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Nová technologie výroby
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Milé naše čtenářky a vážení čtenáři,
už samo toto zimní období nese 
s  sebou dostatek času na rozjí-
mání, a  zvláště v  této podivné 
době. Kolem nás to víří všemi 
možnými zprávami a informacemi 
všeho druhu, bohužel převaha jich 
je nepříjemných a často děsivých. 
A  tak si je na sebe více či méně 
pouštíme a nabrat optimismus do 
našich myslí není vždy tak snadné. 
Ať už jsou to zprávy o vývoji epi-
demie, nebo o  dění na politic-

kých scénách u nás i ve světě, vždycky to zavání nepohodou 
a něčím nepříjemným. A k tomu i ty ztráty našich přátel, ale 
i známých osobností nemohou přidat nic do pozitivního myš-
lení. 

Zemřel mi kamarád Luboš, ač osmdesátník, tak v plné 
síle a jeho ztrátu nešlo nijak snadno vydýchat. Pracovali jsme 
spolu před mnoha lety v Trojské mlékárně, já jako mlékař 
a technik ve všech možných funkcích a on vedoucí dopravy. 
Urostlý bonviván v tom nejlepší slova smyslu, vtipy z něj sršely 
i v těch napjatých situacích a o ty nebyla v socialistické mlé-
kárně žádná nouze. Buď mu auta nejezdila, anebo přijížděla 
pozdě, ale všechno se zalepilo a udělalo a nikdy jsme na sebe 
nekřičeli. Nebo jenom do té doby, než řekl nějaký fór. Kliďas 
k pohledání. Strávili jsme spolu i jednu nezapomenutelnou 
dovolenou. ROH přispělo na letecký zájezd do Jugoslávie 
s Čedokem, a tak byla schválena příslušnými orgány deseti-
členná „trojská“ skupina. Já byl s manželkou a Luboš, co ještě 
svobodný pán a podle tehdejších měřítek starý mládenec, byl 
sám. Bylo to v létě 1972 a na Makarskou riviéru do Brely jsme 
přijeli v době, kdy byla v bouřlivé výstavbě. Prezident Tito 
výrazně podporoval cestovní ruch a domy, do jejichž soukromí 
jsme byli rozeseti po celé vesničce, na prodávaných pohled-
nicích ještě nebyly. Pro nás to bylo přepychové ubytování, 
domácnosti měli Jugoši vybavené moderním zápaďáckými 
vymoženostmi a marka vedle obrázku Tita v každé místnosti 
byla modlou jejich chování. Jen my tu marku žádnou neměli 
a dinár za tři kačky znamenal cenu zmrzliny za patnáct, když 
u nás stála korunu čtyřicet. Byli jsme chudí rekreanti, ale o to 

víc jsme si to užívali. Ale Chorvat nebo Srb se v té době choval 
jako vlídný a dobrosrdečný Jugoslávec, takže jsme o žádných 
nacionálních kořenech nemohli mít ani tušení a  navázali 
tak, hlavně v zatuchlých sklepech pitím vína Prošek, přátel-
ství s nimi, ale utužili si to i mezi sebou. A Luboš tak doko-
nale, že Hanička z máslárny se stala posléze, ale zakrátko 
jeho ženou a maminkou jejich dětí. Užívali jsme si blankyt-
ného a průsvitného moře, nádherné přírody, ale i výletu na 
úpatí horského masívu Biokovo, který nás v tom horku a bez 
vody mohl stát život. Banda trojáků vždycky stála po bradu 
v Jadranu a Luboš povídal fóry a břicha nás bolela smíchy po 
celou dobu pobytu, protože totéž se dělo i na pláži a večer ve 
vinárně nebo na jednom z pokojů, kam jsme se všichni slezli. 
A hrůzostrašné povídánky Haničky, u nichž jsme se popadali 
za břicho taky, by zastínily i ty nejstrašnější příběhy Edgara 
Allana Poea. Šťastně jsme se vrátili a  léta plynula. Luboš, 
teda správně Lubomír, mi vždycky připomínal, to když jsem 
mu přál k svátku Lubošů, že je na tom jako Štrougal. A když 
odešel z Trojské, tak přes různé odborářské funkce působil 
řadu let jako starosta ve svém rodišti a bydlišti – městě Unhošť 
u Kladna. A protože měl úžasný dar řeči, byl vyhledávaným 
oddávajícím i významných VIP párů. Když mi jeho dcera, taky 
Hanička po mamince, oznamovala tu smutnou zprávu, moc 
těžko se mi moje upřímná soustrast vyslovovala. Byl oddaným 
čtenářem našich titulů a bude mi hodně chybět.

Letošní zima má na řadě míst opravdovou ladovskou 
atmosféru. Sněhu na horách je dost, a  i  když to občasná 
obleva trochu zkazí, po několika letech jsou vyšší polohy 
správně zimně bílé. Že nejezdí vleky a  že se pravá dovo-
lená na horách prožívat nedá, to je výpotek této divné doby. 
Nechtěl jsem o viru psát vůbec, ale ono není vyhnutí. Jen aby-
chom to všemi těmi opařeními a nařízeními nedostali tam, 
kde už to nebude možné respektovat. Při rozumném pohledu 
na jednotlivá konkrétní opatření nám občanům ukládaná se 
ne vždy dá najít racionální důvod. Vyplašenost není dobré 
vodítko při přijímání závažných rozhodnutí. Odvaha a rozum 
mají vyšší moc.     

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel  
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Zemědělci 
a potravináři nám 

dávají jistotu
Ing. MIROSLAV TOMAN, CSc.,

ministr zemědělství

Každý rok přináší zemědělcům, a  tedy i  potravinářům, 
nové výzvy. V  posledních letech nebylo těch nelehkých 

časů právě málo. Ať už to byly povodně, sucho, kůrovec nebo 
africký mor prasat či ptačí chřipka. V loňském roce jsme se 
ale kvůli koronavirové pandemii dostali do zcela nové situa-
ce. V ní bylo naším prvořadým úkolem zajistit zdraví obyva-
tel a dostatek potravin. Také proto jsme ještě více než dříve 
byli a jsme stále v úzkém kontaktu s podnikateli v zeměděl-
ství a potravinářství, kteří pro zajištění dodávek potravin po 
celou dobu pandemie vynakládají velké úsilí. Ve ztížených 
a rizikových podmínkách pracuje mnoho lidí, především lé-
kaři a  zdravotní sestry, neméně důležití jsou však i  ti, kteří 
sice nejsou tolik vidět, ale bez jejichž obětavé práce bychom 
se neobešli. Jsou to zemědělci a potravináři. Proto bylo prv-
ním úkolem po propuknutí pandemie společně s nimi zajis-
tit plynulé zásobování potravinami a nepřerušit zemědělskou 
výrobu. Je namístě jim poděkovat za to, že to zvládli, bylo to 
pro ně totiž náročné z několika důvodů. Nikdo například ne-
měl zkušenost s  karanténami. Producenti ale svoji činnost 
nepřerušili a zásobovali potravinářské obchody. Ostatně v ji-
ných státech třeba lidé před obchody stáli fronty, někde byly 
prázdné regály. Naši potravináři a  zemědělci to ale zvládli 
skvěle.

Pomoc zemědělcům a potravinářům

Při jarním nástupu koronaviru se zavřely hotely, 
restaurace, kavárny a někteří potravináři najednou neměli 
odbyt. Přibyly k  tomu problémy například s nedostatkem 
roušek, zajištěním dezinfekce, s  rozdělováním pracov-
ních směn a  se zajištěním pracovníků. Aby byl trh záso-
bený, pracovali mnozí potravináři přesčas, na dvanácti 
i  šestnáctihodinových směnách. Chtěli zabránit panice, 
protože lidé měli zpočátku obavy, že zboží bude nedostatek. 
Snažili jsme se jim pomoct, řešili jsme různé problémy. Vždy, 
když se kvůli koronaviru uzavírala nějaká oblast, jsme bojo-
vali o to, aby se nezavíraly potravinářské podniky. Napří-
klad hrozilo uzavření výrobny s produkcí 300 tun těstovin 
denně, která zásobuje velkou část trhu. To se nám podařilo 
zvrátit. Velké potíže činil nedostatek pracovníků na jarní 
práce v zemědělství, stejně tak nastaly problémy se vstup-
ními surovinami, protože jejich ceny postupně rostly, navíc 
mnohdy stály mnohakilometrové fronty na hranicích, takže 
dodávky, ale i vývoz vázly. Byla to složitá doba, ale nastavili 
jsme komunikaci se zainteresovanými stranami a díky mým 
kolegům z Ministerstva zemědělství a s přispěním Minis-
terstva zdravotnictví se to podařilo zkoordinovat. Fungoval 
Ústřední krizový štáb, kde se vše řešilo průběžně. Ve spolu-
práci s Agrární a Potravinářskou komorou jsme se snažili 
zajistit podnikům roušky, dezinfekce a ochranné pomůcky. 
Velmi rychle jsme udělili výjimky na výrobu dezinfekčních 
prostředků, aby je mohli vyrábět i lihovarníci.

Jak už jsem zmínil, jedním z problémů byl nedostatek 
zahraničních pracovníků, což se na jaře dotklo zejména ovoc-
nářů a zelinářů. Snažili jsme se je zajistit, ať už prodloužením 
víz nebo nabíráním nových lidí. Pokud jde o další pomoc, 
v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 
fondu jsme například na vládě vybojovali jednu miliardu 
korun, která směřovala na pomoc hlavně malým a středním 
zemědělcům. Vypsali jsme kolo příjmu žádostí o podpory na 
zvýšení soběstačnosti v rámci Programu rozvoje venkova, to 
znamená podporu 3,3 miliardy korun. Prodloužili jsme ter-
míny podávání žádostí a dokumentace projektů, zjednodušili 
jsme a snížili počty kontrol, umožnili odklady splátek u stáva-
jících komerčních úvěrů a vytvořili nové programy. Zejména 
pro nejmenší zemědělce pak bylo důležité, že jsme z vládního 
omezení od počátku vyjmuli farmářské trhy. Jejich pořádání 
samozřejmě podléhalo a podléhá dodržování veškerých hygie-
nických a vládních opatření.

Zároveň jsme v  loňském roce vypsali program Agro-
covid Potravinářství, který byl pro zájemce otevřen do konce 
letošního ledna a na který je alokovaná částka tři miliardy 
korun. Týká se potravinářů a  zemědělců, kterým během 
koronavirové krize klesly tržby meziročně minimálně o čtvr-
tinu. Sazba z programu je 200 000 korun na podnik a dal-
ších 20 000 korun na každého zaměstnance. Podpora může 
dosáhnout až 75 procent poklesu příjmů ve srovnání s rokem 
2019, maximálně může být až 800 000 eur, tedy zhruba
21,6 milionu korun, pro potravináře až 100 tisíc eur, tedy 
kolem 2,7 milionu korun, pro zemědělce.

Opatření nutná k  zastavení šíření nákazy na většinu 
zemědělců a potravinářů tvrdě dopadla. Zejména na ty, kteří 
dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, jako jsou 
školní jídelny nebo restaurace. Nejvíce zasažen je masný prů-
mysl, mlékárenství, pekárny, vinařství, ovocnářství a bram-
borářství. Zemědělci a  potravináři si mohli sáhnout i  na 
programy z jiných resortů, ať to bylo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Připou-
štím, že administrace v ostatních resortech byla velmi složitá. 



5
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
2

1
s p o l e č n o s t

U nás se snažíme, aby byla co nejjednodušší a zemědělci na 
tyto prostředky dosáhli.

V souvislosti s potravinami musím zmínit spolupráci 
s potravinovými bankami, díky níž se k nim podařilo pře-
směrovat ovoce, zeleninu či mléko, které v  rámci minis-
terských programů dostávají školy pro své žáky. Řádově 
330 tun potravin tak neskončilo v koši, ale přerozdělilo se. 
Aby to potravinové banky zvládly, přidali jsme ke standardní 
dotaci 70 milionů korun ještě dalších 20 milionů, které už 
banky dostaly. Také jídlo z potravinové sbírky, nad níž máme 
coby Ministerstvo zemědělství záštitu a která se vyhlašuje 
každý rok, šlo do potravinových bank. Navzdory složité 
situaci byla loňská sbírka rekordní.

Soběstačnost a snižování závislosti 
na dovozech

Koronavirová pandemie ještě více ukázala zásadní 
význam tuzemského zemědělství a potravinářství a význam 
zvýšení soběstačnosti. Tedy to, co je jednou z mých hlav-
ních priorit: snížit naši závislost na dovozech, zároveň zvýšit 
kvalitu potravin i podporu zastoupení domácích lokálních 
potravin na našem trhu. Jak jsem uvedl výše, loni na jaře 
vláda schválila přes 3 miliardy korun pro zejména malé 
a střední podniky – mají především zvýšit soběstačnost České 
republiky a snížit její závislost na dovozech. Hlavním smy-
slem opatření, která navrhujeme, je kromě jiného podstatné 
navýšení výrobních kapacit potravinářského průmyslu.

Nutno říci, že jsme za posledních pár desetiletí trh s čes-
kými potravinami zcela zbytečně opustili a dovážíme stále 
větší objemy výrobků. Přitom je u nás dokážeme vyrobit za 
využití naší krajiny, našich zdrojů, našich zemědělců, našich 
zpracovatelů. Komodity a z nich vyrobené kvalitní, chutné 
a zdravotně nezávadné potraviny by měly být primárně míst-
ního původu, z produkce našich fi rem, a věřím, že se nám 
v tomto směru daří české spotřebitele přesvědčit. Jejich myš-
lení už se pomalu mění, začínají klást důraz na čerstvost, 
kvalitu i původ zboží, i když u tuzemského zákazníka stále 
rozhoduje cena.

A že je dobré kupovat české potraviny, dokládá práce 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Čísla z  jejích 
kontrol dokazují, že čeští výrobci jsou konkurenceschopní 
a mají kvalitní a bezpečné výrobky. V roce 2019 byl nejnižší 
podíl nevyhovujících šarží u potravin z České republiky, a to 
13,7 procenta. U výrobků ze zemí EU bylo 16,9 procenta 
nevyhovujících šarží a u produkce dovezené ze třetích zemí 
to bylo 25,6 procenta.

Společná zemědělská politika

Bez ohledu na koronavirovou pandemii průběžně 
po celý loňský rok samozřejmě pokračovalo vyjednávání 
o reformě Společné zemědělské politiky (SZP), proto se mu 
alespoň krátce věnuji. My, za Českou republiku, v první řadě 
požadujeme, aby byla co nejvíce zjednodušená. Především 
chceme dobrovolnost zastropování přímých plateb a definici 
skutečného zemědělce, protože oba tyto nástroje považujeme 
za zásadní, co se týká hlediska administrativní zátěže. Zastá-
váme názor, že jednotlivé země by měly mít možnost nastavit 
si to podle svých podmínek, a jsem proto rád, že Rada mini-
strů a Rada jako celek tento požadavek podpořila. Zároveň 
bojujeme za navýšení podpory pro takzvané citlivé sektory. 
Podle Evropské komise by to mělo být deset plus dvě pro-
centa. Rada schválila požadavek na zachování fi nancování 

těchto sektorů na současné úrovni, tedy 13 plus dva. Podle 
nás by bylo nejlepší navýšení, ale kompromis, že jejich úroveň 
zůstane zachována, považujeme za pozitivní.

Pro zemědělce i  administrativu je také velmi důle-
žité přechodné období. My jsme již před několika lety přišli 
s  tím, že bude potřebné dvouleté přechodné období 2021 
a 2022. Nechceme, aby došlo ve fi nancování Společné země-
dělské politiky k výpadku. Chceme totiž být schopni země-
dělcům zajistit plynulý tok peněz, abychom jim mohli díky 
přechodnému období 2021 a 2022 vyplácet nové unijní pro-
středky na základě současných pravidel.

Co však pandemie hodně ovlivnila, byla diskuse 
o  nových pravidlech Společné zemědělské politiky, kdy 
zásadně zpomalila projednávání legislativních textů. 
Vzhledem k tomu, že legislativní návrhy nařízení k nové SZP 
mají stovky stran a jsou složité, tak zřejmě i přes snahu všech 
zúčastněných stran bude diskuse pokračovat minimálně ještě 
teď v prvním pololetí. Finální podoba reformované Společné 
zemědělské politiky bude pravděpodobně známá až na konci 
celého vyjednávacího období.

Rekordní rozpočet a podpory

Pokud se ohlížím za uplynulým rokem, musím uvést, 
že Ministerstvo zemědělství v něm hospodařilo s rekordním 
rozpočtem, a to více než 70 miliard korun. Na letošní rok 
se nám podařilo s Ministerstvem fi nancí vyjednat navýšení 
rozpočtu z národních prostředků na 25,2 miliardy korun, 
bez prostředků Evropské unie, což je o miliardu více, než 
bylo původně navrženo. Celková výše výdajů na rok 2021 je 
55,4 miliardy korun. Na rok 2020 bylo na národní dotace 
vyčleněno 3,8 miliardy korun. Přesunem peněz a vnitřními 
úsporami se nám tato částka podařila navýšit na 4,4 mili-
ardy korun. Plán na letošek je podobný a věřím, že se nám 
podaří tuto úroveň podpor zachovat, neplánujeme je zkra-
covat. Co se týká čerpání evropských peněz, bude záležet na 
výši fi nančních prostředků, které budeme mít k dispozici. 
Budeme se snažit vypsat minimálně ještě jedno kolo příjmu 
žádostí o podpory v Programu rozvoje venkova.

Sázení stromů dne 19. 10. 2019
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Musíme také počítat s  penězi na lesní hospodářství. 
Tam je hlavním úkolem boj s kůrovcem a náprava škod, které 
kůrovcová kalamita způsobila. Předloni, kdy byly na území 
České republiky tři až čtyři generace kůrovce, jsme vyplatili 
maximální dotace soukromým i státním vlastníkům. V sou-
vislosti s tím, že nás ekologické organizace napadají, že stále 
vysazujeme jehličnaté stromy, je důležité uvést dvě čísla. Bylo 
vysázeno 111,5 milionu listnáčů a kromě toho 36,1 milionu 
smrků. Lesy se mění, sázíme odolnější lesy, které lépe odolají 
změnám klimatu.

Co se týká vytěženého objemu, pro rok 2020 očekáváme 
v České republice 25 až 30 milionů metrů krychlových vytě-
žené kůrovcové hmoty. Loni bylo přitom na podpory vlast-
níků lesa vyplaceno 1,25 miliardy korun. Zároveň jsme 
vyplatili a vyplácíme sedm miliard korun jako kompenzace 
za škody způsobené kůrovcem, z toho šly čtyři miliardy korun 
pro nestátní vlastníky a necelé tři miliardy korun pro Lesy ČR, 
Vojenské lesy a statky a další. Tyto peníze slouží vlastníkům na 
to, aby dokázali co nejrychleji vytěžené plochy opět zalesnit. 
Budeme připravovat další programy v  rámci Podpůrného 
a garančního rolnického a  lesnického fondu. Samozřejmě 
také chystáme lesnickou politiku do roku 2035. Tam je hlavní 
linkou podpora přirozené obnovy lesa a významné posílení 
výsadby listnatých stromů. Jsem rád, že se nám to daří.

V  oblasti vodního hospodářství řešíme v  posledních 
letech především zajištění kvalitní pitné vody pro všechny. 
Takže například do zásobování obyvatel vodou a na posi-
lování vodárenských soustav chceme během deseti let 
investovat 29 miliard korun. Díky rekonstrukci páteřních 
vodovodů a  propojování vodovodních soustav zlepšíme 
zabezpečenost dodávek pitné vody pro více než 3,5 milionu 
obyvatel. 

Na boj se suchem máme letos navýšený rozpočet 
o 2,6 miliardy korun, které půjdou na zahájení fi nancování 
vodohospodářských projektů. Vzhledem k tomu, že klima-
tické změny vyvolaly nerovnováhu mezi penězi na jednotlivé 
programy a poptávkou žadatelů, musíme zabezpečit doda-
tečné fi nancování oblastí, jako je například podpora výstavby 
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanali-
zací, propojování vodárenských soustav, podpora opatření na 
drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádr-
žích, podpora budování protipovodňových opatření a pod-
pora zemědělských závlah.

Oblastí, které se také intenzivně věnujeme, je zadržení 
vody v krajině. K tomu přispívají výstavby a úpravy rybníků. 

Jen v  roce 2019 jsme podpořili obnovu, odbahnění nebo 
stavbu 387 rybníků, v loňském roce jsme podpořili 373 ryb-
níků. Naplňujeme tak heslo „Co den, to rybník“. Dalším pod-
statným krokem k lepšímu zadržení vody v krajině je změna 
metodiky pozemkových úprav. Oproti předchozím obdobím, 
kdy byla prioritou retence vody, tedy její přirozené či umělé 
dočasné zadržení v krajině, je nyní prioritou akumulace vody 
a její další efektivní využití v krajině. Za poslední dva roky 
jsme na pozemkové úpravy dali zhruba 4 miliardy korun, pro 
letošní rok chceme fi nance navýšit a plánujeme do pozemko-
vých úprav investovat minimálně 3 miliardy korun. 

Významná je i naše podpora rozšíření infrastruktury 
vodovodů a kanalizací, včetně zkvalitňování technologií pro 
čištění odpadních vod i vodárenskou úpravu k zajištění kva-
litní pitné vody. Od roku 2016 bylo investováno 5,1 miliardy 
korun a připraveny jsou další projekty za 1,3 miliardy korun. 
Nejvíce přispíváme na zásobování malých obcí do 1000 oby-
vatel pitnou vodou.

A ještě je nutné zmínit důležitou novelu vodního zákona, 
která po vzoru povodňových komisí zavádí tzv. komise pro 
zvládání sucha a plány pro zvládání sucha na krajské a celo-
státní úrovni. Jejím cílem je nastavit operativní řízení při 
zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Ukládá například 
povinnost zpracování plánů a upravuje vyhlášení stavu nedo-
statku vody a kompetence při něm.

Zemědělství v letošním roce

Máme za sebou první měsíc nového roku. Země-
dělci i potravináři určitě ví, že připravujeme novelu zákona 
o pozemkových úpravách, která reaguje na klimatické změny, 
že chceme zefektivnit realizaci pozemkových úprav. Máme 
novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání a novelu zákona 
o vodách. Snažíme se prosadit ústavní ochranu vody, protože, 
jak známo, bez vody není života. Věřím, že se podaří dokončit 
také legislativní proces novely zákona o potravinách, zahrnu-
jící mimo jiné dvojí kvalitu a upla tňování tuzemského zboží 
na českém trhu. Tam chceme podpořit hlavně prodej lokál-
ních výrobků do oblasti veřejné správy. Začala také platit 
maximální výměra jedné plodiny na 30 hektarech. O všech 
těchto záležitostech se zemědělci i potravináři komuniku-
jeme, samozřejmě nás jejich názory zajímají.

Jak jsem již uvedl na začátku, v  poslední době jsme 
řešili mnoho problémů, byly to povodně, sucho, kůrovec 
nebo africký mor prasat či ptačí chřipka, a k tomu se loni 
přidal COVID-19. Ten zásadně ovlivnil a ještě ovlivňuje naše 
životy, naši práci. Velmi dobře si uvědomujeme, jak důležití 
zemědělci a potravináři pro zvládnutí současné krize jsou. 
Opravdu si jejich zodpovědnosti, pracovitosti a úsilí cením. 
Dávají nám jistotu. Navzdory pandemii a všem souvisejícím 
komplikacím kromě jiného zaseli, sklidili a vyrobili. Díky nim 
máme v obchodech dostatek potravin pro nás pro všechny. 
Můžeme se na ně spolehnout a za to vše jim patří náš dík 
a naše uznání. I v této souvislosti bych všem chtěl především 
popřát mnoho zdraví. Toto přání jsme v uplynulém roce, kdy 
nás zasáhla koronavirová pandemie, vyslovovali více než kdy-
koli předtím a myslím, že i více než kdykoli předtím jsme si 
uvědomovali jeho cenu. Věřme, že se v tomto roce budeme 
vracet do běžného života. V něm se neobejdeme bez strate-
gických odvětví, jakými jsou zemědělství a potravinářství. Ne 
všude jsou kvalitní, bezpečné a zdravotně nezávadné potra-
viny samozřejmostí, nám se této výsady díky českým potra-
vinám dostává. I v tomto roce tak bude jedním z mých cílů 
zajištění kvalitních a bezpečných potravin pro veřejnost.

�

Díky napojení odstavených ramen Dyje se řeka na česko-
-rakouském hraničním úseku prodloužila téměř o jeden kilo-
metr, a pomáhá tak zadržet více vody v krajině. Ministr Toman 
si místo prošel spolu s vodohospodáři
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Nové pečené šunky
od Chodury

N O V I N K A 

Poctivé šunky z Beskyd

WWW.C H O D U R A . C Z

• nová technologie výroby
• vysoká kvalita bez kompromisů
• originální chuť pečené šunky
• bez náhražek a separátů
• bez lepku
• vyrobeno v Beskydech
• ideální poměr kvalita / cena
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

PETR MOTAL, 
jednatel a ředitel, 

WEBER CZ s. r. o. se sídlem v Brně

1. Společnost WEBER CZ s. r. o. působí na našem trhu od 
roku 2010. Přitom vím, že Vaše aktivita v oblasti masné stro-
jařiny byla již před touto dobou. Jak to tedy bylo, mohl byste 
tuto historii blíže objasnit? 

Ano, je tomu opravdu tak. V časové ose půjdu ale ještě 
o kousek zpět. K potravinářské branži jsem se dostal již v roce 
1999, kdy jsem pracoval na centrále maloobchodní sítě BALA 
v  Olomouci v  oddělení marketingu, kde jsem měl kromě 
jiného na starosti letákové akce, s čímž byly logicky spojeny 
úzké kontakty s našimi tehdejšími dodavateli. Úsměvné je, 
že velká řada z nich jsou našimi dnešními zákazníky a my 
naopak jejich dodavatelem. 

V  roce 2002 jsem nastoupil do Firmy OTT Lebens-
mitteltechnik s. r. o. na pozici obchodního zástupce se spe-
cializací na nářezové stroje WEBER, kde jsem působil až do 
roku 2009, kdy fi rma z důvodu trvalé zdravotní indispozice 
jediného majitele a jednatele pana Rudolfa Otta zanikla. Je 
nutno říci, že těchto 7 let pro mne bylo tím největším a nej-
lepším profesním školením, kterého se mi mohlo dostat. 
Během této doby jsem kromě nářezových strojů prodával 
taktéž celé linky pro výrobu šunek, jejichž srdcem byly hlavně 
nastřikovací a masírovací stroje fi rmy SCHRÖDER. Díky 
tomu jsem pochopil celý výrobní proces, a hlavně, co a jaký 

vliv má na plátkování těchto výrobků. Kromě fi rem WEBER 
a  SCHRÖDER měla firma OTT také zastoupení firem 
ALPMA a FUJI. Díky podílení se na prodeji strojů těchto 
značek jsem získal nesčetné zkušenosti také v oblasti sýrař-
ství (ALPMA) a také v oblasti balení potravin (FUJI). Pří-
jemným faktem je, že se zastoupeními výše zmíněných dvou 
značek, fi rmou AF CONCEPT pod vedením mého opravdu 
dlouholetého kamaráda pana Tomáše Jokla, dodnes spolu-
pracuji.

2. Co je nynější obchodní náplní společnosti WEBER CZ 
s. r. o., tedy co fi rma nabízí a prodává? Mohl byste představit 
celý váš obchodní sortiment, včetně charakteristiky jednot-
livých strojů a zařízení? A patří k tomu i poradenské služby 
vašim zákazníkům, jaké to jsou?

Ze začátku je nutno říci, že portfolio strojních zařízení 
fi rmy Weber Maschinenbau GmbH je dnes na jednu stranu 
sice velmi široké, ale na druhou stranu stále velmi úzce spe-
cializované, hlavně na plátkované zboží a jednotlivé výrobní 
kroky s tím spojené.

Na počátku všeho, již v roce 1981, stály však tzv. skin-
nery, což jsou hlavně stroje na stahování kůží a odblaňování 
masa pro bourárenské provozy. V  posledních letech zaží-
váme opět velký zájem o tyto stroje. Dnes se však již nejedná 
pouze o jednoúčelová samostatná zařízení, ale čím dál tím 
více o automatické linky s vestavěnými kamerovými systémy 
pro velmi efektivní opracování suroviny v několika krocích 
zároveň.

Největší část obchodního sortimentu stále zastávají prů-
myslové nářezové stroje značek WEBER a TEXTOR s kapa-
citami od 500 kg za směnu až po 5 tun za hodinu.

Nyní nejrychleji se rozvíjejícím segmentem jsou jed-
noznačně hlubokotažné balicí stroje. V oblasti automatic-
kých a vysokovýkonnostních linek nabízíme již několik let 
vlastní balicí stroje značky WEBER, které jsou často integro-
vány přímo do linek s automatickými pásovými, či dokonce 
robotickými zakladači nářezových strojů. 

Abychom v oblasti balení pokryli také oblast menších 
a  středně velkých strojů, a  to i  samostatně stojících, pro 
balení tzv. kusovky, rozhodli jsme se spolupracovat s fi rmou 
G.P.S.Reisacher, která vyrábí kvalitní, jednoduché a spoleh-
livé baličky značky HAJEK.

Další obchodní činností fi rmy WEBER CZ je také prodej 
fólií pro hlubokotažné balicí stroje, které našim zákazníkům 
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nabízíme, nicméně je k užívání našich fólií na našich balič-
kách v žádném případě nenutíme. 

Nedílnou součástí naší nabídky jsou samozřejmě 
i  poradenské služby našim zákazníkům, jež počínají už 
při samotném zrodu každého projektu. Jedná se o  spo-
lečnou tvorbu celého konceptu, co a  jak efektivně krájet, 
jak zboží hezky a  poutavě balit, a  hlavně koncovému 
zákazníkovi zajímavě prezentovat. Hledáme společně 
také mezery na trhu, kde by se naši zákazníci mohli odlišit 
od své konkurence, a  tím dosáhnout ještě vyšší zisko-
vosti. 

Naše poradenská činnost však rozhodně nekončí 
prodejem zařízení. Velmi dbáme na kvalitu poprodejního 
servisu a  právě i  odborného poradenství s  tím spojené-
ho.

3. Firma WEBER v Německu, tedy vaše matka, má vybu-
dovaný systém prodejních jednotek podle územních teritorií, 
mezi něž patří i Vaše společnost. Které území patří Vám a jak 
hodnotíte tuto svoji obchodní základnu. Je pro Vás dosta-
tečná? A je WEBER matka jediným výrobním místem strojů 
a zařízení? 

Tuto otázku zodpovím odzadu. Dnes má mateřská spo-
lečnost WEBER Maschinenbau GmbH své výrobní závody 
na pěti místech po celém Německu, které jsou sice specia-
lizovány, ale vzájemně se velmi dobře doplňují. Centrála je 
v hessenském městě Breidenbach, kde nalezneme kromě 
vedení společnosti, školicího centra, showroomu a  stře-
diska repasovaných strojů hlavně výrobu velkých automa-
tických nářezových strojů, zakladačů a robotů. Severně od 
Berlína ve městě Neubrandenburg probíhá výroba men-
ších a  středních nářezových strojů a  skinnerů. V  neda-
lekém Groß Nemerow je provoz pouze pro vývoj a výrobu 
našich vlastních nožů značky DURABLADE, které jsou 
vlastně takovou duší nářezových strojů. V bavorském Wol-
fertschwendenu sídlí výroba nářezových strojů TEXTOR, 
kde máme další showroom pro praktické ukázky aplikací 
s  výrobky našich zákazníků. Nejnovějším přírůstkem je 
provoz ve městě Werther, kde vyrábíme naše balicí stroje. 
Důležitým faktem je, že veškerá výroba a kompletace pro-
bíhá pouze v Německu a hlavně pouze z německé ušlechtilé
 oceli.

Vskutku je to tak, že firma WEBER své produkty 
prodává po celém světě, a  to díky dnes již 17 dceřinným 

společnostem a několika zastoupením. Sám jsem byl od roku 
2010 osobně u zrodu několika z nich. Některé jsem pomáhal 
zakládat a  některé jsem určitý čas jako jednatel dokonce 
i vedl. 

S neustále narůstající poptávkou po našich zařízeních 
a větší komplexností linek jsem ale dnes rád, že mám na sta-
rost „pouze“ Českou a Slovenskou republiku. Díky tomu se 
mohu soustředit na to, abychom našim obchodním part-
nerům byli co nejblíže a mohli jim poskytovat ty nejkvalit-
nější služby.

4. Správný obchodník musí dobře znát požadavky trhu. Co je 
nyní nejvíce Vašimi odběrateli žádáno a která specifi ka jsou 
nyní velmi aktuální? 

V současné době vnímáme několik trendů na trhu, které 
se stále prohlubují. 

Hlavním požadavkem je automatizace výrobních linek. 
Důvodem je jednak úspora obslužného personálu, což je za 
současného nedostatku kvalitních pracovních sil na trhu 
práce jasné. Dále hraje roli zvýšení hygieny při manipulaci 
s nakrájeným výrobkem, který je velmi náchylný na kontami-
naci. V neposlední řadě jde také o úsporu místa vůči výrobní 
kapacitě. 

Popravdě asi neznám zákazníka, který by nebojoval ani 
s jedním z těchto faktorů.

5. A umíte tyto požadavky zákazníků naplnit? Mohl byste 
uvést konkrétní příklady Vašich reakcí na poptávku na 
trhu? 

Vždyť právě proto jsme tady. Již dlouho jsou na našem 
trhu známy pásové automatické zakladače nakrájených porcí 
do balicích strojů. V posledních letech se velmi dobře etabluje 
i robotické vkládání, které jsme na českém trhu také již na 
dvou linkách úspěšně zrealizovali.

Dále neustále automatizujeme i veškeré procesy před 
krájením, jako je svlékání fólie ze šunek, dělení bloků sýrů 
na hranoly, skenování produktů, přívod a vkládání produktů 
do nářezového stroje, ale také za balením. Tedy seřazování 
balíčků do jedné stopy, vážení, vyřazování podváhových či 
prázdných balení, detekce kovu atd.
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Velkou snahou vyjít vstříc požadavkům našich zákaz-
níků je také prostorová náročnost, kde si myslím, že se nám 
daří uvádět na trh zařízení, která poskytují nejvyšší možnou 
výrobní kapacitu na co nejmenším prostoru. Vždyť například 
nářezové stroje TEXTOR mají při šířce krájecí šachty až 
550 mm svou celkovou šířku jen něco málo přes jeden 
metr.

6. A je něco, co umí ve Vaší branži fi rma WEBER lépe než 
konkurence? V čem se považujete za nejsilnější? 

Pokud bych měl vyzdvihnout některé technické vymo-
ženosti, ve kterých jsme jedineční, pak by to byla bezesporu 
jedna z nejpřínosnějších technologií poslední doby na našich 
strojích, a tou je rentgenové skenování produktů před jejich 
krájením, které nám umožňuje krájet i sýry ementálského 
typu s výtěžností vyšší než 99 % a give-away nižším než 0,1 
%, protože jednoduše vidíme do produktu před jeho krájením 
a informace o hustotě produktu jsou nářezáku poskytnuty 
předem.

Další velkou výhodou kompletních linek WEBER je 
také možnost ovládat jakýkoliv modul linky, z kteréhokoliv 
ovládacího panelu každého modulu, čímž šetříme čas při 
nastavování a samotném ovládání linky.

Jsme jediný výrobce průmyslových nářezových strojů 
na světě, který má výše zmiňovaný velmi důležitý proces 
vývoje, výroby a používání vlastních nožů pro nářezové stroje 
opravdu ve vlastních rukou, čímž dokážeme rychle a cíleně 
vyřešit potíže našich zákazníků i s velmi konzistenčně nesta-
bilními produkty. 

Velkou výhodou našich zařízení je jejich bezúdržbovost 
díky eliminaci mazacích míst a používání nových materiálů 
a výrobních technologií, které toto umožňují.

Rychloupínací a rychlovýměnné systémy téměř u všech 
komponentů, kde je to jen možné, jsou u nás již dlouhá léta 
samozřejmostí, abychom zajistili co možná nejrychlejší 
změnu zpracovávaného produktu, a tím snížili výrobní pro-
stoje na minimum.

Domnívám se, že jednou z našich silných stránek je také 
ta, již výše zmiňovaná, úzká specializace za použití širokého 
portfolia. 

Blízkost a dostupnost našeho týmu s dlouholetými zku-
šenostmi zákazníkovi je pro nás samozřejmostí.

7. Balení potravin je velký fenomén dnešní doby. Ale vlastně 
byl problémem vždy. Obal napřed funguje jako nezbytná 
ochrana produktu a pak už jen otravuje. I vy se podílíte na 
tom, aby byl jeho ekologický defekt co nejmenší. Jak? 

Máte pravdu v tom, že je to fenomén i problém zároveň. 
Na jednu stranu konzument požaduje čím dál tím více 

kvalitně balených potravin za účelem jejich údržnosti a vlast-
ního komfortu, na stranu druhou tím vzniká pro tohoto běž-
ného konzumenta nepředstavitelné množství obalů, které se 
ne všechny dají recyklovat či jinak ekologicky využít nebo zli-
kvidovat. Popravdě si při nejlepší vůli nedovedu představit, 
že bychom se vrátili k balení potravin do novinového papíru 
a plastové obaly zcela opustili. Velkým tématem dne je ale 
již zmíněná recyklovatelnost. Dnes se v drtivé většině ještě 
používají tzv. polymateriály, čili plasty složené z více růz-
ných vrstev, které pospolu recyklovatelné nejsou. Objevují 
se ale již tzv. monoplasty, které, jak již název napovídá, jsou 
vyrobeny z  jednoho druhu plastu, a tím pádem recyklova-
telné jsou. Evropská unie používání a postupné nahrazování 
těmito monomateriály již dnes dokonce všem svým členským 
zemím nařizuje, takže se tomuto trendu ani naši zákazníci 
nevyhnou. Jejich používání je pravda trochu náročnější, ale 
naše balicí stroje jsou na tyto aplikace připraveny již dnes.

Dalším trvalým trendem je a bude snižování celkového 
podílu plastů na obalu. I k této výzvě jsme se postavili čelem 
a již dnes nabízíme technická a technologická řešení, jak po-
užívat tenčí, čili lehčí, fólie při zachování stejných vlastností 
obalu, či dokonce nahrazování některých plastů papírem. 
Toto téma je velmi obsáhlé a vždy má svá specifi ka u konkrét-
ního výrobku. Máme v našich řadách však zkušené specia-
listy v tomto oboru a velmi rádi našim klientům pomůžeme 
i s tímto nelehkým tématem.

8. S  balením souvisí naprosto přímočaře jakost potraviny 
samé. Balením umíme dosáhnout velmi vysokého stupně 
eliminace bakteriální kontaminace a to se pozitivně proje-
vuje zejména u potravin živočišného původu. Avšak jsou tyto 
potraviny opravdu čerstvé tím, že jsme je nakonzervovali, 
dobře zabalili a buď odfoukli, nebo naplnili inertním plynem, 
a pak na ně napsali den expirace za šest neděl? Jak to vidíte 
Vy jako odborník na balení, ale i jako konzument? 

Hlubokotažný balicí stroj WEBER wePACK 7000
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Já osobně se rozhodně nemohu považovat za reprezen-
tativní vzorek běžného konzumenta, jelikož jsem touto branží 
dlouhá léta ovlivněn. Ale faktem zůstává, že si v dnešní době 
málokdo z  nás a  málokdy může dopřát opravdu čerstvou 
potravinu v pravém slova smyslu. Logicky to s sebou nese 
náš životní styl, jeho uspěchanost a pohodlnost. Kdyby tomu 
tak nebylo, museli bychom každý z nás mít doma svou kra-
vičku, svého vepříka a vlastní políčko, což je dnes již opravdu 
nemožné. 

Na druhou stranu nám Vámi zmiňované technologie 
umožňují náš dnešní životní styl a alespoň dojem, že konzu-
mujeme „jakžtakž“ čerstvé potraviny.

9. Co by to byl v dnešní době za rozhovor, kdybychom vyne-
chali vira? Jak se Vás dotkly obě karantény? Nebo jinak, jak 
se prodávají stroje a zařízení pro masný, mlékárenský a další 
potravinářský průmysl v době koronavirové? 

Jak se říká, jíst se bude vždycky. Musím říci, že nám 
tato velmi nepříjemná doba spíše pomáhá, co se zvýšeného 
zájmu o balené potraviny týče. Na druhou stranu nám, jako 
všem, vadí omezení spojená hlavně s cestováním do zahra-
ničí, jelikož máme zákazníky na Slovensku a výrobní závody 
v Německu. Velkým nezvykem jsou také online obchodní jed-
nání, která mnohem raději vedu osobně. Jsem přesvědčen, že 
osobní kontakt v obchodě nemůže žádná technika nahradit.

Při první vlně a  jisté panice s ní spojené jsme vypro-
dali dokonce všechny skladové, předváděcí a veletržní stroje, 
jelikož zájem o balené plátkované zboží prudce vzrostl, a to 
hlavně ze strany řetězců, které uzavíraly své obslužné pulty. 
Poté začali být někteří zákazníci s velkými projekty opatrní 
a posouvali jejich realizaci do doby, než bude trochu jasněji, 
jak se bude situace vyvíjet dále. Nyní se dá říci, že se situace 
na tomto trhu již značně stabilizovala a nepociťujeme nějaké 
větší výkyvy. 

Shrnuto podtrženo, doba koronavirová pouze urychlila 
dlouhodobý trend v nárůstu baleného plátkovaného zboží 
oproti prodeji kusového zboží nebo krájeného až v obsluž-
ných pultech.

Na tomto místě bych naše zákazníky rád ujistil v tom, že 
i my jsme zavedli jasná opatření k zachování plného provozu 
a že vám budeme i nadále zcela k dispozici „virus nevirus“.

