málo po sobě jdoucích sklizních. Sklizně z hlediska 
uniformity kvality nebývají vyrovnané, v některých oblastech 
existují tzv. fl avoury seasons, tedy sběr nadstandardní kvality. 
Obecně se dá říci, že výnosy v horských oblastech jsou nižší při 
vyšší kvalitě, a v nížinách opačné, ale nejedná se o zákonitost. 
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Obr. 12    T – terminální list, R – rybí list, zelená barva listů ukazuje možné sklizně fl eše. Sběrové označení: A) Imperial (jen 
pupen), B) Golden Tip, White tip (pupen + orange pekoe), C)  Fine (pupen + orange pekoe + pekoe), D) Medium 
(pupen + 2 staré listy), E) Coarse (pupen + 3 další listy), F) Stipule pluck (pupen + 3 mladé  listy) 

 FOTO: Šárka Jindrásková

Obr. 10  Tradiční sběr na čajové plantáži v okolí města Nuwara 
Eliya (Srí Lanka)  FOTO:  Marie Kurešová

Obr. 11  Agronom nejznámější a první čajové plantáže Kiam-
bethu v Keni ukazuje nejkvalitnější fl eš pro sběr

 FOTO: Jaroslav Valenta

Sběr čajových lístků

Sklizeň listů probíhá na mnohých světových plantážích 
stále tradičním ručním způsobem do košů nebo pytlů (obr. 
9 a 10), kdy zručné „česačky“ jsou schopné posbírat více než 
30 kg za den. Jelikož po každé sklizni několik dní trvá, než na 
tom samém keři dorostou nové mladé lístky, jsou plantáže 
zonálně rozdělené do několika oblastí podle fáze růstu. 

Z čajovníku se standardně sklízí nejmladší část větviček 
(obr. 11), tzv. fl eš, kterou tvoří vrcholový pupen neboli ter-
minál (T), někdy však nese označení jako tip, dále k pupenům 
náleží 1–3 listy. Na prýtu zůstávají 1–2 rybí listy (R), tzv. dža-
namy, které jsou netypické a často okrouhlého tvaru. Pupen 
(tip) jako nejcennější část fleše spolu zejména s prvním 
čajovým lístkem (tzv. orange pekoe) a eventuálně i druhým 
čajovým lístkem (pekoe) jsou hlavním sběrným atributem 
čajovníkových plantáží. Nejkvalitnější čaj vzniká sběrem 
pupenu (T) s 1. čajovým lístkem (orange pekoe), střední kva-
litu pak má 2. čajový lístek pekoe a nejnižší kvalitu další zbylé 
lístky (tzv. pekoe souchong, souchong a congou). Výše uve-
dené skutečnosti nejlépe dokumentuje v přehledu obr. 12. 

Kvalita a cena jsou tedy odrazem počtu sklizených listů 
v rámci jednoho fl eše, tak se pro různé typy čajů používá tzv. sbě-
rových formulí a názvů (obr. 12). Klasifi kace čajů je však mnohem 
a mnohem složitější a odvíjí se od mnohých způsobů (např. dle 
původu, dle velikosti lístků, dle způsobu zpracování atd.).

Zpracování čaje a jeho typy 

Mezi hlavní kroky v postupu zpracování čaje v pod-
statě ihned po sklizni lze řadit zavadání, rolování, oxidace, 
sušení, třídění, balení a přeprava. Zpracování čaje se vždy 
odehrává v zemi původu a pravidlem bývá i skutečnost, že 
musí být nedaleko plantáží situována továrna na zpracování. 
Během procesu zpracování prodělávají lístky mnohé změny 
ve složení. Fleše obsahují velké množství kofeinu (3,5–4,5 %
dle typu), dále významné jsou polyfenoly, až 80 % vody aj. 
V prvním kroku, tzv. zavadání, dochází k samovolnému 
sušení na rozprostřených plochách v továrně (sušící plata na 
čerstvém vzduchu a ve stínu), zde dochází až k 50% ztrátě 
vody, jež je předpokladem snadného svinování (rolování) 
listů, dříve prováděno ručně, dnes pomocí rolovacích strojů. 
Během rolování jsou listy drceny, narušením celistvosti listu 
a kontaktu kyslíku s pletivy dochází k oxidaci. Ve velmi pod-
statném kroku oxidace (někdy autory uváděno jako fermen-
tace) dochází k oxidaci polyfenolů, jejímž důsledkem se mění 
barva lístků ze zelené na černou. Oxidace je řízený proces 
v postupu zpracování za defi novaných podmínek. Následu-
jící krok sušení v sušičkách ukončuje oxidaci a výsledná ztráta 
vlhkosti převede 100 kg váhy původních listů na výslednou 
hmotnost cca 20 kg. Doba a intenzita oxidace tedy rozhoduje 
o výsledném typu čaje. 
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Obr. 13  Horská čajová plantáž nedaleko Nuwara Eliya na Srí 
Lance  FOTO: Marie Kurešová

Čaje můžeme rozlišit na čaje pravé (listy čajovníku) 
a nepravé (louhování částí jiných rostlin, např. bylinky, ovoce 
aj.). Z hlediska klasifi kace čajů je nám asi nejbližší rozlišo-
vání čajů právě podle úrovně oxidace na čaje černé, oolong, 
zelené a bílé. 

Černý čaj se nechává v procesu zpracování oxidovat ve 
velké míře. Podíl oxidovaných a neoxidovaných polyfenolů 
dotváří specifi cký a komplexní dojem konzumenta z hlediska 
aroma, chuti, barvy a trpkosti. Naopak čaj zelený neprochází 
procesem oxidace a měl by si zachovat co nejvyšší obsah poly-
fenolů v původní chemické formě. Zabránění chemickým 
změnám ve smyslu oxidace se provádí deaktivací oxidačních 
enzymů tepelným šokem, tedy např. opražením, propařo-
váním nebo pečením. Na rozdíl od černých čajů je umění pro-
dukce velmi kvalitních zelených čajů jen v určitých zemích 
a oblastech. Čaj typu oolong se nechává jen částečně zoxi-
dovat a má specifi cké nároky na zpracování. Od jiných typů 
se liší např. zavadáním na přímém slunci a v dalším postupu 
se zpracovává tak, aby oxidaci podlehly jen okrajové části 
lístků. Výroba tohoto čaje je opět lokalizovaná jen v několika 
málo oblastech. Bílý čaj je specifi cký svým vysokým obsahem 
terminálních lístků (pupenů) a podléhá jen velmi slabé oxi-
daci. 

Čajové plantáže jsou velmi zajímavými oblastmi 
mnohých pro nás exotických zemí, které stojí za to navštívit. 
O problematice pěstování, konkrétních typech, ale i o čajové 
kultuře by se dalo napsat mnohé, vzpomeňme si však ve 
chvilce konzumace čaje na to, jak precizní a zručná práce je 
schovaná za tímto produktem (obr. 13). Vychutnávejme si 
čaj v rozumném množství a vybírejme si jen to nejkvalitnější, 
zážitek pak bude mnohem výraznější.

 �

Pf2019
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originální český sýr
HEROLDHEROLDHEROLDDDDDDDD

každý gurmán ocení

Tvrdý sýr HEROLD se vyrábí v jihlavské mlékárně Moravia Lacto, ležící v čistém prostředí Českomoravské vrchoviny. 
Impulzem zrození sýru HEROLD byl sen našich sýrařských mistrů dát naší zemi pravý český tvrdý sýr s originální chutí. 
Nyní Vám můžeme představit výborný český sýr lahodné chuti a vůně, s typickou kavernovou strukturou na řezu i unikátním 

reliéfem na povrchu sýru.Věříme, že sýr HEROLD se pro svoji jedinečnou chuť stane legendou, 
která obstojí i v náročné soutěži sýrů světoznámých značek.

www.moravialacto.cz
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Exkurze studentů 
gastronomie na 

ekologické farmy 
nebo k výrobcům 

biopotravin
 – 4. část

Ing. ANDREA HRABALOVÁ, 
PRO-BIO LIGA

Čtvrté a letos poslední putování završíme návštěvou eko-
logické farmy Košík nedaleko vesničky Tuchom u Nym-

burku a výrobního provozu největšího výrobce čajů a ko-
ření v biokvalitě, společnosti Sonnentor v Čejkovicích na 
jižní Moravě.

Návštěva Košíku… plného bioproduktů

Říká se, že jeden obrázek dá více než tisíc slov. Ovšem 
vidět věci, jak fungují, je ještě účinnější. Proto pětadvacet stu-
dentů druhého a třetího ročníku střední Hotelové školy Podě-
brady a jejich učitelé neváhali, využili možnosti projektu Bio 
v regionu a vydali se na exkurzi přímo na ekofarmu. Nemuseli 
ani moc daleko – Biofarma Košík je totiž ve stejném okrese.

Malebná krajina v okolí Košíku vytváří ideální podmínky 
pro ekologické hospodářství. Na okraji rozsáhlého lesa se roz-
prostírají louky a pastviny, pole a sady o celkové rozloze 150 ha.
Na 50 ha polí pěstuje farma Dagmar Havlové brambory 
a obiloviny, v sadech ovoce a na záhoncích a menších polích 

bylinky a zeleninu. A rozhodně se nezaměřuje jen na prvo-
výrobu. Z faremní produkce si můžete koupit třeba klobásy, 
jehněčí maso a mléčné výrobky, ale také kožešiny, polštáře 
a deky nebo vlnu na pletení. A aby toho nebylo málo, vyrá-
bějí si tu také vlastní marmelády, nakládají zeleninu a pochu-
tiny typu chutney. Podle sezony je pak k dostání také čerstvé 
ovoce, zelenina a brambory. 

Část surovin z farmy putuje rovnou do kuchyně zdejší 
restaurace, která je součástí penzionu, který na farmě rovněž 
provozují. Menu restaurace je připravené převážně z míst-
ních surovin a samozřejmě v biokvalitě. Zajímavostí je, že 
vám v restauraci nenabídnou jídelní lístek – vaří se na základě 
objednávek hostů a s ohledem na to, co se právě na farmě uro-
dilo. 

Budoucí kuchaři zkoušeli dojit
I  k d y ž  n a  f a r m ě 

potkáte spoustu zvířat, 
prioritou je tu především 
chov romanovských ovcí 
– plemene vyšlechtěného 
za doby panování Roma-
novců v Rusku. Ačkoliv 
nejde o typické mléčné 
nebo masné plemeno, jsou 
ovce na farmě od Velikonoc 
do Michala dvakrát denně 
dojeny a z mléka vyrá-
běna brynza, jogurty, žin-
čice (obdoba kefíru), 
čerstvé i tvrdé sýry (emen-
tálského typu) či uzený ošti-
epok.

Jedna skupina stu-
dentů si tedy vyzkoušela 
tradiční způsob výroby 
sýra z čerstvě nadojeného 
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mléka, zatímco ostatní se vypravili do moštárny – sezona 
jablek totiž byla v plném proudu.

Studenty provázel zážitkový pedagog, cestovatel, 
vodák a současný správce farmy v jedné osobě Tomáš Potfaj. 
A o zážitky neměli studenti nouzi. Mezi ty nejintenzivnější 
patřilo dojení koz, které, jak se studenti shodli, vůbec není tak 
snadné, jak se zdá. 

A co ještě budoucí kuchaře překvapilo? Že ze smetany 
v obyčejné zavařovací sklenici lze pouhým třepáním získat 
skutečné máslo; že můžete mít z jablka hned pitelný mošt, 
který je i bez přidaného cukru sladký a lahodný. Zkrátka 
objev, že mezi potravinou v regále a zemědělskou produkcí 
nemusí být dlouhá a složitá cesta a jídlo z farmy může být sku-
tečně „domácí“, bez složitého vybavení potravinářských pod-
niků připomínající továrny.

Přípravu nepodcenili
Nutno dodat, že zdaleka ne všechny ekofarmy jsou 

schopny a ochotny připravit vzdělávací exkurze pro stu-
denty. Zjednodušeně řečeno, pustit veřejnost do dvora, 
to chce nemálo odvahy. Ta však Košíku nikdy nechyběla 
– stačí se rozhlédnout kolem. Kromě ovcí a koz potkáte na 
farmě také krávy, slepice, perličky, husy, kachny, králíky 
atd. Postupně se tu učí zacházet s volným chovem prasat 
plemene mangalice. A aby byl výčet úplný, nutno dodat, 
že zde mají svůj domov také divočák Chrochtík nebo osel 
David.

Žáci hotelové školy však nepřijeli na Košík jako do 
zoologické zahrady. Především šlo o to, aby mladí lidé, kteří 
nemají o zemědělství hlubší povědomí, skrze vlastní zážitky 
zjistili, jak a kde potraviny vznikají, kde se jídlo bere a že každá 
surovina, kterou v kuchyni použijí, má svůj příběh. 

„Řada studentů neváhala utratit kapesné za brynzu 
a sýry, protože něco tak dobrého prý ještě neochutnali. Myslím 
si však, že v jejich hodnocení sehrál roli i fakt, že poznali 
reálnou cestu vzniku dané potraviny,“ zhodnotila úspěch 
exkurze koordinátorka projektu Andrea Hrabalová.

Návštěva v ráji bylinek a koření

Přesuňme se nyní z kraje piva do kraje vína – konkrétně 
do malé obce Čejkovice na Hodonínsku, odkud už více než 
dvacet let vyrážejí do světa barvami hýřící krabičky čajů 
a koření v biokvalitě. 

Na exkurzi do fi rmy Sonnentor tentokrát vyrazili studenti 
oborů Ekologie a životní prostředí a Zahradník Střední školy 
gastronomie, hotelnictví a lesnictví z Bzence. Ocitli se rázem ve 
světě barev a vůní. Dříve tu stál polorozpadlý kravín a silo, které 
fi rma postupně přeměnila ve dva moderní pasivní domy, kde se 
skladují, balí a expedují směsi různých bylinek, čajů a koření. 

Z nezaměstnaného mladíka úspěšný podnikatel
Ke vzniku firmy se váže zajímavý příběh. V dolnora-

kouském regionu Waldviertel hledal v roce 1988 nezaměst-
naný mladík Johaness Gutmann možnost obživy nejen pro 
sebe, ale také pro drobné sedláky rodného regionu. Ti se vedle 
obřích monokultur jen těžko dokázali uživit s malými políčky. 
Sloučením drobných pěstitelů pod logo smějícího se slunce 
tak vznikly první sypané čaje Sonnentor. 

Johannes začal obcházet trhy s ekologicky pěstovanými 
bylinami a s příběhy lidí, kteří je vypěstovali – a sklidil úspěch. 
Začátkem 90. let se už coby majitel firmy o třech zaměst-
nancích potkal s mladičkým studentem z České republiky 
Tomášem Mitáčkem. Slovo dalo slovo a Sonnentor získal svůj 
druhý domov na Moravě. 

Kde vzniká Dobrá nálada
Studenti putovali nejdříve do skladu, kde se na policích 

u stěn uchovávají ve velkých pytlích bylinky, koření a sušené 
květy. Návštěvníci tu můžou obdivovat žlutě zářící květy 
měsíčků i modré chrpy, které poputují do čaje Dobrá nálada, 
o kus dál se skladují sušená rajčata, chilli papričky a sladká 
paprika, které se později sejdou v krabičce s názvem Chilli 
noc Carne dona Rodrigueze. Z vůní bylinek a koření se až točí 
hlava, všechny bylinky a koření – notoricky známé i ty, o nichž 
jste v životě neslyšeli – tu čekají, až je zdejší zaměstnanci 
zabalí a pošlou do některého z obchodů či přímo k zákaz-
níkům prostřednictvím zdejšího e-shopu.

Všechno mají bio
Firma zaujala studenty mimo jiné komplexním 

pohledem na ekologii, který je pro podnik typický. Nejde 
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pouze o využití odpadů z výroby (bylinného prachu vzniklého 
při řezání bylinek do čajů) k vytápění. Sonnentoru leží na srdci 
také problematika odpadů – plastové obaly proto postupně 
nahrazují rozložitelnými materiály. Příkladem mohou být 
fólie, do nichž jsou baleny krabičky čaje – zdánlivě plastový 
materiál je ve skutečnosti vyrobený z celulózy a v domácím 
kompostu se rozloží za 3–6 měsíců (oproti igelitovému sáčku, 
kterému to trvá 25 let). 

Návštěvníci se také dozvěděli, proč je v této rakousko-
-české fi rmě vše bio – skutečně každý čajový lístek, koření 
a bylinka je produktem ekologického zemědělství. Není to 
zbytečné lpění na detailech? Kam se podělo oblíbené „všeho 
s mírou“?

V Sonnentoru to vidí jinak. Už v době, kdy u nás „bio“ 
bylo neznámým pojmem a chemii ve stravě nikdo neřešil, pro 
ně bylo důležité, že bioprodukty obsahují dvěstěkrát méně 
pesticidů než ty z konvenčního zemědělství, že chemi-
kálie určené k hubení škůdců v konečném důsledku hubí 
také ptáky, včely a jiný hmyz, že zvířata v ekochovech žijí 
důstojný život.

Firma naplňuje ideu trvale udržitelného rozvoje ve 
všech aspektech provozu, od pěstování a nákupu bylinek 
přes jejich zpracování a výrobu až po samotnou distribuci 
a prodej. 

Spolupráce a udržitelnost
Firma Sonnentor letos oslavila 26. narozeniny, své 

čaje a koření vyváží do mnoha zemí světa a její obrat dosáhl 
v loňském roce osmi milionů eur. To vše navzdory tomu, že 
společnost neprodává své produkty prostřednictvím nadná-
rodních řetězců a supermarketů – její výrobky najdete spíše 

v prodejnách zdravé výživy či obchůdcích s dárkovými před-
měty.

Aktuálně v České republice Sonnentor spolupracuje 
s 25 biopěstiteli, kteří pro něj produkují bylinky nejvyšší 
jakosti s certifikací bio. Smluvní pěstitelé byliny pěstují, 
sklízí a suší přímo na svých farmách, následně je dodávají do 
Čejkovic, kde se zpracovávají do konečných výrobků a připra-
vují na distribuci. 

Sonnentor je certifikovaný výrobce biopotravin a se 
svými dodavateli obchoduje zásadně napřímo v rámci tzv. 
direct trade . Mimo EU rozvíjí řadu ekologických projektů, 
které umožňují spotřebitelům přístup k produktům, které 
není možné v evropských podmínkách vypěstovat – jedná se 
zejména o biokávu či biokakao. Sonnentor dnes spolupracuje 
s místními pěstiteli a partnery po celém světě.

„Studenti zjistili, jak funguje spolupráce mezi ekofar-
máři a výrobcem a jak vypadá trvalá udržitelnost v praxi, což 
bylo velmi podnětné,“ uvedl pedagog a garant oboru Ekologie 
a životní prostředí Tomáš Přikryl.

Tatíček žil v Čejkovicích
Typické krabičky s rozesmátým sluncem v regálech 

obchodů jen těžko přehlédnete – kromě veselých barev vyni-
kají také neotřelými názvy. Koupit si můžete třeba Koření na 
rýži mistra Wonga, Nápoj druidů nebo čajovou řadu Štěstí 
je být ženou. A u příležitosti 100. výročí republiky přišla 
firma na trh s Tatíčkovým čajem, na jehož etiketě pózuje 
T. G. Masaryk na koni. Mimochodem – věděli jste, že náš 
první prezident pobýval v dětství v Čejkovicích? Přistěhoval 
se sem s rodiči v šesti letech z Hodonína. Domek, kde tehdy 
Masarykovi bydleli, se nachází jen kousek od sídla společ-
nosti Sonnentor.

Cesta autobusem domů do Bzence je docela dlouhá, 
a tak se nabízí spousta námětů k přemýšlení. Třeba o tom, 
že pro úspěch vždy nemusíte opustit rodný kraj a přestě-
hovat se do města, že můžete podnikat s ohledem na přírodu 
a lidi kolem. Že společenská odpovědnost a trvalá udržitel-
nost nejsou nudné a vzdálené pojmy, že „bio“ není módní 
výstřelek, ale cesta, která přináší prospěch zemi, lidem i zví-
řatům. 

Obě exkurze pro studenty a jejich pedagogy pořá-
dala obecně prospěšná společnost Bioinstitut v rámci 
projektu „Bio v regionu – Propagace regionální bioprodukce 
a spolupráce“ za fi nanční podpory Ministerstva zemědělství. 

Více o projektu: http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spo-
luprace/propagace-regionalni-bioprodukce-a-spoluprace/
aktivity-2018 

 �
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první jogurt, 
ze kterého
vyroste lípa
U příležitosti 100 let Československa 

zakupte limitovanou edici bílého 

jogurtu Klasik a pomozte společnosti 

OLMA osázet Česko.

Návod jak zasadit lípu 

najdete na www.olma.cz.
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Nebojte se 
nepasterizovaného 

mléka z faremní 
produkce

Mgr. KRISTÝNA VOBECKÁ,
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Pasterizovat, či nepasterizovat – to je otázka, která trá-
pí leckterého farmáře zaměřeného na mléčnou produk-

ci a následnou výrobu mléčných produktů z vlastního mléka. 
Pasterizace znamená tepelné ošetření mléka, které je určeno 
přímo k prodeji zákazníkům nebo k dalšímu zpracování do 
mléčných produktů. Pasterizace se provádí při různé škále 
teplot za účelem eliminace případných patogenních mikro-
organismů v mléce, ale i zvýšení trvanlivosti výrobku a jedno-
dušších podmínek skladování.

Nepasterizované mléko je naopak používáno bez tohoto 
tepelného ošetření a stejně tak jsou z něj vyráběny další pro-
dukty. Podle faremních zpracovatelů, kteří s nepasterizo-
vaným mlékem pracují, přináší spotřebiteli konzumace 
nepasterizovaného mléka mnohé benefi ty a v mnoha evrop-
ských zemích je součástí běžné praxe, nad kterou se nikdo 
nepozastavuje.

Trocha historie pasterizace v českých zemích

V České republice byla pasterizace povinná od roku 
1934 s cílem omezit šíření chorob mezi zvířaty, zejména se 
jednalo o brucelózu skotu. Tato choroba byla však z českých 
zemí v šedesátých letech minulého století vymýcena a na 
našem území se dále neobjevuje. Po roce 1948 byla zase pas-
terizace nařízena socialistickou vládou se záměrem omezit 

možnosti sedláků prodávat mléko jinak než pouze jeho ode-
vzdáváním přímo státu. Tehdejší vláda proto proklamovala, 
že nepasterizované mléko je škodlivé a zdraví nebezpečné. 
Tepelnou úpravou mléka totiž dochází k zahubení bakterií 
a dalších mikroorganismů, které se v čerstvém mléce vysky-
tují. Bohužel však dochází také k zahubení bakterií člověku 
a jeho zažívání prospěšných. V současné době Evropská unie 
nenařizuje povinnou pasterizaci mléka, a je tak pouze na far-
mářích a spotřebitelích, zda budou preferovat mléko a mléčné 
výrobky pasterizované (k dostání zejména v komerční pro-
dukci), nebo výrobky nepasterizované od menších a farem-
ních producentů. Jedinou povinností zpracovatelů je dle 
evropského nařízení spotřebitele informovat o tom, že kupuje 
mléko nepasterizované. 

Pasterizace zabíjí nejen škodlivé, 
ale také prospěšné bakterie

„V nepasterizovaném mléce zůstanou zachovány všechny 
přirozené látky mléka, nic se nezabije. V dnešním světě je důle-
žité trochu osídlit tělo prospěšnými mikroorganismy. Zachová 
se rozmanitost výrobků, není zde uniformita. Práce s nepaste-
rizovaným mlékem však vyžaduje dobrého a pečlivého sýraře,“ 
uvádí k pasterizaci Michal Hrdlička, majitel Ovčího statku 
u Hrdličků. Pan Hrdlička s nepasterizovaným mlékem, stejně 
jako mnoho dalších faremních zpracovatelů, pracuje každý 
den a vyrábí z něj vlastní ovčí produkty – ovčí sýry, bryndzu 
nebo riccotu. Jak sám pan Hrdlička uvádí, zpracování nepas-
terizovaného mléka vyžaduje zkušeného farmáře, a dodává, 
že nepasterizované mléko neodpouští  technologické chyby, 
pro práci s ním je třeba dobře znát řemeslo. „Práce s nepaste-
rizovaným mlékem je jako jízda na mladém koni, ze kterého se 
může při dobré péči vyloupnout šampion, nebo vás může shodit 
ze sedla. V porovnání s tím je práce s pasterizovaným mlékem 
jako zážitek z jízdy na koni, kterého někdo vede na provázku 
a vždy dorazí do cíle,“ dodává. 

To je zřejmě také důvod, proč velké mlékárny a vel-
kovýrobní zpracovatelé mléčných výrobků pracují pouze 
s mlékem pasterizovaným. V případě, kdy vede od nadojení 
mléka ke spotřebiteli značná vzdálenost, se velcí zpracova-
telé pasterizací chrání před případným rizikem a pasteri-
zací prodlužují trvanlivost mléka. „Výroba mléčných výrobků 
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z pasterizovaného mléka je rozhodně jistější. Hlavním pří-
nosem pasterizace je, že zpracovatel má každý den tu stejnou 
bílou hmotu, do které pouze přimíchává mlékárenské kultury. 
Ty zajišťují stále stejné a uniformní výsledky,“ uvádí pan Hrd-
lička. Ke spotřebiteli se tak dostává výrobek, který stále stejně 
chutná, je zdravotně naprosto nerizikový, ale také nemá 
pro lidský organismus přidanou hodnotu v podobě živých 
kultur a organismů, které jsou prospěšné zejména pro střeva 
a zažívání. Výjimkou jsou kysané mléčné výrobky, které také 
obsahují živé kultury. „K zákazníkům se v případě mnohých 
pasterizovaných výrobků dostává v podstatě mrtvá hmota,“ 
říká Hrdlička. Nutno dodat, že pasterizací však nejsou ovliv-
něny kvalitativní vlastnosti mléka ani obsah důležitých živin. 
Kompromisním řešením může být v některých případech 
šetrná pasterizace (tzv. termizace) mléka za nízkých teplot. 

Mléko je při odchodu z farmy bezpečné, 
otestované je přímo na lidech

V médiích i ze strany státních orgánů často zazní-
vají hrozby varující před konzumací nepasterizovaného 

mléka, spotřebitelé se však nemusí bát, pokud kupují mléko 
a mléčné výrobky přímo od faremních zpracovatelů, které 
osobně znají a vědí, jak s nepasterizovaným mlékem zacházet 
a co od něj očekávat. Sedláci pak zodpovídají za kvalitu 
svých výrobků svým dobrým jménem. Svá stáda často dojí 
přímo osobně a o cestě mléka z chléva až ke zpracování mají 
dobrý přehled. „Osobně si myslím, že strach z nepasterizova-
ného mléka je dán hlavně neznalostí na straně spotřebitelů. 
Prostě s čerstvě nadojeným nepasterizovaným mlékem nemů-
žete jezdit půl dne v autě. To můžete udělat s UHT mlékem 
v krabici (mlékem ošetřeným vysokotepelným ohřevem), které 
je ale v podstatě mrtvé. Musíte vědět, co od nepasterizova-
ného mléka čekat, a většina spotřebitelů v ČR bohužel nemá 
tyto základní znalosti a návyky. Proto je pro ně logicky bez-
pečnější mléko pasterizovat. Na druhou stranu ale už hodně 
lidí cestuje a s výrobky z nepasterizovaného mléka se setkali 
v zahraničí, takže si chuť konzumovat je přiváží i domů. Dle 
mého názoru by žádný sedlák nepustil z farmy nic, o čem si 
není jistý, že je v pořádku. Mléko, i to nepasterizované, zpra-
covávané na farmách prochází pravidelnou kontrolou na počet 
mikroorganismů v něm, hotové výrobky jsou pak pravidelně 
testovány na mikrobiologickou nezávadnost dle provozního 
řádu faremní mlékárny schváleného Krajskou veterinární 
správou, a navíc jsou pravidelně kontrolovány přímo svými 
zpracovateli, kteří je samozřejmě konzumují a dávají svým 
rodinám, včetně dětí. To je pro mě největší záruka,“ dodává 
Urbánková. 