10. Úspěšně vedete a řídíte společnost WEBER CZ s. r. o. 
již řadu let. Co za tu dobu bylo pro Vás nejtěžší, a na druhé 
straně co zas překvapivě a neočekávaně snadné? A máte vedle 
své náročné práce čas i na svoje koníčky? Prozradíte, které 
to jsou? A jsme na začátku nového roku, co vzkážete svým 
zákazníkům? 

Firmu WEBER CZ s. r. o. vedu od jejího založení roku 
2010 jako obchodní ředitel a od roku 2018 jako jednatel.

Jelikož mne moje práce i po tolika letech opravdu stále 
baví, je složité říci, co pro mne bylo nejtěžší. Možná snad 
doba, kdy jsem byl zodpovědný za tři fi rmy zároveň, pod které 
spadalo celkem deset zemí Evropy, od Česka a Slovenska přes 
Maďarsko, země bývalé Jugoslávie až po Albánii. 

Další velkou výzvou bylo převzetí jednatelství a práce 
s  tím spojená. Víte, já jsem nejraději u zákazníků a různé 
tabulky a reporty mne moc neberou, i když samozřejmě vím, 
jak je i tato část práce důležitá pro vedení a úspěšný chod celé 
fi rmy. 

I  když to rozhodně nechci zakřiknout, tak překva-
pivě a  hlavně neočekávaně snadné bylo zavedení našich 

balicích strojů na náš trh. Přesto, že nás naši zákazníci do 
té doby znali pouze jako dodavatele nářezových strojů, pro-
jevili nám tolik důvěry, že si od nás začali kupovat i stroje 
balicí, resp. celé linky. Této důvěry si opravdu velmi vážíme 
a  budeme dělat i  nadále vše pro to, abychom ji nezkla-
mali.

Co se mých koníčků týče, nutno říci, že mi při mé pra-
covní vytíženosti opravdu moc volného času nezbývá, a proto 
se snažím tento čas trávit pokud možno se svou manželkou, 
dospívající dcerou a naším štěnětem Bernského salašnického 
psa. Ti, co mne už nějakou dobu znají, asi vědí, že jsem od 
svého dětství motorkář tělem i duší, a proto, když už si potře-
buji, jak se říká, vyčistit hlavu, velmi rád se jedu projet na své 
divoké italské krasavici.

Jak říkáte, je začátek roku a  je opravdu třeba si něco 
přát. Všem našim obchodním partnerům bych v prvé řadě 
chtěl popřát opravdu pevné zdraví, což už dnes není jen klišé, 
ale upřímné přání. A v řadě druhé, hlavně pevné nervy, aby-
chom se z téhle šílené doby nezbláznili.

Zároveň bych chtěl velmi poděkovat našim zákazníkům 
a obchodním partnerům za plodnou spolupráci v letech pře-
dešlých a velmi se již teď těším na naši spolupráci v letech 
dalších.

Na závěr bych přidal jedno motto: „Růst můžeme jen 
společně“.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�
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Špekáčky 
jsou s námi více 

než sto let
MVDr. JOSEF RADOŠ 

České špekáčky patří vedle několika druhů mezinárodně 
známých párků mezi nejoblíbenější uzenářské výrobky 

skupiny drobných na ohřívání. K  jejich ustálenému surovi-
novému složení a stanovení parametrů jakosti došlo na pře-
lomu 19. a  20. století. Velkou příležitostí k  porovnání jed-
notlivých druhů obdobných výrobků byla pražská Jubilejní 
hospodářská výstava v roce 1891, které se zúčastnily i zahra-
niční uzenářské podniky. Někteří výrobci vyráběli své výrobky 
za účelem občerstvení přímo na výstavišti, často vedle pivo-
varských stánků. Jednalo se převážně o párkové zboží, které 
bylo zákazníkům podáváno na papírových táccích společně 
s pečivem, hořčicí či křenem. Při výrobě se používalo zpravi-
dla jednoduché uzenářské zařízení, jako jsou kolíbací nože, 
míchačky, udírny a  kotle, které získávalo energii ze svíti-
plynu. 

Vedle několika druhů párků ve skopových strunkách se 
na výstavě objevily i nové české výrobky v hovězích kroužko-
vých střevech, převázaných motouzem a dělené na vuřtíky 
o různé hmotnosti. Část těchto výrobků obsahovala menší 
podíl špeku, zpravidla do 10 %. Tyto a jim podobné výrobky 
se později objevily na českém trhu pod různými zajímavými 
názvy, jako např.: buřty, cerveláty, cervelátové uzence, cveky, 
chrupáky, knaky, poláky, špekáče, tučňáky, uzenáče non plus 
ultra a další. Surovinové složení těchto výrobků bylo zalo-
ženo na směsi hovězího, vepřového, ojediněle telecího masa 
a nízkém podílu různě upraveného drobně krájeného špeku, 
někdy uzeného či ztuženého. Vlivem postupné unifikace 
výroby, ovlivněné zveřejněním výrobních postupů v odbor-
ných článcích a knihách předních uzenářských odborníků té 
doby, z nichž někteří učili masnou technologii v tzv. pokra-
čovacích školách, došlo k  značnému omezení sortimentu 
podobných výrobků. Takže začátkem 20. století se pozornost 
výrobců soustřeďovala zejména na vuřty, poláky a populární 
špekáčky. K rozšíření výroby této skupiny drobných uze-
nářských výrobků velmi přispěla koncentrace uzenářů na 
pražských Královských Vinohradech, kde docházelo k velké 
výstavbě nových obytných bloků. Usadilo se zde s vidinou 
dobrého odbytu výrobků 12 nových podniků, z nichž některé 
dosáhly v krátké době továrního charakteru. Mezi nejzná-
mější jména, která se postupně stala synonymem kvality 
pražských uzenářských výrobků, patřila zejména Antonín 

Chmel, Emanuel Maceška, Josef Beránek, Richard Hulata 
a František Seidl. Vlajkovými loděmi některých pražských 
uzenářství byly mimo jiné též vuřty nebo špekáčky. Pojmem 
byly zejména Koulovy vuřty, zvané Koulky, nebo Macháčkovy 
či Benešovy špekáčky.  

V tomto období také docházelo ke značnému pokroku 
v  technickém vybavení uzenářských dílen. Původní těžká 
a namáhavá práce, jako je např. mělnění suroviny na kolí-
bacích nožích, ruční pohon řezaček, krájení špíčku a ruční 
míchání díla, byla postupně nahrazována jednoduchými uze-
nářskými stroji. Velkým technickým inovátorem byl v tomto 
období vinohradský uzenář s praxí ve Vídni Josef Hulata, 
inspirovaný Křižíkovým elektromotorem, vystaveným na 
Jubilejní hospodářské výstavě v Praze. Silný elektromotor 
koupil, propojil s řezačkou a podstatně zvýšil svoji výrobu 
mělněných uzenářských výrobků. Jeho nabídky využívali 
i kolegové, kteří si k němu vozili své maso, které jim za úplatu 
zpracovával. Velká investice do motoru se podnikateli rychle 
vrátila. Později docházelo při výrobě uzenářských výrobků 
k zapojení dalších strojů, jako je např. kutr, předřez, prá-
tovka, špekovka a další.

Mezi významné technology masného oboru 20. sto-
letí patří jména Josef Achler, Václav Rošický, Rudolf Řehák, 
Karel Josef Jarník, František Danielka, Josef Tašl a  Jaro-
slav Bezděk. Posledně jmenovaný vystudoval v  Berlíně 
a v Kolíně nad Rýnem potravinářskou školu. Po návratu do 
Prahy pracoval nejprve u družstevní fi rmy Zemka v Karlíně, 
později u fi rmy Seidl na Vinohradech a nakonec jako dílo-
vedoucí u fi rmy Beránek, rovněž na Vinohradech. Po roce 
1948 řídil bývalý Satrapův závod ve Studené, dále pracoval 
jako hlavní technolog masného oboru na Hlavní správě mas-
ného průmyslu, což byl funkční ústav Ministerstva výživy 
ČR. 

Na počátku direktivně-byrokratického systému řízení 
národního hospodářství položil Jaroslav Bezděk pomocí 
skladby surovin, včetně pomocného materiálu, a  svých 
technologických postupů základ pro tvorbu úvodní části 
závazných Československých státních norem pro výrobu 
uzenářských výrobků. Soubor státních, oborových a pod-
nikových norem, platných pro výrobu cca 400 druhů 
masných výrobků, byl však zrušen v roce 1993. Podle roz-
hodnutí Ministerstva zemědělství ČR měl být tento soubor 
norem nahrazen kodexem jakosti masných výrobků, který 
ale nebyl ministerskými úředníky nikdy vypracován. Od té 
doby došlo k značnému poklesu jakosti masných výrobků, 
které se v  určité míře projevuje i  v  současnosti. Dosud 
platné, neodborně vypracované ministerské vyhlášky 
o  mase k  zákonu o  potravinách přímo vybízejí k  obchá-
zení všeobecně známých pravidel pro správnou výrobní 
praxi. 

Bezděkovy špekáčky jsou z  hlediska jakosti dosud 
nepřekonaným drobným uzenářským výrobkem na ohřívání, 
což vyplývá zejména z vynikající skladby surovin. Originální 
recepturu si dovoluji uvést:

„Zadní hovězí maso z mladého kusu, dobře proleželé, 
protočíme 2,5–3mm deskou a na míchačce nebo ručně vymí-
cháme přiměřeně vodou. Je-li nutno, přidáme i  něco málo 
prátu a hledíme, aby dílo nebylo příliš řídké. Lepším vepřovým 
výřezem, točeným tou samou deskou, co možná nejvíc omas-
tíme a domícháme. Nakonec přidáme hojněji drobně krá je-
ného čerstvého špeku. Narážíme do kulatých hovězích střev, 
5 cm v průměru, a vážeme jako vuřty, avšak nejméně 6 dkg 
těžké. Udíme obvyklým způsobem. Poměr surovin: 50 % libo-
vého hovězího, 20 % vepřového výřezu, 30 % na kostičky kráje-
ného špeku. Koření na 1 kg: 1–2 g česneku, 3 g pepře, případně 
1,25 g muškátového ořechu.“
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Vuřty byly vyráběny jako výrobek na ohřívání v nižší kvalitě 
a ceně než špekáčky. Mezi surovinu patřilo 45 % staršího, vět-
šinou tučného hovězího na polovinu s mladým, 20 % prátu, 25 % 
vepřového výřezu a 10 % špeku. Vahovost kusů byla jako u špe-
káčků. Poláky bývaly vyráběny z podobných surovin jako vuřty, 
ale méně vymíchané a  vždy kořeněné vedle pepře také kmí-
nem. Vahovost byla dvojnásobná oproti špekáčkům a vuřtům.

V období státního masného průmyslu byly vyráběny tři 
druhy špekáčků dle ČSN, a to: Špekáčky (60,4 kg masných 
surovin a 27 kg špeku na 100 kg výrobku), Jemné špekáčky 
(57,4 kg masných surovin a 20 kg špeku na 100 kg výrobku) 
a Výběrové špekáčky (68,0 kg masných surovin a 35 kg špeku 
na 100 kg výrobku). V roce 2007 byl v nové české technické 
normě (ČSN 57 6011) stanoven minimální obsah masných 
surovin ve špekáčcích 40 %, což je uvedeno i v dosud plat-
ných ostudných vyhláškách o mase Ministerstva zemědělství 
ČR k zákonu o potravinách. Tato norma byla prezentována 
veřejnosti jako snaha o zásadní zlepšení kvality špekáčků 
a  nazývána dokonce jako špekáčková vyhláška. Opak byl 
však pravdou. Jednalo se jednoznačně o hrubé porušení tzv. 
správné výrobní praxe. Je zajímavé, že ani zaručená tradiční 
specialita Tradiční špekáčky, registrovaná dle NK (EU), 
nedosahuje v jakostních parametrech hodnot dříve vyrábě-
ného populárního druhu českého drobného výrobku (56 kg 
masných surovin a 27 kg špeku na 100 kg výrobku).

Nejslavnějším obdobím českých špekáčků byla první 
polovina 20. století. Špekáčky se prodávaly nebo konzu-
movaly v  odpoledních hodinách ve firemních  prodejnách 
a  jídelnách ještě v  teplém stavu bezprostředně po vyuzení 
či dovaření, případně dodatečně ohřáté. Samostatnou kapi-
tolou byl večerní a noční prodej opečených nebo grilovaných 
špekáčků v Praze. Mnoho návštěvníků vracejících se z večer-
ních kulturních či zábavních akcí, včetně tzv. „nočňátek“, 
si pochutnávalo na vynikajícím voňavém masném výrobku, 
ozdobeném dvěma šikmými řezy za účelem vytvoření ope-
čené kůrky, a krajíci dobrého chleba. Milovníci naší metro-
pole charakterizovali často náladu večerní Prahy té doby jako 
směs nazelenalého plynovaného osvětlení, cinkotu tramvají, 
a zejména vůně opékaných špekáčků.  �Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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Gastromie  Polska
– 1. část

prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D., 
Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D., 

Bc. RADKA CHMELINOVÁ,
Katedra gastronomie a hotelnictví, Vysoká škola 

obchodní a hotelová Brno

Gastronomie je nedílnou součástí našeho života, která nás 
provází každý den. Je to umění spojené s moderní tech-

nologií, která nám postupem času přináší stále lepší zážit-
ky. Každá země vnímá gastronomii po svém, má své tradice, 
zvyky, způsoby a  kulturu týkající se gastronomické oblasti. 
Jak se říká „jiný kraj, jiný mrav“. I u nás můžeme ochutnat 
pokrmy italské kuchyně, pod kterou si hned představíme těs-
toviny nebo pizzu, kuchyni vietnamskou spojujeme se sma-
ženými nudlemi nebo i jídla do nedávna ještě exotická, např. 
z indické, čínské či mexické kuchyně. Ale když se řekne pol-
ská gastronomie, tak pro většinu našich obyvatel je nezná-
má, ačkoliv tam během roku často zajíždí na nákupy. Jaké 
jsou tedy tradiční speciality a pokrmy polské kuchyně, čím je 
zajímavá? Stojí za to se s polskou gastronomií více seznámit.

Historie polské kuchyně

Polská kuchyně byla ve velké míře ovlivněna změnami 
v  politické sféře. Při pohledu na mapu je zřejmé, že hra-
nice státu jsou geografi cky dané na severu Baltským mořem 
a na jihu pohořími od Krkonoš po Karpaty. Ovšem západní 
a východní hranice státu se v průběhu staletí měnily, jelikož 
zde nejsou ani pohoří, vodní toky nebo jiné významné body 
v krajině, které by vytvářely hranici přirozeně. Proto bylo 

lákavé pro mnoho nájezdníků a vojsk, jako byli Mongolové, 
Turci, Švédi, Rakušané, Prusové či Rusové, útočit na zemi 
právě z těchto stran. Polsko bylo po staletí opakovaně dobý-
váno, okupováno a rozdělováno. V historii země byly útoky 
prokládány i diplomaticky vyjednanými sňatky a spojenec-
tvími, což mělo široký vliv na kulturu a prospěch státu [1]. 

Podle Karen West [2] se první zmínky o polské kuchyni 
dozvídáme ze zápisků římského historika Tacituse, který 
žil v 1. století. Polskou kuchyni popisuje slovy „prostšího 
druhu“. Strava lovců, rybářů a zemědělců té doby sestávala 
z ječných, jáhlových či ovesných chlebů, ovesné kaše, mléka, 
sýrů, planých bobulí a ovoce, zvěřiny, ryb a drůbeže.  Zásadní 
vliv na polskou kuchyni měl také Karel Veliký, který kolem 
roku 800 sjednotil většinu evropských národů v jedno krá-
lovství. Kromě svých politických a diplomatických zásluh 
je známý i pro svůj vztah k bylinkovým zahradám a vino-
hradům, svým poddaným poskytoval rady také o  výživě 
a  stravování. Postupně se rozšiřovala domestikace zvířat 
a  šlechtění domácích plodin, které postupně z  jídelníčku 
vytlačily původní divokou zvěř a plané plodiny. West (2006) 
dále uvádí, že již od středověku v polském jídelníčku najdeme 
ryby, které nikdy na oblibě neztratily. V té době lidé jedli velké 
množství pstruhů, štik a kaprů, tedy druhy ryb, které byly, tak 
jako v dnešní době, snadno dostupné. V 10. století byly zazna-
menány první dovozy potravin ze zahraničí. První doložený 
polský kníže Měšek I. byl v roce 966 pokřtěn a první misionáři 
do země začali dovážet víno a olivový olej [3]. 

Robert a Marie Strybelovi [4] uvádějí, že kuchyně stře-
dověké Evropy byla napříč kontinentem velmi podobná, 
přičemž rozdíly byly dány převážně společenským posta-
vením. Jídelníček vyšších tříd byl často složen z pečené zvěřiny 
připravované na velkém množství tuku, podávané s pivem, 
vínem či medovinou. Strava nižší třídy a  nevolníků sestá-
vala z kořenové zeleniny, luštěnin a jen příležitostně z masa. 
Exotické koření, které se do Evropy postupně dostávalo pře-
vážně díky křižáckým výpravám, bylo z počátku používáno 
pro léčebné účely a  jídelníček tak příliš neobohatilo. Titíž 
autoři dále uvádějí, že první zásadní vliv na polskou kuchyni 
měla italská princezna Bona Sforza, která se roku 1518 
stala polskou královnou sňatkem s  králem Zikmundem I.
Starým. Královna Bona Sforza do Polska přivezla zeleninová 
semínka a zkušené kuchaře a seznámila své polské poddané 
s mnoha novými druhy zeleniny a rostlin. Ačkoliv se zpočátku 
nesetkávala s všeobecným zájmem dvora o tyto pokrmy, jelikož 
panoval názor, že zelenina je vhodná jen pro zvířata a venko-
vany, postupně si zeleninové pokrmy našly své příznivce.

Kuchařský personál, který si s sebou přivezla do Polska, 
naučil místní královské kuchaře zeleninu zpracovat a touto 
cestou se potom zelenina dostala na jídelníček dvora i pros-
tých lidí. Díky tomu se také do polštiny dostalo mnoho pol-
ských názvů převzatých z italštiny: například květák, polsky 
kalafi or, italsky cavalifi ore; salát, polsky sałata, italsky insa-
lata; brambory, polsky pomidory, italsky pomidori nebo 
citron, polsky limonia, italsky limone. 

Některé zdroje zmiňují, že královně Boně nelze připi-
sovat všechny zásluhy za uvedení nových druhů zeleniny na 
polský stůl. Web Culinary Krakow [5] uvádí, že mnohé druhy 
zeleniny Poláci znali již před rokem 1518. Stejně tak uve-
dení polévkové zeleniny jako mrkev, celer a pórek, hromadně 
nazývané „włoszczyzna“, by se spíše než královně Boně 
mělo přisuzovat mnichům, kteří v té době působili v Polsku. 
Královna Bona se ovšem nepopiratelně zasloužila o rozší-
ření oblíbenosti citrusů, což je doloženo záznamy nákupů 
samotným králem Zikmundem I. Starým.

Po italském vlivu na polskou kuchyni je třeba zmínit 
od 17. století i vliv francouzský. Tradičně si Poláci nechávají 

Pavla BurešováKvětoslava Šustová

Radka Chmelinová
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posvětit jídlo v koších na Bílou sobotu, čemuž se polsky říká 
„święcone“, a Robert a Marie Strybelovi [4] poukazují na vliv 
extravagantního způsobu stolování francouzské aristokracie, 
který měl mít na žehnání jídla v koších vliv. Na rozdíl od fran-
couzské velikonoční tabule, která nabízela honosná a velmi 
drahá jídla o mnoha chodech, například divočáky, losy, mnoho 
sladkých pokrmů a velké množství vína, Poláci v této době 
konzumovali tradiční kysané polévky z řepy, žita a octového 
nálevu, masový vývar s ječmenem, vařené hovězí s pikantní 
zeleninou, například křenem, nebo masové klobásky. Typické 
pro polskou kuchyni tohoto období bylo také použití medu, 
hrozinek, máku, muškátového oříšku, hřebíčku, zázvoru, sko-
řice, kmínu a šafránu. Oblíbeným pokrmem od středověku 
byly též perníčky, které se jedly jako dezert nebo se namleté 
přidávaly do slaných pokrmů. V této době se do Polska začal 
dovážet krocan z Ameriky a paštiky z Francie a oba pokrmy 
se velice rychle dostaly i na tradiční polský jídelníček. Další 
vliv Francie na polskou kuchyni je patrný ve stylu přípravy 
pokrmů, zdobení a prezentaci, které vhodně doplnily pro-
slulou polskou pohostinnost, která už v 17. století byla vyhlá-
šená a o které najdeme zmínky v dobových kronikách.

Profesor Jarosław Dumanowski [3] tvrdí, že až do konce 
18. století měli Poláci v oblibě ostrá jídla okořeněná černým 
pepřem, šafránem, zázvorem či hřebíčkem, která dochuco-
vali cukrem, citronem a octem, což dávalo pokrmům exotický 
nádech. Ovšem ke konci 18. století začali lidé upřednost-
ňovat lokální suroviny a jednoduchou až nevýraznou chuť. 
Spíše než inspirace ze zahraničí místní kuchaře podněcovala 
lokální tradiční kuchyně, což se promítlo například do tradič-
ního pokrmu bigos, který se původně sestával z nasekaného 
masa nebo ryby a byl dochucen octem, kyselým vínem, cit-
rony či šťávou z nezralých hroznů. Tyto exotické ingredience 
byly nově nahrazeny kysaným zelím, okurkami nebo jablky.

V 18. století bylo Polsko dobyto Rakouskem, Pruskem 
a  Ruskem a  mezi tyto státy byla celá země rozdělena. 
Navzdory neexistenci Polska jako státu během celého 19. sto-
letí Poláci nikdy nepřestali bojovat za nezávislost. Například 
tak, že bojkotovali nově zavedené zvyky a tradice a drželi se 
svých původních. Nezávislost Polsko získalo až po první svě-
tové válce, ovšem již po pár letech země padla do rukou naci-
stickému režimu. Rovněž po druhé světové válce se politické 
změny v Evropě ve velké míře dotkly Polska. Mezi Ruskem 
a Polskem byla podepsána dohoda o nových polských hrani-
cích, které se posunuly na západ. Polsko ztratilo část svého 
původního území a  obyvatelstva v  jižní části ve prospěch 
Ruska, a naopak získalo nová území a obyvatelstvo na západě 
na úkor Německa. Tyto politické změny vedly k velké migraci 
uvnitř státu, a tedy i k dalšímu ovlivňování tradičního kulinář-
ství. Ráz polské kuchyně se změnil i pod vlivem nastupujícího 
socialistického období. Gastronomie byla uniformní a tra-
diční polské pokrmy se udržovaly v malém měřítku jen v urči-
tých regionech u malé části obyvatel či v některých rodinách. 

Současná polská kuchyně je opět rozmanitá a oslavuje 
odlišnosti jednotlivých regionů a pokrmy vytvářené ze základ-
ních lokálních surovin. Polská gastronomie se tak vrátila na 
výsluní zájmu a místní obyvatelé jsou na ni pyšní ve všech 
ohledech. Mnoho rodin a jednotlivců dodržuje staré tradice 
a zvyky, nezapomínají na svou kulturu, tradiční pokrmy či 
speciality. 

Obecná charakteristika polské kuchyně

Polsko je bohaté na pšenici a jiné obiloviny, mák, houby, 
kořenovou zeleninu, luštěniny, ovoce, domestikovaná zvířata 
a zvěřinu, mléčné výrobky a ryby, a to díky mírnému klimatu 

a velmi úrodné půdě. Kromě pšenice je v Polsku široce rozší-
řené žito, pohanka, ječmen, oves a proso, ze kterých se vyrábí 
chléb, černý chléb a kváskový chléb. Obiloviny se používají 
i pro přípravu oblíbené kaše „kasza“, klobás a jako nádivka. 
Mírné klima je vhodné pro pěstování kedlubny, květáku, 
tuřínu a zelí, dále se v Polsku pěstuje mrkev, červená řepa, 
cibule, okurky, fazole, hrášek, rajčata a brambory, plodiny, 
které najdeme v mnoha tradičních pokrmech. S ohledem na 
chladné zimy si Poláci oblíbili techniku nakládání, která jim 
zajišťovala přísun zeleniny i během tohoto ročního období. 
Kromě nakládaného zelí, které doplňuje mnoho pokrmů, 
Poláci nakládají i  okurky, červenou řepu, květák, ryby 
a houby. Polský jídelníček sestává i z výborných masových 
pokrmů, přičemž pokrmy ze zaječího, bažantího či kančího 
masa jsou v dnešní době spíše volbou v restauracích, jelikož 
lidé si je doma často nepřipravují [6]. 

Robert a Marie Strybelovi [4] polskou kuchyni charakte-
rizují jako spojení vydatných selských jídel a vytříbených gur-
mánských pokrmů, podávané se stylem a  velkorysou dávkou 
pohostinnosti. Dodávají, že si polská kuchyně udržuje slovanský 
ráz a může být nazývána křižovatkou evropských kuchyní, proto 
má vysoký potenciál oslovit široké spektrum konzumentů. Není 
zdaleka tak ostrá jako maďarská kuchyně, octová jako německá, 
škrobová jako československá a  ani tak sladká jako kuchyně 
židovská. Polské pokrmy se často vyznačují trpkou až štiplavou 
chutí. Albala [6] dodává, že ruský vliv je zřejmý i v oblibě použí-
vání zakysané smetany a kopru, Německu Polsko vděčí za klo-
básy, brambory a sladké a kyselé chutě v mnoha svých receptech, 
z Maďarska si Polsko vypůjčilo papriku, Židé do tradiční polské 
kuchyně uvedli medové koláčky či kapra v  aspiku a  pečivo 
a koláče se do Polska dostaly z Rakouska.

V  polské kuchyni jsou oblíbené předkrmy, dále 
„smalec“, což je opékaná slanina s  cibulí a  majoránkou 
a někde se může ještě podávat s jablky nebo švestkami. Poté 
kapr nebo úhoř v aspiku a tatarský biftek, který známe i u nás 
v Česku [7]. 

Velmi oblíbený je i  sleď, který se konzumuje jako 
předkrm či příloha. Sleď má v historii polské kuchyně své 
zásadní místo mnoho staletí zpět, první záznamy pochází 
již ze 12. století. Sleď byl konzumován během půstu či jako 
zdravá a chutná svačinka, je také součástí štědrovečerní hos-
tiny, podává se ve smetaně, oleji, někdy s oříšky, rozinkami 
a  švestkami. Polské kuchařky byly dříve plné receptů pro 
úpravu ryb a každá hospodyňka uměla rozeznat a připravit 
všechny druhy. Například byl rozlišován sleď uliki – mladý 

Polévka źurek z žitného kvasu a vařeného masa, podávaná 
v chlebu  Foto: Šustová, 2019
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tučný sleď, mleczaki – sleď s mlíčím, které se využívalo pro 
omáčky nebo marinovací směsi, či śledź pocztowy – velice 
ceněný sleď, ze kterého se dělá chutná paštika. Každá hos-
podyňka měla také svůj tajný recept, jak zjemnit slanou chuť 
ryby. Nechávaly je naložené v mléce, podmáslí, vodě, pivu, 
a dokonce i ve víně. Maso se poté smažilo, peklo, dělaly se 
z něj kotlety, paštiky a podávalo se s marinovanými houbami, 
nakládanou zeleninou a  pokapané olejem. Další možná 
úprava, která je oblíbená dodnes, jsou zavináče. Nakláda-
nému sledi se říká „śledzie“, což jsou kousky masa naložené 
v octu, oleji, zakysané smetaně a cibuli [8].

Další složkou jídelníčku jsou polévky, které tvoří součást 
každého menu. Poláci milují polévky a tvrdí, že bez ní je menu 
neúplné. Mezi tradiční polévky patří boršč „barszcz“, což je 
polévka zářivě červené barvy z červené řepy a někdy zahuš-
těná i smetanou, podávaná s taštičkami plněnými mletým 
masem, poté „žurek“, polévka husté konzistence s brambo-
rami, párkem nebo vejcem, která se podává ve vydlabaném 
bochníku chleba. Dalšími zástupci jsou „krupnik“, polévka 
s kroupami a zeleninou, nebo i u nás známá hrachová polévka 
„grachówka“. Polévky se připravují i s některými surovinami 
pro nás překvapivými, např. výborná polévka s vlašskými 
ořechy. Pokud si objednáte „flaki“, dostanete dršťkovou 
polévku, která se ale výrazně liší od dršťkové polévky, na 
kterou jsme zvyklí u nás. Jedná se o světlý masový vývar, 

v kterém plavou uvařené dršťky, ochucený často jen majo-
ránkou.

Alexander Lee [9] píše, že ačkoliv se boršč považuje za 
tradiční ruské jídlo, z Ruska nepochází. Není jasné přesné 
místo a období vzniku, zdroje uvádí oblast dnešní Ukrajiny 
pravděpodobně mezi 5. a 9. stoletím. Pro přípravu boršče se 
používal pastinák, který po fermentaci dodával kyselou chuť. 
Přidával se kuřecí vývar, žloutky a proso. Tento raný boršč se 
konzumoval převážně mezi chudinou. V 15. století byl boršč 
rozšířen na polském území, ale ani zde nepatřil na šlechtický 
stůl. Sociopolitické změny v 17. století měly za následek eko-
nomický propad, a proto i šlechtické stavy byly nuceny zařadit 
na svůj jídelníček prosté pokrmy, včetně boršče. Pokrm byl 
v jednotlivých regionech upravován dle dostupných surovin. 
Kyselá chuť se již nezískávala z pastináku a vařily se tři typy 
boršče, bílý (s fermentovanou směsí vody, ovsa, ječné a žitné 
mouky), zelený (se šťovíkem) a červený (s červenou řepou). 
Kyselosti se také docílilo použitím kvasu, citronové šťávy či 
kysaného zelí. V 19. století se do boršče začaly přidávat bram-
bory a rajčata, ty nejprve jako doplněk k červené řepě, poté 
často i namísto řepy, protože se rozšířila jejich dostupnost. 
Pro jednoduchost ingrediencí se boršč stal jídlem křesťanů 
i židů, kteří ho přejali pro slavnostní jídla během nábožen-
ských svátků.

Již zmiňovaný bigos, polské národní jídlo, je kombi-
nací zelí, hub a různých druhů masa. Magdalena Kasprzyk-
-Chevriaux [10] uvádí, že „bigos je tak starý jako Polsko 
samo“. Dodává, že původně se tento pokrm sestával z lokál-
ních surovin snadno dostupných v lesích a na zemědělské 
půdě. Byly to například houby, zelí, cibule, švestky, jablka 
nebo zbytky zvěřiny. Zajímavostí může být, že úprava masa 
formou ragú se dříve využívala pro uchování pokrmů bez 
chlazení v  ledničce. Postupem času byly produkty z  vep-
řového masa, jako je šunka, žebírka a klobásy, nahrazeny 
masem kančím či jelením, což se odrazilo i na změně rázu 
tohoto tradičního pokrmu. Obyčejné zelí bylo nahrazeno 
kysaným zelím a hojně se do pokrmu začalo přidávat koření, 
například kmín a červená paprika.

U  hlavních chodů tvoří podstatnou součást pokrmů 
maso, které se připravuje na různé způsoby. Nejčastěji se 
jedná o maso kuřecí, vepřové nebo rybí, méně oblíbené je 
maso hovězí. Z vepřového masa to je například pokrm zvaný 
„golonka w piwie“, což je velmi tučné vepřové koleno pod-
lévané pivem, nebo „kotlet schabowy“, a to je tradiční vep-
řová kotleta obalovaná ve strouhance. Z  hovězího masa 
doporučujeme k ochutnání „zrazy zawijane“, což jsou hovězí 

Polévka z vlašskými ořechy  Foto: Šustová, 2019

Ruské pierogy plněné nádivkou z vařených brambor a jemného tvarohového sýru, podávané s opékanou slaninou a cibulkou 
 Foto: Šustová, 2019
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závitky se slaninou a  okurkou s  pikantní omáčkou. Oblí-
beným pokrmem z drůbežího masa je pečená kachna s jablky 
„kaczka z  jabłkami“ nebo kuřecí játra s  cibulkou polsky 
„wątróbki drobiowe“. 

Zastoupení mají i  vegetariánská jídla. Polská 
kuchyně je proslulá plněnými knedlíčky, kterým se říká 
„pierogi“. Jedná se o  vynikající pokrm z  jednoduchého 
těsta plněného mletým masem, nakládaným zelím, 
špenátem, houbami, bramborami, cibulí nebo tvarohem, 
variací je bezpočet. Velmi populární jsou pierogy pro-
dávané pod názvem „ruskie pierogi“ plněné směsí vaře-
ných brambor a  jemného tvarohového sýru, které se 
podávají nejčastěji s  kysanou smetanou či osmaženou 
cibulkou. V mnoha městech existují speciální vývařovny 
zaměřené výhradně na přípravu pierogů, kde si můžete 
pokrm přímo sníst, nebo si ho odnést zabalený domů. 
Na výběr zde máte vždy z několika desítek druhů pierogů 
od slaných až po sladké plněné různými druhy ovocných 
náplní.

Na polském jídelníčku se můžete často setkat s hou-
bami, ať už jako hlavním pokrmem či podávaným v kom-
binaci s  masem. Polské lesy jsou na rozličné druhy hub 
bohaté, takže v době jejich sběru můžete podél lesů vidět 
mnoho stojících automobilů a z  lesa vycházejících spoko-
jených houbařů s plnými košíky. Najít ve zdejších rozsáh-
lých lesních porostech můžete i pro nás stále vzácnější lišky. 
Čerstvé houby se dají v sezoně i běžně zakoupit v obchod-
ních řetězcích, a tak bývají na polském jídelníčku skutečně 
často.

Z příloh jsou nejoblíbenější hranolky „frytiki“, slezské 
knedlíky z  vařených brambor tzv. „kluski śląskie“ anebo 
malé bramborové knedlíky ve tvaru kopýtek – „kopyt-
ka“. 

K  nejznámějším dezertům polské kuchyně patří 
„faworki“ – boží milosti, jemné pečivo posypané cukrem, 
„makowiec“ – buchta s makovou náplní, „racuchy“ – lívance, 
„pączki“ – koblihy plněné různou náplní, anebo „szar-
lotka“ – buchta s jablky. Velice oblíbený je i koláč „sernik“, 
který se připravuje z vajec, cukru a výborného polského tva-
rohu a jehož tradice sahá až do 17. století. V dnešní době se 
setkáme s pečenou i nepečenou variantou serniku, někdy se 
přidávají rozinky, čokoládová poleva nebo ovoce. Jedna z nej-
oblíbenějších variant tohoto koláče je s piškotem namísto 
tradiční křupavé spodní vrstvy, nahoře zdobené želatinou 
a ovocem. V obchodech je možné si vybrat na přípravu tohoto 
vynikajícího moučníku celé balení již připraveného tvarohu, 
a to i různě ochuceného, např. pravou vanilkou, čokoládou či 
ovocem, takže samotné domácí pečení serniku je pak velice 
jednoduché.

Pokud zavítáte do Polska, podívejte se po sladkém 
výrobku s  názvem  „Sękacz Królewski“. Sękacz [11] je 
mimořádný originální slovanský dort pouze z přírodních 
surovin, pečený dlouhé hodiny podle staleté tradice ve vrst-
vách, což má za následek jedinečný vzor připomínající kmen 
stromu. Býval přezdívaný „Král všech dortů“. Za svou jedi-
nečnou chuť a dlouhotrvající svěžest vděčí speciální recep-
tuře a mistrovskému provedení pekařů. Můžete si koupit 
celý dort či jen jeho část, dokonce i balený po malých porcích 
např. na čerpacích stanicích. Po zhlédnutí opravdu zajímavé 
přípravy této polské cukrářské speciality vás nepřekvapí 
ani poněkud vyšší cena. Při správném rozřezání a  umís-
tění na podnos je to na stole skutečně krásná atraktivní 
pochoutka.

V České republice jsou známou a velmi oblíbenou slad-
kostí „krówki“, vyrobené z měkkého karamelu, jednotlivě 
balené v ikonickém obalu s krávou. Historie těchto sladkostí 
sahá do počátku 20. století, kdy začala jejich výroba podle 
rodinného receptu v Poznani, která přežila i těžké válečné 
a poválečné časy, a fi rma existuje dodnes.

Sękacz Królewski – porce dortu pečeného po vrstvách
 Foto: Šustová, 2019

Vepřový plátek v omáčce s liškami  Foto: Šustová, 2019

Kluski śląskie – slezské knedlíky z vařených brambor podávané 
jako příloha k omáčkám, zelí či různě upravovanému masu 
 Foto: Šustová, 2019
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Mezi tradiční polské alkoholické nápoje patří vodka, 
polsky wódka. U tohoto nápoje se Polsko a Rusko dohadují, 
kdo nápoj vymyslel a komu patří. Robert a Marie Strybe-
lovi [4] tvrdí, že vodka se prvně destilovala v Polsku, a ne 
v Rusku, a to konkrétně v 16. století. Vodka je obvykle podá-
vaná samotná a bez ledu. Wódka  Źubrowka se vyrábí z žita, 
ale existují i druhy, které se vyrábějí z brambor. Známým 
druhem vodky je wódka Myśliwska s  příchutí po bobu-
lích jalovce. Specialitou v Polsku jsou i nápoje z medoviny 
nebo likéry [12]. Ke konzumaci vodky se pojí mnoho míst-
ních tradic a zvyků. Na návštěvu přicházíme s láhví kvalitní 
vodky, která se pije jako přípitek naráz a čistá, bez přidání 
nealkoholického nápoje. 

Poláci mají v oblibě také pivo, a  to nejen jako nápoj, 
ale také jako ingredienci při vaření, upřednostňují ho před 
vínem. Ve svých receptech často používají i kvas, což je jiný 
speciální druh fermentovaného nápoje [2].

Polsko, 4x větší než Česká republika a  mající téměř 
4x více obyvatel, je 9. největší zemí v Evropě. Země se dělí 
na 16 vojvodství (województwo) a v každé z  těchto admi-
nistrativních oblastí narazíte na specifi cké gastronomické 
pochoutky. Ale o nich více až příště.
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Drůbeží maso 
a aktuální 

problémy v kvalitě 
prsou rychle 

rostoucích kuřat
Ing. JAROSLAV VALENTA, 

Katedra chovu hospodářských zvířat, 
FAPPZ, ČZU v Praze

Úvod

Vposlední dekádě čelí drůbežářský průmysl vyspělých 
zemí velké výzvě, která má významný dopad na ekono-

miku chovu vykrmovaných kuřat a  kvalitu produkovaného 
masa. Pro uspokojení vysoké poptávky po kuřecím mase se 
ve výkrmu využívají rychle rostoucí hybridi kuřat, pro které 
je typická vyšší jatečná výtěžnost s vysokým podílem prsní-
ho svalstva. V některých zemích (např. USA) je pro produk-
ci kuřecího masa využíván výkrm rychle rostoucích hybridů 
kuřat do podstatně vyšších hmotností, než je např. zvykem 
v České republice. Právě u takto vykrmených kuřat je pozoro-
ván významný a narůstající výskyt 3 typů svalových defektů 
(myopatií) postihující prsní svalstvo. Jelikož se jedná o vady, 
které byly popsány teprve nedávno, označují se jako tzv. 
„moderní myopatie“. Pro své téměř typické makroskopické 
projevy získaly tyto myopatie příznačná pojmenování: white
striping („bílé pruhy“), woody breast (syndrom „dřevnaté-
ho prsa“) a spaghetti meat („špagetové maso“). Kuřecí prsa 
mohou být postižena jak jednou z uvedených vad, tak jejich 
kombinací. Zejména myopatie white striping a woody breast 
se ještě klasifi kují do několika stupňů podle míry závažnosti 
postižení. Uvedené myopatie z  hlediska bezpečnosti potra-
vin sice nepředstavují riziko, ale zejména závažnější formy 
uvedených vad ovlivňují kvalitativní znaky a  technologické 
vlastnosti jak syrového, tak zpracovaného masa. Vedle toho 
výraznější projevy dřevnatých prsou nebo špagetového masa 
mají zásadní estetický dopad, a protože vzhled masa je v pod-
statě prvotním vjemem nakupujícího, dochází tím i ke sníže-
ní přijatelnosti takových prsních fi letů zákazníky. Zpracova-
telské závody jsou tak zatíženy tříděním kuřecích prsou na 
ty, které se dostanou do obchodů vcelku, a na ty, které jsou 

použity pro následné zpracování, anebo dokonce zcela vy-
loučeny z nabídky zákazníkům. To jistě znamená velké eko-
nomické ztráty a nutnost hledání řešení, jak výskyt vad eli-
minovat. 

Drůbeží maso ve světě

Drůbeží maso se celosvětově těší velké oblibě. S roční 
průměrnou spotřebou představující 14,7 kg na člověka 
v roce 2019 zaujímalo pozici nejvíce konzumovaného masa 
ve světě. Tato pozice by se dle odhadů měla do budoucna 
stále více upevňovat. V podstatě dlouhodobě mělo celosvě-
tové prvenství maso vepřové, ovšem v  letech 2007 a 2008 
došlo postupně k vyrovnání spotřeby vepřového s drůbežím, 
a nakonec maso drůbeží to vepřové v konzumaci předčilo. Jen 
pro zajímavost, současná spotřeba vepřového se pohybuje 
celosvětově na hodnotě téměř 12 kg na člověka a například 
v porovnání s rokem 1990 to bylo něco kolem 10 kg na člo-
věka. K zásadní změně v tomto případě tedy nedošlo, oproti 
tomu spotřeba drůbežího masa byla v roce 1990 pouhých 
6 kg, a tak se současnou konzumací přibližně 14 kg drůbe-
žího na člověka jde vidět více než zdvojnásobení spotřeby za 
posledních 30 let. Důvodů, které k tomu vedly a stále vedou, 
je celá řada. Už v podstatě z historického hlediska, tím že 
v  2. polovině 20. století docházelo k  velkému nárůstu 
populace, bylo nutné najít relativně levný a dostupný zdroj 
bílkovin. S  tím, jak začala růst i  populace v  rozvojových 
zemích, zejména v  Asii, Jižní Americe a  Africe, tak došlo 
k výraznému zvýšení poptávky po levném mase. Navíc ve 
vyspělých zemích se postupně měnil i životní styl se stále 
větším zájmem o  maso dietnější, snadno a  rychle kuli-
nářsky upravitelné, i když cenová dostupnost ve vyspělých 
zemích také není samozřejmě nevýznamným faktorem. Další 
výhodou drůbežího masa je absence náboženského omezení 
jeho konzumace v  některých částech světa v  porovnání 
s masem vepřovým (islám) a hovězím (hinduismus). 

I když jsou výše uvedené statistické údaje celosvětově 
velmi zobecněny, protože konzumace jednotlivých druhů 
masa se v různých zemích neřídí jen podle světového trendu, 
ale i kulinářskými tradicemi a geografi ckými podmínkami 
apod., přesto vypovídají o  určité situaci na trhu. Pokud 
bychom se podívali podrobněji na statistiku konzumace drů-
bežího masa u jednotlivých zemí, jistě bychom našli paralelu 
se světovým trendem zvýšení spotřeby drůbežího masa za 
posledních 30 let v mnoha zemích jak vyspělých, tak rozvojo-
vých. Země, kde došlo v uvedeném období k velkému nárůstu 
spotřeby a kde je i velmi vysoká úroveň konzumace drůbe-
žího masa (rok 2019), jsou např. Izrael (63,98 kg/obyv./rok), 
USA (50,10 kg/obyv./rok), Malajsie (48,75 kg/obyv./rok) 
a např. Peru (45,33 kg/obyv./rok). Samozřejmě jsou i země, 
kde spotřeba drůbežího masa nedosahuje takové úrovně, ale 
trend zvýšeného zájmu je také patrný. Příkladem je Čína, kde 
byla v roce 2019 spotřeba na obyvatele a rok přibližně 14 kg, 
ale v roce 1991 pouze 2,9 kg. V Indii je současná spotřeba 
někde kolem 3 kg/obyv./rok, ale v roce 1990 to bylo pouhých 
400 g/obyv./rok. 

Mezi hlavní světové hráče s drůbežím masem se řadí 
USA, Čína a Brazílie, kdy se tyto země společně podílejí na 
45 % veškeré světové produkce tohoto masa. Zajímavé je, 
že v případě významných světových producentů drůbežího 
došlo mezi lety 2009–2019 k nejnápadnějšímu nárůstu pro-
dukce v Rusku oproti ostatním zemím. Celosvětově zvýšenou 
poptávku po tomto druhu masa se snaží pokrývat Brazílie 
a USA, jako dvě hlavní a dominující exportní země, a dále 
s významným odstupem také Nizozemsko a Polsko.
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kuřat, kterých je v USA zapojených do produkce drůbežího 
masa více než 25 000. Tyto farmy představují 95 % veškeré 
produkce brojlerů v tomto systému, zbývajících 5 % jsou buď 
farmy patřící přímo výše zmíněným společnostem, anebo se 
jedná o rodinné farmy bez smluv. Naprostá většina produkce 
drůbežího masa je soustředěna do 5 hlavních států USA 
ležících převážně na jihovýchodě země, jedná se o Georgii, 
Arkansas, Severní Karolínu, Alabamu a Mississippi.

Pro uspokojení tak náročného trhu s drůbežím masem, 
především tedy kuřecím, se ve výkrmu využívají genotypy 
kuřat, které charakterizuje při intenzivním výkrmu rychlý 
růst do vyšších hmotností s  velmi vysokou jatečnou výtěž-
ností prsou, která jsou v  USA nejoblíbenějším produktem 
poptávaným zákazníky v obchodních řetězcích (obr. 1 a 2). 
Tyto rychle rostoucí kuřata nejsou samozřejmě jen zvláštností 

chovu kuřat v USA, používají se obecně ve světě, samozřejmě 
i u nás, neboť jejich výkrm je efektivní mj. z hlediska délky 
výkrmu pro dosažení uspokojivé komerční hmotnosti. Rozdíl 
je však v  tom, jaké konkrétní genotypy jsou v rámci těchto 
rychle rostoucích kuřat používány. Např. právě v USA se pro 
výkrm hojně využívají genotypy Ross 508 a Ross 708, které 
navíc oproti zvyklostem v naší zemi, kde se využívá hlavně 
Ross 308, jsou vykrmovány delší dobu do daleko vyšších hmot-
ností. Stačí si jen povšimnout sortimentu v supermarketech, 
kde u nás nalezneme např. celá chlazená kuřata do hmotnosti 
2 kg, nicméně např. v USA se prodávají taková kuřata o hmot-
nosti kolem 3 kg i více (obr. 3). Samozřejmě, že délka výkrmu, 
použitý genotyp a  požadovaná komerční hmotnost se liší 
v různých zemích, ale např. u nás se běžně setkáme s výkrmem 
rychle rostoucích kuřat dosahujících živé hmotnosti 1,8–2 kg 
ve věku 35 dnů. V USA není výjimkou výkrm trvající 47–56 
dní u těchto rychle rostoucích genotypů kuřat. Jedná se pak 
o těžké typy kuřat dosahujících po 8 týdnech výkrmu až 4 kg 
živé hmotnosti. Už dnes se ale ví, že právě u takto těžkých 
kuřat je výskyt vad masa prsou nejvyšší. Musíme si uvědomit, 
že kuřecí prsa mohou představovat až 25 % hmotnosti moder-
ních typů vykrmovaných kuřat, což v praxi běžně představuje 
hmotnost 400–600 g jednoho prsního fi letu. Prsní fi lety jsou 
pak velmi často postiženy výše zmíněnými vadami v poměrně 
vysoké míře jak v zastoupení jednotlivých vad, tak jejich kom-
binací a to vede v tak gigantickém drůbežářském odvětví v USA 
k velkým ekonomickým ztrátám. Na druhou stranu otázkou je, 
proč nesnížit výslednou váhu zkrácením délky výkrmu, nebo 
využitím jiných typů kuřat, kde nebude dominovat tak velký 
podíl prsou z jatečného těla? Ať už bychom si na tuto otázku 

Obr. 1  Kuřecí prsa jsou velmi oblíbeným produktem v obchod-
ních řetězcích USA. Lze si všimnout zajímavých 
atributů uvedených na obalu produktu. Tedy např. upo-
zornění pro zákazníky, že maso neobsahuje antibiotika, 
hormony a  steroidní látky, které samozřejmě nejsou 
povolené ani v EU

Obr. 2  Kuřecí fi lety jsou v USA nejvíce prodávanou částí napor-
covaného jatečného těla kuřete a velmi oblíbená jsou 
i rodinná balení. Na obalu je také uvedeno upozornění, 
že maso neobsahuje pouze čisté ‚bílé‘ maso prsou, které 
je vnímáno jako více dietnější, ale může obsahovat také 
části masa nacházející se na trupu kuřete v blízkosti 
prsou (tzv. Rib Meat)

Obr. 3  V  supermarketech v  USA celá chlazená kuřata sice 
nedominují, ale pokud je naleznete, tak většinou s jinou 
váhou a  velikostí, než na jaká jsme zvyklí v  našich 
obchodech

Situace v USA

Přiblížit si podrobněji situaci právě ve Spojených stá-
tech není zcela od věci, a  to hned z několika podstatných 
důvodů. USA disponují největším drůbežářským průmyslem 
na světě, přičemž dokáží vyvézt ze země více než 16 % své 
produkce, a přesto tak být zároveň druhým hlavním světovým 
exportérem. Mezi nejdůležitější cílové destinace vývozu 
drůbežího jsou Čína, Mexiko, Kanada, Kuba, Tchaj-wan 
a Vietnam. S ohledem na počet obyvatel jsou Američané na 
předním místě v konzumaci kuřecího masa, které je v této 
zemi hlavním zdrojem bílkoviny. 

Systém produkce brojlerových kuřat je v  USA reali-
zován na základě tzv. „vertikální integrace“, kdy určitá spo-
lečnost kontroluje celý proces, tedy od produkce násadových 
vajec a naskladnění jednodenních kuřat do výkrmových hal 
na farmách přes jejich výkrm, jatky, zpracovatelské závody 
až po finální produkty v  obchodních řetězcích. Takových 
společností je v zemi několik desítek, ale mezi ty dominující 
americkému trhu jsou hlavně Tyson Foods, Pilgrim’s Pride, 
Sanderson Farms, Perdue Foods aj. Tyto společnosti fungují 
na principu nasmlouvaných rodinných farem s  výkrmem 
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s masem drůbežím. Drůbeží se stalo v povědomí spotřebi-
telů také masem více dietnějším a obecně zdravějším. Navíc 
současnému stylu života také nahrává snadnost a rychlost 
jeho kulinářské úpravy. Cenová dostupnost, dietetická hod-
nota a jednoduchý způsob úpravy drůbežího masa znamenají 
již od roku 2014 meziročně neustále se zvyšující produkci 
a spotřebu. V roce 2019 se snažilo pokrýt vysoké požadavky 
na kuřecí maso více než 11,6 milionů vykrmovaných kuřat. 
Obecně u drůbežího masa jsme však z hlediska soběstačnosti 
stále na neuspokojivé hodnotě, která se v posledních několika 
málo letech pohybuje kolem 65 %. Takže na celkové domácí 
spotřebě drůbežího masa v roce 2019, která činila 407 200 tun 
živé hmotnosti, se musel významně podílet i dovoz (166 600 t
živé hmotnosti). Na tomto doplnění poptávky importem 
drůbežího masa se z 63,4 % podílelo Polsko, i když ne zcela 
zanedbatelné množství bylo dovezeno také z Maďarska (10,5 
%) a Německa (8,3 %). Význam exportu z ČR se od roku 
2016 do roku 2019 snížil v podstatě na poloviční hodnotu. 
Hlavní cílovou destinací vývozu drůbežího masa z ČR v roce 
2019 představovalo Slovensko (45,5 % z celkového vývozu) 
a Německo (19,4 % z celkového vývozu). 

Moderní myopatie rychle rostoucích kuřat

Když momentálně necháme stranou různé nové trendy 
postupně vstupující do oblasti chovu drůbeže, jakými jsou 
např. ekologické chovy s dlouhou dobou výkrmu, ale i  jiné 
alternativní podmínky výkrmu kuřat, např. ty s  volným 
výběhem apod., společným jmenovatelem většiny zemí 
v rámci produkce kuřecího masa je stále výkrm rychle ros-
toucích kuřat. Na trhu je řada komerčních hybridů (tzv. stan-
dardní hybridi) spadajících do této skupiny kuřat. Než jsme 
však dospěli k těmto typům kuřat, musel projít drůbežářský 

průmysl velkým množstvím změn a úsilí. Proces progrese 
v  tomto odvětví se nezastavil, protože se neustále potýká 
s novými problémy, k nimž patří právě zvyšující se výskyt vad 
masa prsou, dokonce i nových typů, které jsme ještě relativně 
nedávno ani neznali, dále také musí toto odvětví neustále rea-
govat na změny v preferenci, velikosti a spektru poptávky 
spotřebitelů. Novými výzvami jsou ale i snahy o legislativní 
změnu prosazující stále novější a podle určitých skupin lidí 
i šetrnější způsoby chovu drůbeže. 

Jak dokumentují historické informace z  USA, kuřecí 
maso se konzumovalo spíše v  podobě a  dostupnosti jako 
určitého „vedlejšího produktu“ chovu drůbeže pro vejce 
nebo bylo dostupné v rodinách díky drobnému hejnu chova-
nému na domácím dvorku. Již před 2. světovou válkou byla 
drůbež prodávána zejména v podobě živých ptáků, třeba za 
účelem konzumace jejich masa. Teprve později, řekněme 

Obr. 4  Na tomto obrázku je patrný pokrok ve šlechtění brojle-
rových kuřat komerčního hybridu Ross 308. Roky 1957, 
1978 a 2005 ukazují změnu ve velikosti kuřat a rozdíl ve 
výsledné hmotnosti vykrmovaných kuřat v 56. dni stáří 
(Inspirováno dle Zuidhof et al., 2014)

odpověděli jakkoliv, stále však platí ekonomická stránka věci. 
Nejen v USA, ale celkově ve vyspělých zemích se trh s drů-
bežím masem historicky značně změnil. I když právě v USA 
je tato situace možná nejnápadnější, musíme si uvědomit, že 
někde na začátku 2. poloviny 20. století bylo k dostání přede-
vším jen celé kuře (jatečně upravené), jako hlavní komerční 
produkt. S tím, jak se charakter poptávky měnil, stejně tak 
i životní styl narůstající společnosti a její preference, začaly 
převažovat na trhu jednotlivé jatečné partie (celá stehna, prsa, 
celá křídla, korpusy, paličky apod.) a jejich vykostěné varianty 
(např. u stehen), zákazníci chtěli zkrátka kupovat co nejvíce 
připravené části kuřat. Tento trend je samozřejmě ještě aktuál-
ní, ale v 90. letech začal přibývat následkem poptávky, možná 
i pohodlnosti a změněné stravovací kultury výrazný podíl již 
následně zpracovaných kuřecích výrobků. Jedná se o obrovské 
spektrum produktů zejména v rámci různých polotovarů, které 
jsou již předsmažené, dochucené atd. Samozřejmě, že tyto pro-
dukty odrážejí stravovací návyky a typickou gastronomii, takže 
např. v USA hojně naleznete v chlazených regálech tzv. Crispy 
Chicken Breast Strips, což jsou kousky kuřecích prsou obalené 
v pšeničné mouce vhodné už jen k rychlé tepelné úpravě. Právě 
takto vysoká orientace spotřebitelů na již zpracované produkty 
z masa a na samotné části jatečného těla, jakými jsou hlavně 
kuřecí prsa, velí producentům soustředit se na vysokou výtěž-
nost právě těchto partií kuřete, tím i tedy pro větší efekt výkrm 
do vyšší hmotnosti.

Produkce a spotřeba drůbežího masa v ČR

V České republice je drůbeží maso druhým nejčastěji 
konzumovaným typem masa. I když se na celkové produkci 
drůbežího masa podílí i maso krůtí, husí a kachní, výrazně 
největší podíl má však maso kuřecí. V roce 2018 představo-
vala celková spotřeba masa v ČR 82,4 kg na obyvatele a rok, 
z toho 43,2 kg zaujímalo maso vepřové, 28,4 kg maso drů-
beží a  8,7 kg maso hovězí. Z  hlediska spotřeby můžeme 
dlouhodobě pozorovat u vepřového masa neměnný trend, 
neboť když porovnáme spotřebu na obyvatele a rok v roce 
2018 např. s rokem 1995 (46,2 kg), nebo hlouběji v minulosti 
s rokem 1975 (42,3 kg), nepozorujeme významné rozdíly. 
Tyto údaje napovídají stálou oblíbenost a tradici vepřového 
masa v  tuzemském jídelníčku. Pokud bychom zároveň šli 
stejně hluboko do historie i v porovnání celkové spotřeby 
masa ve vztahu k roku 2018, také bychom nevypozorovali až 
tak zásadní rozdíly, i když některé roky byly na celkovou spo-
třebu masa slabší nebo silnější. Například v roce 1975 u nás 
bylo zkonzumováno 86,6 kg masa na obyvatele a rok, v roce 
2005 hodnota činila 81,4 kg/obyv./rok. Mohlo by se tedy 
zdát, že jako národ vykazujeme relativně konstantní vztah 
jak k množství masa, které za rok každý z nás zkonzumuje, 
tak i v preferenci a množství jednotlivých druhů masa. Úvaha 
by to však byla poměrně mylná, neboť i  když si relativně 
držíme stálou spotřebu masa na obyvatele a rok, zejména 
pak poměrně konzervativní postoj k  masu vepřovému, 
v případě vztahu k hovězímu a drůbežímu masu jsme prodě-
lali výraznou proměnu. V roce 1975 byla spotřeba hovězího 
masa významných 29,5 kg/obyv./rok, oproti tomu ve stejném 
roce u  drůbežího masa činila hodnota pouhých 9,6 kg.
Pokud obě hodnoty z roku 1975 porovnáme s výše uvedenou 
spotřebou masa v roce 2018 (hovězí 8,7 kg/obyv./rok, drů-
beží 28,4 kg/obyv./rok), zjistíme tak, že došlo u těchto dvou 
druhů masa u  konzumentů k  úplnému převrácení prefe-
rencí. Na této změně se ovšem podílela celá řada různých 
faktorů. Jedním z  těch důležitých aspektů je nepochybně 
vysoká cena hovězího masa, zejména pak v porovnání právě 
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specificky odlišitelné. Přesné mechanismy vzniku těchto 
vad jsou ale stále předmětem intenzivního výzkumu. Jisté 
ovšem je, že se jednotlivé vady vyskytují na kuřecích prsou 
zejména tam, kde se kuřata vykrmují do vysokých hmotností 
při delším výkrmu. Čím delší je výkrm a větší hmotnost, tím je 
vyšší i výskyt závažnějších forem jednotlivých vad.

White striping neboli „bílé pruhy“

Vada white striping (WS) je první odborně popsanou 
vadou z uvedených tří moderních myopatií a  je charakte-
ristická přítomností bílých proužků kopírujících průběh 
svalových vláken (obr. 6 a  7). Vada je v  různé intenzitě 
jasně nápadná pouhým okem. Je to také jedna z těchto tří 
vad, kterou v  relativně mírné formě můžeme občas vidět 
i u našich kuřecích prsou. Množství i velikost proužků se 
značně liší kuře od kuřete a  z  hlediska závažnosti je tato 
vada nejméně problematická pro zpracovatelský průmysl 
i koncové zákazníky. Podkladem bílých pruhů je zmnožená 
pojivová a tuková tkáň jako následek degenerativních změn 
u svalových vláken. Podle různých zdrojů se s touto vadou 
můžeme potkat v řadě zemí, kde se vykrmují kuřata s vyšší 
intenzitou růstu a velkým podílem prsou, a  to s výskytem 
v  rozmezí 10–60 % v  závislosti na věku vykrmovaných 
kuřat.

v  období kolem 2. světové 
války, se postupně začala 
objevovat možnost zakou-
pení brojlerových kuřat. 
Tím se pro mnoho lidí ote-
vřela cesta k  domácímu 
výkrmu, ale i  k  zakoupení 
drůbežího masa, především 
ale ve formě celých kuřat. 
V  tomto období se tedy 
zvýšil zájem o drůbeží maso, 
jehož konzumace se díky 
tomuto zvýšila na více než 
9 kg na obyvatele USA. Je 
třeba si uvědomit, že např. 
v  roce 1935 krmené kuře 
za 98 dní dosáhlo 1,3 kg
živé hmotnosti, v roce 1960 
po 63 dnech výkrmu už 
1,5 kg, v  roce 1990 po 
48 dnech již téměř 2 kg 
a v současnosti jsou v USA 
běžně kuřata vážící více než 
3 kg po 47denním výkrmu. 
Tento pokrok je velmi dobře 
patrný z obrázku č. 4. Tím, 
jak se v 2. polovině 20. století dostaly na obchodní pulty celá 
jatečně upravená těla, začala být současně selekce drůbeže 
v rámci šlechtění na výkrm zaměřena nejen na charakteristiky 
živých jedinců, ale především na jatečnou výtěžnost. Postupně 
od 80. let minulého století, kdy se začaly upřednostňovat v pro-
deji již jednotlivé části jatečného těla a postupně i následně 
zpracované produkty, šlechtění se obrátilo směrem na co nej-
vyšší výtěžnost tzv. cenných partií, kterými jsou prsa a stehna. 
Rozdíl mezi velikostí kuřat s důrazem na objem prsou názorně 
dokumentuje srovnávací obrázek č. 5. V průběhu šlechtění 
v minulém století se drůbež diverzifikovala na dva užitkové 
typy, na nosný a  masný typ. Z  masných typů drůbeže se 
vytvořily rychle rostoucí genotypy kuřat, které v současnosti 
pokrývají hlavní produkci kuřecího masa.

Právě šlechtění na větší intenzitu růstu a jatečnou výtěž-
nost cenných partií, zejména tedy kuřecích prsou, přineslo 
i výskyt nových vad tohoto masa. Tato skutečnost je dána 
rozdílným složením svalu prsou a stehen. Svaly jsou složeny 
z různých typů svalových vláken (typ I, typ IIA a typ IIB). 
V případě svaloviny kuřecích prsou jsou zde obsaženy pouze 
vlákna typu IIB. Tato vlákna se charakterizují jako vlákna 
bílá, jsou silnější a z metabolického hlediska jsou primárně 
uzpůsobena pro anaerobní metabolismus, rychle se dokáží 
kontrahovat, ale také rychleji podlehnou únavě. Obecně pro-
blém je v tom, že konečný počet vláken ve svalu je dán již při 
vylíhnutí kuřete. Aby mohl dosáhnout tento sval takto enorm-
ních velikostí během poměrně krátké doby, jediná možnost 
je v tom, že během výkrmu svalová vlákna hypertrofují. Čili 
nezvýší se jejich množství, ale zvětší se jejich objem v prsním 
svalu. Taková svalová vlákna jsou více náchylná k degenera-
tivním změnám. Díky takto rychlému nárůstu svalové hmoty 
dochází i k nepoměru mezi jeho objemem a množstvím cév, 
které mají sval prokrvovat. Nedostatek kyslíku ve svalu poté 
spouští řadu reakcí (záněty, nekrózy apod.), sval se následně 
brání reparačními mechanismy, které jsou v tkáních pozoro-
vány zvýšeným množstvím pojivové a tukové tkáně. Zejména 
v posledních 10 letech se postupně objevily nové vady, u kte-
rých se zdá být do jisté míry společný mechanismus vzniku, 
často tedy i obdobné mikroskopické nálezy, ovšem velmi zají-
mavé jsou viditelné projevy, díky nimž jsou jednotlivé vady 

Obr. 5  Obrázek ukazuje srov-
nání objemu těla (na 
řezu přes prsa) a mohut-
nosti prsou kuřete vykr-
meného v  roce 1968 
a  2018 (Inspirováno 
dle Tondeur et Simons, 
2019)

Obr. 6  Pohled na bílé pruhy u myopatie white striping (WS) 
v detailu 

Obr. 7  Na tomto obrázku můžeme vidět všechny tři typy moder-
ních myopatií kuřecích prsou. Vlevo vada white striping 
(WS), uprostřed se nachází fi let s postižením woody 
breast (WB) s patrnými stopami krvácení v jeho horní 
části, zcela vpravo se nachází myopatie spaghetti meat 
(SM)
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Obr. 8  Tento obrázek nejlépe ukazuje jeden z nejtypičtějších pro-
jevů vady WB, tedy syndromu dřevnatého prsa, kdy při 
závažnější formě lze tuhou konzistenci masa vidět jako 
nápadně prominující oblast prsního fi letu (nahoře), jak 
naznačují černé šipky. Porovnejte s prsním fi letem dole, 
který není v takové míře postižený

Obr. 9  Tento obrázek názorně dokumentuje charakter vady špagetové maso, kdy bez použití větší snahy a síly lehce vytvoříme 
na povrchu kuřecího prsa řasu (1–2), kterou snadno roztrhneme (3–4). Na zdravém mase se vám takový počin snadno 
nepovede  �

Woody breast neboli „dřevnaté prso“

Jednou z těch více závažnějších vad a poměrně mladší 
vadou oproti bílým pruhům je vada woody breast (WB), 
v  českém ekvivalentu známá jako „syndrom dřevnatého 
prsa“. Projevem této vady, zejména u těžších forem, je do 
žluta zbarvené kuřecí prso, na kterém bývají patrné různé 
povrchové změny, zejména pak oblasti s  krvácivými pro-
jevy. Nejdůležitějším a pro zpracovatelský průmysl nejpro-
blematičtějším projevem této vady je velmi tuhá konzistence 
velké části prsa, velmi nápadná a snadno detekovatelná nejen 
pohmatem, ale i pouhým pohledem, jak dokumentují obrázky 
č. 7 a 8. Tato vada postihuje v podstatě všechny významné 
producenty drůbežího masa, kde se vykrmují kuřata do vyš-
ších hmotností. Dřevnatá prsa jsou díky své morfologické 

změně masa velkým problémem pro zpracovatelský průmysl 
stejně jako pro konzumenty. Vada významně mění techno-
logické a kulinářské vlastnosti masa, i když z hlediska bez-
pečnosti potravin problémem není. Podle toho, jak velkou 
část prsa tato myopatie postihuje, tak je klasifi kována do růz-
ných forem závažnosti, často bývá kombinována s vadou WS. 
Incidence této vady není zatím zcela uspokojivě zmapována. 
Ve vyspělých drůbežářských zemích se jedná o desítky pro-
cent postižených prsou, opět v závislosti na věku kuřat, kde 
s přibývající délkou výkrmu stoupá i podíl závažnějších forem 
WB.

Spaghetti meat neboli „špagetové maso“

Spaghetti meat (SM) neboli tzv. špagetové maso je nej-
mladší z  uvedených vad, která byla popsána teprve velmi 
nedávno. Tato myopatie nemusí být zcela na první pohled 
patrná na kuřecím prsu, ovšem v momentě, kdy se s masem 
začne mechanicky manipulovat, vada se poměrně snadno 
a  typicky projeví. Svaly jsou složeny ze svalových vláken, 
které vytvářejí vyšší struktury označované jako svalové 
snopce, a ty se dále organizují do větších a větších struktur 
nakonec označovaných jako svaly. Mezi svalovými vlákny, 
snopci, ale i svaly jako takovými se vyskytuje různě hustá 
pojivová tkáň, která zajišťuje soudržnost jednotlivých složek. 
Tato integrita svalu, zejména v  jeho povrchové vrstvě, je 
u této myopatie silně narušena. V pojivové tkáni, obklopující 
zejména jednotlivá svalová vlákna a svalové snopce, dochází 
k progresivnímu úbytku pojivové tkáně, a tím dochází k roz-
padu svalu. V nejtěžší podobě se vada projeví při jatečném 
zpracovávání, a to až kašovitým rozpadem masa, v mírnější 
podobě si můžeme na povrchu takového svalu udělat velmi 
jednoduše řasu, kterou snadno roztrhneme a můžeme maso 
„rozplétat“ až na jednotlivé svazky svalových vláken (obr. 9). 
Právě tento obraz a projev vady dal jméno tomuto postižení 
„špagetové maso“. Vada opět mění technologické vlastnosti 
masa a snižuje jeho kvalitu. 

Použitá literatura je na vyžádání k dispozici u autora 
článku. 

Veškerá fotografická dokumentace v  tomto článku je 
z osobního archivu autora článku. 

Poděkování: Rád bych touto cestou poděkoval Ing. Šárce 
Jindráskové za grafickou úpravu uvedených fotografií a  za 
tvorbu doprovodných ilustrativních obrázků.



24
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
2

1
m a r k e t i n g

Snížit sůl v šunkách 
o 30 % byla pro nás 

velká výzva!
ROZHOVOR 

S MAJITELEM SPOLEČNOSTI 
BESKYDSKÉ UZENINY, A. S.,

ING. PETREM CHODUROU

Nová technologie výroby, vysoká kvalita, minimální ob-
sah soli a  výjimečná chuť. To byly hlavní cíle při vý-

voji nové řady šunek se sníženým obsahem soli. Firma 
Beskydské uzeniny, a. s., uvedla s  novým rokem na trh 
také nové šunky. Splňují ta nejpřísnější nutriční kritéria 
a značka Chodura tak vsadila na stále stoupající zájem zá-
kazníků o zdravý životní styl. 

Proč jste se rozhodli pro výstavbu nového závodu speciálně 
pro výrobu šunek?

Myšlenka této stavby speciálně pro výrobu šunky mi 
zrála v hlavě několik let. Od roku 2012 začala pomalu vznikat 
podrobná studie. A těch důvodů bylo několik. Poptávka po 
našich výrobcích si žádala zvýšení výrobní kapacity a stáva-
jící prostory nám prostě už byly malé. Zároveň chceme dále 
pokračovat ve specializaci na šunky a chtěli jsme v  rámci 
stavby doplnit nové, moderní technologie pro jejich výrobu.

 
Jaké moderní technologie a vybavení v nové výrobní hale tedy 
používáte? 

Nová výrobní hala je se stávajícím provozem propo-
jena a kromě nových technologií je unikátní v tom, že nabízí 

kontinuální tok suroviny – od samotného příjmu vepřových 
kýt, jejich vykostění a třídění podle jednotlivých svalů přes 
samostatné sklady zajišťující optimální prostředí pro zrání 
masa. Instalovaná technologie přípravy díla a plnění šunek 
je určena pro výrobu hlavně celosvalových šunek nejvyšší 
jakosti, na které se naše fi rma zaměřuje. V novém provozu 
jsou instalovány nové udírny, varné komory, pečicí i chladicí 
komory, které splňují ty nejpřísnější hygienické požadavky. 
Vybírali jsme i podle toho, aby komory byly průběžné a proces 
uzení se nejvíce blížil tomu domácímu. Hlavně aby k výsled-
nému produktu byl ten proces co nejšetrnější. To nám umožní 
vyrovnané proudění v komorách a rovnoměrné tepelné opra-
cování šunky v každé její části. 

 
Každoročně na trh uvádíte nové speciality a výrobky. Víte už, 
jaké to budou letos? 

Mám rád velké výzvy, a proto jsme se rozhodli v nové 
výrobní hale zaměřit na výrobu šunek se sníženým obsahem 
soli. Dali jsme si ale těžký úkol, snížit sůl až o 30 %. Není 
to jednoduché, protože sůl působí jako multifunkční složka 
masných výrobků a u šunek je obzvlášť důležitá. Zatím za ni 
nikdo nenašel náhradu. My jsme se téměř rok snažili najít 
správný poměr tak, aby vznikla šunka prvotřídní kvality 
s vysokým obsahem masa a s minimem soli. A samozřejmě 
důležitá je samotná chuť šunky!

 
Proč jste se zaměřili zrovna na snížení soli v šunkách? 

Sůl z jídelníčku úplně vyloučit nemůžeme, protože je pro 
lidské tělo z mnoha důvodů důležitá. Pokud však začneme 
být na slané chuti závislí a konzumujeme ji příliš, pak začíná 
škodit. A  Češi solí opravdu hodně. Statistiky ukazují, že 
příjem soli Češi překračují až trojnásobně.  Z  většiny  je 
náš příjem soli pokryt právě potravinami, do kterých se 
z  různých technologických a  také chuťových důvodů sůl 
přidává. A šunka patří mezi potravinu, která by na vyváženém 
a zdravém jídelníčku neměla chybět. Tak proč ji ještě nevylepšit 
tím, že bude mít zdravotní benefit v podobě nízkého obsahu 
soli? My máme mnoho náročných zákazníků, kteří sledují 
pečlivě etikety, a to je moc dobře i v případě soli. Vždyť vysoký 
a dlouhodobý příjem sodíku má vliv například na zvyšování 
krevního tlaku a ten je pak hlavním rizikovým faktorem moz-
kových nebo kardiovaskulárních příhod. A to už nemluvím 
o dětech, u těch je také potřeba myslet na množství příjmu 
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soli. I na ně jsme mysleli, když jsme se rozhodli sůl výrazně 
v šunkách snížit. Stačí se podívat na svačiny našich školáků. 
Drtivá většina má z domova připravené pečivo se šunkou 
a sýrem. Všechny tyto složky obsahují sůl. Jednoduše tedy 
stačí zařadit šunky se sníženým obsahem soli. Tak málo stačí 
k tomu, abychom mysleli na zdraví našich dětí i svoje. 

 
Na vzniku nové řady produktů se sníženým obsahem soli se 
také podíleli odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze. Jak ta spolupráce vypadala? 

Cílem společného projektu bylo vyvinout nové  šun-
ky, splňující ty nejpřísnější nároky zákazníků, kteří stále čas-
těji vyznávají zdravý životní styl. Spolupráce trvala téměř rok 
a pro nás byla velmi přínosná. Odborníci z VŠCHT, konkrétně 
z Ústavu konzervace potravin, mají dlouhodobé zkušenosti, 
které jsme rádi převzali, mají moderní laboratoře i postupy. 
Je to oboustranně výhodná spolupráce. Do těchto projektů se 
také zapojují studenti v rámci své výuky. Takže z mého pohledu 
to byla velmi přínosná spolupráce a jsem za ni rád. 

Vaše šunky na nových obalech mají také logo „Vím, co jím“. 
Jaké kritérium toto logo nejvíc sleduje? 

Logo „Vím, co jím“ jsme 
chtěli získat hlavně z  toho dů-
vodu, že je jistotou pro zákaz-
níky, kteří nechtějí číst složení na 
etiketách. Pokud uvidí toto logo 
na obalu, mohou si být zcela jisti, 
že kupují výrobek, který splňuje 
všechna nutriční kritéria, je kva-
litní a  přidané látky jsou vyvá-
žené. Prostě jednoduchý ukazatel 
toho, že se jedná o  potravinu, 
která by měla být na jídelníčku, 
pokud vyznáváte zdravý životní styl. A to složení opravdu 
hlídají nezávislí odborníci. Všechny šunky prošly laborator-
ními testy a všechny sledované hodnoty nesměly překročit 
dané hodnoty. Takže tato myšlenka projektu „Vím, co jím“, 
která se zabývá kvalitou potravin s ohledem na nutriční slo-
žení a pomáhá zákazníkům s výběrem vhodných potravin pro 
zdravý životní styl, se nám velmi líbila. A všechny naše šunky 
se sníženým obsahem soli mají toto logo hrdě na svém obalu. 

Váš podnik se už od dob vašeho zakladatele specializuje na 
šunky. Na čem si tedy dáváte při jejich výrobě nejvíc záležet? 

 V tuto chvíli vyrábíme zhruba 30 druhů šunek, mezi 
nejznámější patří naše Medová šunka nebo dušená šunka 
Excelent. A tento rok jsme přidali dalších pět druhů. Kromě 
těch se sníženým obsahem soli také nově vyrábíme pečené 
šunky, a  to díky tomu, že jsme v novém výrobním závodě 

instalovali také pečicí komory. Pečené šunky vyrábíme z celé 
kýty s  přirozeným tukovým krytím, jednotlivé kusy ručně 
opracujeme, abychom docílili optimálního poměru libo-
vého masa a tuku. Po zformování je jemně ochucená šunka 
nejprve pomalu dušená v páře a následně při teplotě 170 °C
zapečena, což dodává výrobku intenzivní chuť pečeného 
masa. U Medové zase přidáme pravý včelí med a v kombinaci 
s intenzivním kouřem bukového dřeva dodá ručně vyrobené 
šunce specifickou chuť sladkého medu a  jemně slané 
šunky. Základem ale přesto vždy zůstává pečlivý výběr 
vepřového masa od dlouhodobě prověřených dodavatelů.
 
Beskydské uzeniny jdou také cestou vlastních prodejen Cho-
dura, jaký je ten hlavní důvod?

Ano, to je pravda. Vlastní fi remní prodejny jsme měli 
hned při startu mého podnikání v roce 1990, kdy jsem odešel 
z Ostravského masokombinátu a navázal na rodinnou uze-
nářskou tradici. Bylo jich asi pět a všechny měly tady v Morav-
skoslezském kraji obrovský úspěch u samotných zákazníků. 
V roce 1993 naše úspěchy potvrdilo i tehdejší Československé 
manažerské centrum, to jsem získal ocenění vynikající pod-
nikatel roku. Přebíral jsem ho od Tomáše Bati ml. a to byla 
pro mě nesmírná čest a obrovský závazek. Pak s příchodem 
nového tisíciletí přišel velký vzestup zahraničních řetězců 
a my se zaměřili na spolupráci s nimi. S mnoha z nich jsme 
v podstatě začínali od doby, kdy u nás otevíraly první provo-
zovny, jako jsou například Kaufl and nebo Makro. A protože 
jsme měli bohaté portfolio velmi kvalitních výrobků vedle 
šunek, začali jsme je dodávat převážně tam. V té době jsme 
přerušili fungování našich prodejen a  plně jsme se věno-
vali řetězcům a rozšiřovaní balicího a  logistického centra. 
V roce 2007 jsme se ale k vlastním prodejnám částečně vrá-
tili. Chyběl nám totiž přímý kontakt se zákazníkem, který je 
nenahraditelný. Takže vlastní prodejny byly v minulosti a i teď 
v současnosti jsou pro nás velmi důležité a vytváří nám ide-
ální podmínky, protože jsme u našeho zákazníka nejblíže.

 
V jak velkém množství dodáváte vaše výrobky na trh? 

  Na českém trhu naleznete naše výrobky v  obchod-
ních řetězcích, tam míří samozřejmě největší objem našich 
výrobků – převážně šunky,  ale stále  i  párky, salámy nebo 
grilovací párečky. V síti prodejen Chodura, které máme po 
celé České republice, nabízíme celé portfolio našich mas-
ných výrobků včetně čerstvého masa. Dodáváme ale také pro 
výroby lahůdek nebo do prodejen v maloobchodní síti. Velký 
objem naší výroby míří do online obchodů Košík a Rohlík. 
Nejsilnějším exportním trhem je pak sousední Slovensko.

Redakce   �

j
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Za minulý rok přichystala BILLA pro věrné zákazníky cel-
kem šest věrnostních kampaní. Ke konci roku se BILLA 

v  rámci svých marketingových aktivit dokonce propojila 
s Nadačním fondem Kapka naděje a v období Vánoc vsadi-
la na mix tradiční vánoční komunikace v propojení s projek-
tem, který reálně pomáhá nemocným dětem trpícím poru-
chou krvetvorby, nádorovými onemocněními a  těm, jejichž 
léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. V rámci charita-
tivního projektu „O Kapku lepší Billa“ měli zákazníci mož-
nost zakoupit v prodejnách BILLA prémiové nápojové sklo 
od designérky Evy Jiřičné, ikony české architektury. 

Ani v  letošním roce BILLA ze svých aktivit neupustí. 
V průběhu ledna už stihla spustit dokonce dvě nové věrnostní 
kampaně. První z nich je tzv. nálepková kampaň o nádobí 
a nože z řady MasterChef. Produkty za zvýhodněnou cenu 
mohou zákazníci zakoupit po nasbírání určitého počtu 
nálepek. Druhá kampaň oslovuje všechny členy BILLA 
Bonus clubu, kteří mohou zakoupit italské designové nádobí 
Dolce Vita za body nasbírané na svých kartách. 

Oblíbená kampaň MasterChef 
se vrací do prodejen BILLA

Pro velký úspěch z minulých let BILLA opětovně spus-
tila kampaň o nádobí značky MasterChef. Tentokrát si v ní 
zákazníci mohou rozšířit kuchyňské vybavení o sadu zapé-
kacích mís a profesionálních kuchyňských nožů. Stačí naku-
povat v BILLE a za každých utracených 250 Kč si vyžádat 
u poklady speciální nálepku. Slevu lze uplatnit už za 10 nebo 
20 nasbíraných nálepek. Kampaň poběží až od 23. března 
2021 na všech prodejnách, ale výdej zboží bude možný až do 
30. března nebo dle zásob. 

Celá kampaň je také propojena se soutěží a možností 
získat nádobí zcela zdarma, s bonusovou večeří v režii Romana 
Staši, výherce kulinární soutěže MasterChef. Zúčastnit se 
může každý, kdo nakoupí produkty z řad privátních značek 
BILLA, uloží je do lednice, vyfotí a fotografi i následně nahraje 
na stránku www.billa.cz/masterchef nebo ji zveřejní v Instas-
tories s  označením #BILLACZLEDNICE a  @BILLA_CZ. 
Soutěží se o zmiňované nádobí, konkrétně celkem o třicet dva 
výher, ale také o tři večeře s Romanem Stašou. 

Italská elegance s Dolce Vita

Od 20. ledna BILLA zároveň nabízí členům věrnost-
ního BILLA Bonus clubu možnost nakoupit elegantní nádobí 
italské značky Dolce Vita. Moderní design jim zpestří nejen 
stolování, ale také pomůže nastartovat zdravé stravování 
v novém roce. V rámci kampaně Dolce Vita začala BILLA 
spolupracovat s nutriční terapeutkou Terezou Havlínovou, 
jejíž recepty na vyvážené a  pestré pokrmy jsou součástí 

kampaně. Akce bude probíhat na všech prodejnách BILLA 
od 20. ledna do 3. března 2021. 

V nabídce zákazníci naleznou celkem pět základních 
kusů nádobí. Od setu šálků na horké nápoje, dezertních 
talířků, jídelní sady (hluboký a  plochý talíř), setu men-
ších misek až po salátovou mísu. Za 2 50 nebo 300 klubo-
vých bodů a doplatek od 149,90 Kč do 169,90 Kč tak mohou 
členové BILLA Bonus clubu získat jeden z libovolných a sty-
lových kusů nádobí. 

BILLA v  rámci kampaně startuje rovněž spolupráci 
s nutriční terapeutkou Terezou Havlínovou, která pro zákaz-
níky připravila například recept na plněné pečené papriky, 
domácí granolu či thajské curry s kokosovým mlékem. Tereza 
Havlínová se dále podílí na tvorbě vyvážených a zdravých 
jídel, které se objeví na stránkách Gusto Academy, a zároveň 
dohlíží na přípravu receptů do zákaznického časopisu Gusto. 

BILLA, spol. s r. o.