V ČR je v současné době možné poměrně často koupit 
nepasterizované mléko přímo na farmách, výrobky z něj 
jsou však stále raritou. „Členové našeho svazu vesměs pra-
cují pouze s pasterizovaným mlékem. Výroba mléčných bio-
produktů z nepasterizovaného mléka je pro nás velkou výzvou. 
To, co je v zahraničí běžnou praxí, u nás bohužel opravdu 
teprve začíná. A je potřeba si přiznat, že práce s nepasteri-
zovaným mlékem je opravdu ‚vyšší sýrařská‘ a rozhodně není 
vhodná pro všechny farmy. My však doufáme, že stejně jako se 
vyvíjí zpracování biomléka, tak že i schopnosti sýrařů v oblasti 
zpracování nepasterizovaného mléka půjdou nahoru. I proto 
jsme v letošním roce v rámci projektu Ministerstva zemědělství 
na podporu produkce a zpracování biomléka uspořádali již 
dva semináře zaměřené na problematiku nepasterizovaného 
mléka a zájem ze strany farmářů ukazuje, že trend se ubírá 
tímto směrem. Osobně se těším, že za pár let nebude problém 
koupit si dobrý biosýr z nepasterizovaného mléka přímo na 
farmě, stejně jako například ve Švýcarsku nebo Německu,“ 
uzavírá Urbánková. 

Sýrař Michal Hrdlička na závěr všem zájemcům 
o vyzkoušení práce s nepasterizovaným mlékem vzkazuje: 
„S nepasterizovaným mlékem pracuji srdcaři, nebojte se být 
jiní.“ �
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Střihněte 
si kvalitu! 

SZIF odstartoval 
novou soutěž 

o tři automobily

Státní zemědělský intervenční fond 5. listopadu spustil spo-
třebitelskou soutěž o atraktivní ceny Střihněte si kvalitu! 

Hlavní výhrou jsou tři automobily značky Škoda KAROQ 
Ambition, ale ani ostatní soutěžící nepřijdou zkrátka. Cílem 
je podpořit osvětu a konzumaci kvalitních potravin.

Třináct soutěžních týdnů právě začíná. Pokud patříte 
mezi soutěživé typy a máte v oblibě kvalitní potraviny, pak 
už postačí jenom nůžky a lepidlo. Od 5. listopadu 2018 do 
3. února 2019 se můžete zúčastnit soutěže o velmi lákavé 
ceny. Podmínka je jednoduchá. Stačí vyplnit a zaslat hrací 
kartu se 30 logy kvalitních potravin, které reprezentují násle-
dující značky: Klasa, Regionální potravina, BIO „zebra“ (pro-
dukt ekologického zemědělství), BIO „list“ (evropské logo 

Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrávejte na akademiekvality.cz

Loga kvality vystřihujte z potravin 
a nalepujte na herní karty. Soutěžte 
s chutí o tři vozy ŠKODA KAROQ a další 
ceny do 3. 2. 2019. Herní karty ke stažení 
a více informací na akademiekvality.cz

STŘIHNĚTE SI 
KVALITU

y
a více inf

A VYHRAJTE
3× ŠKODA KAROQ

pro ekologickou produkci), Chráněné označení (ZTS, CHZO, 
CHOP), Český výrobek – garantováno Potravinářskou 
komorou ČR, Česká potravina nebo Česká cechovní norma. 

Nakupujte kvalitní potraviny a odměna Vás nemine. 
Vždyť drobná cena čeká na prvních sto tisíc nejrychlejších 
soutěžících! Hlavní výherci mohou být jenom tři, ale spoko-
jeni budou i ostatní, protože hodnotných cen je pro fanoušky 
kvalitních potravin připraveno skutečně hodně. Každý týden 
se bude losovat o kuchyňské spotřebiče a doplňky a na nejak-
tivnější účastníky čekají v závěru soutěže atraktivní ceny. 

A o co se soutěží?

�  Hlavní výhra: 3x Škoda KAROQ Ambition 1,6 TDI 
85 kW včetně sady zimních pneumatik

�  Týdenní výhra: Každý týden se bude losovat 1 výherce, 
který může získat vybavení do kuchyně dle výběru v hod-
notě 2500 Kč. Navíc, pokud výherce správně odpoví na
3 otázky promo týmu a maskotu Klasáčkovi, získá další 
vybavení až za 2500 Kč. Celkem si soutěžící může vybrat 
zboží v úhrnné hodnotě až 5 tisíc korun.

�  Základní výhra: Prvních 100 tisíc soutěžících obdrží 
drobné kuchyňské náčiní.

�  Výhra pro nejaktivnější: 10 soutěžících s největším 
počtem odeslaných karet obdrží výhry podle dosaženého 
pořadí: od robotického vysavače přes chladničku s mraz-
ničkou, kuchyňský robot až po myčku nanádobí.

Nákup kvalitních potravin je jednoduše výhra. 
Více informací k soutěži a herní karty najdete na 

www.akademiekvality.cz.
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O značce „Klasa“

Národní značku kvality KLASA 
uděluje mimořádně kvalitním 
potravinářským a zemědělským 
výrobkům ministr zemědělství od 
roku 2003. Spravuje ji Státní země-
dělský intervenční fond. Národní 
značku kvality získává výrobce 
na tři roky. Logo KLASA slouží 
spotřebitelům k lepší orientaci 
na trhu pro rozeznání výjimečně 
kvalitních produktů v porovnání 
s běžně dostupnými potravinami. V současnosti mohou 
spotřebitelé nalézt značku na obalech 970 produktů od 
222 výrobců. Další informace a kompletní seznam všech oce-
něných produktů jsou na stránkáchwww.eklasa.cz. 

O značce „České cechovní normy“

Cechovní normy zaručují kva-
litu potravin tak, že určují povinné, 
přípustné a nepřípustné složky. Ome-
zují například používání přídatných 
látek, nabízí masné výrobky s vyšším 
obsahem masa nebo preferují pou-
žívání kvasů u pekařských výrobků. 
Toto označení lze v současnosti najít 
na obalech více než 770 produktů od přibližně 50 českých 
a moravských výrobců. Kompletní seznam najdete na www.
cechovninormy.cz.

O značce „Regionální potravina“

Již devět let uděluje Minis-
terstvo zemědělství značku Regi-
onální potravina nejkvalitnějším 
zemědělským nebo potravinář-
ským výrobkům, které zvítězí v kraj-
ských soutěžích. Projekt má za cíl 
podpořit domácí producenty lokál-
ních potravin a motivovat zákazníky 
k jejich vyhledávání v obchodech, na 
farmářských trzích či přímo u výrobců. Spotřebitelé si 
mohou vybírat z 522 výrobků od 374 výrobců. Značka Regio-
nální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje. 
Více informací je k dispozici na webových stránkách www.
regionalnipotravina.cz. 

O značce 
„BIO Produkt ekologického zemědělství“

Zelenobílý grafický znak BIO 
nazývaný díky proužkům „biozebra“ 
je doplněný nápisem „Produkt eko-
logického zemědělství“. V naší zemi 
sl ouží jako ochranná známka pro bio-
potraviny. Aby mohly produkty toto označení získat, musí 
být prověřeny některými kontrolními organizacemi, které 

pověřuje Ministerstvo zemědělství. Biovýrobky označují pro-
dukty z rostlin a živočichů z ekologických farem, které nebyly 
ošetřeny zakázanými pesticidy, minerálními dusíkatými hno-
jivy a zároveň se při jejich pěstování nebo chovu zohledňuje 
dopad na životní prostředí a potřeby chovaných hospodář-
ských zvířat.

O značce „Ekologická produkce“

„Ekologická produkce“ je na 
rozdíl od předchozí „biozebry“ zna-
čením nadnárodním (ve tvaru zeleno-
bílého lístku), upraveným předpisem 
Evropské unie. Musí ho mít na svém 
obale každý produkt, který splňuje 

v rámci EU požadavky na biopotraviny. Jejich definice je 
zmíněna v textu výše – u značky „BIO Produkt ekologic-
kého zemědělství“. Pro úplnost ještě dodejme, že u biopo-
travin s původem mimo naši zemi není označení „biozebra“ 
povinné, i když na obalu být může.

O značce 
„Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP)“

Jedná se o značení Evropské unie. Funguje již téměř 
25 let. Důvodem vzniku byla mj. i ochrana produktů před 
jejich paděláním. Týká se to následujících značek:

�  Zaručené tradiční speciality (ZTS)
Některé zemědělské produkty 

mají dány své vlastnosti a kvalitu pře-
vážně prostředím, v němž jsou cho-
vány nebo pěstovány. Zároveň jsou na 
tomto místě vyráběny, zpracovávány 
a připravovány.

�  Chráněné označení původu (CHOP)
Podobné označení CHOP, jen 

není tak přísné, protože se na určitém 
území nemusí daný výrobek kom-
pletně zpracovávat. Stačí tedy, aby se 
tam prováděla jen některá z fází výrob-
ního procesu.

�  Chráněné zeměpisné označení (CHZO)
Jedná se o označení zeměděl-

ského produktu či potraviny, které mají 
zvláštní povahu uznávanou EU. Musí 
se tedy nějakým způsobem odlišovat 
od ostatních výrobků nebo potravin 
stejného druhu a kategorie. Např. 
Spišské párky a Liptovský salám. 

Odbor administrace 
podpory kvalitních potravin

�

Vyznejte se v nejznámějších značkách kvality
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Uzeniny Příbram se v posledních třech letech zaměřili 
mimo jiné i na výrobu trvanlivých fermentovaných vý-

robků a zejména pak na zvýšení jejich prestižnosti, a to jak 
v rámci získaných ocenění, tak i v inovaci obalů. Vlajkovou 
lodí je bez pochyby Brdská klobása, která svou kvalitou zís-
kala v roce 2016 ocenění PK ČR za Nejlepší inovativní po-
travinářský výrobek, pyšní se vítězstvím v České chuťovce, 
označením Česká potravina či Vyrobeno podle České ce-
chovní normy. Poslední dvě označení splňují i ostatní výrob-
ky tohoto typu, jako je tradiční Příbramská sněženka, Uher-
ské viržinko nebo Brdská klobása ve variantě s chilli nebo 
s parmezánem. Základní suroviny pocházejí od českých cho-
vatelů. Vepřové a hovězí maso je pak poraženo přímo v Pří-
brami v rámci vlastních jatek a následně ihned zpracováno, 
což je odrazem kvality a oblíbenosti těchto uzenin, a to nejen 
na Příbramsku. 

Uzeniny Příbram mezi prvními v České republice za 
masné výrobky uvedly na trh uzeninu v obalu ze znovu-obno-
vitelných zdrojů (dřevo/bambusové vlákno), tzv. Inovativní 
papírový laminát. Při jeho výrobě jde o přímé snižování emisí 
uhlíku související s výrobou i výrobkem. Vzniká zde redukce 
fosilních paliv a vysoká bariéra pro výrobek. Jedná se o pré-
miový materiál Natur touch – look and feel, kdy neobyčej-
nost tohoto materiálu podtrhuje kvalitu a tradičnost těchto 
výrobků. A nabízí nespočet možných alternativ designů, které 
potěší koncového zákazníka. Například jako vánoční dárek 
v podobě Sváteční Příbramské sněženky nebo pro koledníky 
Velikonoční Brdská klobása aneb obdarujte chlapa masem.

Proč tedy nemít kvalitní klobásu pro každé roční 
období? Speciální limitované edice, které svou chutí udělají 
radost všem těm, co si rádi pochutnají na poctivé uzenině, 

Limitované edice 
od Příbramské uzeniny

a navíc díky originálnímu designu mohou udělat radost 
svým blízkým. Muži na sv. Valentýna nebo na 1. máje obda-
rují ženu květinou, ale co naopak? Proto je tady Zamilo-
vaná klobása z lásky darovaná. Pro koledníka Velikonoční 
pomlázková klobása, v létě nejen pro trampy Letní prázdni-
nová klobása, na podzim oslavit den státnosti se Zaručeně 
českou klobásou vyrobenou podle České cechovní normy. 
Při sychravém počasí si zvednout náladu Podzimní klobásou 
a na závěr konec roku oslavit v záři Silvestrovské klobásy. 
Nevšednost těchto uzenin umocňuje jejich délka 390 mm, 
fakt, že jejich maso pochází výhradně z českých chovů, jsou 
bez lepku a v obalu ze znovu-obnovitelných zdrojů. 

Uzeniny Příbram, a. s.

�
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U Modré štiky
IVAN JEMELKA 

Václav IV., kat a kouzelník

Pivovarnický dům U Modré štiky, který stával na rohu 
pražských ulic Liliová a Karlova na Starém Městě, patrně 

sloužil svému účelu již na počátku 14. století. Nicméně, pro-
kazatelně šenk se v tomto místě provozoval pravděpodobně 
až od poloviny století sedmnáctého. Podle legendy tento hos-
tinec navštěvoval inkognito již král Václav IV. a jeho kat nebo 
králův „osobní“ kouzelník Žito.