  �

Ř etězec BILLA během ledna 
spustil hned dvě věrnostní kampaně
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Příležitosti 
pro české firmy 
na trzích mimo 
EU a související 
podpora státu

Ing. KAROLÍNA BARTOŠOVÁ,
ředitelka 

Odboru zahraničně obchodní spolupráce
Ministerstva zemědělství 

Česká republika představuje v rámci Evropské unie průmy-
slovou proexportně zaměřenou ekonomiku, která na me-

zinárodních fórech zastává zpravidla liberální obchodní po-
litiku a podporuje tvorbu nových obchodních příležitostí ve 
třetích zemích. V sektoru zemědělství a potravinářství však 
panuje situace trochu odlišná, Česká republika není agrár-
ní velmocí jako např. sousední Polsko nebo na zemědělství 
zaměřené Rakousko. To se projevuje na podílu agrárního 
zahraničního obchodu na celkovém zahraničním obchodu, 
který je nízký a pohybuje se kolem 5 %. Schodek agrárního 
zahraničního obchodu je záporný s  trendem jeho trvalého 
prohlubování v posledních letech (2,5násobné prohloubení 
schodku v období 2015–2019). 

Významný mezník pro zahraniční obchod České repub-
liky představoval vstup do Evropské unie v r. 2004, kdy se 
českým fi rmám otevřely možnosti, které nabízí velký bezba-
riérový trh. V tomto období začal dynamičtěji růst jak agrární 
dovoz, tak i vývoz České republiky. 

V  roce 2019 dosáhl agrární vývoz ČR hodnoty cca 
198 mld. Kč, agrární dovoz pak 246 mld. Kč. Přestože hlavní 
čísla jednoznačně ukazují, že ČR je zemí potraviny více dová-
žející než vyvážející, index krytí dovozu vývozem trvale roste 
a za období leden–listopad 2020 představoval 85,6 %, což je 

nejlepší výsledek za poslední tři roky. I přes specifi čnost roku 
2020, který ovlivnila pandemie COVID-19, budou výsledky 
agrárního zahraničního obchodu ČR pravděpodobně 
rekordní a rovněž se výrazně zlepší jeho schodek, a to zhruba 
o 10 mld. Kč (údaj zatím srovnávající meziroční výsledky 
leden–listopad 2019/2020). Potvrzují se tak předpoklady 
výhod fungování jednotného trhu EU a volného vnitřního 
obchodu, který se i přes pandemickou situaci a omezení na 
hranicích nezastavil a fungoval de facto v normálním režimu.

Při bližším pohledu na statistiky je zřejmé, že naprostá 
většina zahraničního obchodu ČR se uskutečňuje na vnitřním 
trhu Evropské unie (cca z 90 %), kde lze pozorovat i klíčovou 
část jeho schodku. Oproti tomu objem salda agrárního zahra-
ničního obchodu České republiky se zeměmi mimo EU vyka-
zuje setrvalou úroveň a nejčastějším sortimentem, se kterým 
se obchoduje, jsou zpracované produkty. Negativní bilance 
agrárního zahraničního obchodu ČR je ovlivněna nízkou 
soběstačností v některých živočišných sektorech (zejména 
vepřové a drůbeží maso) a pro zlepšení kondice zahraničního 
obchodu ČR je potřeba synergie některých opatření jak na 
úrovni státu, tak i veřejnosti. 

Na druhou stranu lze negativní schodek agrár-
ního zahraničního obchodu České republiky jako vni-
trozemského státu vnímat jako přirozenou vlastnost. 
Po odečtení tzv. nekompetitivních položek zahranič-
ního obchodu, tj. těch, které si Česká republika nemůže 
s  ohledem na své klimatické podmínky sama vyprodu-
kovat (jako např. tropické ovoce a ořechy, ryby, káva aj.), 
totiž zjistíme, že saldo celkového agrárního zahraničního 
obchodu je najednou daleko nižší (r. 2019 – 9,3 mld. Kč) 
a  s  třetími zeměmi vyrovnané, či dokonce mírně pozitiv-
ní. 

Rok
Vývoz 

(V)
Dovoz 

(D)
Obrat 

(O)
Saldo 

(S)
Krytí 
D/V

(mld. Kč) (%)

1994 29 40 69 -11 71

2004 62 94 155 -32 66

2014 180 200 380 -20 90

2015 201 221 422 -20 91

2016 202 225 426 -23 90

2017 196 229 425 -33 86

2018 186 228 414 -42 82

2019 198 245 443 -47 81

1–11/
2020 197 230 426 -33 86

EU Země mimo EU

Vývoz 180 18

Dovoz 210 34
Obrat 390 52
Saldo -30 -16

Bilance agrárního zahraničního obchodu ČR 1994–2020

Zdroj: ČSÚ

Bilance agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2019 
– rozdělení EU a třetí země (mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ
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Ze zemědělsko-potravinářských produktů (s výjimkou 
cigaret) se z ČR nejvíce vyváží krmiva pro zvířata, pekařské 
zboží, potravinové přípravky, mléko a smetana, řepkový olej, 
pšenice a  cukr. Mezi hlavní položky vyvážené do mimou-
nijních zemí se dostává např. i chmel, nečokoládové cukro-
vinky nebo živý skot, tj. produkty s vyšší přidanou hodnotou. 
V dovozu je na prvním místě žebříčku vepřové maso, pekařské 
zboží, potravinové přípravky, sýry, cigarety a krmivo pro zví-
řata. V případě dovozu ze třetích zemí dominují potravinové 
přípravky, banány, lihoviny, krmivo pro zvířata a maso z moř-
ských ryb. 

Závislost ČR na obchodování v  rámci EU je a  bude 
trvalým charakterem českého zemědělsko-potravinářského 
obchodu, zájmem státu je však snížit tento podíl alespoň 
na úroveň, kterou mají sousední vnitrozemské země (např. 
Rakousko – 83 %, Maďarsko – 73 %).

Právě s  cílem větší diverzifikace exportu a  nalézání 
nových odbytišť alternativních k nasycenému evropskému 
trhu začalo Ministerstvo zemědělství v r. 2015 podporovat 
české fi rmy jak ze sektoru zemědělských produktů a potravin, 
tak i souvisejících technologií a techniky, které leckdy zahra-
ničním partnerům nabízejí „sektorový produktový balíček“, 
a mají tak vyšší šance pro navázání obchodních vztahů. 

Historickým momentem v agrární diplomacii je zřízení 
sítě zemědělských diplomatů, jejichž pozice byly v r. 2016 
ustaveny v Rusku, Srbsku, Číně a Saúdské Arábii. Základní 
„čtyřku“ tak kromě nejvýznamnějších teritorií mimo EU 
(Rusko, Čína) tvoří i  Srbsko jako klíčová země v  regionu 
Západního Balkánu, který představuje teritoriálně a histo-
ricky velmi blízký trh pro české fi rmy. Následně došlo k rozší-
ření sítě o pozice i v Libanonu a Spojených státech amerických 
a přesunutí postu agridiplomata ze Saúdské Arábie do Spo-
jených arabských emirátů, kde existuje příznivější prostředí 
pro rozvoj obchodních vztahů. Ve všech těchto destinacích 
s výjimkou Libanonu, který se potýká s ekonomicko-poli-
tickou krizí, se zemědělským diplomatům daří a  agrární 
export České republiky ve všech destinacích roste. Od října 
2020 funguje rovněž zemědělská diplomatka ČR v Tokiu. 
Japonsko jako významný dovozce potravin představuje per-
spektivní teritorium pro české firmy, které o  zřízení této 
pozice velmi stály. Česká republika se zřízením pozic zeměděl-
ských diplomatů přiřadila k vyspělým zemím Evropské unie 
i světa, ve kterých tito pracovníci běžně fungují, a potvrdila 
svůj směr exportně zaměřené ekonomiky. Úkolem zeměděl-
ských diplomatů je zejména vyhledávání exportních příle-
žitostí pro české podnikatele v zemědělství a potravinářství 
s tím, že se tito specializovaní pracovníci věnují jak sektorům 
produkce zemědělských komodit a potravin, tak i sektorům 
souvisejících zemědělských a potravinářských technologií 

a zemědělské techniky. Součástí práce agridiplomatů je vedle 
zprostředkovávání obchodních kontaktů pomoc českým sub-
jektům a dozorovým institucím s certifi kací českých podniků 
pro export, která představuje ve třetích zemích nezbytný krok 
k zahájení obchodní spolupráce v agro-potravinářství. Jejich 
úkolem je rovněž sledování domácí legislativy v oblasti země-
dělství a potravinářství v jednotlivých teritoriích a podpora 
případných českých investic v daných zemích. Zemědělští 
diplomaté fungují v  rámci českých zastupitelských úřadů 
a mají na starosti komunikaci s národními úřady v sektoru 
agro-potravinářství. Příkladem jejich práce je např. komu-
nikace s místními dozorovými orgány při snaze o zrušení 
„zákazu dovozu některé z komodit“, případně snaha o uplat-
ňování tzv. regionalizace v  případě omezení v  důsledku 
výskytu nákazy na území ČR. V závěru roku 2020 se např. 
zemědělské diplomatce v Rusku Nikole Hruškové podařilo 
osobně přispět ke zrušení zákazu dovozu násadových vajec 
několika českých významných exportérů.

Tuto „českou agrární zahraniční mini-síť“ doplňují 
zahraniční pracovníci Ministerstva zemědělství ČR v Kazach-
stánu a na Ukrajině, kteří jsou občany dané země a pracují 
prioritně v oblasti „praktického“ vyhledávání zahraničních 
kontaktů pro české fi rmy. Jejich činnost tak nejvíce oceňují 
fi rmy, které již mají zkušenosti s exportem do jiných zemí 
a které mají zájem rozšířit své exportní teritorium nebo port-
folio. Vedle toho se zaměřují na sledování nové legislativy 
státu v podpoře zemědělství a potravinářství a vyhledávají zde 
nové příležitosti pro české podniky. Jejich role je nenahradi-
telná, protože se jako příslušníci dané země dostanou lépe 
k potřebným informacím.

Ministerstvo zemědělství je aktivní i  v  prezentaci na 
zahraničních veletrzích a výstavách. V posledních letech zvý-
šilo počet svých účastí, které se prioritně zaměřují na nej-
významnější světové zemědělsko-potravinářské akce typu 
Gulfood Dubai, Foodex Japan, Novosadski Sajam, World-
Food Moskva atd.

Rok
Vývoz 

(V)
Dovoz 

(D)
Obrat 

(O)
Saldo 

(S)
Krytí 
D/V

(mld. Kč) (%)

2015 167 154 321 13 108

2016 170 160 330 10 106

2017 168 167 335 1 101

2018 161 167 329 -7 96

2019 171 181 352 -10 95

1–11/2020* 170 169 339 1 100

Vývoj AZO ČR s kompetitivními položkami v letech 2015 
až 2020* (mld. Kč)

Pozn.: leden–listopad  Zdroj: ČSÚ, leden 2021

Podíl agrárního vývozu do zemí EU 
na celkovém agrárním vývozu (%)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
ČR 89 % 89 % 88 % 89 % 89 % 89 %
Maďarsko 81 % 81 % 80 % 82 % 82 % 83 %
Rakousko 75 % 75 % 74 % 74 % 74 % 73 %
Polsko 72 % 74 % 72 % 72 % 73 % 72 %
Slovinsko 73 % 74 % 74 % 72 % 73 % 74 %
Slovensko 94 % 93 % 93 % 93 % 94 % 94 %
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Vedle těchto oficiálních prezentací České republiky 
rovněž několik let funguje podpora individuálních účastí 
českých zemědělských a potravinářských fi rem na meziná-
rodních veletrzích a výstavách, která je zastřešena národním 
titulem Ministerstva zemědělství pod zkratkou 9.H.B. Sou-
částí dotace, která je mezi všemi sektory ojedinělá a která 
se vyplácí zpětně na základě doložených dokladů, je pří-
spěvek na stavbu stánku ve výši 80 000 Kč, příspěvek na 
plochu stánku ve výši 80 000 Kč a u veletrhu v zemi mimo 
Evropskou unii rovněž zpáteční letenka do maximální 
výše 30 000 Kč. Takovýmto způsobem se podařilo v  roce 
2019 podpořit 63 zemědělsko-potravinářských firem na 
zpravidla menších, sektorových, zahraničních veletr-
zích.

Novinkou letošního roku refl ektující situaci kolem pan-
demie COVID-19 je podpora účasti českých fi rem na virtu-
álních zahraničních veletrzích a výstavách, která zahrnuje 
úhradu registračního poplatku včetně digitální platformy či 
kompaktní marketingové služby až do výše 80 000 Kč.

Individuální proexportní aktivity resortu zemědělství 
spočívají především v tzv. projektech na podporu ekonomické 
diplomacie, které ve spolupráci se zemědělskými či ostat-
ními obchodními rady v zahraničí Ministerstvo zemědělství 
realizuje a  financuje. Konkrétně jde např. o  incomingové 
mise obchodních partnerů do ČR, kterým je zorganizován 
program prohlídek českých fi rem v daném sektoru, souvi-
sející kontakty a jednání s českými zájemci o obchodní spolu-
práci. Ministerstvo zemědělství zajišťuje veškeré související 
náklady s  tím, že jejich část (zpravidla doprava do ČR) si 
musí zahraniční fi rma uhradit sama tak, aby byl zřejmý její 
zájem a motivace o obchodní spolupráci s českými partnery. 
Ideálním modelem je, když za námi české fi rmy reprezentu-
jící určitý produktový balíček produktů a služeb samy při-
jdou a navrhnou zahraniční partnery, o které mají zájem. 
Minimální počet zapojených fi rem na české straně je 3 s tím, 
že samozřejmě jako státní instituce, stejně jako všichni naši 

zemědělští diplomaté, naše služby poskytujeme všem spoleh-
livým zájemcům v ČR zdarma.

Druhým příkladem těchto projektů jsou zahraniční 
prezentace často spojené s účastí na mezinárodních vele-
trzích nebo např. s  podnikatelskou misí Ministerstva 
zemědělství. Všechny proexportní aktivity jsou plánovány 
a uskutečňovány způsobem, aby byly provázány a refl ekto-
valy konkrétní zájem českých subjektů a jejich kapacitní mož-
nosti. 

Pro přehlednost mohou české fi rmy veškeré plánované 
aktivity sledovat na webu www.eagri.cz v tzv. Proexportním 
okénku, ve kterém naleznou jak kontakty na všechny naše 
zahraniční zástupce, tak i plán budoucích projektů, přehled 
ofi ciálních účastí Ministerstva zemědělství na mezinárodních 
veletrzích a výstavách a např. i různé propagační publikace 
nebo videa k využití při prezentačních akcích nebo aktuální 
zahraniční novinky. Nově funguje od listopadu 2020 face-
booková stránka Ministerstva zemědělství „Podporujeme 
agrární export“, kde lze zhlédnout aktuální zprávy jak od 
zemědělských diplomatů, tak např. i pozvánky na v této době 
aktuální webináře se zahraničními pracovníky Ministerstva 
zemědělství nebo jiné zahraniční akce. 

Často je Ministerstvo zemědělství dotazováno na 
přínos našich akcí. Jeden projekt nebo jedna výstava však 
hned výsledek nezaručí. Na trh je třeba jezdit opakovaně 
a s obchodním partnerem je často nezbytné navázat i osobní 
vztah. Reference našich projektů máme např. v Americe, kde 
byly v souvislosti s celosvětovým boomem vaření piva v mini-
pivovarech, např. v Brazílii, významným způsobem podpo-
řeny české fi rmy se zájmem o export z tohoto sektoru (jde 
o fi rmy z oblasti výroby surovin a technologií). I přes obtíž-
nost trhu se podařilo fi rmám, které se účastnily akcí Minis-
terstva zemědělství, významně zvýšit export chmele a sladu 

Rok Počet  veletrhů

2015 3

2017 8

2019 6

Přehled počtu ofi ciálních stánků Ministerstva zemědělství 
na mezinárodních veletrzích ve třetích zemích 2015–2019

Rok Počet  žádostí

2015 18

2016 50

2017 54

2018 46

2019 63

Počet fi rem, které využily program 9.H.b 2015–2019
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A g r á r n í  d i p l o m a t é

i realizovat první zakázky na dodávku pivovarnické techno-
logie pro společnost Ambev. Vedlejším a záměrným efektem 
těchto primárně proexportních projektů je šíření povědomí 
o specifi čnosti českých produktů, v tomto případě o českém 
pivu a docílení toho, že zahraniční producenti začnou vařit 
pivo dle české receptury (dekokční metoda) a za využití čes-
kých surovin a technologií. Tento efekt je viditelný například 
v Severní Americe, kde účastníci „pivovarnických“ incomin-
gových misí v ČR organizovaných zemědělským diplomatem 
po návratu do svých domovů změnili svoji původní výrobu 
„piva amerického stylu“ na výrobu spodně kvašeného ležáku 
českého typu. S tím vzrostl jejich zájem i o české vstupní suro-
viny a technologie a logicky následovaly objednávky pro seve-
roamerický trh. K dalším úspěchům patří zvýšení exportu 
živého skotu a inseminačních dávek do Srbska a Bosny a Her-
cegoviny, ke kterému napomohla činnost zemědělského 
diplomata v  Bělehradě, nové dodávky násadových vajec 
do Ruska podpořené zemědělskou diplomatkou v Moskvě 
a schválení dalších závodů pro export mléčných produktů 
do Číny.

Úlohou státu je primárně podpora vyhledávání kon-
taktů a exportních příležitostí pro české podniky, nicméně to 
hlavní, tedy přesvědčení partnerů, že jejich produkt je kon-
kurenceschopný nebo jedinečný, je na fi rmách samotných. 
Ony musí být připraveny osobně reprezentovat a prosadit 
daný výrobek a rovněž i být vybaveny dostatečnými nástroji 
pro jeho prezentaci. V tomto jsou někdy české fi rmy pozadu 
a nedokáží se marketingově dostatečně prodat před zahra-
ničním partnerem. Mám tím na mysli především katalogy 
a prezentační materiály v příslušných jazycích nebo v sou-
časné době tolik potřebná videa pro virtuální účasti na mezi-
národních veletrzích nebo proexportních webinářích. Pro 
obchodníky-začátečníky Ministerstvo zemědělství zpraco-
valo Příručku, jak a kde nalézt základní informace týkající 
se vývozu a dovozu, protože segment agrárního obchodu se 
vyznačuje velkou specifi čností danou zejména požadavky na 
splnění tzv. sanitárních a fytosanitárních opatření.

Pokud mluvíme o podmínkách zahraničního obchodu, 
musím zmínit i bilaterální dohody EU se třetími zeměmi, 
které díky Společné obchodní politice Evropské unie platí 
i  pro Českou republiku. Takzvané dohody nového typu 

zahrnují výrazné snížení dovozních cel na obou stranách 
včetně oblasti zemědělských produktů, ambiciózní kapitolu 
Sanitárních a fytosanitárních opatření jdoucí nad úroveň pra-
videl Světové obchodní organizace (WTO), a také ochranu 
zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin. 
Mezi nejvýznamnější akty patří obchodní dohody EU s Jižní 
Koreou, Kanadou, Ukrajinou, Vietnamem, Singapurem, od 
loňského roku i s Japonskem, která významným způsobem 
zlepšila přístup evropských zemědělsko-potravinářských 
produktů na místní trh. Že tyto dohody fungují a mají efekt, je 
zřejmé např. z vývoje exportu EU do Koreje od doby platnosti 
obchodní dohody, tj. r. 2011, odkdy se vývoz zhruba zdvoj-
násobil a v případě ČR se k roku 2018 dokonce ztrojnásobil 
(v r. 2019 nastal mírný meziroční pokles).

Další zemí důležitou pro agro-potravinářský export 
je Velká Británie, která představuje osmou nejvýznamnější 
exportní destinací České republiky, a z hlediska zemí mimo 
Evropskou unii dokonce destinaci klíčovou. ČR exportuje 
do Británie zemědělské produkty a  potraviny za zhruba 
5 mld. Kč ročně (r. 2019). Nejvýznamnější část předsta-
vují tzv. zpracované produkty ve formě pečiva, cukrovinek, 
oplatek, čokolády a nápojů. Z Velké Británie dováží Česká 
republika hlavně lihoviny, krmivo pro zvířata a potravinářské 
přípravky a přísady. Celkový objem dovozu je asi o pětinu nižší 
a činí cca 4 mld. Kč. Mezi EU a Velkou Británií se v loňském 
roce podařilo dokončit jednání o obchodní dohodě, která od 
1. ledna 2021 zajistila, že v  bilaterálním obchodu neplatí 
žádná dovozní cla ani dovozní kvóty. Přesto je však Velká Bri-
tánie již tzv. třetí zemí a pro obchod s ní platí jiné podmínky 
než dříve. Ty představují pro evropské subjekty administra-
tivní i fi nanční zatížení exportu i importu. I to je důvodem, 
proč Ministerstvo zemědělství plánuje v blízké době zřídit 
ve Velké Británii zahraničního zástupce pro zemědělsko-
-potravinářský sektor, který napomůže českým subjektům 
navyknout si na nové podmínky obchodování s  tímto 
regionem.
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Česká republika má velkou výhodu dlouhé tradice 
výroby některých produktů a nápojů agro-potravinářského 
sektoru a jejich jedinečnosti v mezinárodním měřítku (pivo, 
mléčné produkty, lihoviny, cukrovinky atd.). I  přesto, že 
mimo EU exportujeme zhruba jen jednou desetinou, skýtají 
zahraniční trhy vzdálenějších destinací příležitosti spojené 
především se vzrůstající kupní silou a rostoucí spotřebou 

potravin např. v rychle se rozvíjejících ekonomikách Asie 
a Ameriky. Proto budu ráda, pokud se v budoucnu rozhodne 
více českých fi rem exportovat do třetích zemí. Já i všichni 
moji kolegové jsme připraveni jim v  tom být plně nápo-
mocni. 

 �

Agrární zahraniční obchod ČR s Velkou Briitánií

A g r á r n í  d i p l o m a t é
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Svět bez krav
PŘEDSTAVTE SI, 

ŽE SE JEDNOHO DNE PROBUDÍTE 
VE ZCELA NOVÉ REALITĚ

Dr. MITCH KANTER,
 DONALD MOORE, 

Global Dairy Platform, USA
(překlad: Ing. Jiří Kopáček, CSc., 

Českomoravský svaz mlékárenský)

Poznámka: Tento článek byl publikován v prestižním ame-
rickém odborném časopise Nutrition Today v  prosinci 

loňského roku a  pochází z  pera dvou významných repre-
zentantů celosvětové organizace Global Dairy Platform, 
jejímiž členy jsou nejvýznamnější mlékárenské společnos-
ti světa a národní mlékárenské svazy (ČMSM je též platným 
členem). Hlavním posláním této platformy je shromažďování 
důkazů o pozitivní úloze mléka a mléčných výrobků ve zdravé 
a vyvážené stravě a hledání cest a formulování závazků pro 
zodpovědnou a  udržitelnou výrobu mléčných potravin. 
Významná je proto také edukační a  komunikační role této 
organizace při obhajobě dobrého image mlékárenství. 
Uvedený článek přinášíme v plném rozsahu.

Úvod

Dojnice patří mezi zvířata, která poskytují potravu lidem 
po tisíce let. Kdyby najednou krávy již neobývaly naši pla-
netu, lidé by ztratili především klíčový zdroj vysoce kvalitních 
bílkovin a mnoha dalších živin a stejně tak by miliony lidí po 
celém světě přišly o zdroj svých příjmů, obživy a bezpečnosti. 
Ačkoli jsou krávy čistými producenty skleníkových plynů, 
dnešní zdokonalené chovatelské a  technologické postupy 
generují stále efektivnější dojnice, které mléčné odvětví při-
bližují k tomu, aby se nakonec staly jejich čistými nulovými 
producenty. V  tomto článku jsou zkoumány zamýšlené 
a nezamýšlené důsledky probuzení lidí „do světa bez krav“.

Pokud nás současná situace související s onemocněním 
COVID-19 (coronavirus disease 2019) rozšířená po celém 
světě něco naučila, je to zjištění, že dalekosáhlé změny v lid-
ském chování mohou mít velký dopad také na různé environ-
mentální ukazatele. První zprávy prokázaly významný pokles 
emisí skleníkových plynů (GHG), a to až o 25 %, zejména ve 

velkých oblastech, které jsou nejvýznamnějšími znečišťovateli 
životního prostředí, mezi které patří zejména Spojené státy 
americké, Čína a Evropská unie, a to už během prvních týdnů 
pandemie. To bylo způsobeno zejména snížením dopravy, 
odstávkami průmyslu a také současným poklesem světové 
poptávky po ropě.1) I když je jasné, že tyto krátkodobé změny 
emisí mají dopad na globální klimatické změny, je třeba 
vidět, že lidé zasvěcení do této problematiky nám budou vždy 
tvrdit, že pokud do budoucna chceme smysluplně ovlivnit 
rostoucí klimatickou krizi pozitivním směrem, bude muset 
lidstvo jako celek z dlouhodobého hlediska zcela změnit své 
dosavadní návyky. Záležitosti související například s tím, jak 
vytápíme naše domy, jaké využíváme formy dopravy, ale také 
jak a co jíme, jsou podrobovány stále důkladnější kontrole 
než kdykoli předtím a tak je to také správně. Seberefl exe je 
prvním dobrým krokem ke změnám, takže „žhavé“ debaty 
probíhající na mnoha frontách budou snad poučné, budeme-
-li se snažit pomoci naší churavějící planetě.

Spolu s rostoucím vědomím, že mnoho lidí na celém 
světě trpí kolektivní podvýživou ve všech jejích formách – od 
zakrslosti v růstu a plýtvání s potravinami primárně (i když ne 
výlučně) v rozvojových zemích až po morbidní obezitu jinde – 
mnoho zdravotnických úřadů a organizací zaujímá kritičtější 
pohled na náš globální potravinový systém a změny, které 
budeme muset provést, abychom zlepšili zdraví lidí i také naše 
životní prostředí. Rovnováha mezi lidským a klimatickým 
zdravím je jistě choulostivá a hledání řešení zůstane jednou 
z hlavních výzev 21. století.

Na pozadí těchto skutečností jsme si řekli, že by mohlo 
být zajímavé pokusit se o malý myšlenkový experiment: Co 
kdybyste se zítra probudili v jedné z epizod amerického TV-
-seriálu z padesátých let „Twilight Zone“ (Zóna soumraku), 
a najednou by byly všechny krávy na Zemi pryč? Už by nespá-
saly louky na Novém Zélandu, volně by se nepohybovaly po 
Indii a ani by již neposkytovaly obživu nomádským kmenům 
v Africe nebo Mongolsku nebo celým komunitám ve Wis-
consinu. Tato otázka se ve Spojených státech bezpochyby 
stala okrajovým politickým bojovým pokřikem, od aktivistů, 
kteří vtrhli na pódium před prezidentskými shromáždě-
ními s nápisem „Smrt mléku“, až po politiky obviňující své 
odpůrce z podněcování „světa bez krav“.

Dopady „světa bez krav“ na výživu

Pro obyvatele měst by se nejmarkantnější účinky 
projevily v obchodech s potravinami, v našich ledničkách 
a ve stravě. Mimo jiné bychom již neměli přístup k výběrům 
hovězího masa, které mnoho lidí preferuje, ale to by byl 
„příběh“ na další den. My se pro účely tohoto myšlenkového 
experimentu budeme soustředit pouze na dojné krávy (i když 
stojí za zmínku, že v některých zemích jsou velké porážky 
právě dojnic a jejich přebytek může představovat dokonce až 
50 % veškerého hovězího masa vyprodukovaného v těchto 
zemích2)).

Pokud by dojné krávy přestaly obývat naši Zemi, 
neměli bychom tudíž už přístup k mléku jako takovému ani 
k nesčetným mléčným výrobkům, které se z mléka vyrábějí. 
Nebylo by tu máslo, sýry, jogurty, kefíry nebo také mražené 
krémy a nemohli bychom připravovat ani spoustu základních 
jídel, v jejichž recepturách jsou vyžadovány mléčné suroviny, 
ať už pro jejich funkční výhody (vytváření dobré struktury či 

Mitch Kanter Donald Moore

CO BY SE ASI STALO, KDYBYCHOM SE 
JEDNOHO KRÁSNÉHO DNE PROBUDILI 

A NA TOMTO SVĚTĚ BY UŽ NEBYLY KRÁVY?
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dobrého pocitu v ústech, skvělá chuť atd.). Mléčné výrobky 
poskytují v naší stravě v průměru asi 5 % našeho energetic-
kého příjmu. Bez mléka bychom ztratili také klíčový zdroj 
minerálních látek a  vitaminů (z  nichž některé jsou sku-
tečně nedostatečně konzumovány), včetně vápníku, fosforu, 
zinku, draslíku, vitaminů A a D (v některých zemích se navíc 
mléčné výrobky vitaminem D navíc i  fortifikují), ribofla-
vinu a vitaminu B12. Přišli bychom ale především o vysoce 
kvalitní bílkoviny3) a vlastně o jeden z nejlevnějších zdrojů 
nutričně bohaté stravy v naší výživě4). A navíc, s ohledem na 
výživu dětí, je potřeba zmínit, že rostlinné alternativy mléka 
z  pohledu své nutriční hodnoty nikdy nezaplní vzniklou 
prázdnotu. Nedávný poziční dokument organizace North 
American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology 
and Nutrition5) (Severoamerická společnost pro pediatrickou 
gastroenterologii, hepatologii a výživu) potvrdil, že rostlinné 
nápoje jsou jenom chudou náhražkou mléčných výrobků, 
což například dokládá, že mandlový a rýžový nápoj obsahují 
pouze 2 %, resp. 8 % ekvivalentu bílkovin, které najdeme 
mimo dalších živin v jedné sklenici mléka. 

Všechno tedy bylo řečeno, a  proto se nabízí otázka: 
mohli bychom se uživit ve „světě bez krav“ a stále se těšit dob-
rému zdraví? Zřejmě ano, mnozí jistě, pokud by museli. Již 
dnes někteří lidé vypouštějí ze své stravy mléčné výrobky, ať 
už z osobních nebo zdravotních důvodů, například z důvodu 
alergie, a při pečlivém plánování stravy mohou i tak žít nor-
mální život.

Pro mnohé však není náhrada mléčných výrobků jinou 
zdravou stravovací složkou tak snadná, jak by se mohlo 
zdát. Mléko a mléčné výrobky jsou totiž klíčovým zdrojem 
jedné z nejkvalitnějších a nejdostupnějších bílkovin v lidské 
stravě6) a v rozvojových oblastech světa, kde jsou vysoce kva-
litní bílkoviny vzácné, mohou být mléčné výrobky doslova 
záchranou. Pro průměrného člověka ve většině vyspělých 
zemí, který žije z pohledu výživy v „prostředí hojnosti“, to 
může být obtížně uchopitelný koncept. Ale v zemích, jako je 
třeba Indie, se odhaduje, že až 70 % populace trpí určitým 
stupněm podvýživy z pohledu bílkovin a kde až 40 % pra-
covní síly zažilo v dětství zakrnění7), je tato představa až příliš 
reálná.

V rozvojových zemích, které mají přístup k bezpečným 
a  cenově dostupným mléčným výrobkům (jako například 
v Keni, Vietnamu, Kambodži, Rwandě, Bangladéši), je míra 
zakrnění a podvýživy prokazatelně nižší než v zemích, které 
se živí převážně rostlinnou a obilnou stravou8), hlavně v regio-
nech východní a jižní Afriky, jihovýchodní Asie (včetně Indie) 
a v některých částech Střední Ameriky9). Na kvalitě bílkovin 
záleží; výzkumy ukazují, že požadavky na esenciální amino-
kyseliny lze splnit při nižším kalorickém příjmu, pokud jsou 
aminokyseliny dodávány prostřednictvím vysoce kvalitních 

proteinů ve srovnání s méně kvalitními proteiny10), přičemž 
někteří vědci naznačují, že člověk může denně konzumovat 
dokonce o 20–30 % méně bílkovin, pokud budou v podobě 
mléčných výrobků než v  nutričně méně kvalitní rostlinné 
stravě na bázi obilí nebo ve veganské stravě11). Efektivnější 
využívání kalorií může mít dopad také na lepší využívání 
zemědělské půdy.

A jak obstojí argument, že krávy špatně přeměňují bíl-
koviny? Některé odhady chybně naznačují, že krávy musí 
přijímat více než 6 kg bílkovin, aby vyprodukovaly 1 kg 
člověkem stravitelného proteinu12). Je však dobré míti na 
paměti to, že krávy přijímají ve své stravě – tedy v seně, trávě, 
siláži a v jiném krmivu z pastvy – takovou potravu, která je 
pro člověka z velké části vlastně nepoživatelná a která má 
také mnohem nižší kvalitu než tu, kterou následně produkují 
krávy samotné. Ve skutečnosti se odhaduje, že zhruba 86 % 
krmiva spotřebovaného hospodářskými zvířaty není konzu-
movatelné člověkem13). V Kalifornii například krávy zkonzu-
mují ročně více než 38 milionů liber mandlových slupek, což 
je vedlejší produkt průmyslu zpracovávajícího mandle, který 
by jinak skončil na skládkách. Tímto způsobem nás krávy 
nejen „zachraňují“ před likvidací převážně nepoživatelného 
odpadního produktu, ale také nám pomohou vytvořit lidskou 
výživu typu „dva za jednoho“. Lidé tak mohou mít prospěch 
nejenom z pěstování mandlí jako poživatiny, ale navíc také 
z  mléka produkovaného kravami, které byly mandlovým 
odpadem krmeny14).

Pamatováno by mělo být také na to, že genetika a mana-
gement chovu zvířat velice pokročily a že jsou dnešní dojnice 
schopné přeměňovat nepoživatelné bílkoviny na vysoce kva-
litní, které se pak stávají cennou složkou mléka. Potvrzuje 
to výzkum, stejně tak ale i schopnost člověka chovat krávy 
efektivněji a  vytvářet pro jejich chov zdravější krmiva15), 
která se odrazí ve vyšší produkci a kvalitě mléka. Je to vlastně 
podobné, jako když s vysoce efektivním automobilem ces-
tujeme na delší vzdálenosti s menší spotřebou paliva a nižší 
intenzitou emisí. Čili efektivnější chov dojnic nám zajistí více 
mléka při menším objemu krmiv a s nižší intenzitou emisí 
(tedy metanu). Tato situace se jistě liší region od regionu. 
Dojnice v Severní Americe, Evropě a Oceánii jsou efektivnější 
a produkují podstatně více mléka na jednotky vyprodukova-
ných skleníkových plynů než krávy v jiných částech světa16). 
Tato situace se nepochybně v budoucnu ještě zlepší, protože 
i rozvojové země postupně do chovu zavedou nové techno-
logie, které se stanou dostupnějšími. To vše v  konečném 
důsledku významně zlepší globální environmentální stopu 
celého mlékárenství. 

Důsledky „světa bez krav“ 
na životní prostředí

Co říkáte představě, že pokud již nebudou krávy na pas-
tvinách, tak že tím získáme po celém světě další miliony akrů 
půdy, na kterých bychom mohli pěstovat plodiny? Pravdou 
ale je, že zhruba 70 % půdy, která se v současné době celosvě-
tově využívá k chovu krav, jsou trvalé travní porosty17), což je 
takový typ půd, které by kvůli topografi i, bonitě půdy nebo 
jiným faktorům za žádných okolností nemohly sloužit k pěs-
tování plodin. Odhaduje se ale, že pouze 3 % půdy ve světě 

ODHADUJE SE, ŽE POUZE ASI JENOM 
3 % PŮDY DNES CELOSVĚTOVĚ VYUŽÍVANÉ 

K CHOVU DOJNIC BY BYLO MOŽNÉ 
POTENCIÁLNĚ VYUŽÍT JAKO ORNOU PŮDU.
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dnes využívané dojnicemi by mohlo být potenciální ornou 
půdou18). Pokud by tedy krávy z naší planety zmizely, velká 
část půdy, která je v současné době součástí živého a pro-
duktivního potravinového systému, by se v podstatě stala 
neproduktivní a/nebo silně závislá na vyrobených hnojivech 
(na rozdíl od kravského hnoje, který může účinně hnojit 
pole), aby bylo dosaženo půdy ke smysluplnému pěstování 
plodin.

Mnoho ekologů poukazuje na to, že kdyby již krávy 
neexistovaly, zbavili bychom se klíčového zdroje sklení-
kových plynů. A  i když je pravdou, že krávy jsou zdrojem 
metanu, oxidu dusného a oxidu uhličitého (CO2) v životním 
prostředí, je třeba množství a typ skleníkových plynů pro-
dukovaných dojnicemi vnímat lépe v  kontextu celkových 
emisí skleníkových plynů ze všech zdrojů. Je potřeba také 
uvést, že způsob, jakým je produkce skleníkových plynů 
vyjadřována, může mít velký dopad na to, jak je zvíře nebo 
živočišný druh vnímán coby hrozba pro životní prostředí. 
Pokud jsou intenzity emisí vyjádřeny na kilogram proteinu, 
který zvíře vytvoří (spíše než častěji používaný kg-ekviva-
lent CO2, který nezohledňuje nutričně hodnotné výrobky zís-
kané z mléka), dojnice v tomto směru vycházejí vcelku dobře, 
podobně jako u produkce vepřového nebo kuřecího masa, 
než tomu je u většiny malých přežvýkavců nebo masného 
skotu.

Celosvětově produkuje zemědělství jako celek 24 % 
emisí skleníkových plynů, přičemž z nich připadá na mlé-
kárenství pouhých 2,7 % (resp. 3 %, pokud vezmete v úvahu 
další produkci skleníkových plynů, když starší krávy již 
nejsou schopny účinně produkovat mléko a jsou „obětovány“ 
na maso) 16). Podle údajů výroční americké a světové zprávy 
za rok 2016 sestavené Americkou agenturou pro ochranu 
životního prostředí (EPA) z roku 201619), 20) vytváří dopravní 
sektor ve Spojených státech přibližně 28 % emisí skleníko-
vých plynů (celosvětově se doprava podílí 14 %), energetika 
přibližně 28 % (25 % globálně) a průmysl přibližně 22 % (21 %
globálně). EPA dále odhaduje, že ve Spojených státech je 
dopad zemědělství na produkci skleníkových plynů dokonce 
nižší, než jsou globální odhady; celé americké zemědělství se 
na produkci skleníkových plynů podílí pouze 9 % a živočišná 
výroba z toho jen 3,9 %. V důsledku toho představuje výroba 
energie ve Spojených státech (zahrnující výrobu elektrické 
energie a  tepla, dopravu, zpracovatelský průmysl a  další 
odvětví) zhruba 4 až 6krát více emisí skleníkových plynů než 

zemědělství. Celosvětově se tento poměr blíží 3 : 121). Je tedy 
zcela zřejmé, že podíl mlékárenství na celosvětových emisích 
skleníkových plynů, i když není bezvýznamný, je mnohem 
nižší než u odvětví s vyššími emisemi.

Za zmínku stojí také často přehlížená a nepochopená 
otázka druhů skleníkových plynů emitovaných jednotlivými 
zdroji uhlíku. Podle řady odborníků na životní prostředí 
je srovnání skleníkových plynů pocházejících od hospo-
dářských zvířat proti emisím z  fosilních paliv tak trochu 
jako srovnávat jablka s hruškami. Primárním skleníkovým 
plynem produkovaným hospodářskými zvířaty je metan, 
plyn sice silný, ale s relativně krátkou životností, protože se 
v atmosféře poměrně rychle rozkládá. Oxid uhličitý, hlavní 
plyn z fosilních paliv, má tendenci se hromadit v atmosféře 
a vytvářet oteplovací účinek ještě po desetiletí od jeho emito-
vání. Z dlouhodobého hlediska je těžba a spalování fosilních 
paliv většinou považováno za mnohem škodlivější životnímu 
prostředí než metan produkovaný hospodářskými zvířaty, 
z něhož se nakonec podstatná část rozloží nebo recykluje 
v atmosféře.

Symbiotický vztah, který existuje mezi krávou a půdou, 
pokud jde o cyklování uhlíku a management nutrientů, je 
často nedoceněný. Tráva a listí, na kterých se pasou krávy, 
slouží jako uhlíkový „odpadkový koš“, který může izo-
lovat většinu uhlíku produkovaného kravami22), ale k tomu 
také produkce kravského hnoje, která je sama zdrojem 
sekvestrace uhlíku, pokud se vrací zpět do zemědělské půdy, 
čímž můžeme uhlík dále uchovávat. Jedna kráva vytvoří 
zhruba 64 l (17 galonů) močůvky denně, což je dostatečné 
množství hnojiva pro růst přibližně 38 kg (84 lb) rajčat. Bez 
krav by se zemědělci museli ještě více spoléhat na syntetická 
hnojiva, která pomáhají jejich plodinám růst, nikoli na opti-
mální situaci z hlediska životního prostředí (ve skutečnosti 
mnoho emisí zahrnutých do výpočtu skleníkových plynů pro 
mléčné výrobky pochází z  příspěvku využití syntetických 

STÁLE ROSTOUCÍ MNOŽSTVÍ DŮKAZŮ 
POTVRZUJE SKUTEČNOST, ŽE METAN, 

TEDY PRIMÁRNÍ SKLENÍKOVÝ PLYN 
PRODUKOVANÝ KRAVAMI, MÁ VÝRAZNĚ NIŽŠÍ 

OTEPLOVACÍ POTENCIÁL NEŽ CO2, KTERÝ 
VZNIKÁ SPALOVÁNÍM FOSILNÍCH PALIV.
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hnojiv). Novější technologie, jako jsou systémy anaerobního 
rozkladu, dále umožňují zemědělcům a dalším podnikatelům 
vyrábět elektřinu z hnoje a pohánět osobní a nákladní auto-
mobily. „Svět bez krav“ by nás připravil o tento často nedo-
ceněný zdroj energie stejně jako o organická hnojiva a živiny, 
které produkuje.

Můžeme se provokativně ptát, proč hospodářská zví-
řata, která jsou zdrojem lidské výživy a dalších vlastností pro 
udržení života, jsou často označována za „pachatele“ sklení-
kových plynů, zatímco jiné živočišné druhy, jako třeba koně 
a domácí mazlíčci, jsou vnímány jako bezproblémové? Ve 
Spojených státech žije 9 milionů dojnic a koní23), ale více než 
160 milionů psů a koček a odhaduje se, že tato masožravá 
stvoření konzumují přibližně o 30 % více potravin a produ-
kují o 30 % více výkalů nežli lidé. Odhaduje se také, že kočky 
a psi produkují přibližně 64 milionů tun metanu a oxidu dus-
ného ročně. Většina milovníků domácích mazlíčků by však 
nikdy neuvažovala o důsledcích života ve světě bez koček 
a psů.

Nechceme umenšovat význam toho, že jsou krávy 
v  současné době čistými producenty skleníkových plynů. 
Ale díky účinné plemenářské práci a chovu efektivnějších 
dojnic, lepším postupům ve farmaření a  nástupu nových 
technologií, které mohou snížit množství emitovaných skle-
níkových plynů a  zvýšit množství uhlíku, který je uložen 
v  půdě, vypadá budoucnost chovu hospodářských zvířat 
a jeho dopad na životní prostředí slibně. Při správném far-
mářském managementu pak neexistuje důvod, proč by se 
mlékárenství nemohlo v příštích několika desetiletích stát 
čistým producentem nulového uhlíku, což je situace, která by 
zajistila přijatelnější systém pro lidi a přežvýkavce, jako jsou 
krávy, aby mohli na Zemi žít ve vzájemné symbióze.

Kulturní a ekonomické dopady 
„světa bez krav“

A konečně, místem, kde by lidé nejnaléhavěji pocítili 
dopad „světa bez krav“, jsou zejména venkovské oblasti, 
kde jsou krávy součástí krajiny a kde slouží jako primární 

zdroj příjmu a klíčový kulturní kontakt pro komunitu. Tyto 
regiony existují převážně v rozvojových zemích (tj. v Indii, 
Rwandě, Tanzanii, Keni, Bangladéši), ale nikoli výlučně (tj. 
ve Francii, Spojených státech, Číně, na Novém Zélandu). 
Zhruba 600 milionů lidí na celém světě žije na přibližně 
133 milionech mléčných farem, které jsou většinou velmi 
malé a které mají v průměru pouze 2 až 3 dojnice. Dalších 
400 milionů lidí v těchto zemědělských komunitách i mimo 
ně získává živobytí z mlékárenského průmyslu. Dokážete 
si nyní představit dopady na celá města a regiony, pokud 
by krávy zmizely z krajiny? Komunity, které se spoléhají na 
krávy, by ztratily živost, stejně jako „pojistku“ proti časté 
neúrodě některých plodin nebo jiným katastrofám, které 
vyžadují snadný přístup k jídlu nebo penězům. A v oblastech 
rozvojového světa, kde mají ženy jen málo příležitostí vlastnit 
půdu, ale mohou naopak vlastnit hospodářská zvířata, a kde 
mléčné farmy poskytují ženám šanci rozvíjet a vést podniky 
a generovat denní peněžní tok, by tyto možnosti byly výrazně 
omezeny. V současné době řídí po celém světě mléčné farmy 
na 37 milionů žen a mléčný sektor zaměstnává zhruba dal-
ších 80 milionů pracovníků ženského pohlaví. Lidé, kteří 
žijí v „nemlékařských“ a převážně západních zemích, často 
takové problémy nedoceňují a přehlížejí, ale jejich důsledky 
jsou skutečné.

Vzhledem k tomu, že se světová populace do roku 2050 
přiblíží k 10 miliardám obyvatel, bude zapotřebí vyprodu-
kovat ještě více vysoce kvalitních bílkovin a dalších plno-
hodnotných zdrojů potravin a „prémiovějších“ než kdykoli 
předtím. Jak bychom napravili chyby ve výživě, pokud 
bychom žili ve „světě bez krav“? Jednoduše řečeno, nebylo 
by to vůbec snadné. Dokonce i renomovaní autoři nedávné 
zprávy EAT-Lancet, dokumentu, který se má stát globálním 
plánem toho, jak by lidé měli v budoucnu žít a jíst, aby si udr-
želi své zdraví a zachovali životní prostředí, naznačují, že při 
absenci mléčných výrobků a jiných potravin získávaných ze 
zvířat by lidé museli užívat doplňky stravy, aby vůbec vyrov-
nali nedostatek výživy z rostlinné stravy.

Závěr

Jak by tedy vypadal „svět bez krav“? Pozitivní je, že 
emise skleníkových plynů mohou být nižší. Stále více pro-
ducentů mléka a mléčných výrobků po celém světě přijímá 
závazky ke snižování emisí skleníkových plynů s  využí-
váním kombinací lepších krmiv a krmivové politiky, využí-
váním hnoje a hnojiv, inteligentnějšími způsoby využívání 
energií na farmě a  zlepšováním zdraví zvířat a  chovatel-
ských postupů, i když efekt z těchto modernizací se může 
v budoucnu snížit. A i když všichni usilujeme o to, abychom 

NOVÉ TECHNOLOGIE A NOVÉ FAREMNÍ 
POSTUPY MOHOU ZNAMENAT CHOV 
„EFEKTIVNĚJŠÍCH“ DOJNIC, KTERÉ 

VYPRODUKUJÍ VÍCE MLÉKA NA JEDNOTKU 
EMITOVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ.

Ing. Kopáček (vpravo) se spoluautorem článku Donaldem 
Moorem na  kongresu v Japonsku
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se stravovali udržitelněji, je třeba si připomenout, že je 
hloupé si myslet, že např. volba cizrny, která do obchodu 
„přeletěla“ z druhé poloviny světa, je lepší volbou než sýr 
z místního zdroje.

Negativní stránkou je, že „svět bez krav“ by nám nepo-
chybně ztěžoval adekvátní nasycení rostoucí globální popu-
lace. Ekonomiky a kultury celých komunit, států a zemí by 
nesmírně utrpěly, kdyby byl odstraněn tento důležitý zdroj 
příjmů a zabezpečení. Už by neexistovaly potraviny, které 
zajišťují stravu a požitek z nich mnoha lidem.

Pokud hledáme kreativní způsoby, jak v  budoucnu 
zajistit pro lidstvo potraviny při minimálním dopadu na 
životní prostředí, musíme se nejdřív ujistit, že „nevylé-
váme s vaničkou dítě“. Omezení toho, co je po tisíce let 
formou vysoce kvalitní výživy a  způsobu života milionů 
lidí, by pravděpodobně nenastalo bez nezamýšlených 
důsledků. Pokud nás pandemie COVID-19 cokoli naučila, 
pak je to skutečnost, že můžeme v krátké době se změnou 
našich návyků ve využívání energií dosáhnout velkých 
změn v globálních emisích skleníkových plynů. To nazna-
čuje potřebu usilovat o významné změny také v živočišné 
výrobě, což je určitě důležité, nicméně potřebné změny 
v  jiných sektorech budou muset být zřejmě ještě naléha-
vější.

Ačkoli mlékárenský průmysl (stejně jako jiná odvětví 
přispívající ke globálním emisím) má před sebou hodně 
práce, „Svět bez krav“ si bude lepší ponechat pouze jako epi-
zodu z již zmíněného science-fiction seriálu „Twilight Zone“, 
a nikoli jako velice nepříjemnou reality show. Náklady/pří-
nosy a ztráty mlékárenství – tohoto důležitého zdroje výživy 
a ekonomické a kulturní stability – by pro nás byly nesmírně 
vysoké.

Poznámka na závěr

Uváděné literární odkazy jsou k dispozici u překlada-
tele.

 
�

4 37 000 hektarů  2,6 milionu tun řepy
300 000 tun cukru 550 000 hl pitného lihu

Informace o autorech

Dr. Mitch Kanter je technickým ředitelem orga-
nizace Global Dairy Platform se sídlem v Rosemontu 
v Illinois. Během své 30leté kariéry v potravinářství 
a zemědělství působil v několika průmyslových odvět-
vích v různých technických vedoucích pozicích nad-
národních společností a organizací. Dr. Kanter zahájil 
svou kariéru na akademické půdě, kde působil jako 
docent na Washington University School of Medicine 
v St. Louis a doposud je současně docentem na Uni-
versity of Minnesota.

Donald Moore je od roku 2010 výkonným ředi-
telem organizace Global Dairy Platform se sídlem 
v Rosemontu v Illinois. Předtím působil ve vedoucích 
funkcích v oblasti marketingu a strategického roz-
voje několika významných světových mlékárenských 
společností, kam přešel z  pozice generálního ředi-
tele největší novozélandské poradenské a informační 
agentury. 
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Na našich 12 otázek 
odpovídá:

 
PATRIK  DOJČINOVIČ,

výkonný ředitel Tesco Stores ČR a. s.

1. Společnost Tesco Stores ČR a. s. působí na našem trhu od 
roku 1996. Letos tedy oslavíte čtvrt století na českém trhu. 
Jakým vývojem tento silný obchodní řetězec za tu dobu 
prošel? Mohl byste charakterizovat důležité mezníky, které 
vedly k tomu, že značka Tesco patří u nás k velmi renomo-
vaným fi rmám? A jakou roli na této cestě sehrál OD Máj?

Na českém trhu působíme již 25 let a za tu dobu jsme 
se stali nedílnou součástí každodenního života milionů 
Čechů. Na český maloobchodní trh, jsme přinesly řadu 
inovací – samoobslužné pokladny, věrnostní systém, Club-
card nebo online nakupování. Během našeho fungování na 
českém trhu jsme zažili období velkého rozmachu, což pla-
tilo pro celý maloobchodní trh, a nové obchody se oteví-
raly téměř každý týden. Pak došlo ke konsolidaci na trhu 
a momentálně patří český trh k  těm nejkonkurenčnějším 
v rámci celého světa. Těší nás, že můžeme širokou nabídkou 
našich produktů a služeb uspokojovat potřeby všech našich 
zákazníků. 

Za posledních 10 let jsme investovali 18 miliard Kč do 
budování a  rozvoje naší sítě více než 180 prodejen Tesco 
a více než 120 franšízových prodejen Žabka, našich distri-
bučních center a více než 10 000 zaměstnanců. 78 % našeho 
obratu se vrací zpět k našim dodavatelům a zaměstnancům. 
Jen něco málo přes 15 % jde na servisní, provozní, fi nanční 
a daňové náklady, zatímco zisk činí 5 %.

Naši mezinárodní síť používáme také k  poskytování 
příležitostí pro místní dodavatele, aby mohli exportovat své 
výrobky, přičemž v roce 2019 činil celkový vývoz zboží do pro-
dejen Tesco mimo Českou republiku 5 miliard Kč.

Hrajeme klíčovou roli i  v  oblasti boje proti plýtvání 
potravinami a  od roku 2016/2017 se nám podařilo snížit 
množství potravinového odpadu o 66 %. Za uplynulý rok 
Tesco darovalo 6314 tun potravin lidem v nouzi prostřed-
nictvím pokračujícího partnerství s potravinovými bankami 
nebo jako krmivo pro zvěř. Konkrétně potravinovým bankám 
darovalo 1188 tun, což představuje přes 2,7 milionu porcí 
jídla. Zároveň dlouhodobě podporuje i  lokální komunity 
a např. za 8 kol našeho grantového programu jsme podpořili 
již 1620 organizací částkou 31 660 000 Kč.

Obchodní dům Máj byl symbolem nakupování od svého 
otevření. I pro nás představoval v minulosti vlajkovou loď. 
Jak se vyvíjela situace v nákupním chování našich zákaz-
níků, tak se měnila i naše strategie v oblasti provozování 
obchodních domů. Rozhodli jsme se, že obchodní domy 
odprodáme a budeme se soustředit na jiné formáty našich 
prodejen. A platí to i pro obchodní dům Máj. Sice už nejsme 
majitelem budovy, ale stále v ní provozujeme náš potravi-
nový obchod, který se dlouhodobě těší velké přízni zákaz-
níků.

2.  Hypermarkety, supermarkety, síť obchodních domů a dal-
ších prodejen. To je nynější prodejní struktura vaší spo-
lečnosti. Mohl byste tento výčet doložit počty příslušných 
prodejních jednotek na našem území? A současně sdělit, na 
které prodejní celky kladete nejvyšší důraz a kterým směrem 
se bude v dalším období Tesco Stores pod Vaším vedením nej-
více ubírat? A jsou v tomto výhledu zahrnuta i menší města 
i obce?

Síť našich obchodů se vyznačuje velkou pestrostí, 
máme zastoupené malé formáty v podobě Expresů (39 pro-
dejen) a  supermarketů (57 prodejen), vedle toho máme 
kompaktní hypermarkety s prodejní plochou do 3000 m2 
(52 prodejen) až po velké hypermarkety (35 prodejen). 
Zároveň pod Tesco spadá i  franšízingový model obchodů 
Žabka, kterých máme více než 120. I díky této různorodosti 
jsme schopni vyjít vstříc přáním a  potřebám všech typů 
zákazníků. K tomu je třeba ještě připočíst náš online. Za 
poslední roky jsme prošli náročnou transformací a nyní se 
nacházíme ve fázi růstu, v novém fi nančním roce 2021/2022 
plánujeme nastartovat kompletní obnovu obchodů, které 
byly postaveny na začátku našeho podnikání v  České 
republice tak, abychom zákazníkům poskytli lepší kom-
fort a zážitek z nakupování. Budou se otevírat i další nové 
obchody, a  to jak pod značkou Tesco, tak i  pod značkou 
Žabka. Stranou nezůstanou ani menší města, kde mají tyto 
obchody potenciál a je po nich poptávka.

3.  Potraviny. Jaký tvoří podíl vašeho celkového prodeje? Jak 
hodnotíte úroveň, tedy spíš jakost potravin českého původu? 
A  jak vidíte spolupráci s  našimi českými potravinářskými 
dodavateli? Nynější diskuse a  snahy centra vstupovat do 
vztahů mezi obchodem a výrobci, tedy limitovat podíl impor-
tovaných výrobků na našem trhu, hodnotíte jak? 

Jsme maloobchod s  potravinami, prodej potravin je 
srdcem našeho podnikání. Dlouhodobě chceme být super-
market, který slouží všem našim zákazníkům cenově 
dostupnými, vysoce kvalitními, zdravými a  udržitelnými 
potravinami. Spolupracujeme s více než 600 českými doda-
vateli, včetně 177 dodavatelů čerstvých produktů a 445 doda-
vatelů potravin. Jedná se o dodavatele od místních pekáren 
dodávajících zboží do obchodů v okolí až po větší dodavatele 
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zeleniny, kteří zásobují všechny naše středoevropské obchody. 
K tomu, abychom našim zákazníkům nabízeli kvalitní české 
potraviny, žádnou regulaci opravdu nepotřebujeme. Zároveň 
je potřeba si uvědomit, že existuje také řada potravin, ve kte-
rých Česká republika při nejlepší vůli není soběstačná. Pokud 
bychom například okurky nebo salát nemohli dovážet ze 
zahraničí, nebudeme mít brzo co prodávat.

4. A  co říkáte pojmům dvojí kvalita potravin, ale vlastně 
i u dalšího zboží dováženého ze států EU? Zakládá se podle 
Vás tato „dualita“ na pravdě? A k tomu ještě poznámka. Má 
se stát plést do obchodních vztahů legislativně svéprávných 
fi rem? 

To, že jsou některé značkové výrobky uzpůsobeny jed-
notlivým trhům, už dnes nezpochybňují ani jejich výrobci. 
Evropskou komisí publikovaná studie jasně ukázala, že 
problém dvojí kvality je problémem výrobců, kteří jediní 
nesou odpovědnost za rozhodnutí vyrábět různé verze svých 
výrobků. Oni za kvalitu výrobků primárně zodpovídají a my 
od začátku Ministerstvu zemědělství říkáme, že není fér 
sankcionovat obchodníka za něco, co nemůže ovlivnit. 

5. Nynější snaha vlády určit podíl tuzemských potravin, tedy 
jak se říká nepřesně „českých“, prodávaných na našem trhu 
je pokračování již dříve proklamované snahy pomoci naší 
zemi. Jak vidíte tento problém Vy? 

Návrh stanovit povinný podíl českých potravin v obcho-
dech je pro nás z řady důvodů neakceptovatelný a já doufám, 
že si i zákonodárci začínají uvědomovat, jaký legislativní pas-
kvil z novely zákona o potravinách vyšel. Proti jsou obchod-
níci, potravináři, vinaři, za doslova toxickou ji označují 
dokonce i soukromí zemědělci. Jakákoliv snaha nařizovat, 
co se má a nemá prodávat, výrazně omezí možnost výběru, 
povede k  nezanedbatelnému zdražení a  poklesu kvality. 
Navíc, podle schválené novely se potravinové kvóty vztahují 
na procenta prodaných českých potravin, což je v praxi téměř 
nemožné kontrolovat. Neumíme si představit, že bychom 
nutili zákazníky kupovat české potraviny, i když budou dražší 
nebo méně kvalitní. Nejvíce by na tuto legislativní úpravu 
doplatili spotřebitelé. Zájmem společnosti Tesco samozřejmě 
je podporovat naše lokální dodavatele. Využíváme naši mezi-
národní síť k tomu, abychom jim poskytli příležitost expor-
tovat své výrobky na zahraniční trhy, na nichž Tesco působí. 
V roce 2019 takto bylo exportováno mimo Českou republiku 
prostřednictvím naší fi rmy zboží ve výši 5 miliard Kč. Budo-
vání partnerství s dodavateli je hlavní součástí poskytování 
těch nejlepších možností výběru a kvality našim zákazníkům. 
Myslet si, že toto lze vynutit zákonem, je minimálně naivní.

6. Prodej ve vašich obchodech je silně ovlivněn současným 
bojem proti virové nákaze. Potraviny se prodávat nejen 
smějí, ale naštěstí musí. Změnila se forma jejich nabídky? 
A  jaká je celková strategie vaší společnosti v  této době? Je 
velkou ztrátou zmrazení prodeje většiny průmyslového zboží? 
A nemusí se obávat spotřebitelé zvyšování cen těch výrobků, 
které prodávat lze, když jsou všechna povinně přijatá opat-
ření nesmírně nákladná? 

Naší absolutní prioritou je zajistit, aby mohli všichni 
v obchodech Tesco bezpečně nakupovat a pracovat. V našich 
obchodech dodržujeme všechna platná nařízení v boji proti 
covidu. Vše pravidelně dezinfikujeme a  dbáme na nošení 
roušek i  dodržování dvoumetrových rozestupů. V  rámci 
důrazu na bezkontaktní nákup upozorňujeme na naši službu 
Scan&Shop, díky které mohou zákazníci nakupovat rovnou 
do svých tašek. Dalším obrovským pomocníkem v boji za bez-
pečnější nakupování jsou také služby Tesco Online nákupy 

a Tesco Zásilka. Díky nim mohou zákazníci nakupovat online 
z pohodlí svého domova. Plně si uvědomujeme naši odpověd-
nost při zásobování obyvatel Česka potravinami. Děláme vše 
pro to, abychom mohli všem zákazníkům za každých okol-
ností přinášet potraviny a všechny potřebné výrobky. Z našeho 
distribučního centra Tesco v Postřižíně denně putují čerstvé 
i trvanlivé potraviny do každého z více než 180 obchodů Tesco 
v celé České republice. Snažíme se chovat maximálně odpo-
vědně, k tomu vedeme i všechny naše zaměstnance, protože 
to je jediná cesta, jak úspěšně překonat toto náročné období. 

7. Internetový obchod. Byli jste jedním z  prvních řetězců, 
který začal prodávat formou internetového prodeje, a v této 
oblasti máte velké zkušenosti. Jak vypadá nynější podíl pro-
dávaných výrobků přes elektronické objednávky? A  to jak 
u potravin, tak i průmyslového zboží. Jsou vaše nynější cel-
kové tržby vyšší, anebo by byly menší, kdyby internetový 
obchod neexistoval? 

Tesco vstoupilo na český online trh v roce 2012 jako 
vůbec první hráč. Online prodej potravin byl v té době ještě 
v plenkách a povědomí o této možnosti bylo také velmi malé. 
S postupným příchodem konkurence se zvedalo i všeobecné 
povědomí. V jeden okamžik se ukázalo, že na trhu bylo až 
příliš mnoho hráčů a došlo ke konsolidaci trhu. Současná 
situace zase ukázala, jaký může mít prodej online potravin 
potenciál a řada fi rem by na něj ráda vstoupila.

Naše nabídka využívající všech kanálů (omni-chan-
nel) včetně internetového obchodu znamená, že jsme pro 
zákazníky dosažitelní po celé zemi, což se ukázalo jako velká 
konkurenční výhoda. Navíc ceny jsou stejné v kamenných 
obchodech i na on-line shopu, a to včetně akčních nabídek. 
Je třeba tedy všechny naše prodejní kanály vnímat jako kom-
plementární. V současnosti je služba Tesco Online nákupy 
dostupná pro více než 6,1 milionu zákazníků v Česku. Podíl 
této služby byl v minulosti od 1 do 2 %, za poslední rok ale 
podíl narostl a je přes 5 %.

8. Ale vraťme se k potravinám. A konkrétně k pekařskému 
řemeslu. Na podzimním vyhlášení pekařské soutěže „Chleba 
roku 2020“ jste byl v Břevnovském klášteře osobně přítomen. 
A z Vaší strany bylo vyhlášeno, že vítězné chleby budou pro-
dávány ve vašich prodejnách s tímto marketingovým argu-
mentem. Jak s  odstupem několika měsíců tento obchod 
pokračuje? A měl ze strany spotřebitelů odpovídající odezvu?
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Již od začátku našeho působení na českém trhu se pro 
nás podpora lokálních dodavatelů stala klíčovou aktivitou. 
S našimi dodavateli jsme navázali trvalé vztahy a 55 % našich 
současných dodavatelů s námi spolupracuje po dobu nej-
méně 5 let. Platí to i v případě podpory Svazu pekařů a cuk-
rářů v  České republice, strategickým partnerem soutěže 
Chléb roku jsme již 11 let. Líbí se nám spojení, kdy výrobci 
a obchod se spojí a společně propagují tradiční řemeslo a kva-
litní chléb, který se snaží nabídnout co největšímu množství 
spotřebitelů. O tom, že oceněné chleby patří mezi vyhledá-
vané zboží ze strany zákazníků, svědčí jednoznačně i prodejní 
čísla. Za dobu této spolupráce jsme již prodali miliony kusů 
oceněných chlebů. 

9. Vaše společnost zajišťuje řadu dalších obchodních aktivit. 
Nabízíte značkové oblečení módní značky F&F, provozujete 
síť čerpacích stanic s pohonnými hmotami nebo virtuálního 
operátora Tesco Mobile. Můžete uvést, jaký je o tyto produkty 
a služby zájem?

Všechny tyto služby jsou přidanou hodnotou pro naše 
zákazníky a těší se jejich velké oblibě. Módní značka F&F 
představuje skvělý poměr mezi cenou a kvalitou, refl ektuje 
aktuální módní trendy a nabízí širokou a dostupnou nabídku 
orientovanou hodně na dětský a dámský sortiment. 17 čer-
pacích stanic Tesco, které jsou umístěny u našich velkých 
hypermarketů napříč republikou, nabízí kvalitní pohonné 
hmoty za bezkonkurenční ceny. Virtuální operátor Tesco 
Mobile pak výborně doplňuje tyto služby a je skvělou proti-
váhou k  velkým operátorům. Zákazníkům totiž dokáže 
nabídnout typy služeb, které vyhledávají, tedy možnost dobí-
jení kreditu bez nutnosti závazků, případně výhodné datové 
balíčky, a to navíc s možností využití věrnostních bodů Club-
card při nákupu kreditu. 

10. Dalším velmi zajímavým obchodním artiklem společnosti 
Tesco Stores a. s. jsou hotovostní služby vašim zákazníkům 
a splátkový prodej. Jak tento systém funguje? Čím pak vaši 
„dlužníci“ ručí za tyto svoje závazky?

V současné době poskytují Tesco fi nanční služby úvě-
rové produkty, mezi které patří kreditní karta, u  které 
zákazníci dostávají zpět odměny formou Clubcard bodů. Nej-
atraktivnějším benefi tem jsou 4 % zpět při nákupu potravin. 
Dalšími produkty jsou hotovostní úvěry, kde poskytujeme 
půjčky a konsolidace úvěrů. Sloučením více úvěrů do jednoho 
klientům poskytuje úsporu na poplatcích, snížení měsíční 
splátky nebo úrokové sazby, případně zkrácení doby splácení. 
Současně má klient mnohem méně „papírování“ a adminis-
trativy spojené s placením úvěru. Každý klient prochází tzv. 
schvalovacím procesem, na jehož konci je produkt klientovi 
schválen za určitých daných podmínek nebo zamítnut, pokud 
jsou k tomu objektivní důvody. Vždy se hodnotí riziko tak, aby 
klient byl schopen dostát svým závazkům a předešlo se pří-
padným problémům vyplývajícím z jejich nesplácení. 

Úvěry jsou neúčelové (lze je tedy použít na nákup jakého-
koliv zboží nebo služeb) a nezajištěné (klient neručí žádným 
majetkem). Pro sjednání produktů z nabídky Tesco fi nanč-
ních služeb, jejichž poskytovatelem je Home Credit, a. s.,
stačí obvykle pouze občanský průkaz a případně potvrzení 
o výši příjmů od zaměstnavatele.

11. Velkou pozorností zaměstnavatelů je péče o  zaměst-
nance. Je důležité si umět zajistit jejich dostatek, jejich pro-
fesní zdatnost, ale i  hlavně věrnost. Jaká je personální 
politika vaší společnosti? Daří se vám při dnešním tlaku na 
výši výdělku a existujícímu nedostatku pracovníků mít v této 
oblasti výsledky odpovídající Vašim představám?

Máme téměř 10 000 zaměstnanců rozdělených mezi 
prodejny, distribuční centra a naši centrálu. Patříme mezi 
největší soukromé zaměstnavatele v ČR. Za účelem náboru 
a udržení zaměstnanců nabízíme atraktivní balíček benefi tů, 
který je vůči našim zaměstnancům spravedlivý. Od 1. čer-
vence 2020 došlo k navýšení základní tarifní měsíční mzdy 
v průměru o 5 %. Nárůst mezd se týkal všech zaměstnanců 
na provozních pozicích a distribučním centru. Za posled-
ních pět let jsme investovali více než 1 miliardu Kč do platů 
našich zaměstnanců v prodejnách a distribučních centrech. 
Mezi naše mimoplatové benefity patří každoroční slevy 
na nákup v obchodech Tesco, fl exibilní uspořádání práce 
a rovněž zlevněné smlouvy na telefon a fi nanční služby.

Práce našich zaměstnanců si velmi vážíme, sehrávají 
klíčovou roli při potravinové obslužnosti obyvatel v České 
republice. Jejich práci v době pandemie jsme ocenili a vypla-
tili jsme speciální bonusy zaměstnancům v  první linii na 
obchodech a distribučním centru, konkrétně se jednalo o tři 
měsíce – březen, duben a prosinec. Zároveň jsme chránili 
nejzranitelnější skupiny našich zaměstnanců, kterými jsou 
kolegyně a kolegové starší 65 let, těhotné a zaměstnanci se 
sníženou imunitou, kterým by COVID-19 mohl způsobit 
zdravotní komplikace. Těmto skupinám jsme proto nabízeli 
možnost vzít si placené volno. 

Hodláme být různorodým zaměstnavatelem a  pod-
porovat inkluzivní pracovní prostředí. V  roce 2019 jsme 
podepsali Chartu rozmanitosti („Diversity Charter“), což 
je mezinárodní iniciativa podporovaná Evropskou komisí, 
která nás zavazuje k přijetí opatření na podporu rovnosti 
a rozmanitosti na pracovišti. Velmi nás proto těší, že prů-
zkum mezi zaměstnanci odhalil, že 76 % našich českých 
kolegů si myslí, že společnost Tesco je skvělé místo pro práci.

12.  Každý vysoce postavený manažer bývá pohlcen do své 
práce a  na odpočinek a  nabrání nových sil nemá mnoho 
času. Mohl byste prozradit, jaké jsou Vaše koníčky a jestli si 
na nezbytnou relaxaci umíte udělat čas?  

Každý vysoce postavený manažer by měl chápat, jak 
důležité je umět nechat mysl odpočinout, právě z důvodu, 
aby mohl být efektivní a pro svůj tým také přínosem. Člověk 
se tomu učí celý život. Dnes již dokážu posoudit, kdy si mohu 
relax dovolit a kdy je potřeba jet na vyšší obrátky. Mezi mé 
koníčky patří čas strávený s rodinou, běh v lese, jízda na kole, 
lyžování a nově také agility s naším výmarským ohařem. Čím 
více možností máte, tím lépe se vám relaxuje, protože tělo 
a mysl mnohdy potřebuje něco jiného.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�

Patrik Dojčinovič (44) 

Má řadu zkušeností z  mezinárodních společností, 
působil např. v  Mc´Donalds. Do společnosti Tesco 
nastoupil v  roce 2006. Začínal jako oblastní ředitel, 
poté zastával řadu dalších funkcí, vedl komerční oddě-
lení a řídil množství středoevropských projektů, od roku 
2018 je na pozici výkonného ředitele pro ČR. Vystudoval 
ekonomiku a management. Je ženatý, má tři děti a mezi 
jeho zájmy patří lyžování či psychologie. Ve svém životě 
se řídí pozitivním myšlením a smyslem pro fair play.
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Koronavirová 
pandemie 

a její dopad 
na minipivovary

VÝSLEDKY A SHRNUTÍ 
DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Ing. JOSEF VACL, CSc.,
PORT spol. s r. o.,
Ing. JAN ŠURÁŇ,

Českomoravský svaz minipivovarů

Českomoravský svaz minipivovarů, profesní sdružení ma-
lých pivovarů, uspořádalo z iniciativy agentury PORT 

spol. s r. o. v období od 10. září do 10. října 2020 dotazníkové 
šetření. Smyslem průzkumu bylo zjistit dopad pandemie na 
minipivovary, co vše pro zmírnění negativních efektů děla-
jí, jak hodnotí vládní opatření a jak vidí budoucnost na trhu.

Získaná fakta budou využita pro další jednání s vlád-
ními orgány jako podpora pro prosazení odpovídajících 
výhod podnikání a  ovlivnění podnikatelského prostředí 
malých pivovarů.

Vlastní dotazníkové šetření

Průzkum zjišťoval, jak pivovary hodnotí dopad pan-
demie a  z  ní vyplývajících opatření na jejich podnikání. 
Zároveň ověřoval, jak vnímají měnící se situaci na trhu piva 
a jak se vyvíjela a vyvíjí poptávka po jejich pivu. 

Současně bylo ověřováno, jak pivovary na měnící se 
situaci reagovaly, co vše udělaly pro zmírnění dopadu na svůj 
byznys. Především po stránce organizační, výrobní, marke-
tingové, komunikační. Bylo rovněž zkoumáno, co ovlivňuje 

poptávku po jejich pivu, ale i jiných službách, které nabízejí. 
Další okruh otázek se týkal hodnocení efektivity vlivu vlád-
ních opatření zaměřených na pivovary a jak vnímaly jejich 
prospěšnost. A  v  neposlední řadě bylo zjišťováno, jaká je 
nálada mezi nimi a jak posuzují svou perspektivu.

Průzkum prováděl Českomoravský svaz minipivovarů 
a agentura PORT spol. s r. o. formou dotazníků vystavených 
na internetu. Dále byly přímo písemně nebo osobně kon-
taktovány další pivovary, mezi nimi i ty, které nejsou členy 
ČMSMP. Byly získány odpovědi z 59 minipivovarů.

V dotazníku bylo 7 otázek. U čtyř byly nabídnuty výroky 
s tím, že respondent měl zvolit jeden, který nejvíce odpovídá 
jeho názoru nebo se kterým se nejvíce ztotožňuje. Současně 
bylo možno vyjádřit vlastní názor, pokud nabídka neodpoví-
dala názoru respondenta.

V dalších třech případech byly nabídnuty různé výroky, 
u nichž však mohl respondent vybrat jedno i více tvrzení sou-
časně. I v těchto případech jsme nabídli možnost vlastního 
komentáře, pokud by nabídka potřebovala doplnit, rozšířit. 
Nejčastější a  nejzajímavější poznámky jsou dále uvedeny 
v komentáři u grafů.

Na závěr dotazníku byly minipivovary požádány o bližší 
identifi kaci délky působení na trhu a místa, kde podnikají. 
U doby působení minipivovaru na trhu byly tři časová roz-
pětí. 33 minipivovarů působí na trhu více než 5 let, 23 po 
dobu od 2 do 5 let a zbývající 3 jsou na trhu kratší dobu než 
2 roky.

Kromě toho s cílem zasáhnout, pokud možno, všechny 
velikostní typy obcí a měst bylo zjišťování, kde mají minipivo-
vary své sídlo. Nejvíce respondentů bylo z obcí do 2000 oby-
vatel, celkem 14. Druhou největší skupinu tvořily pivovary 
z Prahy, kde jsme získali odpovědi 12 minipivovarů. Mini-
pivovary z měst nad 100 000 obyvatel bylo 9, jeden ze sku-
piny 50 až 100 000 obyvatel. Města s 10 až 50 000 obyvateli 
měla 9 respondentů a od 5 do 10 000 osm. Obce a města 
s počtem obyvatel od 2 do 5000 reprezentovalo 6 minipivo-
varů.

Shrnutí provedla agentura PORT spol. s r. o. a odsou-
hlasena vedením ČMSMP.

Otázky a komentář

První otázka směřovala ke zjišťování vlivu epidemie na 
hospodaření pivovaru.

Tři čtvrtiny respondentů souhlasí s tvrzením, že sou-
časná pandemie silně nebo spíše negativně ovlivnila 
ekonomiku jejich pivovarů. Dvě stejné skupiny respon-
dentů, tvořící vždy desetiprocentní podíl, se domnívá, 
že pandemie jejich ekonomiku neovlivnila vůbec nebo 

Josef Vacl Jan Šuráň

Graf 1  Jak hodnotíte dopad koronavirové pandemie na 
ekonomiku všeho minipivovaru?
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je brzy její dopad vyhodnotit. Jen 5 % uvedlo, že ekono-
miku pivovaru zlepšilo. Lze tedy tvrdit, že negativní dopad 
pandemie je vnímán výrazně větší skupinou minipivo-
varů.

Další otázka směřovala na zjišťování názoru respon-
dentů na konkrétní oblasti dopadu krize na byznys pivovaru. 

Nejčastější odpověď, při možnosti mnohonásobné 
volby, souhlasila s výrokem, že pandemie znamenala drama-
tický pokles tržeb. Dvě pětiny registrovaly ztrátu zákazníků. 
Třetí nejčastější odpovědí byla nutnost zničit uvařené pivo 
a další nejčastější odpovědí byla nutnost propustit některé 
zaměstnance. Pouze 10 pivovarů (17 %) uvedlo, že se pan-
demie na jejich podnikání neprojevila, a pouze jeden vykázal 
lepší obchody.

Pivovary na vzniklou situaci způsobenou pandemií 
reagovaly řadou opatření. Která to konkrétně byla, zkoumala 
další otázka.

Prakticky všechny minipivovary nějakým způsobem 
reagovaly na změněnou situaci na trhu. Bylo to dáno nutností 
krizovou situaci přežít, přijít s proaktivními nápady. K dispo-
zici měly výběr z osmi navržených odpovědí včetně možnosti 
doplnit i vlastní komentář. Mohly specifi kovat i více přijatých 
opatření. Nejčastěji, tři čtvrtiny pivovarů, volilo cestu ote-
vření prodejního okénka. Další nejpopulárnější možností bylo 
rozvoz piva ke klientovi. Tím se rozumělo jednak do domác-
ností, ale i vytvoření nových, často netradičních prodejních 
kanálů, jak bylo dodatečně dotazováním zjištěno. To reali-
zovaly tři pětiny pivovarů, tedy 60 %. Větší polovina z nich 

Graf 3 Jak jste reagovali na změněnou situaci na trhu?

Graf 2  Jak se koronavirová krize na vašem podnikání projevila?
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Graf 4 Jak se vyvíjí poptávka po pivu, které produkuje váš pivovar?

Graf 5 Co ovlivní poptávku po pivu a dalších službách, které váš minipivovar poskytuje (exkurze, degustace a jiné služby)?

rovněž změnila strukturu stáčení piva. Původní převažující 
stáčení piva do sudů bylo částečně nahrazeno lahvováním.

Pivovary také měnily komunikační aktivity. Více než 45 %
začalo více využívat sociální média a více než dvě pětiny zvý-
šily reklamní a propagační akce na svých internetových strán-
kách. Relativně nízké procento (přes 40 %) z nich zmínilo 
zavedení on-line prodeje. Vysvětlením může být i to, že tento 
krok již ve svých podnikatelských aktivitách pivovary měly 
z předchozího období. Pouze šest pivovarů, tedy 10 %, uvedlo 
mezi přijatými opatřeními omezení nabízeného sortimentu. 

Poptávka po pivu se nevyvíjela jednoznačně a u všech 
stejně. Jaké trendy samotné pivovary zaznamenaly, ověřoval 
čtvrtý dotaz. Bylo možné zvolit jednu odpověď.

Domníváme se, že tato odpověď byla, možná více než 
jiné, ovlivněna faktem, že byla položena těsně před tzv. lock-
downem, tedy přesněji před druhým uzamčením hospodář-
ství. 

Respondent mohl volit jednu z nabízených možností. 
Nejčastější odpovědí u třetiny respondentů byl zaznamenán 
souhlas s tvrzením, že se situace zlepšuje, ale bylo potřeba 
vyčkávat, po nějakou dobu, s definitivní předpovědí. Pětina 
pivovarů shledala, že se poptávka dostávala do situace před 
koronavirovou krizí. U 10 pivovarů (17 %) poptávka vzrostla. 
Osm pivovarů, tedy 13 %, neumělo odpovědět, protože 
situace byla nestabilní a registrovaly velké výkyvy v poptávce. 
Sedm pivovarů nevidělo náznaky vysoké poptávky, jaká 
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Graf 6 Jak hodnotíte vládní opatření realizovaná v souvislosti s koronavirem?

Graf 7 Jak vidíte perspektivy svého minipivovaru? 

byla v  období před nástupem koronavirové pandemie, 
a pouze tři pivovary odpověděly, že propad poptávky nadále 
pokračuje.

Co všechno ovlivňuje úspěšnost pivovaru na trhu, zkou-
mala další otázka. Bylo nabídnuto deset faktorů a respondent 
mohl volit i několik možností.

Jeden z  nejzajímavějších výsledků průzkumu jsou 
reakce pivovarů na dotaz, co ovlivní poptávku po pivu a dal-
ších službách, které jejich minipivovar poskytuje. Možná ještě 
překvapivější odpovědí je konstatování u 48 z nich, tedy 81 %, 
že pověst pivovaru je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím 
poptávku po pivu a službách. S velkým odstupem, nicméně 
na významném druhém místě byla zmiňována role štamgastů 

a  téměř stejný počet pivovarů uvedl významné postavení 
cestovního ruchu. V  obou případech vždy přes polovina 
z  nich s  nabídnutým tvrzením souhlasila. Jako důležité 
faktory pivovary uvedly i šíři nabídky piv a lokálnost, tedy 
kde fungují, a  to u  necelé poloviny respondentů. Necelé 
dvě pětiny minipivovarů uvedlo význam prodej přes off-
trade, tedy význam prodeje prostřednictvím prodejen všeho 
druhu, a cenu piva považovalo za důležité přibližně stejné 
procento respondentů. Možná poměrně málo jich ozna-
čilo marketingové aktivity za důležité (27 %). Jako prak-
ticky bezvýznamné bylo považování zvýrazňování vztahu 
k životnímu prostředí a ohledy na zdravotní důsledky pití
piva.
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Minipivovary byly dotazovány, jak hodnotí dopad vlád-
ních opatření na jejich podnikání. Mohly zvolit jednu z nabí-
zených variant.

Záporně nebo nepříliš kladně hodnotí realizovaná 
vládní opatření na pivovarský sektor necelé dvě třetiny dotá-
zaných respondentů. Celá čtvrtina je považuje do jisté míry 
za prospěšná, ale jejich pivovaru nepomohla. Naopak pouze 
necelých deset procent je považuje za pozitivní, která jejich 
fi rmě pomohla.

Pohled do budoucna, názory ve schopnost přežít u pod-
nikatelských subjektů zjišťovala závěrečná otázka. Respon-
dent mohl vybrat jednu z možných odpovědí.

Více než polovina odpověděla, že za rozhodující bude 
považovat nejbližší měsíce, které povařují za kritické. Když 
se je podaří překonat, věří v postupný návrat do normálu 
v příštím roce. Pětina pivovarů považuje současné problémy 
za krátkodobé a počítá s jejich překonáním během několika 
měsíců. Skeptičtější skupina pivovarníků, něco přes dvě 
pětiny, ve stejném poměru odhaduje návrat k výsledkům roku 
2019 nejdříve za 2–3 roky nebo je ještě skeptičtější a budouc-
nost je podle nich velmi nejistá. Je těžké podle nich předvídat 
budoucí vývoj. Vidí jej dost negativně. 

Souhrn poznatků

Z dotazníkového šetření lze vyvodit mj. tyto závěry:
 Současná pandemie u výrazné většiny negativně ovliv-

nila ekonomiku minipivovarů. Naproti tomu pouze 6 neboli 
deset procent má za to, že pandemie jejich podnikání neo-
vlivnila. Objevily se však 3 pivovary, kterým složitá situace 
přinesla zlepšení.

Škála negativních dopadů pandemie je rozsáhlá. Nej-
častěji, u dvou třetin minipivovarů, znamenala dramatický 
pokles tržeb. Dále to byla ztráta zákazníků, nutnost zničit 
uvařené pivo, případně propustit některé zaměstnance.