Pokud někdo ze čtenářů již pozapomněl Jiráskovy Staré 
pověsti české, s Žitem se to mělo odehrát tak, že když si král 
Václav IV. bral za ženu Žofi i Bavorskou, její otec vzal s sebou 

na svatbu do Prahy k obveselení svatebních hostů několik 
kejklířů. Měli pobavit, ale tak trochu i Čechům ukázat, zač 
je toho loket. Proto prý tehdy při jejich vystoupení, v zájmu 
národního sebevědomí, Žito najednou jednoho z německých 
performerů spolkl a vyplivl akorát jeho boty. Žito Bavora ale 
nesnědl docela a hned ho zase vyzvrátil do kašny plné vody. 
Údajně se tomu ovšem smáli akorát Češi. 

Letos o Vánocích si tuto pověst může připomenout 
každý díky České televizi, která pokračuje v tradici premiéro-
vých pohádek pro vánoční vysílání snímkem Kouzelník Žito. 
Podle vlastního scénáře na motivy známého příběhu ji natáčí 
režisér Zdeněk Zelenka. Titulní roli vytvoří Denis Šafařík, 
před kamerou se objeví i Jiřina Bohdalová.

Monopol na Plzeň 
a salon národního uvědomění

Rohový pivovarnický dům U Modré štiky dostal svůj 
název, tak jako většina domů v těchto místech, podle domov-
ního znamení, které nechal na jeho průčelí umístit v polovině 
17. století jeho tehdejší majitel Jakub Štika. V té době zde ale 
nejspíš nebyl hostinec, nýbrž vinárna. Přesto za zhruba za sto 
let to už byla zase pivnice a ne ledajaká. Její hostinský Karel 
Knobloch měl totiž v Praze monopol na čepování plzeňského 
piva, se kterým slavil u Pražanů velké úspěchy. Knobloch 
výhradní právo na prodej piva z plzeňského měšťanského 
pivovaru neudržel dlouho a nepomohly mu ani soudní spory.

Hostinec se tehdy skládal z velkého sálu, jehož okna 
ústila do Karlovy ulice, salonku bez oken a kasina ve dvoře.

Rodina Knoblochova (přesněji umělecký malíř František 
Knobloch) provozovala hospodu U Modré štiky i na konci 19. 
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století, kdy se stala jakýmsi neformálním salonem národního 
sebeuvědomění, jelikož se v ní scházeli literáti Jan Neruda, 
Ignát Herrmann, Ladislav Quis či Josef Václav Sládek, Svato-
pluk Čech nebo malíři Josef Mánes a Václav Brožík.

Povodně, demolice a Ponrepo

Hostinec U Modré štiky později připadl rodině Nebes-
kých, ovšem podniku se nedařilo, šel do konkurzu a v roce 
1889 jej získal Karel Vendulák, který dal „Štiku“ přestavět 
na jakýsi, dnes by se asi řeklo, hudební klub. Rok na to přišly 
velké povodně, které zasáhly i dům U Modré štiky a kabaret 
byl zcela zaplaven. V roce 1903 byl dům zbourán. Dva roky 
po demolici vyrostl podle návrhu architekta Eduarda Rech-
ziegela na stejném místě nový, čtyřpodlažní dům v novorene-
sančním stylu, tak jak jej známe dodnes. V přízemí byla opět 
zřízena restaurace. Jmenovala se nejdříve Sýkorova a pak 
kavárna York.

V roce 1907 se zde ale objevila naprostá senzace: Pan 
Viktor Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor, a jeho 
divadlo živých fotografi í neboli kino. Promítací sál v prvním 
poschodí nebyl velký a šlo se tam po úzkém schodišti. Ponrepo 
zde měl také šatnu a cukrárnu.  Podle některých zdrojů se mu 
jeho podnik stal i osudným. Dům U Modré štiky byl v roce 
1926 místem setkání pražských majitelů biografů a Ponerepo 
byl během jednání postižen mrtvicí a následující den zemřel. 
Podle jiných autorů Ponrepo zemřel v nemocnici U Milo-
srdných bratří na pražském Františku poté, co ho 4. pro-
since 1926 ranila mrtvice v kavárně Rokoko na Václavském 
náměstí. Každopádně v kině U Modré štiky se i po jeho smrti 
promítalo až do roku 1945.  

Od čtvrté cenové k irskému Guinnessu

Až do pádu železné opony pak byla v přízemí domu 
U Modré štiky známá, stejnojmenná hospoda IV. cenové sku-
piny. Otevřena byla v roce 1947 a navštěvovali jí hlavně stu-
denti blízké Divadelní fakulty Akademie múzických umění. 
Později, po sametové revoluci, se zde objevila islandská restau-
race Reykjavík. Nabízela ryby a mořské plody. Nesetkala se 
ovšem s velkým zájmem české klientely. Nahradil ji řetězec 
TGI Fridays se svými hamburgery a americkou kuchyní. Dnes 
je tu irská hospoda Irish bar a čepují zde Guinness, což je 
stout, tedy tmavé pivo vyráběné z praženého sladu a ječmene, 
chmelu, vody a pivních kvasinek (svrchně kvasící). 

Davy turistů, které proudí kolem, láká do podniku 
elegantně oblečený Afroameričan. Inu, co k osudu slavných 
staropražských pivnic ještě víc dodat?  �

Společnost BIVOJ a.s. získala ocenění Česká ChuŤovka za 
výrobky Fresh šunka a Klobása s medvědím česnekem 

a dále ocenění Dětská ChuŤovka za Free šunku. 

„Jsme velice hrdi nejen na to, že jsou naše výrobky 
kvalitní, ale také, že chutnají jak malým tak velkým 

spotřebitelům. Spokojený a věrný zákazník je pro nás 
tou největší odměnou za naši poctivě odvedenou práci.”
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V jubilejním 10. ročníku soutěže o značku
Dobrý tuzemský potravinářský výrobek
Česká chuťovka 2018
a Dětská chuťovka 2018
získala naše fi rma 5 ocenění.

Poprvé se nám podařilo obdržet ocenění
Dětská chuťovka, a to pro
Telecí párky pro dě  .

Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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Sůl nad zlato
LADISLAV STEINHAUSER

Najít slané močály v okolí Guérande je hračkou. Řekl bych, 
že horší je odsud najít bez GPS cestu ven. Stačí se jen 

podívat do mapy a bude vám hned jasno, městečko je mo-
čály prakticky obklopené, jejich rozloha je okolo 1700 hek-
tarů. Než jsme do nich sjeli, sedli jsme si kousek od kostela 
do stínu na kávu, ale nakonec si koupili lahev cideru. Příjem-
né pití. Vůbec se Francouzům nedivím, že jablka zhodnotí 
na tento mošt, a když ho nevypijí, vyrobí si calvados. Říká-
te, že je cider alkoholický a že my jsme za řídítky? Má sice 
okolo čtyř procent, ale jsme přece ve Francii. To je ta výho-
da půlpromilové hranice a vyzrálosti zdejších řidičů. Jedno 
po jídle? Proč ne, zvláště když se v chuti dobře snoubí. Obá-
vám se, že je v tomto směru nikdy nedoženeme a řidičská 
prohibice u nás musí vládnout dál. Zkrátka na to nemáme! 
Babička říkala, že nám chybí špérklapka. Nevíte, co to je? 
Záklopka, když ji někdo v krku má, ví, kdy má přestat. V pití 
i jídle.

„Znáš tu pohádku o soli?“
Podíval se na mě a Švejkovsky se usmál: „Stýská se ti po 

vnoučcích?“
„Aby ses, kámo, naladil, kam jedeme. Co tu čínskou?“
Mávnul rezignovaně rukou a spláchl odpověď ciderem.
„Ze země vyletěl nebeský pták Feng Huang. Viděl ho 

sedlák a na tom místě našel podivné kamení a písek. ‚Poklad,‘ 
řekl si a šel ho předat císaři. Ten se nad darem urazil a sedláka 
vsadil do žaláře. Když jeho ženě vraceli koš s nákladem, srazila 
se s kuchařem spěchajícím s polévkou k císaři. Několik zrníček 
padlo do misky, ale už nebyl čas ji vyměnit. Když císař polévku 
ochutnal, kuchaře se zeptal, co do ní dal. Váhal, ale k nehodě 
se přiznal. Císař pak sedláka propustil a na místě, odkud Feng 
Huang vyletěl, nechal kopat. Našli solný důl, opravdový poklad!“

 Kamarád seděl zřícený v židli se sklopenou hlavou 
a zavřenýma očima ostentativně zachrápal. Pak zahrál probu-
zení, vyskočil, nasadil si helmu, sedl na motorku a chroupnul 
nedočkavě do výfuků. Asi chtěl dokázat, že už je dospělý. Před 
obchodem stál stůl vyskládaný balíčky soli, zastavil a zahoupal 
na prodavačku v rukavici palcem nahoru, navíc pokyvoval 
hlavou jak houpací kůň, pak zkoprněl a začal helmou kroutit, 
jakoby čemusi nevěřil. Koukala na něj jak na blázna.

„Cos tam s paní šaškoval?“ zeptal jsem se při první 
zastávce.

„Viděls ty ceny?“ stále ještě kroutil hlavou a dodává: 
„Malý pytlíček, sice parádní, ale za to by bylo u nás kilo drahé 
soli v korunách!“

Bretaňská Fleur de sel de Guérande je gastronomickým 
pojmem, není na obyčejné solení. Sůl vykvetlá do šupinek, 
sněhových vloček či jemných málem květinových tvarů je 

určená na fi nální ozdobu a dochucení hotových jídel těsně 
před servírováním. Říká se jí kaviár mezi mořskými solemi 
a ten přece také není obědovým menu. Vločka soli na jazyku 
překvapí, oživí chuť a stejně jako hrubší kousek koření je sen-
zorickým překvapením. Málokdy je tato sůl bílá, hýří všemi 
možnými barvami podle přísad minerálů obsažených v bahně 
salin, a navíc je často dochucovaná bylinkami a kořením. 
Kdepak jen pepřem, ke koupení je levandulová, růžová, oli-
vová a kdo ví jaká. Fleur de sel se seškrabává opatrně z krajů 
salin a v Guérande tvrdí, že jí jsou schopni z jednoho rybníčku 
shrábnout asi kilo denně. Samozřejmě, když je slunečno, 
teplo a sucho, na což my jsme štěstí neměli – sůl nekrystali-
zovala, ale naopak se na březích rozpouštěla. Pak se divte její 
ceně. Mimochodem v Guérande se ročně vyrobí 17 tisíc tun 
soli a jen 300 tun fl eur de sel. Nemůže být levnou solí ani solí 
pro všechny.

Zdejší mokřiny byly lidmi přebudovávány od sedmého 
století na dnešní stovky lagun a jezírek, které se musí neu-
stále udržovat, vyhrabávat z nich mimo sezonu bahno, upra-
vovat břehy, aby pak těžba v letních měsících probíhala co 
nejefektivněji, samozřejmě pouze ručně. Dělníci, kterým se 
zde říká paludiers, používají dřevěné hrábě lousse à fl eur, kte-
rými opatrně jemnou krustu soli vyzdvihují na břeh. Pak sůl 
vkládají do beden, kde se na slunci dosušuje. Čím větší mani-
pulace, tím víc jsou vločky více polámané a jejich cena klesá. 
Guérande je od 1971 na seznamu chráněných mokřadů zahr-
nutých pod Ramsarskou úmluvou a součástí Natura 2000, 
chráněným územím, rezervací, která je rájem ptactva. To 
je i důvodem, proč je zde omezen letový provoz. Nádherné 
barvou zářící fotografi e z výšky si musíte koupit, na let vrtul-
níkem či focení dronem tady zapomeňte. K barevnosti jezírek 
přispívá i zelená řasa Dunaliella salina, která je schopná ve 
značně slaných vodách přežívat a obsahuje vysoké množství 
betakarotenu. Vše má svoji míru. Podle obsahu soli v napuš-
těné salině prosperuje nebo hyne, a mění tak barvu vody.

Bretaňská sůl byla vždy osvobozena od daní, až teprve 
Napoleon Bonaparte potřeboval více peněz na válčení a bre-
taňskou sůl zdanil. Sůl za střelný prach. Přineslo mu to zisk 
jen nakrátko. Sůl podražila, její produkce poklesla a s ní péče 
o saliny. Současné gastronomické trendy dané především 
obecně bohatou společností a životem v období klidu zase 

Bájný pták Feng Huang
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těžbu obnovily. Je to dobře, jinak by si příroda, co si člověk od 
ní vypůjčil, zase vzala a srovnala nádhernou síť jezírek a lagun 
zase do neprostupné bažiny. Nesouhlasíte s tím? Sbalte si 
batůžek a do Guérande vyrazte.

Dobře, a co bližší solné doly Wieliczka u Krakova či Hall-
statt u Sazburgu? 

Doly ve Wieliczce vlastnil král, který věděl, že sůl je nad 
zlato, přesněji, že si za sůl koupí zlata kopec. Vždyť královské 
solné doly byly zdrojem až třetiny jeho příjmů a přinášely 
s sebou rozvoj mnoha dalších řemesel. Dolovat sůl ze stomet-
rových hloubek (nejhlubší místo dolu dosáhlo 327 m) a obslu-
hovat celkových 300 kilometrů chodeb vyžadovalo nejen 
schopné a odvážné horníky. Rozvoj města a regionu Krakova 
má slanou příchuť. Dokonce o krakovském hradu Wawel se 
píše, že jeho výstavba v druhé polovině 15. století byla fi nan-
covaná z výnosů obchodu se solí a stejný fi nanční zdroj sloužil 
Kazimíru III. Velkému v roce 1364 pro založení Krakovské 
univerzity, pozdější Jagellonské univerzity. Zdejší sůl byla solí 
kopanou. Dnes už se ve Wieliczce netěží, poslední solný důl 
v Polsku je Kłodawa. Ruční kopání je nákladné a nebezpečné, 
nahradily je technologie louhování. 