 Neočekávaná krize společnosti a ekonomiky vyvolaná 
pandemií znamenala velkou hrozbu pro pivovary. Současně 

však i výzvu i příležitost si ověřit, co na trhu zabírá, co je 
úspěšné a co nikoliv. Reakce pivovarů velmi pozitivně překva-
pily svou kreativitou. Téměř okamžitě reagovaly od otevření 
výdejních okének po schopnost hledat nové prodejní kanály na 
trhu, vnitřními organizačními změnami zahrnujícími i způ-
soby stáčení piva až po využívání nových marketingových, 
organizačních a dalších příležitostí včetně využití sociálních 
sítí. Minipivovary, které neměly on-line prodej, jej začaly 
zavádět. Z nabízených eventualit využil každý pivovar v prů-
měru tři až čtyři aktivity, což lze považovat za poměrně úcty-
hodné číslo. Pouze jeden pivovar uvedl, že nepřijal žádné 
podpůrné opatření na pomoc podnikání během pandemie.

V období těsně před vyhlášením lockdownu byla rela-
tivně velmi roztříštěná odpověď, že během letních měsíců, 
kdy došlo k  rozvolňování restriktivních protiepidemiolo-
gických opatření, se situace zlepšovala, ale s definitivním 
hodnocením počkat. Hned dalším nejrozšířenějším názorem 
je opatrný optimismus, a 17 % pivovarů hlásí dokonce růst 
poptávky. U stejného procenta minipivovarů však zazněla 
skeptická odpověď. Desetina respondentů nebyla s to se vyjá-
dřit.

 Faktory, které ovlivňují poptávku po pivech z produkce 
minipivovarů, byly velmi zajímavé. Až překvapivě vysoké 
procento, čtyři z pěti pivovarů, si cení pověsti jako nejdů-
ležitějšího kritéria, které ovlivňuje poptávku po jejich pivu. 
Věrnost štamgastů, tedy klientská loajalita, která je obecně 
velmi vysoce hodnocena i v jiných oborech, i tady hraje velkou 
roli. Pivovarníci vnímají jako cenný cestovní ruch a jeho pozi-
tivní vliv na jejich byznys. Již dnes víme, že právě pivovary 
v centrech velkých aglomerací jsou silně postižené útlumem 
cestovního ruchu, především zahraničního, a také vysokého 
přesunu zaměstnanců na práce z domova, což nahrává pivo-
varům umístěným mimo centra měst. S tím je kompatibilní 
i  významná pozice lokálnosti, tedy kde se minipivovar 
nachází, a  také šíře nabídky piv, která pandemií nebyla 
negativně ovlivněna. Často je zmiňována role off-trade a také 
cena piva jako faktorů ovlivňujících poptávku po pivu.

 Dvě třetiny minipivovarů hodnotí protikoronavirová 
vládní opatření negativně, a naopak pouze 10 % pozitivně.

 Velmi obezřetně se minipivovary vyjadřují k perspek-
tivám rozvoje. Více než polovina z nich považuje za klíčové 
nastávající měsíce. Dlužno podotknout, že právě předvá-
noční období patří tradičně jednomu z  vrcholů prodejní 
sezony piva. Rok 2020 bude znamenat spíše zklamání než 
radost. Přes dvě třetiny pivovarníků vnímá budoucnost skep-
ticky a horizont návratu na úroveň roku 2019 považuje za 
pravděpodobné v následujících 2–3 letech.

Závěr

Pandemie COVID-19 dramaticky, a  především neče-
kaně zasáhla pivovarství, a zejména minipivovary. Svou veli-
kostí, svou hloubkou a také neočekávaností. Na jedné straně 
pivovary velmi dobře vyhodnotily, v čem tkví jejich problémy, 
a byly s to připravit a realizovat řadu opatření ke zmírnění 
negativních dopadů na podnikání. Současně se ale ukázalo, 
že vládní opatření nejsou minipivovary příliš pozitivně vní-
mána a nemají, alespoň pro většinu z nich, pozitivní účinek 
a nejsou chápána jako potřebná pomoc.

Závěry tohoto průzkumu mohou nabídnout argumenty 
pro jednání i  komunikační aktivity, že pivovary udělaly 
mnohé, ale státní správa musí mnohem více pro ně udělat. 
Jejich záchrana je v zájmu společnosti i ekonomiky země.

�

Zařízení minipivovaru je často esteticky velmi působivé
Foto: PORT/jv
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Vývoj potravin 
a jak si jej usnadnit

Ing. JIŘÍ HOTZKÝ

V tomto článku nebudu mít snahu usnadňovat vývoj po-
travin těm, kteří si sami zlehčují svoji cestu při vývoji 

potravin. Vývojář nebo technolog musí v první řadě stu-
dovat a učit se od těch, kteří to umí. Musí mít sám o svou 
profesi hluboký zájem. Co nezná a čemu nerozumí, musí 
zjišťovat, ať již dotazy nebo studiem. Dnes je možno na-
lézt i na internetu, a zvláště v knihovnách hodně odpově-
dí. Pochopitelně to vyžaduje znalost jazyků, alespoň an-
gličtiny.

Jsou různé důvody pro vývoj potravin. Například:

1.  úprava stávajících výrobků tak, aby se složení na obale 
nezměnilo; 

2.  úprava těchto výrobků tak, že se sice deklarace na obalu 
změní, ale výrobek zůstane skoro stejný;

3. vývoj zcela nových výrobků;
4. napodobování výrobků jiných výrobců;
5.  úprava stávajících výrobků tak, aby se například prodlou-

žila trvanlivost, nebo se časem výrobek měnil tak, jak je to 
spotřebitelům příjemné.

Důvody těchto změn ve výrobku bývají rozhodnutí mar-
ketingu, změna zákonů o potravinách, změna dostupnosti 
či cen surovin, zjištění, že původní výrobky měly problémy 
například s trvanlivostí.

Každý z  výše zmíněných důvodů má svá specifika 
postupu a přístupu k zadanému problému.

1. Dnes je možné využívat takové náhrady některých 
původních surovin, které se v  definici surovin na obale 
nemění. Příkladem může být glukózo-fruktózový sirup, který 
se vyrábí v různých poměrech glukózy a fruktózy, stejně jako 
u invertního cukru. Nebo mouka pšeničná, která může být 
s různým obsahem lepku, a to i tehdy, kdy byl lepek tepelně 
„umrtven“. Nebo třeba škrob, kde není třeba uvádět jeho 
předchozí tepelnou úpravu, která výrazně nemění jeho slo-
žení. Nebo není třeba uvádět specifi ckou kvalitu potravinář-
ských gum, například karagenanů. U sušených vajec není 
třeba uvést systém sušení stejně jako u  sušeného mléka, 
přitom je jasné, že výsledná surovina má jiné vlastnosti. Pou-
žitá čokoláda může být s různým obsahem kakaových sou-
částí.

2. Náhrada určitých potravinářských gum jinými, čímž 
se defi nice surovin změní, ale charakter výrobku nepříliš: 
částečná surogace sladu v pivu, náhrada chmelu chmelo-
vými „surovinami“, nebo dokonce výtažky z kořene sme-
tanky lékařské, náhrada kakaového másla speciálními 
rostlinnými tuky, náhrada másla margaríny. Samozřejmě 
také náhrady syntetických barviv a  aromat přírodními. 
Náhrady tuků v pečivu emulgátory nebo enzymy. Náhrady 
vajec lecitinem. Náhrady cukru umělými sladidly. Náhrada 
mléka syrovátkou. Náhrada másla tuky. A  mnoho dal-
ších.

3. Vývoj zcela nových výrobků je na tom zcela jinak. 
Mnoho dobrých nově vyvinutých výrobků končí v šuplíku, 
a to proto, že se nehodí marketingu do sestavy, nebo že by 
překážely na trhu současným úspěšným výrobkům, zejména 
těm zhodnoceným masivní reklamou. U dalších vyvinutých 
výrobků se následně zjistí, že výrazně vzrostly ceny surovin. 
Jindy se zjistí, že stávající výrobní zařízení by na tento výrobek 
nestačilo či jejich doplnění by bylo náročné. Také se stává, 
že konkurence již stačila přijít s obdobným výrobkem a trh 
již stačila obsadit. Důvodů je pochopitelně mnohem více. Je 
těžké vyvíjet neustále lepší výrobky než ty, které jsou již na 
trhu a které vyvinula a vyrábí konkurence, a musíme si často 
přiznat, že nejlepší budeme jen občas. Ale musíme být vždy 
alespoň dobří.

4. Napodobování výrobků jiných výrobců je občas malé 
dobrodružství. Jistě nejjednodušší je průmyslová špionáž 
(což rozhodně nepodporuji, ale všichni víme, že to existuje 
i v našich končinách). Jinak to mohou být rozbory výrobků 
konkurence a následný vývoj v  laboratoři. Někdy napodo-
bování může být hodně náročné. Pak je třeba často spolu-
práce vývoje s technologií a techniky nezbytná. Sice hodně 
napovídá složení, které na obalech být musí, jenže se nedá 
spolehnout na to, že je tam vše uvedeno pravdivě. A někdy 
je to velká práce, neboť složení je jen jedna věc, ale techno-
logické zpracování může být velký oříšek, spjatý i s použitým 
strojním zařízením.

5. Úprava výrobků, které se již vyrábí, ale je požadavek 
na jejich úpravu ať již z důvodů technologických (například 
odstranit lámavost, lepivost, usazování nápojů, zlepšit krá-
jivost, usazování surovin v  nádržích, měknutí, ucpávání 
trysek, roztékání těst, hrubnutí směsi, praskání povrchu…) 
nebo třeba organoleptických (matný vzhled, nepřesvědčivá 
barva, netypická nebo slabá vůně, nedostatečná křehkost, 
lepivost na zuby atd.).

Ač jsem ani zdaleka nepodal všechny možnosti, proč 
je třeba vývoj dělat, je zřejmé, že pro vývojáře a  techno-
logy je to často těžká práce. Těchto profesí si velmi vá-
žím.

Koncem socialismu jsem pracoval v Pražských cukrár-
nách a sodovkárnách. Byl to podnik, který patřil pod NV 
Hlavního města Prahy a  prodělával ročně kolem milionu 
korun. Ředitelství sídlilo ve Vodičkově ulici. Jednou se na 
poradě rozhodovalo o  tom, zda bude třeba koupit novou 
máčecí čokoládovou linku pro provozovnu v  Žitomirské 
ulici. Byli tam velmi schopní technici – pánové ing. Kalaš 
otec a Ing. Robert Kalaš syn – ti tvrdili, že stávající máčecí 
linka není dle podkladů vytížena více než ze dvou třetin. Byl 
jsem pověřen, abych na místě zjistil skutečné vytížení linky. 
Požádal jsem vedoucí technologů, aby jednoho uvolnila na 
spolupráci, neboť jsem technology nechtěl urazit tím, že je 
obcházím. Paní vedoucí technologického útvaru moji žádost 
odmítla, že mají inventury. Tak jsem ji požádal, aby mi ale-
spoň zapůjčili teploměr. Podivila se, že teploměr nemají 
a ještě jej nikdy nepotřebovali. V tu chvíli jsem zcela ztuhnul 
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a nebyl jsem ničeho schopen. Jakmile jsem konečně odešel, 
ještě dlouho jsem tu hrůzu ze sebe nemohl setřást. Dodnes 
nechápu, jak může existovat technolog, který nikdy nepotře-
buje teploměr. Doma jsem teploměry měl, a tak jsem se jím 
vyzbrojil.

V  provozovně jsem zjistil, že používají příliš horkou 
máčecí hmotu a linka ji nestačí uchladit, proto musí běžet 
pomalu. Takže jen uvedením teploty na správnou míru se zvý-
šila kapacita linky cca o třetinu.

Zajímavý trik mi chtěl předvést předák. Chtěl do máčecí 
hmoty, která byla ještě horká, nalít vodu, aby jí zahustil. 
Vynadal jsem mu a  varoval jej, aby to již nikdy nedělal. 
Takovou pitomost dělali běžně. Mistrovi to nevadilo. Že 
výrobky nemají lesk a občas se vyskytl rezavý výkvět, je neza-
ráželo.

Tuto příhodu zde uvádím proto, aby si vedení v potravi-
nářských podnicích uvědomovalo důležitost kvalitního tech-
nologického dohledu.

Vývoj tohoto podniku zaměstnával tři osoby. Vyvíjeli 
jen sycené limonády, a to tak, že od zahraničních výrobců 
aromat dostali vzorky hotových nápojů, někdy jen suro-
viny a receptury. V laboratoři nápoje namíchali a dali je na 
vzorkovou komisi. A pak ředitel s vedoucím vývoje zajeli na 
několikadenní návštěvu k výrobcům aromat na západ. Když 
jsem se vývojářů zeptal, jestli u některých nápojů tlumí kyse-
lost, tak nevěděli, o čem mluvím. Požádal jsem je o zapůj-
čení receptur limonád. Nechtěli o tom slyšet. Nakonec museli 
a zjistil jsem, že v receptuře na malinovku je tajemná báze II. 
Nechtěli prozradit, co to je. Tak jsem šel za ředitelem. Nebyl 
rád, ale nakonec mi vysvětlil, že je to kyselina citronová, 
kterou kupují z Holandska za cenu více než 5krát vyšší, než je 
k dostání u nás. A že to musí dělat proto, že nestačí plnit plán 
v hektolitrech, ale také v korunách. A jediný způsob, jak toho 
mohou dosáhnout, je navýšit náklady na nápoje. To jsem již 
nevydržel a z podniku jsem odešel. Jak je vidět, vývoj může 
i škodit.

Rady pro technology a vývojáře

Buďte nedůvěřiví. Nevěřte údajům na etiketách. Buďte 
i  vůči surovinám od nedostatečně ověřených dodavatelů 
nedůvěřiví. Uvědomte si, že některé suroviny jsou často 
falšovány. Například sušená vejce, máslo, kakao, čoko-
lády, marmelády, masa, drahé tuky, bujóny, koření, chmel 
atd.

A zde jsou doporučení vývojáře Dr. Wayne Morley:

1. Pracujte jednoduše
Můj první tip je – berte to jednoduše. Hrajte si se 

vzorkem – míchejte jej lehce a pak zprudka. Rozpusťte jej 
ve vodě, nalejte jej do nádoby, míchejte jej a tak podobně. 
Vodní test je zvláště vhodný pro výrobky založené na emulzi, 
ve které by mohl být základ stability. Například emulze oleje 
ve vodě, dokonce i při velkém množství oleje, jako napří-
klad v  majonéze, se ve vodě postupně disperguje za mír-
ného míchání, zatímco obrácená emulze se prozradí tím, že 
se vytvoří chuchvalce ve vodě. A když se vám zdá, že vzorek 
během míchání houstne nebo řídne, může vám to prozradit 
hodně o stavu komponent, jako jsou bílkoviny, zahušťovadla 
či kapky emulzí.

2. Mikroskopické sledování má začínat od oka
Mikroskopie je velmi důležitá pomůcka pro zkoumání 

všech problémů v  potravinách, protože vám to umožní 

vidět detailně strukturní částice a  identifi kovat přítomné 
složky.

Nicméně s  mikroskopem se nemá začít pracovat od 
největšího zvětšení. Místo toho začněte s nejmenším zvět-
šením – okem. A teprve potom postupně zvyšujte zvětšení 
a hledejte více detailů a specifi ckých částí materiálu, abyste 
zjistili, co se stalo špatně, nebo co je tam zajímavé, pod-
statné.

Mikroskopický rozbor vám často může pomoci roz-
hodnout, která analytická metoda bude vhodná. Často stačí 
i zvětšovací sklo.

3. Analytické testy
Pravděpodobně je tolik testů na potraviny, kolik je 

samotných potravin. A každý test může být prováděn růz-
nými metodami.

Například říkám, že je mnoho cest, jak stanovovat 
viskozitu potraviny, ale všechny jsou špatně. Co tím míním? 
Viskozita není jediný parametr, závisí na zařízení, měřicích 
podmínkách, jako jsou čas, teplota, předpříprava vzorku 
a  tak dále. Takže musíte vybrat nejúčelnější laboratorní 
metody jak fyzikální, tak chemické a pak specifi kovat metody 
tak, aby byly opakovatelné a výsledky schopné porovnávání 
s těmi u dalších vzorků.

4. Porovnávejte s dobrým výrobkem
Když k nám přijde zákazník s otázkou, čím je způsoben 

problém s jeho výrobkem, požádáme jej, aby nám předal jejich 
výrobek bez vady. Ten „dobrý“ výrobek může být z jejich dří-
vější výroby nebo z  jejich teprve vyvinutých výrobků nebo 
výrobek konkurence, kterému se chtějí vyrovnat. Ty testy 
výše uvedené pak jsou prováděny s oběma výrobky a na jejich 
základě se snažíme zjistit, v čem je rozdíl a kde asi vznikl pro-
blém.

Protože perfektní výrobek se nemusí podařit tak často, 
zdá se občas jako dobrý nápad zamrazit si jej na případnou 
pozdější potřebu.

5. Nevěřte popisům užití
Samozřejmě od vývojářů přichází celý soubor popisů 

k  užití výrobku pro vedoucí výroby a  kvality. Ti pak roz-
hodnou, zda výrobek je vhodný pro výrobu a prodej (samo-
zřejmě bez účasti marketingu a obchodu to nejde). To ovšem 
předpokládá, že tato specifi kace obsahuje všechny potřebné 
podklady – což běžně není. To ovšem není chyba vývojáře, 
některé atributy – jako například tekutost omáčky nebo roz-
tíratelnost margarínu může být nemožné defi novat jen jed-
noduchými testy.

Tam, kde je tento popis – specifikace užití – použit, 
musíme být opatrní a  analyzovat trend při představení 
výrobku. Například může být problém s  viskozitou při 
započetí výroby a  ten se vyřeší při pokračování výroby. 
Něco se jistě děje a  je důležité zjistit co, předtím, než 
výroba začne dodávat výrobky s nesouhlasnými specifi ka-
cemi.

6. Co se změnilo?
Pokud je kvalita odlišná i po tom, co výroba probí-

hala již dlouhou dobu, tak se něco muselo změnit. Příčinu 
je třeba hledat a k tomu lze použít i výše uvedené testy. Jistě 
vám všichni budou říkat, že se nic nezměnilo. Tak se musíte 
ptát dalších a dolovat informace tak dlouho, až se to doz-
víte.

Napřed se podívejte na suroviny, pak na výrobní 
procesy. Pro procesy, kde jsou využívány homogeni-
zátory o  vysokém tlaku, kde homogenizace je velmi 
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důležitou součástí technologického procesu, tyto homoge-
nizátory musí být nahrazovány velmi opatrně. Tyto nové 
homogenizátory mohou mít například jiné požadavky 
na tlaky a  teploty k  dosažení stejných výsledných kva-
lit.

A nakonec v této sekci – co se změnilo, je třeba důsledně 
zvážit obaly a jejich možnou, byť zdánlivě jen malou změnu. 
Obal je jistě kůží toho výrobku, a tak každá změna ve složení, 
zvláště ve vícevrstvých laminovaných fóliích, může vyústit ve 
změnu kvality výrobků v kratším čase.

7. Zneužívání skladování
Toto je častý problém při stížnostech spotřebitelů, 

když sami neskladují výrobek tak, jak je na obale přede-
psáno. Ovšem, nemusí to být jen chyba konzumenta, často 
se vyskytují i nedostatky ve skladování u distributorů či pro-
dejců.

Odhalit tyto chyby je na výrobci. Nicméně chyby ve skla-
dování výrobci následně jen stěží odhalí.

8. Zlomyslná kontaminace
Kultura kompenzací, která je dnes běžně sdílená, 

může některé spotřebitele ponoukat k tomu, aby jí zneužili 
a nahlásili problémy, které s původní potravinou nesouvisí. 
Typický pokus je nahlásit skleněný střep v koupené potravi-
ně.

Všichni výrobci, kteří nemusí mít nutně sklo pro svoji 
výrobu, by měli zcela odstranit veškeré skleněné předměty 
z celého výrobního objektu. Každá stížnost na sklo ve výrobku 
by pak měla být prověřena, každý kousek skla by pak měl 
být prozkoumán pro zjištění, z čeho a odkud ten kousek skla 
může pocházet. A žádná kompenzace by neměla být dříve 

zaplacená, zejména pokud se prokáže, že ten kousek skla 
pochází z domácnosti.

Také je velice těžké určit, odkud pochází hmyz nale-
zený v  potravině. Je více metod, jak zjistit, je-li z  výroby. 
Hodně pomůže určit předchozí zpracování a  kvalita 
a možné poškození obalů. Často je užitečné vědět, zda ten 
hmyz byl tepelně upravený nebo ne. U některých potravin 
to pomůže dokázat, zda hmyz pochází z domácnosti nebo 
ne.

V Orionce pracoval pán odpovědný za vyřizování rekla-
mací. Jednou za ním přišla velice rozzlobená paní a ukazo-
vala mu bonboniéru, kde trůnil rus (nebo šváb). Podívaly 
se na to i spolupracovnice toho pána a všichni brouka jasně 
viděli. Jenže pán byl skutečně zodpovědný za dobré vyřízení 
reklamace a prohlásil: „Ale paní, vždyť je to rozinka.“ Brouka 
vyndal a s  lahodným úsměvem snědl. Všichni oněměli. Paní 
vzala bonboniéru a odešla zřejmě přemítat, jestli rozinky mají 
nožičky. JH

9. Nebojte se rázného rozhodnutí
Poslední doporučení je – nebuďte příliš vázáni na 

výrobek nebo obal. A to, i když vám to dalo hodně let práce 
a  odhodlání a  neustálého vylepšování dovést výrobek do 
současného stavu. Když během odhalování možných rizik 
narazíte na možnost rychlého řešení k zamezení možným 
problémům, i  když není zrovna aktuální, urychleně je 
zaveďte.

Hodně štěstí přeji v práci i osobním životě všem vývo-
jářům a technologům. 

 �
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nost tuto výrobní kapacitu nějakým vhodným způsobem za-
jistit, vybudovat zařízení pro zajištění zásobování obyvatel 
chlebem, pečivem i jemným pečivem novým způsobem.

Bylo rozhodnuto vybavit republiku v jednotlivých krajích 
pekařskými podniky, které by zajistily vytvoření potřebných 
pekařských provozů, nahrazujících zrušené malé pekárny. 
Ve spolupráci s techniky ministerstva potravinářského prů-
myslu bylo určeno vyvinout typové projekty pro různé veli-
kosti pekáren k zásobování určitého počtu obyvatelů všemi 
druhy pekařských výrobků. Tento úkol byl svěřen takzvané 
Oborové projekci pekáren, jež měla zajišťovat potřebný vývoj 
a následně i nutnou projekční činnost pro celý postup. Bylo 
rozhodnuto vytvořit základní typy průmyslových pekáren 
s odpovídajícím výkonem. Jedním z posledních pamětníků 
tohoto v podstatě vynuceného postupu je LH, který v dalším 
textu tohoto článku uvádí několik vzpomínek z celého toho 
dlouhého procesu, který během svého života prožil.

Ing. Ladislav Hromádka se narodil jako první syn krej-
čovského mistra v Praze na Královských Vinohradech na třídě 
maršála Foche, dodnes nazývané staršími Pražáky Fošovka 
(dnešní Vinohradská). Tehdy to byla ovšem ulice prakticky 
jenom s tramvajovými kolejemi pro tři městské linky a prů-
jezdem několika aut denně, v okolních příčných ulicích bez 
jakýchkoliv parkujících automobilů hrával s kamarády fotbal. 
Prožil tam své mládí, třeba i nálet amerických bombardérů na 
Prahu v únoru 1945, který zvláště pražské Vinohrady velmi 
postihl a zasáhl bombami i jeho školu. Měl to štěstí, že jako 
pilný sokolský žáček cvičil na desátém sokolském sletu na 
Strahově v první řadě v roce 1938 před prezidentem Benešem, 
jeho cvičitelem byl tehdy budoucí slavný cestovatel Jiří Han-
zelka, který byl rovněž členem dorostu Sokola Vinohrady. 
Ladislav přežil heydrichiádu a vystudoval reálné gymnázium 
na Smetance, kde byl jeho spolužákem třeba později velmi 
známý scénárista Ota Hofman. Tato škola, dříve reálka, byla 
vyhlášená, její chloubou byl kromě krásné budovy v Praze na 
Vinohradech i profesorský sbor, sestávající z velmi dobrých 
odborníků na slovo vzatých, vesměs vážených starších pánů. 

Doba studií byla často přerušována událostmi, způsobe-
nými buď probíhající válkou, nebo stávajícími poměry. Stu-
dium probíhalo během války, což nebylo vždy jednoduché, 
studenti dostali třeba místo vyučování příkaz se chopit vozíků 
a sbírat po ulicích odpadový kov, staré noviny a další vhodné 
materiály pro potřeby tehdejšího válečného hospodářství. 
Těsně před závěrečnou maturitou musela jeho oktáva odjet do 
pohraničí, protože bylo odtud po skončení války právě odsuno-
váno tamější německé obyvatelstvo, na jeho místo byli tedy pří-
kazem nahnáni studenti z nejvyšších tříd, kteří měli opuštěná 
hospodářství zachránit. Jeho oktáva sloužila u Karlových Varů 
těsně u německých hranic v sudetské obci, jež se tehdy nazý-
vala Schindelwald (nyní Šindelová s předpověďmi počasí), stu-
denti tam přijeli první den po odsunu německého obyvatelstva, 
ještě byly hrnky s nedopitou kávou na stolech, a pobyli tam po 
dobu tří předvánočních měsíců. Činnost studentů spočívala 
v sehnání všech krav z okolí do společných stájí, následné sta-
rosti o tato zvířata včetně případného narození telete a zajištění 
pořádku v obci. Ale zase by nebylo asi spravedlivé jen si naříkat, 
společně tam totiž byla i jedna třída dívek z rodinné školy ve 
Vodičkově ulici v Praze, která měla na starosti kuchyň, takže 
o dobré jídlo nebyla nouze. Ovšem ztráta času, potřebného pro 
řádné studium, byla velmi citelná, blížila se doba maturity, ani 
doba před Vánocemi nebyla zrovna příjemná.

Určitou výhodou té doby, prožívané za vlády Němců v pro-
tektorátu Čechy a Morava v průběhu války, byla skutečnost, že 
některé předměty se na gymnáziu učily jenom v  německém 
jazyce, takže znalost němčiny se vhodným způsobem prohlu-
bovala. Po skončení války v oktávě k tomu přibyla ještě ruština, 

Ing. Ladislav Hromádka při prohlídce strojů u  odlučovače 
mouky

Přechod pekařského 
řemesla z řemeslné 

malovýroby 
na průmyslovou 

velkovýrobu 
POHLEDEM ING. LADISLAVA 

HROMÁDKY – 1. ČÁST

Zásobování obyvatelstva v  Československu pekařskými 
výrobky bylo odjakživa zajišťované malými řemeslnými 

pekárničkami, pokud si chléb na venkově nezajišťovaly hos-
podyně samy a nenechávaly si ho upéci v sázecí peci místní 
řemeslné pekárny. V těchto malých pekárnách pracoval ob-
vykle sám pekařský mistr, někdy s pomocí jednoho nebo ně-
kolika tovaryšů. Velkých průmyslových podniků bylo pro ten-
to úsek potravin jenom velmi málo, v Praze to byla například 
pekárna Odkolek ve Vysočanech a v Brně Dělnické pekárny, 
mezi lidem se jim říkalo Dělpe. Příchodem komunistů k moci 
po roce 1948 byli všichni jednotliví řemeslní pekaři zbavení 
možnosti prodávat své výrobky spotřebitelům, a vznikla nut-
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znalost řečí se potom v dalším životě velmi hodila. Během čas-
tých prázdnin, způsobených třeba nedostatkem uhlí, se podle 
návodu, uvedeného v  náhodně objevené příručce, naučil 
Ing. Ladislav Hromádka psát na psacím stroj všemi deseti prsty 
naslepo, tato znalost se mu později značně vyplatila, dospěl až 
k  rychlosti 400 úderů za minutu na tehdejším mechanickém 
starém stroji, který samozřejmě totálně zničil, ale i teď ve stáří 
ještě náležitě využívá tuto svou znalost při své překladatelské 
činnosti, a tím i k nutnému psaní na klávesnici počítače. 

Po absolvování gymnázia studoval na vysoké škole tech-
nické strojní inženýrství, ale ani tady nebyl příjemný zvláště 
první rok, protože tehdy v roce 1948 se dostali k moci Komu-
nisté. Ti tvrdili, že když se člověk narodil v rodině živnostníka, 
nemá nárok na další studium, takže byly častou skutečností 
prověrky před nepříjemnými soudruhy, kteří nešetřili svými 
poznámkami o nenáviděné živnostenské třídě, bylo nutné 
prožít třeba i nařízenou několikaměsíční práci v povrchovém 
dole na uhlí u Mostu. Ale i  to se podařilo překonat, Ladi-
slav s úspěchem složil druhou státní zkoušku, a stal se tedy 
strojním inženýrem.

Ing. Ladislav Hromádka měl shodou okolností příleži-
tost začít svoji odbornou kariéru po vystudování strojní vysoké 
školy v podniku, který měl tuto záležitost vhodným způsobem 
vyřešit a zajistit. Pracoval na začátku svého pracovního života 
v odloučeném vývojovém oddělení Závodů Vítězného února, 
jak se tehdy nazývala bývalá Škodovka v Hradci Králové, kde 
byl ředitelem jeden znamenitý cukrovarnický odborník pan 
Ing. Karel Löbl, který sliboval velké možnosti odborného 
růstu v tomto tehdy velmi ceněném oboru, Československo 
bylo uznávanou cukrovarnickou velmocí. Vývojové oddělení 
bylo umístěné v tehdy Hopfenštokově ulici u Karlova náměstí. 

Jak známo, soukromé podnikání bylo zakázáno a veškerý 
průmysl se soustředil ve velkých státních celcích. K tomu byly 
založeny projekční ústavy pro zajišťování potřebné projek-
tové dokumentace jednotlivých strojírenských oborů repub-
liky, například Stavoprojekt, Hutní projekt, Energoprojekt 
a také Potravinoprojekt, který se měl starat o všechny úseky 
výroby potravin. V těchto organizacích pracovali odborníci 
veškerých profesí, potřebných ke zpracování komplexních 
projektů, pouze některé velmi odborné záležitosti, jako napří-
klad hlukové studie, se zadávaly příslušným odborným praco-
vištím. Získat zaměstnání v těchto organizacích nebylo zcela 
jednoduché, stačilo, aby tatínek byl živnostníkem zaměstná-
vajícím před válkou dva dělníky, a bylo co dělat s kádrovým 
referentem, který neměl slitování s tímto potencionálním roz-
vracečem pracovní morálky, případným špionem ve službách 
CIA nebo snad přímo sabotérem zásobování obyvatelstva 
potřebnými potravinami. Zvláště drsná z tohoto hlediska byla 
tato skutečnost právě na dalším pracovišti – generálním ředi-
telství pekáren, kde byl vedoucím kádrového oddělení sou-
druh neobyčejně horlivý a lidově-demokraticky zodpovědný.

Státní projektový ústav Potravinoprojekt, založený na 
podzim v roce 1953, měl na starosti projektování výstavby 
podniků všech oborů rozsáhlého potravinářského odvětví. 
Hned na začátku roku 1954 bylo tedy rozhodnuto také o zalo-
žení pekárenského oddělení, problém však tkvěl v tom, kde 
hledat vhodné odborníky, protože do té doby u nás prakticky 
neexistovaly žádné průmyslové pekárny, pekařské výrobky 
se vyráběly drtivou většinou v malých řemeslných provozov-
nách. Bylo tedy jednoduše určeno, že část oddělení potřeb-
ného k projektování cukrovarů, kam bylo tehdy převedeno 
vývojové pracoviště Škodovky z Hopfenštokovy ulice, bude 
přeřazeno na jiné potravinářské odvětví a tím vše skončilo. 
Tak se přes noc stali z lidí, kteří do té doby věděli o chlebu 
a houskách jenom to, že jsou k  jídlu, budovatelé světlých 
zítřků v  oblasti průmyslových pekáren. Tehdejší hlavní 

inženýr Potravinoprojektu ing. Šmerák, to je podle současné 
terminologie asi technický ředitel, politicky zdůvodnil potre-
feným pracovníkům učiněné rozhodnutí, vyzdvihl jejich 
budoucí záslužnou činnost pro zásobování našich pracujících 
a pro zajištění výživy, a tím celá záležitost pro vedení projek-
tového ústavu byla vyřešena. Zrodil se zárodek příští oborové 
projekce pekáren a hned se začalo s prací.

Oddělení bylo umístěno spolu s ostatními odděleními 
v centrálním pracovišti v budově potravinářské burzy na Seno-
vážném náměstí v  Praze. Pracovníci pekařského střediska 
Potravinoprojektu neměli zprvu o pekárnách, jak již bylo uve-
deno, ani potuchy. Neexistovala také skoro žádná odborná 
literatura, nějaké dílčí informace o průmyslové výrobě chleba 
byly získány v odborné ruské literatuře, v tehdejším SSSR fun-
govaly již velké továrny na pekařské zboží, a v několika dal-
ších knihách, ale bylo toho velmi málo, takže veškeré znalosti 
i zkušenosti se sbíraly, jak to šlo. Největším hitem v této oblasti 
bylo dílo sovětských autorů „Průmyslové pekárny“, které se 
z nedostatku jiných zdrojů stalo biblí zakladatelů naší průmys-
lové pekařiny. V tomto dílku se popisovaly i gigantické objekty 
postavené v  Rusku, včetně kruhových pekáren, které sice 
našim papalášům učarovaly, ale tady se bohudíky nezavedly.

Osazenstvo oddělení se během doby stále rozšiřovalo 
začleňováním všech potřebných profesí na značně velikou 
jednotku, vybavenou všemi nutnými profesemi od techno-
logů přes strojní projektanty až k odborníkům pro architek-
turu, stavební činnost, zdravotní instalaci, elektrotechniku, 
vytápění, klimatizaci, rozpočty, organizaci výstavby, protipo-
žární techniku. Je nutno zdůraznit, že při všech projekčních 
pracích se úzce spolupracovalo s odborníky z jednotlivých 
pekárenských provozů, kteří přinášeli své zkušenosti, jež se 
pak využívaly v projektové dokumentaci.

Následným krokem bylo pak převedení projektového 
střediska Potravinoprojektu k  vlastnímu pekárenskému 
oboru, kde různými reorganizacemi vzniklo v  roce 1965 
z Hlavní správy ministerstva potravinářského průmyslu Obo-
rové ředitelství Mlýnů a pekáren, jež se později stalo gene-
rálním ředitelstvím pro celé pekařské odvětví. Jednou jeho 
částí pak byla kromě vlastního ředitelství a  výzkumného 
ústavu i oborová projekce, která navazovala na činnost před-
cházejících struktur. Celý tento útvar sídlil v několika patrech 
budovy tehdy velmi známé kavárny Baroko uprostřed Vác-
lavského náměstí, kde je v současnosti krásný nový obchodní 
dům. Ze zadní části budovy byly zajímavé pohledy do někte-
rých pokojů zadního traktu hotelu Šroubek, který se tehdy 
jmenoval Evropa, jež trochu oslazovaly tvrdou projektant-
skou práci. V této budově prožilo projekční oddělení ještě 
„osvobození“ spojeneckými vojsky v roce 1968, střílení do 
svých oken čackými sovětskými vojíny od protější budovy 
Melantrichu, stavbu podchodu při budování metra upro-
střed náměstí s provizorním mostem pro přejíždění tramvají, 
ale hned následně byl celý podnik vzhledem k bourání domu 
vystěhován do provizorních dřevěných baráků na pankrácké 
pláni, kde nyní stojí rozsáhlé Kongresové centrum Praha. 
V té době však již projektanti střediska pracovali na projektu 
nové budovy ředitelství v blízkosti pláně v ulici Na Pankráci, 
budova tam stojí dodnes. Tento rozsáhlý objekt byl navržený 
na míru pro potřeby pekárenského oboru, byl vybavený sute-
rénní velkou pekárenskou halou s  průběžnou pecí a  zaří-
zením pro zkoušení prototypů strojů. Jedno křídlo budovy 
bylo určeno výhradně pro využití mlýnským a  pekařským 
výzkumným ústavem se všemi potřebnými laboratořemi 
a dílnami. V budově byla výborná závodní kuchyně s jídelnou, 
výpočetní středisko s tehdy nejmodernějším vybavením pro 
práci s děrnými štítky, toto středisko zaujímalo celé horní 
podlaží. Dnes je budova obsazena kancelářskými podniky.
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Bylo štěstím, že se objevili výborní skuteční pekařští 
odborníci, ochotní pracovat při projektování průmyslových 
pekáren, potřebnou technologii výroby navrhovali tehdy 
například pánové Antonín Javůrek, Čestmír Vavřena, Kalman 
Turčan a Pavel Bartoš. Pan Vavřena byl vynikající odborník 
a pekařský technolog s rozsáhlými znalostmi všech podrob-
ností nutných pro zvládnutí tak složitého procesu, jakým je 
výroba dobrého chleba a pečiva. Před činností v našem oddě-
lení pracoval mimo jiné v německé továrně proslulé fi rmy Bra-
bender v Detmoldu na vývoji přístrojů pro kontrolu vlastností 
mouky, podílel se na vývoji farinografu a extenzografu i dalších 
podobných kontrolních a měřicích přístrojů, které se stále ještě 
v laboratořích používají. Spolupracoval také s vedoucími pra-
covníky vynikajícího výzkumného ústavu pro pekařství v Pots-
damu u Berlína, napsal řadu odborných pekařských knih. Jako 
zajímavost navrhl postup kontroly výroby hotových chlebů 

(obr. Hodnocení jakosti chleba podle Vavřeny). Vládl obdivu-
hodným množstvím českých výrazů, kterými byl schopný vyjá-
dřit všechny úkony a stavy potřebné pro hodnocení výrobků. 
Navrhl několik postupů pro výrobu žitného chleba a předpo-
věděl správně další rozvoj tohoto odvětví, které bylo z počátku 
považováno za primitivní řemeslo, ale ve skutečnosti vyžaduje 
dokonalé znalosti potravinářské technologie, zdravotních 
požadavků, hygieny a výživových hodnot. Už tehdy se zmiňoval 
o předpékacích pecích, zmrazování pečiva, využití počítačů 
výrobků pomocí selénových buněk, o kontrolních signálech při 
změnách teplot a vlhkosti, automatické regulaci teplot a o dal-
ších podrobnostech, které se potom opravdu uskutečnily.

Jedním z prvních úkolů projektového střediska byl bon-
bónek téměř nestravitelný, který však mohl zúčastněným 
pracovníkům zlomit vaz, totiž dokončení a uvedení do pro-
vozu první velkopekárny, jež stála na Slovensku, takzvaného 
Chlebostroje v Bratislavě. To byla budova postavená podle 
návrhu tehdejšího ředitele průmyslové pekařské školy v Par-
dubicích pana ing. Ballaska, stavebního odborníka, který se 
asi inspiroval v  tehdejším Sovětském svazu a na něhož se 
obrátili slovenští pekaři pro vyřešení svých problémů. Dodnes 
není jasné, jak si uvedený pán představoval průběh tech-
nologie výroby v navrhované stavbě, protože prostě jenom 
navrhl budovu, která se postavila a dále nebylo nic, žádný další 
výkres ani seznam strojního vybavení, ani sebemenší náznak, 
jak by měl technologický proces vypadat, prostě mlha. 

Jednalo se o velkou budovu v jedné okrajové čtvrti Bra-
tislavy s halou délky asi 80 metrů, na jejímž začátku bylo 
postaveno vysoké betonové silo s komorami na skladování 
mouky a takzvaná technologická věž o několika podlažích, 
přiřazená k moučným silům. Na tuto věž navazovala uvedená 

hala, v  určité délce podsklepená. Jediným strojním vyba-
vením, které bylo do pekárny instalované, byly dvě průběžné 
pece s pečnými závěsy, postavené zcela na konec haly u jejich 
obvodových zdí. Tyto pece byly zakoupeny v kapitalistické 
cizině, protože u nás nebyl nikdo, kdo by tehdy takové špič-
kové zařízení vyráběl. Mezi těmito dvěma pecemi zbylo ještě 
místo pro třetí pec. Kromě toho byly v suterénu pásové chla-
dírny na chléb, neboť pouze pro tento sortiment byla pekárna 
uvažovaná. Jinak zela budova prázdnotou, protože se nenašel 
nikdo, kdo by měl tu odvahu se do dokončení pekárny a jejího 
uvedení do provozu pustit. 

Požadavkem bylo vyprojektovat do této budovy vhodné 
technologické zařízení, které by zajistilo pravidelné zásobo-
vání Bratislavy a okolí čerstvým chlebem, a tento úkol mělo 
vyřešit nové pekařské projekční oddělení Potravinoprojektu. 
Situace se vyřešila tvrdě po bolševicku. Technolog, strojní 
projektant a stavař z Prahy byli povoláni spolu se zástupci Pohled do velké pekárny

Hodnocení jakosti chleba podle Vavřeny

Jak bude vypadat navržená pekárna, spolu s hlavním archi-
tektem
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investora, kteří naštěstí trochu pekařině rozuměli, do jednoho 
hotelu ve Vysokých Tatrách a  tam měli vytvořit konečnou 
podobu toho zatím dutého gigantu. I stalo se, koncepce byla 
vytvořena, projektanti se vrátili do Prahy s ideovými náčrtky 
a nápady na celkové řešení problému a pilně se začalo s pro-
jektováním. V Tatrách bylo určeno určité řešení, to však vyža-
dovalo zcela nové strojní zařízení, a tak se za pomocí několika 
strojírenských závodů vyvinula během na tehdejší poměry 
neskutečně krátké doby některá zařízení jako dávkovací váhy 
na mouku s vibračním vyprazdňováním, karuselové výrob-
níky kvasů nebo zrací zařízení na kvas v  podobě kruhové 
nádoby s průměrem asi 5 metrů, rozdělenou segmenty na 
jednotlivé části, z nichž se postupně vyzrálý poliš vypouštěl do 
hnětacího stroje na těsto. Rozměrový náčrtek tohoto zařízení, 
které se samozřejmě vůbec nevyvíjelo, se předal pražskému 
zámečnickému družstvu Zampra v Praze, které je ve třech 
exemplářích vyrobilo. Výroby dalšího potřebného strojního 
zařízení se ujaly některé strojní fi rmy, které se potom i nadále 
pekařskému průmyslu v některých oblastech věnovaly.