Svoje o tom vědí v Solnohradsku, okolí Salzburgu, kde 
se rozkládá velká Solná komora – Salzkammergut, vytvo-
řená před dvěma sty padesáti miliony let. V samém jádru 
Solné komory stojící Hallstatt, který je romantickým měs-
tečkem u jezera, skryté za Dachsteinským masívem. Říkáte, 

že jste Hallstatt navštívili v jižní Číně? Je to možné, v provincii 
Kuang-tung je postavena přesná replika města, tak moc se 
zámožným Číňanům originál líbil. Alpské městečko bylo až do 
roku 1890, kdy byla vybudovaná silnice, izolované. Cestovalo 
se sem a obchodovalo na lodích. Pravda, František Josef I. byl 
na silnici osobně zainteresován, vždyť si nechal v Bad Ischlu 
postavit své letní sídlo, ale ani my Češi jsme nebyli mimo hru, 
vždyť z nedalekého Gmudenu vedla první koněspřežná želez-

nice do Lince a dál do Českých Budějovic. Samozřejmě, že se 
po ní vozila sůl. Hallstattské solné doly byly v majetku habs-
burské monarchie, ale sůl se zde těžila mnohem dříve, a řinčely 
kvůli ní i zbraně. Ve třináctém století si cenu soli v nedalekém 
Hallstattu uvědomil i salzburský arcibiskup Konrád IV., a aby 
ho choutky na sůl přešly, nechal Rudolf I. na obranu solných 
dolů vybudovat věž, dnešní Rudolfovu. Ta nakonec sloužila 
pro důlní dozorce a nyní jako restaurace. 

Dnešní alpská sůl ale pochází z německého Bad Rei-
chenhall a sem je přečerpávána z Berchtesgadenu dvacetiki-
lometrovým potrubím přes sedlo Hallthurn. Těžení se změnilo 
z kopání na louhování. Do vrtu se napumpuje voda, která se 
nasytí na solanku obsahující něco přes 300 g soli na litr. Tradiční 
energeticky náročný systém odpařování vody vylepšila výstavba 
tepelných čerpadel, solárních, větrných a vodních elektráren 

Polští králové si byli pokladu ve Wieliczce dobře vědomí

Těžení kamenné soli v pákistánském Panjabu

Sůl těžená v salinách bretaňského Guérande
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spolu s vakuovým odpařováním. Sůl je proti kopané velmi čistá, 
a proto je alpská sůl v Evropě velmi vyhledávanou. A co otvory 
v zemi? Dají se využívat pro skladování zemního plynu. 

Proti světovým solným dolům je alpská těžba trpaslíkem. 
Že posun indické desky a její náraz do Eurasie způsobil vznik 
Himálaje, jsme se učili ve škole, ale způsobil i uzavření moře, 
které vyschlo a vytvořilo na stu kilometrech čtverečních druhý 
největší solný důl na světě – pákistánský Khewra. Sůl zde prý 
našli koně při cestě Alexandra Velikého. Armáda zastavila 
k odpočinku a koně začali olizovat kolem ležící kameny. Těžba 
soli zde probíhá více než dva tisíce tři sta let. Nyní se zde ročně 
v hloubkách až 800 metrů vytěží přes 300 tisíc tun soli, ale 
buďme bez obav, při tomto tempu je jí zde ještě na sedm set 
let. Největším solným dolem světa je kanadský Goderich, kde 
se v hloubce přes pět set metrů hloubí tunely pod Huronským 
jezerem. V roce 1866 zde hledali těžaři ropu, a místo černého 
našli zlato bílé. Potravinářská, krmná, silniční, technická, 
celkem přes šest milionů tun ročně, dvacet tři tun denně. Ale 
jen tři procenta soli se využije pro potravinářské využití. Vždyť 
průměrný člověk spotřebuje ročně 440 lžiček soli. Zdá se vám 
to hodně? Tak ji snižte na doporučenou jednu lžičku, což je 
asi 5 gramů. Vždyť je to jen o dvě špetky méně (mezi prsty 
obvykle držíte 0,4 g soli).

Už jsem zmínil, že sůl vedla i k solným válkám. A víte, 
že jedna z nich byla utajovaná, a proto je jednou z nejznáměj-
ších? Začalo to jak jinak než zase penězi. Tentokrát chyběly 

papeži Pavlu III., a tak uvalil na všechny své poddané v roce 
1539 vyšší solnou daň. Perugie byla rok před tím sužována 
suchem a neúrodou, trpěla hladem, a tak proti dani povstala. 
Papežská vojska zasáhla, město dobyla, a navíc v jeho středu 
postavila rozsáhlou pevnost Rocca Paolina. Svatému stolci 
se vzpírat nevyplácí! Perugianům zůstaly jen hořko slané slzy 
a na protest prý odmítali solit chleba. Pius IX. nechal pevnost 
v roce 1860 strhnout, ale na neslaný chléb si v Perugii natolik 
zvykli, že tradici dodnes dodržují. Věřte, nevěřte, už se toho 
chytilo pár vědců a zjistili, že slanost chleba je zde stejná jako 
jinde. Kdyby pevnost papežští tenkrát rozebrali důkladněji, 
jeden by pomyslel, že se to nikdy nestalo. Jenže ve srovnání 
s následujícím příběhem to byla stejně pouhá solná peripetie. 

V Indii je sůl tisíce let těžena z moře na západním pobřeží 
v Gundžarátu a na východním v Orisse. Vztahovala se na ni jen 
tradičně minimální, formální daň. Jenže Britové se rozhodli, 
že indická sůl bude pod vládní kontrolou, v roce 1804 vyhlá-
sili solný monopol, lidem bylo zakázáno sůl jakkoli získávat 
a museli kupovat sůl pouze britskou vládou ofi ciálně těženou. 
Otevřeli si tak cestu k obřímu solnému byznysu. Dokonce 
do Bengálska vozili sůl z anglického solného dolu Cheshire. 
Indové protestovali a v roce 1888 proti solné daňové politice 
vystoupili. Bezvýsledně. V roce 1923 trpěl vládní rozpočet 

Indie defi citem, a tak vláda navrhla solnou daň zdvojnásobit. 
Vypukly roztržky v parlamentu a Indové žádali obnovení sou-
kromé těžby v Orisse. Schylovalo se tam k rebelii. Situace využil 
Móhandás Karamčanda Gándhí a vyzval Indy k neposlušnosti 
a nezávislosti na britské soli. Napsal dopis indickému mís-
tokráli Lordu Irwinovi, ve kterém vyjádřil lítost nad tehdejší 
situací, a následně vyrazil z Ahmádábádu na 240 mílovou pouť 
k moři do Gudžarátu pro sůl. Křehký mužík v dhótí vyzbrojený 
holí a sám proti mocné říši. Do cíle s ním dorazily tisíce Indů 
a zástupců tisku. Gándhí si tam vyrobil špetku soli, vzal si ji 
a před zraky celého světa tak porušil britské zákony. Vyzval 
ostatní, aby ho v neposlušnosti následovali. 

Kdo tehdy tušil, že subkontinent, indická perla, se právě 
začíná odlamovat od britského impéria? Vždyť na počátku 
byla pouhá špetka soli. �

Socha Gándího na Marina Beach v Chennai

Sůl nemusí být pouze bílá

U nás velmi častá kuchyňská sůl z Bad Reichenhaller
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M ÁT E  Z Á J E M  O  V Í C E  I N F O R M A C Í ?  K O N TA K T U J T E  N Á S !

V Í C E  I N F O R M A C Í  N A L E Z N E T E  N A

www.brenntag.cz

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

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

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

Obchodní zástupce
– nápoje a alkohol
JIŘÍ VRAŠTIL
mobil: +420 739 243 048
e-mail: 
jiri.vras  l@brenntag.cz

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

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

je výhradním distributorem společnos   Givaudan.

Jako experti na aromata podporujeme Vaši kreativitu a přinášíme řešení, 

která Vás překvapí nevšedními nápady. Přinášíme do života magickou 

chuť nápojů, cukrovinek, pekařských a masných výrobků, snacků 

a všech dalších představitelných oblastí potravinářství. Sdílejme vášeň 

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

Brenntag a Givaudan Vám společně pomohou 
vytvořit neodolatelnou chuť Vašich výrobků.
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Mauricius, 
ostrov mnoha tváří

Ing. LIBOR HAŠPL, 
fotograf a cestovatel

Tak jsem se vydal na jižní polokouli. Jeden z mých dalších 
snů na mé cestovní mapě světa byl ostrov Mauricius, kte-

rý je omýván Indickým oceánem a obklopen korálovými úte-
sy. A proč jsem se tak rozhodl? Zde naleznete vše, co vás jen 
napadne. Od pohádkových pláží pokrytých bílým pískem 
s kokosovými palmami přes kamenitá pobřeží, plantáže cuk-
rové třtiny a k nim patřící palírny rumu, tropické pralesy, vo-
dopády či hory vulkanického původu. A to nemluvím o již-
ní hvězdné obloze, která se vám otevře na místě, které leží 
900 km východně od Madagaskaru pod obratníkem Kozoro-
ha. Pokud to sečteme, pro fotografa a cestovatele nespočet 
scenérii a obrazů.

Ostrov se svou velikostí (přibližně 60 x 45 km) byl znám 
již od 10. století arabským mořeplavcům, pak byl osídlen 
Nizozemci, ti kolonii opustili, poté zde vládli Francouzi a po 
napoleonských válkách patřil Britům. V minulém století 
ostrov získal svou samostatnost s vazbami na Evropu, Asii 
a Afriku. Nyní patří k nejbohatším státům Afriky. Pro nás vni-
trozemce je jeho jméno spojeno se špatně vytištěnou sérií poš-
tovních známek a s vyhynulým ptákem Dodo, známějším jako 
Blboun nejapný.

Vzhledem k velikosti ostrova je dobré pronajmout si 
auto, pokud si však troufnete jezdit po levé straně. Ježdění 
autem jsem bral jako počítačovou hru a adrenalin, prostě 
jedete vlevo. Počítejte, že na silnicích a silničkách občas platí 
pravidlo silnějšího, potkáváte pobíhající psy, cyklisty bez 
osvětlení a ve vyšších polohách vám přeběhnou před autem 
opice. Na druhou stranu ostrov a jeho zajímavá místa proje-
dete za pár dnů.

Bydlel jsem na jihu, přímo pod horou Le Morne Bra-
bant. Ta je symbolem ostrova a je zapsána do seznamu svě-
tového dědictví od roku 2003. Pro fotografa úžasný objekt, 
kdy se při večerním či ranním světle snažíte najít to správné 
místo. Byla to výzva, ráno vstát za tmy a projít neznámou 
krajinou, slyšet zvuky zvířat a ptactva a hledat jeden z mnoha 
pohledů. Hora se tyčí majestátně do výše 556 metrů nad 
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mořem. A co teprve vyšplhat k vrcholu? Stezka vede pod 
vrchol a pak je vše na vlastní nebezpečí. Pro záchranáře, 
kterého jsem potkal jako průvodce, jsem byl jeden z bláznů, 
který se s batohem plným fototechniky snaží vydrápat po 
všech čtyřech co nejvýše. Není tam žádné jištění, žádná lana 
či řetězy. Ten pohled však stojí za to. Ostrov ohraničený 
korálovými útesy, o které se rozbíjejí vlny oceánu a moře 
hrající všemi barvami. Slovy klasika: „Podívejte se tímto 
směrem, 5800 km od nás za vodami Indického oceánu leží 
Austrálie.“

Ostrov byl vytvořen vulkanickou činností, štíty hor se 
rozeklaně tyčí nad hluboká údolí a v oblasti Chamarel najdete 
Zemi sedmi barev. Když si přivstanete, tak se v klidu od turi-
stického ruchu můžete kochat barvami sopečných vyvřelin, 
které zde přecházejí v různé odstíny. Jen odhadujete, která 
chemická sloučenina za to může.

Dalším zážitkem byla procházka se lvy. Seznamte 
se, to je Mahalu a Zimbu. I když se to nezdá, jsou to sestry 
a hodinku nám dělaly společnost. Trochu větší kočky než ty 
naše domácí. Na procházku dostanete hůl a poslechnete si 
pokyny, jak se chovat. V případě nebezpečí nemá cenu lézt 
na strom, kočka je mnohem zdatnější lezec. A tak vejdete 
do parku, ještě vám udělají poslední foto celé skupiny na 
památku a čekáte. Najednou pozvolna přicházejí, rozvážný 
krok, občas se zastaví a pronikavým pohledem zkoumají 
okolí. Vyrážíme, lvice před námi a postupně se střídáme 
po jejich boku. Můžete je drbat na zádech a ty odvážnější 
je mohou chytit za ocas. Kdyby něco, tak dáte před sebe 
hůl, ta vás prý zachrání. Kouzelná hůl. Občas se zasta-
víme. Lvice zapózují. Vlastně za úplatek, kousek syrového 
masa, který jim ošetřovatel zavěsí na větev. A tak koukáte, 
jak se šelma dokáže protáhnout. Přemýšlel jsem, zda oše-
třovatel má dostatek úplatků. Opět zastávka, jeden z prů-
vodců zmizel do lesa a po chvíli přinesl bambusovou větev. 
Začal ji tahat po zemi a Mahalu jako klasická kočka jí začala 
honit. To byla rychlost a mrštnost. Odnášíte si úžasný zážitek 
a pro mě osobně respekt. Oni respektují nás a my respektu-
jeme je. 

Nezapomeňte se zastavit v botanické zahradě v oblasti 
Pamplemousses. Patří k nejznámějším zahradám na jižní 
polokouli a rozkládá se na 33 hektarech plochy. Lopuchů, 
palem, stromů zde najdete nepočítaně, a to včetně jezírek 
s obrovskými listy leknínů či květy lotosu. 