Pouze mísicí a hnětací stroje na výrobu těsta pocházely 
od skutečně renomované zahraniční fi rmy zabývající se peka-
řinou, jednalo se o velké stroje na hnětení těsta s mísídlem 
tvaru Z, které stály na podestě, a těsto z nich padalo dolů 
do tvarovacího zařízení. Pece byly v dlouhé hale umístěné 
bohužel velmi daleko od výroby těsta, překlenutí vzdálenosti 
mezi pecemi na vzdáleném konci haly a výrobou těsta se vyře-
šilo dlouhým zakrytým dopravníkem, aby vytvarované kusy 
těsta neosychaly, a dále zařazením pásových kynáren přímo 
před pecemi. Hala pekárny se doplnila třetí pecí, kterou 
bylo nutné zakoupit rovněž v cizině. Montáže této pece se 
přitom zúčastnili montéři a technici jednoho českého závodu, 
kterým se podařilo získat výrobní dokumentaci, a tato pec 
pak byla ve značném počtu vyráběna u nás. Zásobování všech 
tří výrobních linek moukou se vyřešilo také zcela netradičně,

Kovová venkovní sila na mouku

a to mechanickou dopravou s použitím šneků a kapsových 
elevátorů, protože o  pneumatické dopravě si bylo možno 
nechat tehdy jenom zdát, ale tato doprava byla provedena 
jako cirkulační takovým způsobem, že všechny linky byly pra-
videlně zásobovány potřebnou moukou. Také silové komory 
na skladování mouky se podařilo uvést do pravidelného pro-
vozu, mimochodem u  těchto silových buněk byly použity 
jako rarita stěny rozvírající se směrem dolů, aby nevznikaly 
klenby mouky při jejím vypouštění. Hotové upečené chleby 
padaly do poměrně malého expedičního prostoru, umístě-
ného v suterénu, a připravovaly se dále pro rozvoz.

Při uvádění této pekárny do provozu se samozřejmě 
třásla kolena některým pracovníkům, kteří byli nejvíce 
zúčastněni jejího vytváření, neboť je nutno uznat, že to byla 
ohromná odvaha v té době, kdy se za každou malou poruchou 
viděla hned sabotáž, ohrožující pravidelné zásobování našeho 
pracujícího lidu, navíc třeba i ta maličkost, že i cizí pece museli 
uvést do provozu naší montéři, protože byla obava pozvat 
výrobní cizí fi rmu, aby její zástupci neviděli přesně stejnou 
pec, která se narodila mezi jejich výrobky. Ale vše se zvládlo 
na jedničku k všeobecné spokojenosti, stavba byla úspěšně 
dokončena a sloužila po dlouhou řadu let pro plynuté zásobo-
vání hlavního města Slovenska i okolí velmi dobrým chlebem. 
Jinak bylo velmi nesnadné kvůli nedostatku dalších pekařů 
zásobování pravidelně zajišťovat, jednou dokonce při vzniku 
nějaké větší poruchy v pekárně Chlebostroj musela vypomoci 
pražská pekárna Odkolek dovozem chleba letadly, aby nebyla 
narušena spokojenost dělníků, čehož se tehdejší mocipánové 
Bratislavy značně obávali. Samotná budova pekárny v sou-
časné době již neexistuje, byla již bohužel demolována.

Vzhledem k tehdejší úctě k výdobytkům techniky Sovět-
ského svazu nebylo samozřejmě možné zůstat také bez dovozu 
některých tamějších špičkových zařízení, z nichž jedno se pou-
žilo pro projekt úpravy sodovkárny Zátka v Praze Holešovicích 
na pekárnu. Jednalo se o lavičkovou pec typu FTL-2, dávanou 
našim pekařům za vzor jako prototyp ke zvýšení produktivity 
pečení. Pec se dovezla, vypracoval se projekt na její umístění, 
pec se namontovala a zahájil se provoz. Pec sice pekla, ale 
pro její vytápění bylo zapotřebí uhlí, jehož spotřeba byla tak 
vysoká, že v pekárně bohužel chyběl potřebný důl, který by ji 
stačil zásobovat, takže i tahle zkušenost brzy skončila.

Jako další perlička byl zpracován projekt instalace ze 
Sovětského svazu dovezené průběžné pásové pece, rovněž 
s vytápěním uhlím, která měla svoje topeniště v suterénu pod 
pecí, odkud se vedly horké plyny do pece. Tato pec sice pekla, ale 
její provoz s použitím uhlí byl opravdu velmi ojedinělý, brzy se 
přešlo na vytápění pecí topným olejem nebo převážně plynem. 

V prvních projektovaných pekárnách s pecemi sázecími 
a výtažnými se ovšem ještě s vytápěním uhlím uvažovalo, z té 
doby také pochází historka, která mohla pro projektanta vytá-
pění skončit dosti nepříjemně. Tento odborník totiž při některé 
své pochůzce Prahou ztratil v blízkosti Prašné brány, kde tehdy 
bývalo sídlo všemocné strany, svoje výkresy, které našel někdo, 
kdo po jejich prohlédnutí nelenil a ihned je odevzdal přímo 
v sekretariátu oné partaje. A brzy nastal šrumec, projektant 
byl povolán na policii a podroben tvrdým výslechům, protože 
na těch výkresech bylo napsáno v razítku, že se jedná o bunkr, 
z čehož soudruzi samozřejmě usoudili, že jde o výkresy asi 
protileteckých, přísně tajných materiálů, z nichž by mohl náš 
nepřítel usoudit leccos z našich záměrů. Pak se ovšem proje-
vilo, že se jedná o bunkr na uhlí, potřebný pro vytápění pekař-
ských pecí, a na incident se tedy na štěstí zapomnělo.

Pokračování příště.
Redakce

  �
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Ing. JOSEF VACL, CSc.,
UNIVERSITY OF NEW YORK 

IN PRAGUE / PORT spol. s r. o.

Je docela možné, že u zrození klášterního pivovaru v dneš-
ním Broumově-Olivětíně bylo bouchnutí do stolu Othma-

ruse Zinkeho, opata a  významného budovatele benedik-
tinského kláštera v  Broumově v  letech 1700–1738. Jeho 
vyjádření mohlo znít třeba takto: „Už toho mám dost. Copak
nevidíte, že jsme opět málem vyhořeli díky pivovaru? Musí 
z  našeho kláštera pryč, nebo nám ten klášter opět vyhoří.“ 
Patrně tím reagoval na fakt, že v  Broumově hořelo často. 
Benediktýni se po Bílé Hoře do kláštera v Broumově vrátili. 
A pochopitelně, jak jinak, obnovili výrobu piva.

Z  archivních záznamů vyplývá, že výroba piva byla 
v  klášteře obnovena ve 20. letech 17. století. Informací 

z klášterního pivovaru není mnoho. Historie zaznamenává 
jméno nejstaršího známého sládka pivovaru – Johanna Ver-
nera, který zemřel v roce 1633. V letech 1659–1661 bylo na 
jih od klášterního kostela postaveno tzv. nové stavení – dvě 
křídla budovy s hospodářským zázemím kláštera, klášterním 
pivovarem, bednárnou, kanceláří panství a  hostinskými 
pokoji. Při dalším požáru kláštera 18. 6. 1664 byl mimo 
jiné zničen i  tento pivovar, později obnovený. Na den pat-
ronky břevnovského opatství sv. Markéty 13. 7. 1684 opět 
klášter vyhořel. Ve městě shořelo tehdy 100 domů, na před-
městí 80 se špitálem a s novým kostelem sv. Václava. Opět byl 
poškozen pivovar, jmenovitě uvedená sladovna.

Ale vraťme se k  uvedené události. V  bratrech bene-
diktýnech by se tehdy asi krve nedořezal. Někteří si možná 
i v duchu řekli: „Pán Bůh s námi a zlý pryč.“ A tu se jeden 
z nich, patrně ten, který měl na starosti ekonomiku, pardon 
hospodaření kláštera, smutně nebo naopak vzdorně pozna-
menal: „Přece nebudeme likvidovat slepici, která nám zlaté 
vejce přináší.“ A tu opat pronesl, dnešními slovy, vizionář-
skou větu: „Ale kdo tady mluví o tom, že nebudeme vařit pivo? 
Kouře ze sladovny a z pivovaru bylo dost, postavme pivovar 
jinde, ale ne zas tak daleko.“ Asi mnohým bratřím spadl 
kámen ze srdce. Možná, že na památné schůzce u opata byli 
třeba jiné osoby. V roce 1691 jsou mezi zaměstnanci klášter-
ního panství uvedeni pivovarský písař Caspar Sagner, sládek 
Andreas Brand, pivovarský tovaryš Georg Adler a bednář 
Georg Härtel nebo i  inspektoři (úředníci správy klášter-
ního panství), kteří měli povinnost kontrolovat míru piva 
a jeho jakost, vykonávat inspekce ve sladovně a nakupovat 
obilí. 

Opat Zinke klášterní pivovar 
v Broumově-Olivětíně vybudoval, 

sládek Nosek mu vrátil duši

Pivovar byl založen před více než 300 lety mimo areál broumovského kláštera a dodnes překvapuje nadčasovou dispozicí
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Začátkem 18. století se tedy církev rozhodla, určitě pod 
vlivem opakujících se požárů a z toho vyplývajících nebez-
pečí pro samotný klášter, postavit nový klášterní pivovar již 
mimo jeho areál. Tak byl v letech 1712–1714 na pozemcích 
velkoveského klášterního dvora vybudován nový pivovar. 
Byl postaven u křižovatky velkoveské cesty a Svídnické sil-
nice (Schweidnitzer Strasse – silnice, po které se jezdilo přes 
Janovičky do slezské Svídnice) v Olivětíně (cca 2 km od kláš-
tera). A tak díky vizi a dnešními slovy podnikatelské odvaze 
dnes olivětínský pivovar stojí, a přežil mnohé.

Myslí-li si někdo, že poté byla jeho historie už jen 
plná úspěchů, bez složitých historických zákrutů, velmi 
by se mýlil. Prameny uvádějí, že v  roce 1770 byl sladov-
nickým tovaryšem Karel Jansura. Také popisují, že 22. 8. 
1775, v době rebelie broumovských poddaných, neznámý 
pachatel klášterní pivovar zapálil. V krátké době však byl 
znovu postaven. Za zmínku stojí i to, že 18. století uzavírá 
zpráva, že klášterní pivovar v roce 1786 dodal do 30 hospod 
na broumovském klášterním panství 4380 věder piva a do 
obou městských hostinců dalších 760 věder. V roce 1889 
byla v Olivětíně postavena nová velká sladovna (Malzfabrik). 
Za čtrnáctistupňový tmavý císařský březňák získal pivovar 
v  roce 1890 v  Paříži a  1898 ve Vídni na potravinářských 
výstavách zlaté medaile.

V roce 1948 se v Olivětíně začalo pravidelně vařit deseti-
stupňové pivo. V sortimentu vyráběných piv bylo do té doby 

Stanislav Bernard a Josef Vávra v Humpolci. A olivětínský 
pivovar zachránili Jaroslav Nosek se svým tehdejším part-
nerem. Ale jak se někdy říká, jeden je na podnikání málo a dva 
jsou moc. Nakonec, po složitých peripetiích, zůstal v pivo-
varu sám. Pardon, dnes již s jeho alter egem, manželkou.

A tak máme možnost vidět pivovar, zmíněné dva kilo-
metry od kláštera, který žije a rozvíjí se. Pozná se již z dálky. 
Má, co měl kdysi každý pivovar. Sladovnu, vysoký komín 
a některý dokonce i rybník, aby se tam v zimě dobýval led 
a mohl po kus sezony chladit pivo. Pivovar bez ledárny exis-
tovat nemohl. Kdo by pil teplé pivo?

A tak se naplňuje příběh pivovaru, u jehož záchrany stál již 
zmíněný Jaroslav Nosek. Vizionář, odvážlivec a podobně jako 
jiní, když si řekl „Nedám se“. A pivovar ve velmi bídném stavu 
začal budovat v pivovar moderní. Aby přežil, a podařilo se.

Jak je to pravidlem, nebyla to pouť jednoduchá. „Víte, 
byla to velmi složitá cesta. Těch překážek a někdy i příkoří 
bylo hodně. Lidí i institucí, co na cestě k dnešní podobě pivo-
varu překáželi nebo řekněme jemněji, nepřáli mu, bylo dost,“ 
komentuje relativně moderní historii její majitel. „Přežili jsme 
však všechno včetně zakleknutí fi nančního úřadu, soudních 
sporů a někdy i zklamání. Ale to tak v podnikání je, pivovarství 
není výjimkou,“ dodává, ale tvář se mu rozjasnila. Nesporně 
mu pomohla manželka i parta spolupracovníků, kterých je 
dnes kolem patnácti. 

Pivovar možná překvapuje svou rozlohou. Pochvalme, 
s odstupem několik staletí, velkorysost opata při stanovení 
rozlohy pozemku i  jeho umístění. Těžko si však on spolu 
s jeho bratřími představovali, že areál do tvaru „účka“ musí 
po mnoha letech kromě jiného unést dnešní dopravní provoz 

tří, čtyř a sedmistupňové. Dále se vařilo výčepní tmavé, příle-
žitostně světlá dvanáctka. 

Ale složitý osud pivovaru se nadále naplňoval. Další 
ranou, možná málem defi nitivní, která mohla pro pivovar 
znamenat jeho uzavření, bylo období po roce 1989. Mnoha 
desítkám jiných, větších a modernějších, jako byly v Karlo-
vých Varech, Svitavách, Kroměříži a jinde nebo na svou dobu 
špičkově vybavený pivovar v Mostě, zazvonil pivovarský umí-
ráček. Nepřežily. A tak by se stalo i tomu broumovskému. 
Zdálo se, že nemá ve vzniklé situaci na trhu piva šanci přežít. 
Naštěstí se objevuje někdo, kdo nejeden pivovar před zkázou 
zachraňuje. Spasitelů, pardon vizionářů, odvážlivců, fantastů 
a zprvu možná i bláznů, kteří se pivovary rozhodli zachránit 
před zkázou, byl možná tucet. Jsou dnes známí a díky nim 
pijeme pivo, které bychom jinak neochutnali. Karel Witz 
zachránil pivovar v  Poličce, Jiří Plevka v  Chodové Plané, 

Práce v pivovaru byla po mnoho let sice zajímavá, ale hodně 
fyzicky náročná práce. Sud váží nejméně půl metráku a vyvalit 
sud po lísce bylo i pro pořádné chlapy docela náročné. A tako-
vých zajímavých exponátů respektující tradici výroby piva je 
v broumovském pivovaru mnoho

Turisté od nás a hodně s Polska tvoří pro pivovar nejen cenný 
zdroj příjmů, ale slouží jako nezanedbatelný marketingový 
nástroj. A pivo po exkurzi naladí na koupi piv z široké nabídky 
pivovaru  Foto: archiv pivovaru

Sběratel pivovarských zajímavostí J. Nosek u různých plniček 
pivních lahví zdůrazňuje, jak významnou roli sehrály při získá-
vání nových ctitelů mimo hospody
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a také jeden, někdy až tři autobusy s turisty. Určitě si před 
více než třemi sty lety nemysleli, že tam sice pivovar a sla-
dovna s již zmíněným komínem zůstanou, ale funkce dalších 
budov se změní. Distribuce potřebuje své, technické zázemí 
rovněž. A k tomu se objevila i novinka a naplnění dlouho-
letého Noskova snu. V areálu jsou i dvě muzea. „Jsem sbě-
ratel pivovarských památek vlastně od střední školy. Nevěděl 
jsem přesně, co s nimi. A tak mne napadlo založit pivovarské 
muzeum. A postupně jsem nářadí, různá technická zařízení, 
informační tabule, sklenice, vybavení pivovaru i  sladovny 
nakupoval, vyměňoval na aukcích, bleších trzích u nás i v sou-
sedním Polsku. A něco jsem dostal darem,“ komentuje roz-
hodnutí splnit si svůj sen Jaroslav Nosek. „A ukázalo se, že 
z koníčka se stal velký kůň. Musím říci, že opravdu dnes dobře 
doplňuje produkci piva,“ komentuje vznik pivovarského 
a později i druhého muzea věnovaného počátku minulého 
století.

Ale není to vše, co areál nabízí. Tak jako mnoho jiných 
pivovarů u nás Jaroslav Nosek objevil kouzlo i ekonomický 

potenciál industriálních túr. Zkrátka to, že lidi přitahuje zají-
mavý příběh. Až by se dalo říci pohádka pro dospělé, kdyby 
nešlo o skutečnou historii. A návštěvník areálu může vidět 
dřívější a  současnou výrobu piva. Nechme však komen-
tovat tento zajímavý druh turistiky majitele areálu: „Lidé 
se zajímají o  výrobu piva i  sladu. Pivo k  našemu národu 
patří. A tak jim nabízíme exkurze, aby viděli, jak se pivo dělá 
u nás, vlastně tradičním způsobem, byť se moderních techno-
logií nezříkáme,“ mluví s nadšením hlasem. „A z čeho mám 
opravdu velkou radost, je, když vám po exkurzi někdo nejen 
poděkuje, ale ocení, že se něco zajímavého dověděl, a přede-
vším pochopil, jak a z čeho se pivo dělá. A mnohé návštěvníky 
překvapí, že jim na závěr prohlídky nabídne pivo moje man-
želka nebo dcera Denise. I pro ně je to už koníček víc než povin-
nost,“ s úsměvem dodává Jaroslav Nosek. A nepřekvapuje, 
že především skupiny turistů z Polska rád osobně provází. 
A častý průvodce pivovarem i muzei dodává: „Víte, samo-
zřejmě nejvíce máme návštěvníků od nás, ale už jsme měli sku-
piny z Číny, Ruska, USA a řady dalších zemí. Jak se o nás 
dověděli, vlastně ani nevím. Jistě z webu nebo spolupracujeme 
s destinační agenturou starající se o rozvoj turistiky v našem 
regionu. Ale možná má svou nezastupitelnou roli doporučení 
těch, kteří u nás byli. Nebo chcete-li Word of Mouth, prostě 
šeptanda.“

Cesta k  udržení fungování pivovaru, v  té době dost 
neznámém tržním prostředí, mnohdy bez dotací a  jiných 
obezliček, bylo těžké. Ale i díky zmíněným odvážlivcům je 

české pivovarství schopné i dnes produkovat stále více čes-
kého piva. A vydobýt, a hlavně udržet si takové jméno nebo 
ocenění, jakým je chráněné zeměpisné označení České pivo.

Jedním z takových, který zachránil pivovar před uza-
vřením a se schopností jej provést mnoha úskalími tržní eko-
nomiky, je tedy i Jaroslav Nosek. Má, pravda, jednu výhodu, 
kterou nemají někteří další. Je odborností pivovarník. 

Byla ale jeho cesta k záchraně pivovaru jednoduchá? Byl 
snad od začátku rozhodnut prožít život s pivem? Odpověď 
je prostá. Jeho život rozhodně nesměřoval k práci s pivem. 
Spíše se ubíral jinými cestami, alespoň podle přání rodičů. Ale 
vysnil si dvě životní linie. Potravinářství se postupně promě-
nilo v pivovarský obor a fotbal. Dal vale múze, která mu při-
řkla nadání a která si, stejně jako jeho otec, myslela, že jej bude 
následovat. Jaroslav Nosek se měl, díky svému nadání a píli, 
stát hudebníkem. Pianistou. Že se tak nestalo, je možná ztráta 
pro naši kulturu, pro naši hudbu. Ale získali na tom všichni, 
co mají rádi pivo. Ale nejen to. Jaroslav Nosek se stal i sběra-
telem a díky tomu v řadě případů i zachráncem pivovarských 
památek. A stal se tak i  trochu muzejníkem. Z koníčka, ze 
záliby, se stala další profese, která je pevně navázána na pivo 
a pivovarství. A i z toho mají prospěch ti, kteří respektují naši 
pivovarskou historii, ctí pivovarské tradice a rádi se vzdělávají. 
Protože pivovar v Broumově stojí na třech nohách. Jednou 
je výroba piva, druhou je vzdělávání těch, kteří se rádi něco 
zajímavého dozví, a třetím jsou muzea, která v areálu vytvá-
řejí milieu, které je pro mnohé lidí to, co tam hledají. Zábavu, 
poučení a také něco, co jim chutná. Tedy pro radost duše i těla. 

Položme si trochu spekulativní otázku: lze najít nějakou 
spojitost mezi Wolfgangem Amadeem Mozartem a  Jaro-
slavem Noskem? Jak se vlastně stalo, že se rozhodl vzepřít se 
kariéře hudebníka a stát se pivovarníkem? Byl to vliv rodiny, 
zážitek z dětství, nebo co se stalo?

Nesporně svou roli sehrála poněkud netradiční stravo-
vací kombinace. Tou byla směs černého piva, žloutku vajíčka, 
a to vše hodně oslazené. Bylo by odvážné tvrdit, že toto první 
setkání s pivem mělo vliv na rozhodování o tom, vydá-li se 
Jaroslav Nosek na dráhu pivovarníka a opustí slibně se rozví-
jející dráhu klavíristy. Ke smutku otce a ke své radosti. Ale to 
jsou jen spekulace. Tradiční svědectví sudiček, s čím ke kolénce 
přišly, nemáme. A tak můžeme jen přemýšlet, do jaké míry byl 
za vším dědeček, celoživotní poštmistr, ale obdivovatel loko-
motiv, který zmíněný nápoj, možná spíš chuťový elixír, malému 
Jaroslavovi připravoval a poté s ním chodil na dejvické nádraží 
mu ukazovat, jak tam jezdí vlaky. I když sám měl rád jiný 
nápoj. Bílou kávu, do které si lámal několik dní starý chléb.

České koncertní umění tedy mohlo mít klavíristu. Deset 
let Jaroslav plnil otcovo přání. Sám absolvent konzervatoře 
měl velmi jasnou představu o tom, co bude syn dělat. Hráč 
symfonického orchestru, který hrál vedle klavíru na tubu, 
harmoniku a trubku, viděl, jak jej syn bude následovat ve stej-
ných šlépějích. Nestalo se tak. 

Jak se vše nakonec odehrálo? Pianu se Jaroslav Nosek 
věnoval ve všední den hodinu a v o sobotách a o nedělích cvičil 
dvě hodiny. Ale na rozcestníku mezi klavírem a pivem, nebo 
spíše studiem potravinářství stála jedna učitelka hudby, která 
každé hudební zaškobrtnutí nekompromisně trestala. A každá 
rána bolí. Některá více, jiná méně, ale stejně bolí. A tak si v šest-
nácti Jaroslav řekl: „Dost bylo klavíru.“ Možná to řekl jadr-
něji, ale význam byl stejný. Nakonec uzavřeli s tátou dohodu, 
kterou formuloval asi takto: „Naučíš se perfektně Turecký 
pochod a můžeš s klavírem skončit.“ A když se Jaroslav krásnou 
skladbu Wolfganga Amadea Mozarta naučil, jeho otec jen 
smutně konstatoval: „Zahrál jsi ji skvěle!“ Ale slovo dodržel 
a Jaroslav mohl naplno rozvinout svůj plán. Šel studovat potra-
vinářství a také začal rozvíjet jiný koníček, lásku k fotbalu.

Sládek J. Nosek s téměř ikonickým obrázkem opata, který dal 
řadě piv broumovského pivovaru jméno
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Příběh pivovaru a jeho muzea vhodně doplňuje stylizovaná 
scénka, možná sen nejednoho muže: sládkovi v pivovaru po 
náročné práci jeho žena nabízí zlatavý mok. Prý prozatím 
nikdy nápoj neodmítl…

Ale připomeňme základní fakta o Jaroslavu Noskovi. 
Narodil se 9. 3. 1961 v Praze. Nikdo z rodiny se pivovarství 
nevěnoval, i když pivo v rodině pili. 

Celá školní léta jsou pro Jaroslava Noska spojená s rod-
nými Dejvicemi. „Nikdy jsem nebyl studijní typ. Že bych si 
ze základky vybavil jméno nějakého učitele, to ne. Ale nejra-
ději jsem měl tělocvik. A láska ke sportu mně vydržela vlastně 
dodnes. Hlavně fotbal. No, na reprezentaci to nebylo,“ pozna-
menává smířlivě Jaroslav Nosek. „Ale hrál jsem národní ligu 
za Náchod v obraně, a potom dokonce tam i první ligu ve fut-
salu. Dodnes si fotbálek rád zahraju, ale rychlost, ta mně už 
chybí,“ poznamenává s mírným úsměvem. A věnoval se také 
tenisu, ale hlavně rekreačně, podobně jako některým dalším 
sportům. 

Po základní škole se rozhodl studovat potravinářství na 
proslulé pražské střední škole v Podskalské a tam si zvolil 
obor pivovarství. Každé prázdniny v letech 1976 až 1980 si 
docházel přivydělávat do tehdy velmi známé sladovny na 
Podbabě. A  docházeli si tam vydělávat své mnohdy první 
peníze i jiní studenti z Podskalské. Asi nejvíce si vzpomíná na 
Richarda Paulů z legendární rodiny sladovníků, který dnes 
vede nadnárodní fi rmu Sladovny Souffl et. „Škola mně dala 
mnohé. A bylo to dáno především vynikajícím profesorským 
sborem,“ vzpomíná na studium Jaroslav Nosek. „Musím jme-
novat snad až legendárního ředitele Ing. Josefa Daňka. A za 
mnohé jsem vděčný třeba našemu třídnímu Ing. Ivanu Hous-
kovi, jehož si také velmi cením. Jako pedagoga i  jako osob-
nosti,“ dodává tehdejší student Jaroslav Nosek. A  jedním 
dechem dodává: „Pokud vím, škola si svou kvalitu udržuje 
dodnes a musím jmenovat především Ing. Oldřicha Kozu nebo 
docenta L. Chládka, který tam také zanechal nesmazatelnou 
odbornou stopu.“

Po maturitě nastoupil do pivovaru Pražan v  Holešo-
vicích, tenkrát součástí Pražských pivovarů. Tam dělal na 
spilce a prošel i dalšími pozicemi v pivovaru. Od roku 1982 
až do roku 1990 pracoval v náchodském pivovaru, kde dělal 
podsládka. „Víte, nesmím zapomenout na tamějšího výborného 
sládka, vedoucího výroby a skvělého kolegu Petra Kořínka,“ 
komentuje J. Nosek roky v Náchodě. „Jak jsem se vlastně do 
Náchoda dostal? Nabídli mi byt, a protože jsme již měli s mou 
první ženou dítě, volba byla jasná.“ A odtamtud už nebylo 
daleko do Broumova, kde působí od roku 1990. Když se tam 
objevila možnost pivovar koupit, tak se spolu se svým part-
nerem dohodli. Koupili jej a začali v něm působit a podnikat.

Ale jak to má vlastně Jaroslav Nosek s konzumací zla-
tavého moku? Kdy si dal první pivo a vůbec, chutnalo mu? 

„Nevzpomínám si, jestli mně chutnalo. U mého pití skutečného 
piva byl opět můj děda, když jsem mu chodil, jak jinak než se 
džbánem, pro pivo sedmičku v tehdejší Bubenečské ulici v Dej-
vicích. Vždy jsem trochu upíjel, jako asi mnoho jiných. Moc 
mně nechutnalo a přestal jsem jej se vstupem do školy ochut-
návat. Ale kdy mně opravdu začalo chutnat? Začal jsem jej pít 
už nebo až v šestnácti letech,“ dodává s poněkud potutelným 
úsměvem.

Které období během dosavadní pivovarské éry bylo pro 
Jaroslava Noska nejsložitější, nejtěžší a  naopak, kdy měl 
pocit, že se mu dařilo, něco povedlo? „Nejsložitější období 
bylo v letech 2001–2007, kdy se řešily vlastnické vztahy v pivo-
varu. A ty jsou, jak mnoho podnikatelů ví, snad ty nejsloži-
tější,“ a jedním dechem dodává: „Nezapomeňte, že pivovar byl 
v nesrovnatelně horší kondici, než je dnes. Doslova jsme v pivo-
varu dřeli, abychom jej dostali trochu do fi gury. A museli jsme 
se dostat z dluhů, které vznikly, když jsme pivovar kupovali, 
a později se musel s bývalým partnerem vyrovnat.“

Trvalo dlouhá léta, než se pivovar stabilizoval a  kdy 
se mohl Jaroslav Nosek plně soustředit na obnovu a rozvoj 
nyní již „svého“ pivovarského areálu. Jak se však ukázalo, 
nešlo jen o to, aby sladovna a pivovar dostaly „nový kabát“. 
Důležité bylo, aby byly vybaveny moderními technologiemi 
a  pivovar jako celek se mohl nadechnout k  dalšímu roz-
voji.

Dnes již žádné dluhy nemá, ale je za tím mnoho práce, 
starostí. S  napětím v  hlase si Jaroslav Nosek opakovaně 
vzpomíná na nepříliš vzdálenou minulost: „Zažili jsme u nás 
v pivovaře zakleknutí, jistě mnohým pojem nemusím vysvět-
lovat. Ale i toto jsme překonali a nyní se nám mnohem lépe 
dýchá. A to i přesto, že kolem nás řádí koronavirus. Ale i ten 
překonáme. Proč to říkám s takovou jistotou? Protože lidi mají 
pivo rádi.“ Po krátké odmlce pokračuje mnohem přesvědči-
věji: „Ale také mám dost často i radost z toho, když za mnou 
přijdou lidi z exkurze a řeknou, že se o výrobě piva nejvíce dově-
děli u nás v pivovaru. Když se jim příběhy kolem piva i pivovaru 
líbí. A řeknou to upřímně. Ale samozřejmě, nejdůležitější je, 
když jim naše pivo chutná.“

A jeho monolog pokračuje: „Co považuji za velmi důle-
žité, je mít někoho, komu důvěřujete, ve své blízkosti. A také 
věřit, že přes možné problémy se vždy najde řešení. Ale musíte 
mít trpělivost a sebedůvěru. Bez jednoho nebo druhého to nejde. 
A také vedle pracovitosti i invenci. A podaří-li se vám proměnit 
svého koníčka v projekt, který má hlavu a patu a má i ekono-
mické opodstatnění, potom to může posloužit jako cenný pod-
nikatelský projekt, sloup podporující vaši činnost.“

Olivětinský pivovarský areál, a záměrně se vyhýbáme 
slovu pivovar, se totiž začal rozvíjet i  v  další, dříve málo 
zajímavé části. Možná i  jako reakce na složitější období 
a jako forma relaxace začal Jaroslav Nosek s naplňováním 
již zmíněného zajímavého koníčka. Má slabost pro pivní 
a pivovarské památky a suvenýry. Začal s  jejich využitím, 
dřív než v jiných pivovarech, budovat pivovarské muzeum 
a poté i muzeum, které vypovídá o době na počátku minu-
lého století s řadou artefaktů. Ať již jsou bezprostřední, nebo 
v  trochu vzdálené vazbě na pivovarská řemesla. V areálu 
postupně zhmotňuje svého koníčka nákupem, výměnou 
a třeba také hledáním na českých i polských bleších trzích. 
Každé muzeum je jiné svým zaměřením. To v přízemí je plné 
mnohdy až neuvěřitelných pokladů vázajících se na různé 
části výroby piva. Ale nejen výroby. Onen koníček má jednu 
velmi důležitou vlastnost. Je vlastně příležitostí dovědět 
se něco o historii oborů kolem piva. Ale také o profesích, 
které jsou nutné k tomu, aby se vyrobené pivo dostalo ke 
spotřebiteli, a ten jej mohl ochutnat. Proto jsou v muzeu ke 
zhlédnutí unikátní informační a reklamní tabule s velkou 
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historickou cenou. Nalezneme tam však především mnoho 
nářadí, bez nichž by pivovar před padesáti, možná před sto 
lety pivo neuvařil. A právě muzeum umožní, abychom na 
umění, schopnosti, znalosti a šikovnost našich předků neza-
pomněli.

Ke zhlédnutí tam třeba můžeme vidět ruční plničky 
lahví hned vedle desítek lahví různých velikostí z pivovarů, 
které již neexistují, nebo i těch, kde stále pivo vaří. K nejkrás-
nějším patří embosované láhve, protože etiketa je docela na 
pivní láhvi novum. „Co je velmi důležité, je vysvětlit návštěvní-
kovi, nejen co předmět představuje, ale uvést jej do souvislostí. 
A naši předci rozhodně nebyli hloupí a chovali se k životnímu 
prostředí mnohem pokorněji než my,“ doprovází prohlídku 
muzea zanícený a znalý průvodce Jaroslav Nosek. Ukazuje 
na zajímavý exemplář, jakousi skříň nebo almaru ve stylizo-
vané pivovarské hospodě. „Víte, co to je? To je lednice v hos-
podě a jako chladicí medium, dnešním jazykem, byly kostky 

ledu z pivovarského rybníka, aby bylo pivečko i v létě studené. 
Dovedete si představit takovou úvahu dnes?“ ptá se Jaroslav 
Nosek s vážným výrazem ve tváři. 

Vždyť pivo již před desítkami let nebylo určeno jen 
k ochutnávce a konzumaci v pivovarské hospodě, ale kupu-
jící si je stále častěji brávali domů. A tam je mohl sám nebo 
ve společnosti rodiny nebo známých vypít. Raritou, velmi 
cenou, jsou různé cedule, informační tabule, které samy 
o sobě dokumentují, nejen jak se měnil název pivovaru a jeho 
piv, ale jsou průvodcem vkusu a měnících se estetických hle-
disek pivovarských.

A Jaroslav Nosek má ve své kanceláři kuriozity, objevené 
pod schodištěm při rekonstrukci pivovaru. Jsou to fotografi e 
prezidenta Masaryka, jeho syna Jana a prezidenta Beneše. Je 
dost možné, že je tam jeho předchůdci uložili po roce 1948. 
Mimochodem, v letech 1945–1948 byl sládkem v pivovaru 
Jaroslav Weigel, otec cimrmanologa Jaroslava Weigla. Pivovar 
musel po politických změnách nekompromisně opustit.

S určitou nadsázkou lze říci, že velkou láskou majitele 
pivovaru jsou desítky krásných a zajímavých sklenic, o kte-
rých by Jaroslav Nosek mohl mluvit dlouhé hodiny. Sklenice, 
ze kterých se pivo, a obecněji nápoje, pily. Překvapí nejen 
jejich množství, tvary, velikosti. Zaujmou svou rozmanitostí 
a také příběhy, které se třeba k tomu, jak je Jaroslav Nosek 
získal, váží. Patřičně dokreslují vývoj pití piva u nás i v sou-
sedním Polsku, ale vůbec, jak důležité je nápojové sklo pro 
vnímání lahodnosti nápoje.

Jaké pivo má podle pivovarského odborníka, který velmi 
rád s pivem a jeho chutěmi experimentuje a na trh přichází 
se zajímavými novinkami, budoucnost? Očekává nějaké 
nové trendy, nebo dokonce nějakou revoluci v pití piva u nás? 
Rázná odpověď člověka, kterému sem tam uklouzne nějaké 
to tvrdší slovíčko, které však v kontextu dobře sedí a nutí 
k úsměvu i dámy, překvapí: „Dobré. Koho by napadlo před pár 
lety, že lidé u nás přijdou, alespoň někteří na chuť ‚kyseláčum‘. 
Ano, v Anglii mají tradici, ale mnoho našich konzumentů si 
o nich stále myslí, že jsou zkaženým pivem, a nemají přitom 
pravdu. Sám jsem kdysi sour piva ochutnal  právě v  Anglii 
a nedalo se to vychlastat. Hodně však záleží na tom, aby mělo 
své příznivce. Prostě každému chutná něco jiného.“ A pokra-
čuje s vážnou tváří v delším monologu: „Řeknu vám osobní 
zkušenost. Kdysi jsem býval tvrdým zastáncem piva plzeň-
ského typu. Ale v tomhle jsem se změnil. Platí přísloví ‚Nikdy 
neříkej nikdy‘. V devadesátých letech k nám přijel pan Doehler 
z Belgie, majitel fi rmy vyrábějící extrakty z ovoce. Přivezl pří-
chutě jahodové, borůvkové a další ovocné. Bylo jich dost, ani si 
na všechny nevzpomenu. A ptal se mě, zdali nemám zájem je 
vyzkoušet, a případně i odebírat. Tehdy jsem mu řekl že nikdy. 
A podívejte se, jak se trh a chutě českých spotřebitelů za ty roky 
změnily.“ Smířlivým tónem pokračuje: „Dnes je situace jiná 
a my změny cítíme, ale i ctíme. Vidíme, že je to reakce lidí, kteří 
se to naučili pít v zahraničí. Tak proč nejít změnám naproti? 
Byli bychom sami proti sobě. Prostě cestovní ruch významně 
ovlivňuje poptávku našich lidí. A také třeba turisté z Polska si 
rádi koupí vedle českého ležáku i něco jiného z naší produkce. 
Jen tak, na chuť.“ 

A že to Jaroslav Nosek myslí vážně a mnohé pro to dělá, 
je patrné v nabídce piv broumovského pivovaru. Nejen na 
internetu, i když v současnosti je to hlavní komunikační kanál. 
Ale také v podnikové prodejně. Právě tam směřují kroky snad 
všech, kteří si pivovar i muzea prohlédli. A řekli si, proč by 
piva různých chutí nezkusili. „Víte, těžko předjímat, jak se 
chuťové preference budou vyvíjet v budoucnosti. Je také těžké 
odhadovat, jaké budou chutě mladé generace. Prostě, lidé dnes 
nejsou tak konzervativní, jako jsme byli my. I když na druhé 
straně musím potvrdit, že konzervatismus v našich lidech stále 

Obdivovatel skla J. Nosek zajímavě vypráví o tom, jak se za 
poslední dvě staletí změnil vkus konzumentů nápojů včetně 
piva

Ani výborný komunikátor, jakým Jaroslav Nosek je, nepřinutil 
jeho partnera u stolu k nějaké diskusi. A o jitrnice a jelítka či 
tlačenku se také nechce dělit. Vlevo je lednice, do níž se vkládal 
led, aby bylo vydrželo v chladnu co nejdéle
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Nabídka piv OPAT, která zahrnuje dominující českou kla-
siku, spodně kvašená piva jsou obohacována o celoroční 
i sezonní řadu unikátních pivních speciálů, jako např. s pří-
chutěmi chili, čokolády, pepře aj. Pochutnat si lze na Opatu 
Red, Green, nealko a dalších

Manželé Noskovi (na snímku) to mají v pivovaru rozdělené. 
Jaroslav vede především výrobu a provoz, přichází s nápady 
na nová piva a stará se o a prodejní aktivity. Manželka Andrea 
má na starosti zejména marketing, chod muzeí a vše, co souvisí 
s cestovním ruchem Foto:  archiv pivovaru

i nepopulární věci na rovinu, dost to pomáhá. Fakt je, že ve dvou 
se to lépe táhne,“ A dále poodkrývá své nejbližší okolí: „Z prv-
ního manželství mám dceru i  syna a mají své životní osudy 
ve svých rukou. I z druhého vztahu mám dceru a syna. Dcera 
Denise bude maturovat na gymnáziu v Broumově. Hodně nám 
v pivovaru pomáhá a mám radost, že se tomu ráda věnuje. Co 
bude dělat po maturitě, si rozhodne sama, vždyť víte, jak to 
bylo se mnou.“ A s úsměvem dodává: „Náš desetiletý syn to 
má z jeho pohledu jasné. Říká, že bude v našem pivovaru ředi-
telem.“

Sládek, manažer, sběratel pivních memorabilií, muzejník 
samouk, a především člověk s vizí, díky které broumovský 
pivovar zachránil a vrátil mu duši, a tím i život. Zeptáte-li 
se Jaroslava Noska po všech těch životních zkušenostech na 
životní krédo, neváhá jej vyslovit naplno, i když je nerad, aby 
bylo napsané. „Z ničeho se nepo…,“ říká s úsměvem. A díky 
tomu pivovar žije a  mnoha lidem ukazuje názorně, že se 
vyplatí jít za svým snem.

Není-li uvedeno jinak, foto: PORT/jv  �

Pivovarský rybník, který hrál dříve důležitou roli při výrobě 
piva, nabízí dnes svou až zasmušilou krásu a nevšední poetiku 
i pohled na broumovský pivovar Foto: archiv pivovaru

dost přetrvává,“ dodává pivovarský expert, sládek, marketér 
i prodejce v jedné osobě.

Setkání s Jaroslavem Noskem umožní i zjistit, jak vnímá 
to, že snad zdrcující většina pivovarských tvrdí, že i  v  době 
vrcholných technologií nakonec kvalita piva závisí na člověku. 
Je to pravda? Proč tomu tak je? Jeho odpověď by se dala oče-
kávat, a nezklamal: „To si myslím, že je pravda, ale platí to jen 
v klasickém pivovaru. V těch velkých si myslím, že už to tak není. 
Velké pivovary se řídí hlavně dosažením zisku, hlavní slovo tam 
má ekonom, fi nanční ředitel, a nikoliv sládek. Tam je role mašin 
rozhodně větší než u nás malých. Ale sládka nikdy v pivovaru 
stroje nenahradí. Tu jemnost, ten čich, pohled na pivko, jeho 
vychutnání i otestování řízu ničím nelze nahradit. Ani umělou 
inteligencí,“ obrací docela často vážné téma v humor. Možná 
i to je jedna z věcí, které lidi na exkurze do pivovaru táhnou. 
Vědomosti, znalosti v  pěkné vtipné ambaláži à la Jaroslav 
Nosek.