Pro mě i v noci bylo co fotit. Jižní obloha je pro nás 
žijící v naší zeměpisné šířce vždy skryta pod jižním hori-
zontem. Byl to souboj počasí a dorůstajícího našeho souput-
níka Měsíce, který byl pár dnů před úplňkem a přezařoval 
oblohu značnou část noci. Vyšlo to. Ve 3 hodiny ráno Měsíc 
zapadl, předpověď se naplnila a obloha byla téměř čistá. Tak 
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zůstala až do svítání. Zíral jsem na oblohu a nic jsem nepo-
znával, vše bylo jiné. Směrem na sever nebyl žádný Velký vůz, 
žádná Polárka. Pár souhvězdí jsem ale poznal. To ale bylo, 
že byly vzhůru nohama, než je známe. Orion prostě stál na 
hlavě. Mapka pomohla. Viděl jsem jak Malé a Velké Mage-
llanovo mračno, Mléčnou dráhu, hvězdy pro mě v neurči-
tých konstelacích. Dokonce i Jižní kříž, který vyšel těsně před 
ranním východem Slunce. Hlavou vám probíhají myšlenky, 
jak jen se ti mořeplavci mohli v dávných dobách orientovat? 
Dalším bonusem a odměnou za velmi časné vstávání bylo 
 zachycení hvězd v podobě startrails jižní oblohy. Desítky 
dvouminutových expozic roztočily celou oblohu. Na konci 
expozic začínalo svítat. Byl další den a ono vám nedochází, 
že v poledne Sluníčko svítí od severu a vy stojíte na Zemi 
téměř vzhůru nohama. A jak je to s tím vírem odtékající 
vody? No, já jsem ho viděl, jak se točí po směru hodinových 
ručiček.

Byl úplněk a mohutný příliv. Na pláži ležel podemletý 
strom. Strom, který tu rostl desítky let. Den předtím jsem ho 
fotil se skupinkou lidí nastupujících do člunu. Byla to jeho 
poslední fotka. Té vody muselo být zase o kousek víc, ta pří-
livová vlna musela být mnohem silnější než ty roky předtím. 
Oceán ukrojil kousek ostrova pro sebe. Najednou si uvědo-
míte, jak činnost lidstva ovlivňuje svět. Nejsou to jen živo-
čišné a rostlinné druhy, které zmizí nenávratně z naší planety, 
tak jako pták Dodo, ale je to ovlivnění klimatu. Jinak vní-
máte věci, které vidíte v televizi, které se k vám dostanou přes 
internet. Najednou to máte před sebou a jste toho svědkem. 
Jako cestovatelé nejen vidíme a poznáváme krásy, ale každá 
mince má i odvrácenou stranu. O to víc si uvědomíme, že i my 
můžeme svými drobnými činy pomoct.

 �
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Petr Hauskrecht 
měl našlápnuto do 
světového hokeje, 

ale zdraví rozhodlo 
jinak a stal se 

z něj vynikající 
pivovarník

Uvažujeme-li o tom, proč se stal Petr Hauskrecht, příští rok 
šedesátník, vynikajícím a respektovaným pivovarníkem, 

můžeme si odpovědět dvěma způsoby. Prvním z nich je okřídle-
ná věta „Jablko nepadlo daleko od stromu“ nebo sofi stikovaněji, 
jak se dnes často říká – napomohla mu genetická výbava. Pivo-
varství má prostě v krvi. Jeho strýc dělal sládka v pivovaru Stein 
v Bratislavě, kde i jeho otec dělal podsládka. Navíc, jak říká s hr-
dostí, snad všichni kolem něj milovali pivo, a tak od čtyř let chodil 
v Kubelíkově ulici na pražském Žižkově dědovi i tátovi o víkendu 
pro pivo do džbánu. Pamatuje si, že to byl Kozel. „Po cestě jsem 
ze zvědavosti ochutnával, co to ti dospělí tak rádi pijí, a musím 
říci, že pěna byla dobrá, ta mně chutnala. Když ale spadla dolů, 
tak to nebylo to pravé ořechové. Nicméně to byla moje první zku-
šenost s pivem,“  vzpomíná na první setkání se zlatavým mokem.

Ale jeho profesní kariéra se nemusela s pivem potkat. Jak 
se ukázalo, největším konkurentem piva byla láska k hokeji. 

A tak se mohlo stát, že jsme místo sládka mohli mít zdatného 
československého hokejového reprezentanta, dnes možná 
prvoligového trenéra. Ale všichni víme, že člověk míní a život 
nebo osud mění. Po základní škole pro Petra Hauskrechta 
nenastalo žádné dilema, co dál. Vše bylo, tedy alespoň pro něj, 
jasné. Byl to hokej, kterému se věnoval od šesti či sedmi let. 
Vytrpěl si své, když jezdil na dřevěnou Štvanici, kde začínal na 
tzv. nudli jako mnozí jiní: „Dovedete si představit, že by dnešní 
dítě cestovalo po Praze brzy ráno samotné jen s velkým báglem? 
Ale nikdy mně to nepřipadalo divné, natož zbytečné. Hokej byl 
pro mne opravdu vším, vítězil i nad vstáváním, a ono se někdy 
opravdu nechce.“ Dnes nepředstavitelné. Možná obojí – jak 
cestování, tak to vstávání.

Hokej miloval, v něm viděl v budoucnu své poslání, 
jediný zdroj zábavy. Nic dalšího. Poslední slovo měl však 
otec. Rozhodl, že něco dělat musí, že ještě nenastala doba 
profesionalismu u nás. Že se bude věnovat řemeslu od pod-
lahy a zavedl jej za tehdejším sládkem Staropramene. To 
bylo v roce 1974. Bylo rozhodnuto. V září nastoupil do učení 

do tehdejších Pražských 
pivovarů, do dnešního 
Staropramenu a jejich 
pivovaru v Holešovicích. 
Jestli si někdo myslí, že 
na první pohled poněkud 
přísně vypadající Petr 
Hauskrecht nemá smysl 
pro humor, nebo dokonce 
že neumí vyprávět příhody 
z dob učení, při kterých se 
i dnes dobře baví se svými 
spolustolovníky, mýlil by 
se. 

Právě při „kolečku“, 
kdy se začínající učeň 
seznamuje v pivovaru 

Nabídka piv Parního pivovaru Hauskrecht je bohatá a stále se vyvíjí FOTO: PORT/jv 

Ne motocyklový závodník, ale 
nadějný hokejista 
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vlastně se vším, se setkával se starými pivovarskými bardy, 
kteří jej, někdy i dosti nešetrně, zasvěcovali do tajemství 
výroby piva. Příběhů by bylo možná na knihu povídek, ale 
vyberme jen některé.

Třeba mistr spilky Holopírek jej jako eléva nachytal, že 
mu uložil úkol sebrat „deku“ z kvasícího tanku s tím, že jde 
na poradu a než se vrátí, chce vidět zrcadlo neboli „čistou 
hladinu“. „Když jsem sbíral šestý džber (šlo o kontinuální 
proces) a ve své činnosti polevil, naráz se objevil ‚dobrý rádce‘ 
z třetího ročníku, který mně řekl, jak za malou odměnu vyhovět 
Holopírkovi a neudřít se. Stačí, když spletitými uličkami zajdu 
na ‚výval‘ (dnešním jazykem expedici sudů – pozn. Josef Vacl) 
a přivalím štěně na šalandu, neboť osazenstvo spilky mělo 
velkou žízeň.“ A Petr Hauskrecht, dnes již s mírným úsměvem, 
dodává: „Zdálo se mně to jako výhodná nabídka, a když jsem 
jej válel na šalandu, tak mne ke vší smůle chytil sládek Bořivoj 
Andr zvaný Cézar (podle stočených bílých vlasů kolem čela). 
Tato akce mi ale naštěstí prošla bez následků, protože jsem 
se šikovně vymluvil, že jsem nový a že jsem se ve spleti uliček 
ztratil.“

Když se vrátil, upozornil třeťáka, že nemá splněný úkol 
a pět minut před příchodem Holopírka mu zakropil káď 
jemným postřikem. Došlo ke spadnutí pěny, což byl jeho úkol. 
Sotva však uklidili hadici, kráčel Holopírek, kterému bylo vše 
jasné, a řekl větu, kterou Petr Hauskrecht dodnes nezapo-
mněl: „Chlapče, takhle ne, a už to nikdy nechci vidět, to není 
řemeslo.“  Věděl, že úkol je nesplnitelný, ale legrace to byla pro 
všechny. Jen ne pro Petra Hauskrechta.

Další příhoda se váže ke smíchovskému sklepu, kde 
tehdy panoval letitý sklepmistr Pavel Šmelhaus. Na kolečku 
Petru Hauskrechtovi přidělil nejzkušenějšího pracovníka 
sklepa, zvaného Gorila, který svou postavou i ochlupením 
dělal tomuto zvířeti čest a díky němuž poznal celý sklep 
během jednoho dne. A přitom smíchovské sklepy měly kolem 
5 km a na orientaci to bylo hodně složité, svízelné. 

„První ležácký tank jsem myl šestkrát, protože mně nikdo 
nevysvětlil, jak na to. Ano, vydali mně kartáč, lampu a štětku 
a řekl mi, než jsem začal, hlavně abych si hlídal nutnost uspo-
kojit gorilí žízeň. A že je to první věc, kterou musím udělat. Dali 
mi jeho máz, který jsem musel naplnit, a to podobně jako jiní 
učňové přískoky, abychom nebyli vidět, jak se tajně dostáváme 
k tanku. Nazpět, již s plným mázem opět přískoky, se dostal 
zpět ke Gorile na šalandu, na tzv. teplušku. Když jsem pivo 
konečně donesl svému učiteli, napil se, ale místo poděkování 
obsah vyprskl při pojídání horké sekané ohřívané na parním 
topení a vysvětlil mi, že pivo se musí odrazit, což byl pro mne 
nový výraz.“ A příběh pokračoval: „Po mém chvilkovém zavá-
hání na mne zařval, na co čekám. Šel jsem k nejbližšímu futru 
dveří a mázem jsem uhodil o futro a vrátil se s ním ke Gorile 
zpět. Řev všech ostatních na šalandě neavizoval nic dobrého. 
A tak jsem od Gorily uslyšel, co možná už nikdy po zbytek života 
‚takového blba prý ještě neviděl‘.“ 

Petr Hauskrecht již dnes ví, že měl dát máz s pivem do 
horké lázně. A že vždy musel hlídat, aby pivo nebylo teplé ani 
studené, tak akorát. Takže při druhé cestě si vše ohlídal, aby 
jeho gorilího samce uspokojil. To bylo první, co se v pivovaru 
naučil, nošení piva za standardní teploty.

Dříve se pivní tanky čistily ručně, což byla fyzicky i psy-
chicky náročná práce, která žádného učně neminula. Když 
vyčistil první tank za hodinu, musel pro pivo a potom opět 
měl pokračovat v „šůrování“ tanku. Ale jeho kartáč zmizel, 
a tak mu nezbylo, než se stát detektivem i zlodějíčkem 
„v jednom“. Našel kartáč jiného a mohl ve své práci pokra-
čovat. Před obědem zvedl „pan“ Gorila své obří tělo a šel 
zkontrolovat práci. Kupodivu vyšplhal po žebříku na posed 
umístěný v prvním patře, sáhl pod gumové těsnění a k velké 

nemilosti tam našel kvasnice. Těmi Petru Hauskrechtovi otřel 
obličej a nařídil mu celý tank umýt znovu. Poté musel opět pro 
pivo. Co se Petr Hauskrecht také naučil, bylo schovávat si své 
náčiní, aby mu je nikdo jiný nezcizil.

O tom, že první dny v pivovaru byly pro učně i Petra 
Hauskrechta „mučením“, dokumentuje i jeho další vzpo-
mínka. Při mytí čtyřnádobové nádoby na varně, která je 
v dnešní době součástí historického muzea Staropramene, 
musel v holinách vlézt dovnitř a odstranit ze stěn bílkovinné 
nápeky. Pro pobavení osazenstva mu vařič nepustil na dno 
varné nádoby vodu a nechali adepta pivovarství skákat jaké-
hosi kozáčka, protože podlaha byla horká, než se slitovali 
a dali mu hadici se studenou vodou.

Když se někdo zaposlouchá do vyprávění o učňovských 
začátcích Petra Hauskrechta, až se diví, že u řemesla zůstal. 
Vzpomíná také, že byl určen na stáčení dřevěných tupláků, 
tzv. dvousetlitrových dřevěných sudů, které i s obalem vážily 
300 kilo, a kde po krátkém zaučení stáčel pivo na pětijehlovém 
stáčecím aparátu. „Dodnes si s hrůzou vzpomínám, že jsem 
se bál, že tam přijdu k úrazu. Moje snad 150kilová spolupra-
covnice svalovala sudy, které přijížděly po válečkovém doprav-
níku, na výšku roztočila sud a na sedmimetrovou vzdálenost ho 
poslala za má záda ke stáčecímu aparátu. Nezapomeňte, že mi 
chyběl fortel, protože manipulace s nimi byly těžká. Ale musím 
říci, že ta dáma to uměla mistrovsky, a tak jsem se to postupně 
od ní naučil, získal grif. A ona při tom ještě pila pivo,“ vzpo-
míná dnes na tehdy složité období Petr Hauskrecht.

A ještě jedna příhoda. Zkušení bardové z fi ltrace mu opět 
připravili překvapení. V prosklené fi ltraci, kde byly rámové 
fi ltry, tzv. masáky, fi ltráci pro své pobavení testovali elévy, jací 
jsou bojovníci. A to tak, že do fi ltrovaného piva foukali vzduch 

Práce v pivovaru je mnohdy velmi těžká, ale P. Hauskrecht ji 
chápe spíše jako poslání

Se svým vzorem i kamarádem, dlouholetým sládkem pivovaru 
U Fleků Ivanem Chramosilem 
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a pivo se po stočení sudu a po vyndání pípy valilo ven. „To máte 
v levé ruce dřevěný špunt, v pravé palici a máte na jeden zásek 
sud uzavřít, což samozřejmě díky gejzíru piva nešlo. Takže po 
první šichtě jsem měl vlasy jak hřebíky a mokré potlučené prsty 
od ran palicí,“ komentuje své začátky ve Staropramenu Petr 
Hauskrecht.

Když později pracoval na masárně (pračka filtrační 
buničiny – pozn. Josef Vacl) a vezl na fi ltraci nové fi ltrační 
koláče, tak tam zaslechl od starších spolupracovníků, že on 
s gejzíry bojoval lépe. Až mnohem později se dověděl, že mistr 
starší spolupracovníky vyteklé pivo nechal zaplatit.

Aby těch příběhů nebylo dost, ještě jeden z pivovaru 
u Fleků. Tam člověk od přípravy sladu na várku až po vyvalo-
vání sudů dělal kompletně všechno. Utkvěla mu příhoda, kdy 
šéf pivovaru, legendární sládek Ivan Chramosil, odjel se svým 
novým autem Renaultem 14 na lov kamzíků do Tater. Petr 
Hauskrecht měl dělat pomocníka nějakému panu Kosovi, 
který dojížděl na Jawě 250 z Děčína. Jednou na něj čekal, 
ale po dvou hodinách se ozval telefon, kde mu Kos sdělil, že 
měl malou havárii a že má rozjet vaření. A Petr Hauskrecht 
na svou první várku, poněkud zapeklitou, opět s úsměvem 
vzpomíná: „Když jsem mu sdělil, že jsem ještě pivo nevařil, 
Kos odtušil, že je tam napsaný postup a že se pokusí co nej-
dříve přijet. No, moje první várka dopadla tak, že jsem neu-
dělal třináctku, ale čtrnáctku a trochu z várky jsem si odložil 
do kádě do 30l sudů na spilce, které potom po půl roce naráželi. 
Nikdy v životě jsem už neviděl, jak průlisy hliníkových sudů 
nebyly dovnitř, ale ven a sud připomínal spíš ragbyový balon. 
Při narážení jsme asistovali tři a stejně nás tlak tak překvapil, 
že přes 60 procent obsahu sudu vyteklo obrovským gejzírem, 

protože jsme neuhlídali těsnění. Při narážení druhého jsme 
již anomálii uhlídali a vychutnávali si půlroční flekovskou 
čtrnáctku, kterou když nakonec i Ivan Chramosil ochutnal, 
chtěl vědět, kde jsme tak dobré pivo sehnali.“ 

Po absolvování prvního roku učení nastoupil na Střední 
průmyslovou školu potravinářských technologií v pražské 
Podskalské ve šlépějích otce. Škola byla vůbec osudová pro 
Hauskrechtovu rodinu. Právě tam poznal otec jeho mámu, 
která studovala cukrovarnictví a která pracovala v pražské 
Orionce.

I Petr Hauskrecht, podobně jako řada jeho spolužáků, 
vzpomíná na profesorský sbor. Vytane mu na mysli třeba pro-
fesorka Belšanová zvaná Belinda s jejím osobitým výkladem, 
který byl nenapodobitelný. Nebo mikrobiolog dr. Tvrdoň 
zvaný Melounek a jeho typické „sbohem a šáteček“, když se 
studentovi při zkoušení nedařilo, a nezapomněl ani na ing. 
Hrubého na chemii. 

Nejen studium, ale i praxe v závodech je to, co na Pod-
skalské průmyslovce studenti oceňují. V rámci školy byly bri-
gády ve sladovně v Nuslích, kde Petr prožil klasiku vidrování, 
orání voračkou nebo protahování wolgemuthem i radostné 
popíjení piva na sladovnické šalandě. Tam pracoval sladmistr 
Ruda Fryč, ke kterému se váže jedna nezapomenutelná vzpo-
mínka. 

„Jednou se rozrazily dveře, v nich byl Ruda Fryč a svým 
nenapodobitelným řevem hledal vraha hromady číslo dva. 
Všichni stočili oči na mě, ten mne zvedl ze židle a šli jsme k hro-
madě, kde bylo křídou označeno 5 hrobečků s naklíčeními zrny. 
Jedovatě řekl, že ta uschnou, zemřou a že i tato zrnka musí 
zůstat v hromadě. Děs z té doby mne snad pronásleduje dodnes. 
A tak jsem už věděl, co již nikdy nesmím udělat.“ I takové své-
rázné metody výuky tehdejší studenti zažili. A přesto nebo 
právě proto se postupně pivovarská chasa naučila milovat 
řemeslo.

Ale Pert Hauskrecht stále myslel na hokej, na mládež-
nickou reprezentaci, a především se viděl ve svém nedo-
stižném vzoru, ve Václavovi Nedomanském. Po krátkém 
nástupu do pivovaru Holešovice dělal „kolečko“ a díky 
učňovským létům znal skoro všechny pivovarské grify, 
odešel na vojnu do Dukly Jihlava a poté do Písku. Tam 
však následovaly sportovní problémy. Naprasklá achi-
lovka, naprasklá čéška způsobily, že se nedostal na sou-
pisku hráčů. Ale bylo mu nabídnuto: buď kurz masérství, 
nebo hokej ve VTJ Michalovce. Rozhodl se pro hokej, ale 
ani tam však sezonu nedokončil, neboť po prvních šesti 
zápasech došlo k dalšímu úrazu, utržení křížového vazu. 
A tak sezona pro něj skončila a do vrcholového sportu se již 
nevrátil.

Po návratu z vojny se oddal plně pivovarství. Jak sám 
říká, „úročil“ svoji touhu po vítězství z hokeje, využíval svou 
přirozenou autoritu k zavádění těch nejprogresivnějších tech-
nologií, které vedly ke kýženým výsledkům.

V Holešovicích, kde působil do roku 1994, vystřídal 
několik mistrovských funkcí. Až přišel Ing. František Krakeš, 
který si jej vybral na pozici sládka. A holešovický pivovar, to 
nejsou pro Petra Hauskrechta jen statisíce hektolitrů piva, 
na jejichž výrobě se podílel, ale hlavně lidé, s nimiž pra-
coval. Vzpomíná na jména, která se mu vryla nesmazatelně 
do paměti. Podsládek Ing. Jiří Pražan, Ing. Vladimír Čížek – 
sládek, energetik Vojta Maštovský, jeho první mistr a „pan“ 
spilečný Miroslav Tykal, sklepmistr Zdeněk Olejniček, poz-
ději Rudolf Suchý a sládek Jan Kos. „Samozřejmě nesmím 
zapomenout na opětovné setkání s panem Bořkem Andrem, 
který v Holešovicích řediteloval a který mne pro pivovarství 
zachránil, neboť jsem v počátcích mého nástupu řešil situaci 
s bydlením. Stabilizační byt na mne v Praze tehdy nezbyl, a tak 

Nadějnou našlápnutou hokejovou kariéru ukončila častá zra-
nění 
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jsem odjel do Prostějova, kde jsem měl střídat vedoucího sla-
dovny Ing. Petra Volfa. Jak se to pan ředitel Andr dozvěděl, 
velice rychle mi byt zajistil. Podmínkou ale bylo, že musím na 
oplátku přejít do mistrovské funkce, a tak mou první manažer-
skou štací byla sladovna v Holešovicích,“ připomíná si svou 
tehdejší situaci Petr Hauskrecht.

Po sladovně se stal podsládkem a poté zastával funkci 
vedoucího stáčírny lahví i zároveň podsládka. V roce 1991, 
po nástupu Ing. F. Krakeše do funkce ředitele, dostal nabídku 
na sládka v pivovaru. Dnes to hodnotí tak, že se mu otevřely 
dveře do pivovarského výsluní, ale zároveň od toho momentu, 
jak často říká, neznal volný čas.

„František mě od té doby provází pivním světem a dodnes 
mu vděčím za mnohé. Jeho smysl pro pedantnost, pořádek, 
strategii, neustálý tah na branku mě ovlivňoval od té doby 
po celý život. Naučil mě nikdy nic nevzdávat a dosahovat 
těch nejvyšších met. Po malé pauze, kdy odešel do důchodu, 
jsme se opět sešli v soukromém podnikání. A doposud spolu 
a s dalším partnerem vlastníme minipivovar v Brně. Dodneška 
kontroluje kvalitu piva, pomáhá svými ekonomickými a stra-
tegickými prognózami,“ hodnotí spolupráci Petr Haus-
krecht.

Holešovice považuje za jednu ze svých nejšťastnějších 
období, kde byla navíc skvělá parta lidí, která táhla za jeden 
provaz proti všem „utiskovatelům“. Nechme jej opět zavzpo-
mínat: „Zažil jsem tam něco, co jsem nezažil ani z vyprávění. 
Poprvé jsem byl pozván jako téhápé (technickohospodářský 
pracovník – pozn. Josef Vacl) na oslavu narozenin jednoho 
z kolegů. Akce se konala v utajené místnosti na sladovně, 
o které jsem do té doby nevěděl. Tam jsem získal stabilní 
‚zámeckou židli‘, na které jsem poté řadu let oslavoval. Zají-
mavá byla i hierarchie na oslavách, která byla dána délkou 
odsloužených let v pivovaru, a nikoliv služebním postavením, 
a ta platila pouze pro ten stůl, tu místnost a pro tu kterou 
oslavu.

Hlavní slovo neměl funkčně nejvyšší pracovník, ale naopak 
nejdéle sloužící. Ta hierarchie byla jedinečná.“ A dodává 
s mírným úsměvem: „Zažil jsem tam nádherné chvíle, kde 
každý zúčastněný musel hrát na nějaký hudební nástroj. Pro 
hudební nevzdělance včetně mne nezbylo nic jiného než hrát 
na hřeben a musel jsem s jistým studem přispívat k hudebnímu 
vyznění.“

Každá oslava začínala hymnou pivovaru Holešo-
vice a pak se slavilo, zpívalo, někdy až do rána. Ale existo-
valy hlavní zásady, které nebylo radno porušovat. Především 
nechodit do provozu v podroušeném stavu, neupozorňovat na 
tyto akce navenek a platilo pravidlo „chlastej si, dokdy chceš, 
ale v šest musíš být na place“, omluvenky neexistovaly.

Kromě těchto interních akcí byly organizovány i výjezdní 
akce, které stmelovaly kolektiv. Dnešními slovy teambulding. 
Zažilo se tam mnoho legrace, hlavně když družebními part-
nery, jak se tehdy říkávalo, byli lidé z palíren, vinařští experti 
atd.

Po nástupu F. Krakeše do funkce ředitele došlo vedle 
řady změn i ke změně názvu z Pražan na První pražský měš-
ťanský pivovar. 

Na podporu této nové značky začali dělat tradiční výjezdy 
reklamními tramvajemi, kde hlavně Pražáky seznamovali 
s jejich pivem a vštěpovali jim nový název pivovaru. A mnozí 
si mysleli, že vznikl nový pivovar, a tuto změnu nechápali.

„Musím říci, že nadšení našich lidí bylo tak velké, že jsme 
se těchto akcí zúčastňovali dobrovolně po práci, a odměnou 
byli spokojení lidé a stoupající výstav z 360 000 na 450 000 hl 
ročně,“ vzpomíná Petr Hauskrecht. 

Stručná fakta o Parním pivovaru Hauskrecht
Byla založena třemi kamarády, které dohromady 

svedlo nadšení pro neobyčejné pivo. Po několika letech 
hledání vhodného industriálu, v němž by se inovativní 
duch tradičního českého řemesla cítil jako doma, padla 
volba na trochu tajemnou budovu na Porážce v areálu 
bývalých brněnských jatek, postavenou v roce 1899. 
Zcela v duchu pivovarů ze začátku 20. století, ve kterých 
hlavní hybnou silou byla pára, je i Brněnská pivovarnická 
společnost napojena přímo na městský parovod, a pou-
žívá proto označení „Parní pivovar“. 

Duší celé společnosti je jeden z nejúspěšnějších 
žijících českých sládků: Petr Hauskrecht. Tento rodilý 
Žižkovák se pohybuje již 44 let bouřlivými vodami 
moravského i českého pivovarnictví. 

Piva nesoucí hrdě značku Petr Hauskrecht – Parní 
pivovar potvrzují tradici, ale přinášejí i nové výzvy 
v podobě Petrových speciálů, vařených, kvašených 
a dozrávajících podle jeho autorských receptur. Vedle 
Brněnské 11 a Brněnské 12, které se vaří celoročně, 
jsou to i speciály – jako PH 13 Black Fleck, Marcen nebo 
Magic, jež neustále rozšiřují řadu novinek pod názvem 
Peter´s Collection.

Hauskrechtovo pivo se stáčí do lahví, sudů i PET 
lahví. Najdete ho na čepu v desítkách dobrých pivnic 
a restaurací v Brně i okolí, stejně jako i v nezávislých 
maloobchodních prodejnách.

Vedení pivovaru Starobrna v roce 2002. P. Hauskrecht v první 
řadě vpravo, vedle něj uprostřed F. Krakeš 
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Obliba piva z holešovického pivovaru rychle rostla 
a najednou jej nebylo dost. A tak se stalo, že na jedné z porad 
jeho nedostatek museli řešit. „Ty hekťáky, ty mi dáš, a protože 
si pamatuj, že žádného sládka mladá kráva ze sedla neshodí, 
řekl zkušený obchoďák Luboš Mátl, když jsem komentoval hra-
niční možnosti pivovaru,“ vzpomíná na pěkné, ale současně 
i stresující momenty tehdejší doby s úsměvem: „Hleděl jsem 
na něj jak zjara, ale to pivo dostal, nebylo zbytí.“ A dodává: 
„Nic nebylo automatické. Tady musím vzpomenout na Josefa 
Faktora, který nás zachránil tím, že dodal na vyzkoušení z bra-
nického výzkumáku nový druh kvasinek, které si dovezl z wei-
henstephanského institutu a s Pepíkem Kahlerem je upravili na 
parametry českého piva.“ Mimochodem kvasinky nazval po 
sobě „efka“ (F1, F2, F3). Holešovickému pivu nejvíce seděly 
F3, díky kterým pivovar náročnou sezonu přežil bez ztráty 
kvality piva. Čeho si Petr Hauskrecht obzvláště cenil, byl fakt, 
že pivo nemělo „esterový ocas“.

Ke konci 1993 jej oslovil Ing. František Krakeš 
s nabídkou přejít do pivovaru Starobrno a pokračovat s ním 
ve funkci vrchního sládka. „A i když jsem měl do té doby 
navštíveno mnoho pivovarů v Čechách, na Moravě a díky 
Vědeckotechnické společnosti i v zahraničí, Starobrno jsem 
dosud nenavštívil,“ vzpomíná Petr Hauskrecht. Na rozhod-
nutí, zdali nabídku přijme, měl 24 hodin, takže po práci sedl 
do auta a jel se na pivovar podívat.

„Po prohlídce pivovaru jsem celou cestu přemýšlel, zda 
tuto nabídku vzít. Technicko-technologické zázemí včetně 
budov totiž nebyly v žádném případě srovnatelné s Pražským 
měšťanským pivovarem.“ A dodal: „Ale zárukou budoucnosti 
byla pro mne osoba Františka a rakouská společnost BBAG, 
kteří hledali ty správné lidi pro budoucí velkou rekonstrukci 
tohoto pivovaru. A navíc mne lákal slibovaný pokrok, nové tech-
nologie, nové směry, a tak jsem se před Prahou rozhodl pře-
svědčit rodinu, aby mne do moravské metropole následovala.“

A následující ráno Františku Krakešovi řekl, že jeho 
nabídku bere.

Začátky však byly všelijaké. Byt v Brně dostal týden před 
nástupem a tím pro něj začala další velká pivovarská výzva. 
V červenci 1994 již s rodinou zaléhali na matrace v dosud 
nevybaveném brněnském bytě. V prvních měsících trávil 
v pivovaru 16 až 18 hodin. Vedle běžné agendy se seznamoval 
s lidmi a se všemi zákoutími pivovaru. A nasával jeho atmo-
sféru. Bylo to potřebné hlavně proto, že v blízké budoucnosti se 
měla rozjet komplexní rekonstrukce pivovaru včetně navýšení 
kapacit. Po částech si po večerech maloval vizi nového pivo-
varu včetně všech potřebných infrastruktur, které směřovaly 

k vyšší produktivitě a minimalizaci nákladů na energie. Ruku 
v ruce s tím souviselo i hledání nových lidí na nové posty, lidí 
ochotných pracovat v pivovaru však bylo málo. „Bylo to slo-
žité období. Na jedné straně bylo třeba se s některými lidmi 
rozloučit, neboť ten, kdo nechtěl hákovat a neměl patřičný 
tah na branku, nemohl dál zůstat součástí nově budovaného 
pivovaru. A tak jsem ve volných chvílích jezdil po jižní Moravě 
a hledal v pivovarech vhodné kandidáty,“ komentuje své první 
týdny v pivovaru Starobrno Petr Hauskrecht a dodává: „Do 
sousedních pivovarů jsem přijížděl vždy v pozdní odpoledne, 
kdy již vedení většinou nebylo.“ A během 10 minut věděl, koho 
oslovit, neboť je pracovník, který ví, co chce.

Při pochůzce pivovarem sledoval činnosti pracovníků 
a pořádek na pracovišti a přicházel s nabídkou vyšší mzdy, 
než měli. A tím způsobem „vytáhl“ lidi v Prostějově i jinde. 
Tak například objevil Martina Macka ve Znojmě, který tam 
byl tehdy vařičem a dnes je šéfem horkého a studeného bloku 
(zahrnuje varnu, spilku, sklep – pozn. Josef Vacl) ve Sta-
robrnu. Ale nadále spolupracoval s vyučujícími v Podskalské 
nebo na VŠCHT s docentem Čepičkou, který jim navrhoval 
vhodné typy. „Bez dobrých lidí by se ta totální rekonstrukce 
nemohla povést. A ještě jedna věc. Musím říci, že sliby, které 
BBAG na začátku dalo, se během deseti let realizovaly a ze 
Starobrna se stal jeden z nejmodernějších pivovarů nejen 
v Čechách, ale možná i ve světě,“ poznamenává s vážnou 
tváří Petr Hauskrecht. „Velkou satisfakcí a uspokojením pro 
mne bylo, že pivovar svojí interní ekonomikou překonal tehdy 
moderní rakouské pivovary a i po nástupu Heinekenu obsa-
zoval v produktivitě a interních nákladech, speciálně v ener-
giích, první místa mezi dvěma sty pivovary celého světa,“ říká 

S prezidentem V. Klausem při ochutnávce piva z produkce pivo-
varu Starobrno 

Se současným ředitelem Pivovaru Starobrno O. Kouckým 
a jedním z mnoha ocenění 
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s hrdostí v hlase. Zvláště pozitivně hodnotí průhlednost 
a fi remní kulturu BBAG.

Hned první velkou zkouškou byla investice do nového 
pastéru. Původně totiž dostal nabídku na pastér z jiného pivo-
varu, který svým řízením nebyl pokrokový. Nakonec, po čty-
řech sezeních, se mu přes jistý odpor rakouských techniků 
nový pastér podařilo prosadit, a jak se ukázalo, byl tento krok 
nakonec určující pro další vývoj ve Starobrnu. A co hlavní, 
pro vztah majitele k brněnskému pivovaru a jeho vedení. 
Na experiment s novým pastérem se přišli z vedení BBAG 
podívat, jeho chod zkontrolovali a z výsledku byli unešeni. 
Nakonec jej začali kopírovat v celém systému BBAG. A Petra 
Hauskrechta potěšilo, co o projektu řekl dr. Ing. Markus 
Liebl, výrobně-technický ředitel BBAG: „Petře, děkuji za 
dobrou práci a budu sem jezdit jenom stříhat pásky. Jedná 
se o super práci.“ A od té doby nemusel Petr Hauskrecht 
jezdit věci schvalovat do Rakouska, získal důvěru, která mu 
v mnohém usnadnila práci.

Období působení ve Starobrnu hodnotí velice pozitivně. 
„Především se zaměstnavatelem fungovala důvěra na základě 
pracovně-technických vztahů. A potom, ve Starobrnu také 
byla fantastická parta, podílela se na fantastických úspěších, 
a to nejen bilančních, ale i kvalitativních. A zaznamenali jsme 
plno vítězství a po vzoru Holešovic docházelo i tam k oslavám 
a stmelování kolektivu, na které asi nikdo z nás do konce života 
nezapomene.“

Poslední „perlou“ byla výstavba varny a komplexní 
infrastruktury horkovodního hospodářství, která dostala Sta-
robrno po technické stránce na světovou špičku včetně dosa-
žení vynikajících čísel.

Poté se stal vlastníkem Starobrna Heineken a také došlo 
k zakoupení společnosti Drinks Union.

Petr Hauskrecht se přesunul v roce 2009 do Krásného 
a Velkého Března, kde ho okamžitě při první návštěvě napadla 
myšlenka na populární Páralovu knihu Mladý muž a bílá vel-
ryba. Proč? Protože byly vidět nejen barevné „čoudíky“ nad 
městem, ale byl cítit specifi cký odér. 

Necelých 5 let se mu hluboce vrylo do podvědomí, neboť 
lidi i způsob práce tam byl nadstandardní, brzo se i tam dosa-
hovalo vynikajících výsledků, které i v rámci Heinekenu 
získaly to n ejvyšší ocenění. Stali se jakýmsi skokanem roku 
2011, protože zaznamenali obrovský nárůst produkce, což 
bylo zapříčiněno dramatickým nárůstem efektivnosti. Práce 
to byla zajímavá, koncepční. Prostě opět radost.

Po dalších peripetiích dostal Petr Hauskrecht v roce 
2013 nabídku přibrat k pivovaru Velké Březno i pivovar 

Krušovice. Asi po 5 měsících ale zjistil, že takto velké pivo-
vary nelze řídit ze dvou míst. V Krušovicích tedy opět postavil 
nový tým, opět jej čekala práce od rána do večera, dojíž-
dění na víkendy do Brna i cesty v rámci Heinekenu po celé 
republice. A samozřejmě i plno rutinní práce. A jak situaci 
Petr Hauskrecht viděl? „Víte, opět bylo potřeba stavět nový 
pivovar. Každý pivovar se musí načíst a teprve potom udělat 
strategii, naplánovat další kroky atd. Ale místo potřebné práce 
v pivovaru jsem ztrácel čas na cestách. Tenkrát moje tělo řeklo
dost.“

V té době se také objevila nabídka od Františka Krakeše 
přejít do soukromého sektoru. A tak se rozhodl a ke konci 
roku 2014 odcházel za novou výzvou, za novým druhem pod-
nikání, do vlastního.

„Stále mluvím vlastně o sobě, ale moje pracovní nasazení 
prospívalo spíše pivovarům, kde jsem pracoval. Bylo to díky 
rodinnému zázemí a také někdy bohužel na úkor dětí. Těm jsem 
se nemohl věnovat tak, jak jsem si představoval, ale vracel jsem 
jim to hlavně o prázdninách, kdy jsem se jim věnoval nadstan-

dardně,“ poznamenává Petr Hauskrecht zamyšleně. „Man-
želka Hanka byla ta, co mně vytvořila fantastické zázemí, kdy 
jsem se mohl stoprocentně věnovat práci a svému celoživotnímu 
koníčku. Ale pivovarství a činnost u piva nebo s pivem vlastně 
ani není práce. Je to možná trochu nadnesené mluvit o poslání 
dělat lidem radost, avšak to vyžaduje celého člověka, který je 
oddaný svému údělu. Vlastně jsem tak mimoděk formuloval 
svoje životní krédo.“

A i když má Petr Hauskrecht před sebou možná nespočet 
nových várek a mnoho zajímavých pivních projektů, na jejichž 
realizaci se nesporně těší, přece jen během jeho pivovarské 
éry bylo spoustu složitých, těžkých období vedle těch, kdy 
měl naopak pocit, že se mu něco povedlo. A po krátké odmlce 
dodává: „Přece jen asi nejsložitější to bylo v posledním období, 
kdy člověk vyrábí opravdu svoje pivo a čeká, jestli ho bude někdo 
pít. To očekávání až bolí. Všude jinde byl člověk něčeho sou-
částí a do jisté míry je to i dnes, kdy v pivovaru nejsem sám. Ale 
kladl jsem si hlavně zpočátku otázku: budou to moje, nebo spíše 
naše pivo lidé pít? A co na to řeknou hospodští? Představte si 
to napětí…“ Naštěstí pro milovníky piva i jeho tvůrce jej pijí. 
A rádi.

K pozici sládka patří i časté porady se spolupracovníky v kance-
láři plné pivovarských ocenění 

S tváří piva Březňák, drážním inspektorem V. Cibichem 
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Životní zkušenosti a odbornost Petra Hauskrechta 
vybízí k několika otázkám. Pivovarníci tvrdí, že i v době 
vrcholných technologií nakonec kvalita piva závisí na člo-
věku. Je to pravda? Proč tomu tak je? A jeho odpověď? 
„Každý sládek je svým způsobem zodpovědný za rukopis piva, 
které vyrábí. Tak, jak je to v módě oblékání, kde si po čase lidé 
oblíbí svou značku, platí to i o pivu. I v něm lidé hledají určitý 
rukopis, který vyhovuje jejich chuťovým pohárkům, a zůstávají 
svému pivu věrní, nebo naopak přecházejí k jinému. Sládek 
je zodpovědný také za to, aby příroda, která přináší každo-
roční změny, neovládala biochemické procesy, ale aby se člověk 

snažil tyto procesy řídit a ovládat podle nastavených stan-
dardů. A pouze odpovídající symbióza mezi sládkem a novými 
technologickými prvky může vést k tomu, že vyráběná piva jsou 
standardní i v dlouhodobém čase, protože každý rok se vám 
mění kvalita chmele a sladu.“ 

A jaké pivo má podle něj budoucnost? A očekává nějaké 
nové trendy, nebo dokonce nějakou revoluci v pití piva u nás? 
Po chvilce zamyšlení říká: „Otázka asi směřuje na tuzemský 
trh. Nemohu odpovědět jinak než že česká klasika, český ležák, 
což je pivo prověřené staletími a na jehož vývoji se podílelo 
neskutečné množství zkušených sládků. A samozřejmě k tomu 
přispívají i domácí suroviny, tj. slad a chmel, odborné školy, 
které se starají o to, aby neustále zázemí potřebných odbor-
níků doplňovalo výzkumné ústavy, ale i samotné pivovary nebo 
i zemědělci a chmelaři, na něž nesmíme zapomínat. To všechno 
včetně ojedinělé harmonie staví naše pivo na pozici číslo jedna 
ve světě a myslím si, že český ležák čeká skvělá budoucnost 
a svět čeká na jeho další objevování nejen u nás. Módní výstřelky 
byly, jsou a budou. Jak rychle přijdou, tak stejně rychle odchá-
zejí. Ale klasika zůstává. Český ležák přežil již hodně revolucí 
a nemám obavy, že by tomu bylo v budoucnu jinak. To pivo je 
vybroušené stoletími, brousili ho ti největší odborníci na světě. 
Ve světě má výjimečné postavení a do budoucna jej čeká velký 
exportní růst.“ Doufejme, že víra Petra Hauskrechta v české 
pivo bude platit co nejdéle. Třeba po dobu, pokud pivo bude 
lidstvu chutnat, budou jej obdivovat a s chutí pít.

Snímky, není-li uvedeno jinak, jsou z osobního archivu 
P. Hauskrechta.

Josef Vacl

   �

Při degustaci piva se spolumajitelem pivovaru Hauskrecht 
Františkem Krakešem  FOTO: PORT/jv 
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U Modré štiky
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The brewery house “U Modré štiky” probably served its 
purposes already at the beginning of the 14th century.

81

Salt above gold 
LADISLAV STEINHAUSER

Salt marches in the vicinity of Guérande, 
production and work on the salt fi elds, and 

objects of interest from the history.

85
Mauritius, the island of many faces 

Ing. LIBOR HAŠPL

One of many dreams that came truth  
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was about to be a part
of the global hockey but his health
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