Pivovarník Nosek překonal mnoho nástrah, které mu do 
cesty postavila snaha vybudovat prosperující pivovar. Jak ale 
vnímá současnou koronavirovou pandemii? „Asi jako mnozí, 
i náš pivovar negativně ovlivnila. Hospody a restaurace vlastně 
nefungují. Řada zájezdů byla zrušená. A tak jsme museli přijít 
s novinkami. Zavedli jsme prodej po městě a okolí po domech, 
zřídili páteční rozvoz. Rozšířili jsme prodejní síť o nová místa, 
kde by nás dříve ani nenapadlo naše pivo prodávat. Zintenziv-
nili jsme marketingové aktivity a museli jsme přijmout i další 
opatření. Máme však výhodu, a tou je blízký polský trh. Ten 
nám pomáhá.“ 

Pivovarský areál má však jednu, veřejnosti zatím 
skrytou část. A tím je pivovarský rybník. Kdysi velmi důležitá 
část pivovaru. V zimě sloužila k dobývání ledu, kterým se až 
do letních měsíců udržoval chlad v pivovarských sklepích. Je 
krásně lemován vzrostlými stromy. Převažují duby a spolu 
s ostatními stromy dotváří milieu celého pivovaru. Určitě, 
až se někdy otevře veřejnosti, bude znamenat velké oboha-
cení areálu. Poetiku však má již dnes. Klid, který z vodní 
plochy i  okolních stromů návštěvníka osloví, je povzná-
šející.

Rodinné zázemí je pro Jaroslava Noska velmi důle-
žité. S mírným úsměvem přiznává, že v mnohém mu hodně 
pomohla jeho žena. „Díky ní a její pomoci i schopnosti vnímat 
nebo vidět situaci racionálněji než možná já, mně mnohé při 
řízení pivovaru usnadňuje,“ komentuje roli manželky v pivo-
varu. „Samozřejmě, máte-li někoho, na koho se můžete sto-
procentně spolehnout a současně je schopen vám říct někdy 
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Mimořádného úspěchu dosáhl na loňské světové de-
gustační soutěži World Beer Awards prémiový svi-

janský ležák „450“, který byl vyhlášen za vůbec nejlep-
ší světový světlý ležák českého typu (World‘s Best Lager 
Czech-style Pale). Současně si stejně jako v roce 2019 od-
nesl i titul absolutního národního vítěze v této kategorii. 

Dvě stříbrné ceny v loňském 
ročníku soutěže získaly Svijanská 
Kněžna 13 % (kategorie Tmavý 
ležák) a  Svijanský Baron 15 % 
(kategorie Silných piv). Ve sku-
pině plzeňských ležáků uspěly – 
Svijanský Rytíř 12 % a Svijanský 
Kníže 13 % – oba si z  ní odnesly 
bronzovou plaketu. 

The World Beer Awards  je 
celosvětová soutěž, která vybírá 

nejlepší představitele různých mezinárodně uznávaných 
druhů piv, uděluje jim ceny a  v  celosvětovém měřítku 
propaguje tato nejlepší světová piva u  spotřebitelů 
a obchodníků. Hodnotitelská komise se skládá z několika 
desítek předních světových znalců piva. Ceny The World 
Beer Awards se vyhlašovaly loni na podzim a členové jury 
v nich hodnotili víc než 2200 piv z více než padesáti zemí. 
Poprvé v historii soutěže ovšem za pivy kvůli koronavirové 
krizi necestovali, ale naopak jim byly soutěžní vzorky piva 
zasílány. 

„Prémiový ležák ‚450‘ je naše chlouba už od roku 2014, 
kdy jsme jej poprvé uvařili na oslavu 450. výročí založení Pivo-
varu Svijany,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. 
Jako jeden z  nejstarších, celou dobu pracujících českých 
pivovarů si podle něj pro oslavu zasloužil pivo skutečně výji-
mečné, proto na jeho výrobu použili jen ty nejlepší suroviny 
– od vybraných humnových sladů až po Žatecký poloraný čer-
veňák z jeho vlastních chmelnic. Obrovskou péči pivovar také 
věnoval a věnuje náročnému výrobnímu postupu a pečlivě 
si hlídá i vybrané restaurace, v nichž se „čtyřistapadesátka“ 
čepuje. „Velice nás proto těší, že nakonec došla světového 
uznání v podobě významného ocenění od předních světových 
odborných degustátorů,“ dodal Roman Havlík. 

Titul nejlepšího světového piva plzeňského typu 
nedávno získala i další dvě svijanská piva, a to v jiné světové 

soutěži – World Beer Idol. V roce 2019 si z ní toto ocenění 
odnesla Svijanská Desítka, loni Svijanský Máz 11 %. „Jak-
koli jsou pro nás nejdůležitější reakce běžných spotřebitelů 
a našich fanoušků, všechna tato ocenění nás velice těší a moti-
vují, abychom pokračovali v nastoupené cestě. Dokazují totiž 
to, že jsme se před více než dvaceti lety při záchraně pivovaru 
rozhodli správně, když jsme na rozdíl od většiny jiných větších 
pivovarů vsadili na skutečně tradiční české výrobní postupy,“ 
uvedl sládek Pivovaru Svijany Petr Menšík. 

PIVOVAR SVIJANY, a. s.

WORLD BEER AWARDS 2020
Svijany získaly další významné 

světové ocenění

Prémiový ležák „450“ je pivo původně uvařené jen pro oslavy 
450 let od založení pivovaru ve Svijanech, které nakonec 
zůstalo v  sortimentu svijanských piv natrvalo. Je vyrobeno 
z poloraného žateckého červeňáku (Osvaldova klonu) a hum-
nového sladu z nezávislých sladoven. Plné chlebnaté pivo s pří-
jemnou intenzivní jemnou hořkostí �
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VAŠE JEDNIČKA
v sortimentu grilovací sezóny
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Uzeniny Příbram, a.s.
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Společnost 
Uzeniny Příbram, 

a. s., jednička 
v sortimentu 

grilovací sezóny

Pestrost sortimentu grilovací sezóny, který pro svoje 
odběratele dokáže společnost Uzeniny Příbram zajis-

tit, je opravdu široká. Bez nadsázky se jedná o  výrobce 
s nejširším sortimentem v České republice. Významnou 
část výroby tvoří masné výrobky tepelně opracované, a to 
zejména v  podobě grilovacích klobás a  tyčinek v  pestré 
škále chutí. Společnost vychází ze své dlouholeté praxe 
v masném oboru, již od roku 1991. Svůj um pak stvrzu-
je rokem 2010, kdy se stává největším výrobcem uzenin 
v České republice. Počínaje rokem 2015 pak své řeznické 
zkušenosti přesouvá a vybuduje moderní závod v Příbra-
mi, který nyní garantuje sofi stikovaný systém od poráž-
ky až po konečnou výrobu s  důrazem na kvalitní české 
výrobky. 

Mnoho druhů, mnoho chutí 

Díky širokému záběru výroby a modernímu vybavení, 
kterým výrobní závod v Příbrami disponuje, může společ-
nost Uzeniny Příbram svým zákazníkům nabídnout nespočet 
odlišných druhů grilovacích produktů, jako jsou vyzrálé 
hovězí steaky, marinovaná masa, hamburgery, syrové nebo 
uzené klobásy či grilovací tyčinky. S chutěmi od klasiky, jako 
je sýr Eidam či BBQ koření přes zrající sýry, pikantní nebo 
sladké varianty až po méně tradiční chutě Asie. Ač se zdá, že 
již není kde brát, každým rokem tento český výrobce s dlou-
holetými kořeny nepolevuje a přichází s inovativními druhy 
a jejich novými příchutěmi. 

Jak se nápad stane skutečností   

Nápady na nové výrobky přicházejí v průběhu celého 
roku. Na inovacích i novinkách společnost Uzeniny Příbram 
pracuje jak samostatně, tak spolupracuje se světovými hráči 
na trhu nebo pro některé projekty využívá spolupráce s odbor-
níky z VŠCHT. Vývoj nových výrobků na gril probíhá již od 
brzkého podzimu. Společnost Uzeniny Příbram má kromě 
svého technologického týmu také specializovaný tým pro 
studii možných alternativ chutí z celého světa, které by mohly 

být uvedeny na český trh. „Samozřejmostí je náš technologický 
tým, který spolupracuje s externími společnostmi na celkovém 
vývoji výrobků. Je nutné obstarat suroviny od masa po koření 
či doplňující suroviny, jako je například sýr, zelenina či ovoce. 
Ve výběru masa se musíme zaměřit na druh výrobku, zda při-
pravujeme výrobky typu polotovarů nebo klobás či jemných klo-
básek na gril. Snažíme se při přípravě kořenicí směsi s našimi 
dodavateli minimalizovat počet ‚E‘ čísel, striktně jsme palmový 
olej nahradili řepkovým a společně se všemi komponenty se sna-
žíme nabídnout našim zákazníkům co nejlepší chuť a kvalitu 
produktu. Pokud přijde nápad ze strany odběratelů, je v tomto 
případě důležité zaměřit se přímo na jejich požadavek a ten 
s úspěchem splnit,“ říká Ing. Alena Kolkopová, hlavní tech-
nolog společnosti, a dodává: „Podstatné je, aby se na vývoji 
podíleli lidé, které tato práce baví a je mnohdy i jejich koníčkem, 
jelikož se ne vždy vše podaří napoprvé, a je důležité vytrvat.“ 
S nápady také přichází otázka investic. Mnohdy se částka 
pohybuje v řádu statisíců korun, jelikož s vývojem nových 
výrobků jsou spojené náklady na primární a sekundární suro-
viny, zkoušky trvanlivostí, nezbytnost laboratorních rozborů 
a výdaje spojené s vývojem designu a obalem samotným.    

 
Průkopníci grilovacích tyčinek 
– originál je jen jeden

V roce 1999 společnost jako první přišla na český trh se 
specifi ckou uzeninou na gril v podobě grilovacích tyčinek. 
Jedná se tedy o  tradičního výrobce této speciality v České 
republice. Důležitým faktorem pro uvedení na trh byla koupě 
nové výrobní linky a práce na vývoji receptury. A proč právě 
tyčinky? „Jednalo se o vizi odpoutat se od dosavadních zvyklostí 
a vytvořit inovaci pro grilovací sezónu, což se podařilo s tímto 
tepelně opracovaným výrobkem bez střeva,“ říká Nikola Vlast-
níková ze společnosti Uzeniny Příbram. Obliba grilovacích 
tyčinek u zákazníků přetrvává, a to zejména u těch základních 
příchutí sýru Eidam, pepře a koření BBQ. Postupem let se 
receptura tyčinek samozřejmě vyvíjela, a to na základně spo-
třebitelských požadavků – zvyšování obsahu masa, minimali-
zování počtu „E“ čísel v kořenicích směsích apod. Díky práci 
technologů ze společnosti Uzeniny Příbram nyní disponuje 
jejich portfolio novinkami chutí v podobě papriček Jalapeňo, 
bylinek či zrajících sýrů. Pro tento rok pak dokonce vznikla 
speciální receptura s omáčkami uvnitř výrobku. Tyčinky tak 
získaly specifi ckou chuť a šťavnatost.

Rostlinná alternativa na gril

Již počátkem minulého roku společnost Uzeniny Pří-
bram inovovala své produktové portfolio o veganské výrobky, 
a stala se tak první vlaštovkou mezi masnými výrobci, která 
tento rostlinný produkt uvedla na trh. „Ač jsme v masném 
průmyslu již spoustu let i generací, vidíme, že budoucnost rost-
linných výrobků začíná být na vzestupu, a budeme se i nadále 
snažit uvádět na trh tyto chutné výrobky jak z řad veganských, 
tak vegetariánských. Nyní máme pro nadcházející grilovací 
sezónu připravenou recepturu v podobě tyčinek nebo klobás 
na gril pod vlastní značkou Vegedelikates. Z reakcí na sociální 
síti již víme, že naše rostlinné výrobky spotřebitelům chutnají, 
a proto nadále pracujeme na vývoji dalších alternativ,“ sdělila 
PR manažerka společnosti Nikola Vlastníková.

Uzeniny Příbram, a. s.

�
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Efektivnější ekonomický  
chod firmy. Díky řešení  
ERP QAD Cloud.
Výhody pro vaši firmu:

Ekonomická transparentnost:  
přehledný systém měsíčních splátek. Žádné neplánované 
nárazové výdaje, žádné skryté náklady.

Lidské zdroje:  
o cloudové řešení se u nás stará několik vzájemně zastupitelných 
správců. Ušetříte tak náklady na vlastní specialisty.

Pružnost:  
Informační systém využíváte neomezeně dle svých potřeb 
a platíte jen to, co jste reálně využili. 

Pro více informací nás kontaktujte: 
marketing@minerva-is.cz | www.minerva-is.eu/cz/services/cloud-erp

Na konci roku 2020 podepsala společnost EMCO smlou-
vu na dodávku ERP řešení QAD v cloudu. Rodinná fi rma 

EMCO byla založena v roce 1990. Produkuje zejména oves-
né cereálie jako například mysli, sušenky, ovesné kaše nebo 
tyčinky, ale v sortimentu najdete i výrobky zahraničních re-
nomovaných výrobců.  

Společnost EMCO se prozíravě rozhodla pro investici do 
moderního provozu ERP systému v cloudu. V současné on-
-line době se trend cloudu stává realitou i v konzervativnějších 
oborech, jakým je zpracovatelský průmysl. V průběhu roku 
2020 probíhal náročný výběr ERP systému, který vyhrála spo-
lečnost Minerva Česká republika s podnikovým informačním 
systémem QAD v cloudu. EMCO požadovalo od dodavatele 
dodávku systému v termínu, specifi kované kvalitě a přínos 
v podobě rozvoje svého know-how. ERP QAD bude pokrývat 
všechny klíčové podnikové procesy pro téměř 200 uživatelů. 

Zásadním požadavkem projektu je připravit se a umožnit 
růst společnosti EMCO. Projekt řeší zefektivnění činnosti 
koncových uživatelů, automatizaci a  pokročilé řízení pro-
cesů plánování, nákupu, výroby, logistiky a prodeje, co nej-
více zjednodušit a automatizovat sběr dat a jejich zpracování. 
Dalším důležitým cílem pro fi rmu EMCO je možnost imple-
mentace změn dle aktuální strategie společnosti po celou 

dobu životnosti ERP systému. V projektu se počítá se sjedno-
cením postupů a jejich centralizací. Není opomenuta potřeba 
dostupnosti informací ze systému pro podporu řízení.

„Mezi naše výhody patří vysoká flexibilita a  možnost 
vycházet vstříc různým požadavkům zákazníků. Jedním z hlav-
ních cílů implementace nového ERP systému je proto auto-
matizace procesů vytěžování prodejních dat, forecastingu 
a plánování výroby. Zatímco nyní je mnoho dílčích procesů 
vyvedeno mimo dosah stávajícího systému, nově budeme 
co nejvíce procesů zahrnovat do firemního informačního 
systému. Jako přínos nového ERP neočekáváme snížení počtu 
pracovníků, ale skokové zlepšení kvality naší práce na mnoha 
úsecích. Na projekt máme stanovený náročný termín a nyní 
jsme na jeho začátku. Pro EMCO je klíčové realizovat projekt 
s nejvyšší prioritou a kvalitou provedení ve spolupráci s naším 
partnerem pro tento projekt, Minervou ČR. Očekáváme 
úspěšnou implementaci a velký přínos ERP QAD pro celé fun-
gování společnosti,“ sdělil Pavel Pírko, ředitel divize EMCO.

 www.minerva-is.eu

Minerva Česká republika, a. s.
  �

Rodinná firma EMCO vsadila 
na ERP pro výrobní firmy v cloudu
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Cesta 
ke spokojenému 

zákazníkovi 
s eco-friendly od DIGI

Společnost Teraoka (DIGI) je jedním z předních světových 
výrobců vah a  vážicích systémů pro retail a  jako takový 

je velkým inovátorem v  tomto oboru. Už od jejího založení 
v roce 1934 přináší inovace a  jednou z myšlenek, kterou se 
celou dobu řídí, je „Pojďme vytvořit, co ostatní nemohou!“

V tomto duchu přináší DIGI už dlouhou dobu do světa 
obchodních vah revoluční inovace, se kterými se díky společ-
nosti Novum Global (distributor DIGI pro Čechy, Slovensko 
a Maďarsko) můžete setkat i u nás. Na váhy DIGI můžete 
narazit jak v malých prodejnách, tak ve velkých supermar-
ketech.

DIGI je dnes velkým propagátorem myšlenek „zero 
waste“ a  „eco-friendly“, hlásí se k  udržitelnému rozvoji 
a celkově se chová velice zodpovědně k ekologickým hod-
notám. U většiny jeho výrobků naleznete minimálně jednu 
funkcionalitu, která je šetrná k životnímu prostředí. Napří-
klad nekonečná etiketa Linerless Labels, která ušetří až 40 %
spotřebního materiálu, je dnes už prakticky u každého nového 
výrobku DIGI, který má v sobě zabudovanou tiskárnu. Tato 
technologie šetří jak spotřební materiál, tak odpad, a to díky 
tomu, že etiketa nemá spodní nosnou silikonovou část. Tím 
je šetrnější k přírodě. 

DIGI se tak řadí k mnoha dalším společnostem ve světě, 
které nepoužívají heslo eco-friendly jen jako marketingovou 
nálepku, ale jako funkční myšlenku, která udává společnosti 
směr. 

Eco-friendly na každém kroku

Další zajímavou iniciativou, kterou DIGI propaguje, 
je BYOC – „Bring Your Own Container“, která se po světě 
v poslední době šíří raketovým tempem. U nás je spíše znám 
termín bezobalový prodej. A protože při bezobalovém prodeji 
je jednou z hlavních komponent váha, aby si zákazníci mohli 
zvážit objem a věděli, za co platí, byla společnost DIGI už jen 

kousek od toho, jak tento proces inovovat a obohatit o své 
technologie.

U BYOC je důležité, při vážení nabíraného produktu, 
oddělit nádobu od produktu, tak abyste dostali čistou váhu 
produktu, který kupujete. A zároveň, aby proces nebyl pro 
zákazníky moc složitý a neodrazoval zákazníky. DIGI tento 
proces zjednodušila. S váhou SM 6000 se tento proces zkrátí 
na 3 jednoduché kroky. Za prvé – zákazník položí na váhu 
nádobu, kterou si do obchodu přinese, tím zváží táru, která se 
vytiskne na štítku, a štítek si zákazník přilepí na svou nádobu. 
Za druhé – zákazník nabírá produkt, u kterého je od DIGI 
umístěno čidlo eSense, které ve chvíli nabírání produktu ode-
sílá do váhy informaci o produktu. Za třetí – zákazník se vrací 
k váze, která už má informaci o jím nabíraném produktu na 
displeji, pokládá nádobu naplněnou produktem na váhu a váží.

Díky inovativní technologii DIGI váha snímá ze štítku 
nádoby táru, tu odečte od celkové váhy produktu a účtuje 
čistou váhu produktu. Pak už stačí jen za produkt zaplatit 
a  zákazník může spokojeně odejít domů s  pocitem, že se 
chová eco-friendly.

Obě tyto technologie podporují zákaznickou zkušenost 
a neodrazují přílišnou složitostí procesu, který bývá u někte-
rých eco-friendly konceptů stále překážkou k větší masovosti 
rozšíření.

Eco-friendly řešení se stala trendem naší doby a dá se 
říci, že i standardem v retailu. Každý, kdo chce alespoň trochu 
naplňovat udržitelný rozvoj, má možnost těmito jednodu-
chými řešeními od DIGI obohatit svůj koncept prodeje, a při-
pojit se tak k eco-friendly obchodům.

Nové váhy od DIGI, jako jsou SM 6000 nebo SM 5300X, 
jsou opatřeny novými technologi emi, které reflektují tyto 
trendy a hlavně jsou poplatné myšlence DIGI „Pojďme vytvořit, 
co ostatní nemohou!“. Jsou tak plnohodnotným inovativním 
řešením pro každý obchod, který chce být eco-friendly.

Novum Global, a. s.  �

3 Jednoduché kroky

nebo

Naber
Otevři box / Stiskni páku směrem dolu, 

aktivuješ senzor a naber produkt
Vytiskni etiketu a nalep ji na produkt 

Tiskni
Polož vybraný produkt 

na váhu a vyber zobrazené PLU 

Zvaž
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Chmel a pivo patří neodmyslitelně k sobě. Právě chmel 
může za to, že náš národní nápoj má svou typickou 

hořkou chuť a vůni. Naše země byla od středověku svými 
chmelnicemi proslulá a český chmel je pověstný svou kva-
litou. U nás se pěstuje několik odrůd, včetně jedné skuteč-
ně světově proslulé.

České republice stále patří třetí místo na pomyslném 
žebříčku světových pěstitelů chmele. A nedá nám to nepři-
pomenout ještě jednu zajímavost: Tato nezbytná přísada 
do správného piva se u nás pěstuje už od 10. století! I když 
milovníky pěnivého moku by u  nás bylo možné spočítat 
na miliony, většina z  nich nejspíš ani neví, jaké odrůdy 
chmele se u nás objevují nejčastěji a jaký je mezi nimi roz-
díl.

„Červeňák“ a Sládek

Největší pěstební plochu (podle údajů z roku 2018 to 
je kolem 4350 ha) jednoznačně zabírá tzv. Žatecký poloraný 
červeňák. Je pro něj typické jemné aroma a bez něj by české 
pivo nebylo tím, čím je. Jeho kvalita je nesporná, a značná 
část produkce proto jde na export. Jeho vyšší cena předurčuje 
„červeňák“  k používání až ve finální fázi chmelení. Vhodný 

je také pro chmelení za studena. Zkřížením „červeňáku“ 
a odrůdy Northern Brewer vznikla další odrůda, která nese 
název Sládek. Je chuťově vyvážená a harmonicky hořká. Pěs-
titelé na ní oceňují vyšší výnosnost, v pivovarech se nejvíce 
používá během druhého, ale stále častěji také třetího chme-
lení. 

Poklady českých chmelnic 
očima Luďka Reichla, 

sládka Pivovaru Holba 

 Zdroj: Shutterstock
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Chmelovar aneb chmelení 

Jedná se o proces, kdy je chmel dávkován do sladiny, 
ze které následně vznikne mladina. Ta se povaří se 
chmelem, poté se zchladí a zakvasí várečnými kvas-
nicemi. Teprve po hlavním kvašení na spilce můžeme 
mluvit o  mladém pivu. Chmel se může při výrobě 
mladiny na varně přidávat vícekrát, záleží na fan-
tazii sládka a receptuře toho kterého piva. U českých 
ležáků se tradičně chmelí třikrát. Chmelení je skutečná 
alchymie, protože se při něm doslova cizeluje typická 
chuť vyráběného piva.

Velmi mladou odrůdou je Harmonie. Za své jméno vděčí 
harmonickému složení pivních pryskyřic. Vznikla křížením 
Žateckého červeňáku a dalších odrůd, například Premiantu. 
Velmi rychle si našla cestu do českých pivovarů, kde se pou-
žívá hlavně při druhém chmelení. A v oblibě ji mají i pěstitelé, 
protože se jí dobře daří i ve vyšších polohách. 

Na kvalitu a originalitu tuzemských odrůd sázíme i my 
v Pivovaru Holba, především se jedná o  drůdy Žatecký polo-
raný červeňák, Sládek a Premiant. „Do hanušovického pivo-
varu se vozí chmel z Tršické chmelařské oblasti na Hané, která 
je menší než oblasti Žatecká, ale díky tomu má zdejší chmel 
velmi specifi cké a vynikající chuťové i aromatické vlastnosti. 
Významná ocenění našeho piva z domácích i mezinárodních 
pivních soutěží jsou toho příjemným důkazem,“ říká Luděk 
Reichl, sládek Pivovaru Holba.

Premiant – kouzlo hořské chuti

Další tuzemská odrůda Premiant byla opět vyšlechtěna 
ze Žateckého červeňáku. Ale na rozdíl od něj i od svého „bra-
tříčka“ Sládka je Premiant výrazně hořký a hodí se hlavně 
pro druhé chmelení výčepních piv a ležáků. Jeho typickou 
hořkost odborníci považují za neutrální, takže nepřidává pivu 
nepříjemnou pachuť.

Česká piva získávají svou specifickou chuť a  typicky 
chmelovou vůni právě díky použití méně hořkých odrůd 
chmele, zatímco v zahraničí převažují spíše ty velmi hořké. 

Chmel, nebo granule?

Lisování je nejjednodušší formou zpracování chmele. 
Nejdříve se ovšem musí chmel usušit, protřídit a zbavit nežá-
doucích příměsí. Chmelové hlávky se pak lisují hydraulickými 
lisy do tzv. balotů (žoků) nebo hranolů o různé hmotnosti.

Stále častěji se ale při výrobě piva používají chmelové 
granule. Z usušeného chmele se odstraní chmelové i cizí pří-
měsi a chmel se dosuší na 7–8 % vlhkosti. Takto připravený se 
mele na prášek a granuluje. Granule se plní do sáčků s vrstvou 
nepropustné fólie, kde je vzduch nahrazen dusíkem, nebo 
směsí dusíku a oxidu uhličitého. Výsledný produkt je z hlediska 
obsahu pivovarsky cenných látek prakticky shodný s hlávkovým 
chmelem. Má však řadu jiných výhod, např. lepší využití všech 
obsažených látek při výrobě piva, delší trvanlivost, menší objem 
produktu, snazší skladování a lépe se s ním také manipuluje.

Omnimedia, s. r. o.  �

Pracovnice Pivovaru Holba sbírá po hlavním kvašení ze spilky 
tmavou vrstvu pěny (deky) obsahující nežádoucí látky vylou-
čené kvašením, které by jinak v pivu způsobovaly nepříjemnou 
hořkost  Fota zdroj: Pivovar Holba

České pivo 2020 – ocenění Pivovaru Holba pro piva v kategoriích 
Světlý ležák, Nealkoholické pivo ochucené a 11% světlý ležák
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Ing. VÁCLAV BÁRTA, MILCOM servis a. s.

Společnost MILCOM servis a. s. se sídlem v Praze a dvěma 
svými výrobními závody v  Brandýse nad Labem a  Staré 

Boleslavi je známa v České republice i na Slovensku již 30 let 
řadou svých aktivit jako významný partner pro potravinář-
ský průmysl i další průmyslová odvětví. Jednou z nich jsou 
i výhradní zastoupení dánské společnosti FOSS a švýcarské 
společnosti Gerber Instruments pro dodávky a servis labora-
torních přístrojů a vybavení pro laboratoře v České republice 
a na Slovensku. Tento článek se bude krátce věnovat historii 
a současným aktivitám směrem k mlékárenskému průmyslu 
společnosti Gerber Instruments, se kterou MILCOM servis 
a. s. spolupracuje již od svého vzniku v roce 1994.

Společnost Gerber Instruments byla založena v roce 1892 
Dr. Niklausem Gerberem, který pocházel z města Thun v blíz-
kosti hlavního města Švýcarska Bernu. Niklaus Gerber studoval 
na univerzitách v Bernu a Curychu, chemii studoval také v Paříži 
a Mnichově a dva roky pracoval ve společnosti Swiss-American 
Milk v USA. Po návratu zpět do Švýcarska se začal intenzivně 
zabývat kvalitou mléka a  hledáním cest, jak ji zlepšovat pro 
dosažení dobrých a standardních výsledků zejména v oblasti 
výroby sýrů, tradičního mlékárenského produktu ve Švýcarsku. 
V roce 1887 založil Dr. Niklaus Gerber vlastní mlékárnu pojme-
novanou „United Dairies of Zurich“, která se postupnými 
investicemi stala jednou z nejmodernějších v Evropě.

Kvalita mléka byla v  tehdejší době negativně ovlivněna 
nízkým stupněm hygieny a sanitace a často se také objevovalo 
zvodnění mléka. Snahou Dr. Gerbera bylo tyto problémy elimi-
novat, a proto hledal způsoby, jak co nejefektivněji mléko určené 
na zpracování testovat. V magazínu „Swiss Milk Journal“ pre-
zentoval Dr. Gerber v roce 1892 – „acid-butyrometry“ – pro 
rychlou, jednoduchou a  spolehlivou analýzu obsahu tuku 
v mléce. Tato analýza, známá pod názvem „Gerberova metoda“, 
se brzy začala používat v mlékárenských laboratořích po celém 
světě. Dr. Gerber původně zamýšlel používat testy pouze ve své 
vlastní mlékárně, brzy však vyslyšel žádosti zpracovatelů mléka 
po celém světě a začal své produkty prodávat. Tak vznikla samo-
statná společnost zaměřující se pouze na Gerberovy testy. V roce 
1904 založil Dr. Gerber společnost „Dr.N.Gerber´s Acid-Buty-
rometry Ltd., Leipzig“. Německé město Lipsko bylo vybráno 
ze dvou důvodů. Za prvé byl poblíž sklářský průmysl schopný 
vyrábět velmi kvalitní butyrometry a za druhé místní společnost, 
Hugershoff, vlastnila patent na novou otáčivou odstředivku, 
která byla nutná pro provádění Gerberových testů. Později se 
obě společnosti spojily a do dnešní doby vyrábějí vysoce kvalitní 

přístroje. Gerberova metoda stanovení obsahu tuku v mléce je 
dodnes běžně v mlékárnách používána jako vysoce spolehlivá, 
rychlá a levná provozní metoda.

V současné době má společnost sídlo ve švýcarském 
městě Effretikon (oblast Curychu) s  distributorskou sítí 
po celé Evropě, Asii a USA. Produktové portfolio zahrnuje 
výrobky pro vysoce kvalitní testování mléka a širokou nabídku 
laboratorního vybavení, které je dodáváno klientům, jako 
jsou univerzity, výzkumné ústavy a společnosti podnikající 
v oblasti potravinářského průmyslu, biologie, farmacie, vod-
ního hospodářství i v dalších oborech. Dlouhodobý úspěch 
u těchto klientů je dán schopností poskytovat zákaznickou 
podporu laboratořím v celé řadě průmyslových odvětví a spo-
lehlivostí používaných produktů.

Z produktů dodávaných do mlékárenského 
průmyslu jsou níže uvedeny ty nejvíce žádané:

  pipety na mléko a smetanu
  butyrometry na mléko, smetanu, zahuštěné a sušené mléko
  butyrometry na sýry a máslo
  stojany na butyrometry
  vodní lázně s držáky na butyrometry
  odstředivky na butyrometry s  různým počtem osazení 

pozic (8, 12, 36)
  pipety a permanenty na kyselinu sírovou a amylalkohol
  speciální vlhkoměry a teploměry pro různé druhy výrobků
  laboratorní sušárny, exsikátory a inkubátory
  laktodensimetry
  kryoskopy pro rychlé stanovení bodu mrznutí mléka
  vzorkovače na sýry a na máslo

Novinky v nabídce společnosti 
Gerber Instruments:

    
Odstředivka 
Gerber Micro III

Pro stanovení tuku podle 
Gerbera a Babcocka s vyso-
kými bezpečnostními stan-
dardy za příznivou cenu 
s těmito vlastnostmi: 
  provedení s  mosaznými 

patronami pro 8 nebo 
12 butyrometrů;

MILCOM servis a. s. 
a Gerber Instruments 

již 27 let spolu
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www.milcomservis.cz
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: + 420 274 016 140

MilkoScanTM FT3MilkoScanTM Mars

   řízení mikroprocesorem s digitálním odečtem – LED dis-
play;

  silné pouzdro z ocelového plechu s  lakováním odolným 
vůči kyselinám;

  zámek krytu, který zabraňuje otevření odstředivky během 
provozu;

  motor s elastickým ložiskem pr o plynulý chod.
  nově vypnutí při nevyváženosti kvůli nerovnoměrnému 

plnění nebo náhlému rozbití butyrometru a zvýšená přes-
nost díky regulované rychlosti.

Gerber CT III 
– pro testování smetany ke šlehání 

Testovací zařízení pro sme-
tanu ke šlehání CT III, které bylo 
nově vyvinuto společností Gerber 
Instruments, je určeno pro kaž-
dodenní rutinní kontroly v  labora-
toři a  ve výrobě. Poskytuje cenné 
výsledky měření pro řízení kvality 
výrobků.

S novým Gerber CT III je možné 
provádět fyzický test smetany 
určené ke šlehání s hodnocením 
následujících vlastností:
  možnost šlehání – šlehatelnost;

  maximální dosažitelný odpor;                                                                                     
  tvarovatelnost a usazování (s volitelným příslušenstvím);
  optimální doba šlehání.

Gerber aw1 
– měření vodní aktivity

Aw1 od Gerber Instru-
ments je vhodný k měření 
vodní aktivity pro: 
  potraviny a krmiva;
  kosmetické výrobky;                                                                                    
  farmaceutické výrobky.

Kryoskop Gerber C1

Kryoskop pro rychlé 
a spolehlivé stanovení bodu 
mrznutí mléka dle ISO 
5764/IDF 108.

Dynamický chladicí 
systém umožňuje maximální 
množství analýz vzorků při 
teplotě okolí do 35 °C.

Vlastnosti: 
  snadná kalibrace;

  nastavitelná amplituda míchadla;
  dotyková obrazovka;
  čas stanovení cca 90 sekund;
  výstup dat na externí tiskárnu a PC;
  objem vzorku: 2 ml nebo 2,5 ml;
  rozmezí měření: 0–1000 m°C/m°H;
  rozlišení: 0,1 m°C/m°H. �
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Svaté město
LADISLAV STEINHAUSER

Jeruzalém navštíví ročně přes 4 miliony turistů, rekord 
padl v roce 2019, kdy jich do Izraele přicestovalo 4,55 mi-

lionu, a to dá rozum, že do Jeruzaléma jeli všichni, někteří 
jen tam. Druhý rekord novodobé historie následoval hned 
v roce 2020, bohužel padl v obrazu vylidněných ulic. Zdej-
ší jsou na tyto kotrmelce zvyklí. Židovští ani palestinští ob-
chodníci nepláčou, je to pod jejich důstojnost a navíc vědí, 
že stejně nic nevypláčou, jsou už po generace zvyklí si z ka-
ždé krize pomoci sami. Ne, nebyl jsem v Izraeli během covi-
dové krize, máme se přece chovat zodpovědně, byl jsem tam 
během krize raketové. Zdála se mi vyzpytatelnější. Jakmi-
le začalo ostřelování území Izraele raketami z Pásma Gazy, 
sbalili jsme a honem tam. Šílenci? Kdepak, bouchnout může 
v Americe, v Paříži a nedej Bože i v Praze, ale když už bouch-
ne, pak je fofr – a  následují opatření, aby se to už neopa-
kovalo. Politici a média exhibují, represivní složky státu se 
probouzí, nastupují na mimořádné směny a teroristé mizí do 
podzemí. Lidé se děsí, turisté ruší zájezdy, a čím jsou dále od 
místa problému, tím se jim zdá, že pro tak maličký titěrný 
bod na mapě musí být i výbuch granátu zcela zničující. Efekt 

map. Kdo zná dobře Česko, ví, jak je velké, kdo sedí doma za 
pecí, má z mapy pocit, že by Španělsko klidně přeběhl za pár 
dní. Vzdálenosti, znalosti, zkušenosti. Konec teorií, nasedat 
do volného letadla a užít si Jeruzalém, jeho atmosféru a pa-
mátky bez turistů!

Letiště Ben Gurion v  Tel Avivu je nezvykle prázdné, 
žádné fronty, natož tlačenice. 

„Vypište si místa a hotely, kde budete při pobytu v Izraeli,“ 
vrací mě zpět od své kukaně celník. Nereptám, vím, že jsem to 
odbyl. Po pár minutách se vracím. „Číslo mobilního telefonu,“ 
dívá se mi do očí a raději si ho píše sám hned poté, když opra-
vuje můj rozevlátý rukopis. Nespěchá a já také ne, s úsměvem 
diktuji, on rozhodně bouchne razítkem do pasu a pohledem 
mrskne na otevřenou závoru. „Šalom.“ 

Obchodníci v oblecích s malou koženou taškou či ele-
gantním kufříčkem prochází netečně kolem pokřikujících 
taxikářů a nasedají ke svým řidičům, otevírajícím jim dveře 
opodál. Pár muslimských matek jedna jako druhá v černém, 

Starému městu vévodí kopule Skalního dómu

Diskuze na ulici
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obložené kufry a krabicemi shánějící houf dětí a mávající na 
manžela či tatínka postávajícího za nerezovým zábradlím.

Nasedáme do taxíku a kradmými pohledy poletujeme 
z jedné strany na druhou. Ulice plné aut, života, všechno jako 
obvykle, všichni spěchají, každý jiným směrem. Proud aut 
tam, druhý zpět, jenom na křižovatkách zaparkované Hum-
mery s postávajícími vojáky a vojačkami pichlavým pohledem 
dravce vybírajícího si zmateně z pobíhajících hrabošů toho 
pravého.

Hotel volný, hala prázdná. Už o nás věděli a s úsměvem 
vítali, oba, mladý muž i  pohledná slečna, obvykle vystre-
sovaní davem netrpělivých turistů a štosem pasů na stole. 
Dnes? Rádi vás vidíme. Jak citlivý je turismus a jak rychle 
s ním může cokoli zamávat! Dnes už to známe i my! Nejvíce 
na své kůži podnikatelé v turistice a nejdrsněji ti ve vyhláše-
ných destinacích.

Jeruzalémské Staré město je obklopené hradbami, je 
to pro turisty výhoda – neztratí se, ale i nevýhoda – kilometr 
čtvereční umí být dokonale napěchovaný, město se nemůže 
nadechnout, lidé uvnitř vydechnout. Hrdlem, kterým nejčas-
těji své návštěvníky Staré město polyká, je Jaffská brána, tady 
přibrzdí taxíky, pár vyvolených i parkuje, pár minut počkají 
i autobusy. Výstup, shromáždit se pod vlaječkou mávající 
nad hlavami skupiny turistů a hurá dovnitř. Odjezd, další 
autobus, další skupina. Netlačte se, neztraťte se, poslou-
chejte můj tlampač, koukejte na moji vlaječku! Zní ve všech 

světových jazycích i nářečích. Kdo se ztratí, sejdeme se tady! 
Sladit čas, pochodem v chod! Kdeže ty loňské sněhy jsou!

Přicházíme pěšky okolo znuděných taxikářů probouze-
jících se ve vlně, kterou šíříme, a upozorňujících na sebe, na 
svá úžasná auta, lákající na fantastické ceny a služby. Jsme 
jediná lovná zvěř – žádný autobus, žádní turisté, natož davy. 
Dva chlapíci s ohnutými zády táhnou vozíky, jejich kola po 
dlažbě na turistickém seřadišti až nepatřičně hlasitě drko-
tají. Nepokřikují, nikdo před nimi neodskakuje, ledabyle 
projedou šikanou před bránou a zmizí. Staré město ohra-
ničili Osmané a při stavbě hradeb si dali záležet, dobře už 
z  historie věděli, že udržet město jako muslimskou baštu 
nebylo a nebude jednoduché. Paradoxem je, že hradby už 
poté nikdo nikdy nedobýval. Pravda, uvnitř se ale bojovalo 
hned první dny nezávislosti nového státu Izrael. Tehdy Židé 
v Jeruzalému prohráli, zato v Šestidenní válce v roce 1967 
městem proletěli jako smršť, postáli jen krátce u Zdi nářků 
a pro jistotu obsadili i východní stranu Jeruzaléma, do té doby 

Panorama z Olivové hory

U Zdi nářků

Ovoce nesmí v židovském jídelníčku chybět
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spravované Jordánci. Židé nyní kopou, kde se dá, aby histo-
ricky doložili, že to oni zde byli ve své Zemi zaslíbené pány 
už před třemi tisíci lety, a Jeruzalém je tedy právem jejich 
městem, od roku 1980 dokonce hlavním. Městské hradby 
jsou impozantní, jejich výška je i dvanáct metrů a délka přes 
čtyři kilometry. Jak se stavěly dlouho? Co kilometr, to rok. 
K tomu třicet čtyři věží a osm bran. Otevřených je jich jen 
sedm, ta Zlatá neboli Milosrdenství byla hned po dokon-
čení zazděná. Důvodem byla židovská víra, že jí do města 
vstoupí Mesiáš, a Sulejman I. raději neriskoval. Hradby jsou 
impozantní především při pohledu z Olivové hory. Sem míří 
všechny autobusy i taxíky, tady se nechá každý turista proti 
panoramatu města vyfotit. 

 Jaffská brána ústí do strategického místa, do ulice, která 
protíná město na dvě poloviny, ta levá část je křesťanská, 
a jakmile dojdeme na ulici Kardo, vystřídá ji čtvrt muslimská. 
Pravá strana od Jaffské brány je arménská a na křižovatce 
Davidova a zase Kardo se ocitneme ve čtvrti židovské. Jed-
noduché dělení, čtvrť má být čtvrtinou, jenže v židovském 
kvadrantu je místo nejsvatější – Chrámová hora. Tady stál 
prastarý židovský Chrám a zůstala po něm jenom opěrná 
zeď – nářků a na nejsvětějším místě pro Židy postavili mus-
limové koncem sedmého století mešitu al-Aksá a vedle ní 
impozantní dominantu města – Skalní dóm. Dostat se na 
Chrámovou horu není úplně jednoduché. Někdy otevřeno je, 
jindy vás zastaví izraelská hlídka, podruhé muslimská. Obě 
chrání pahorek a jsou přesvědčeni, že je jejich. Oba klenoty 
měly při Šestidenní válce namále, moc nechybělo a skončily 
v troskách. Velící generál po přijetí rozkazu nad už rozmis-
ťovanými náložemi rezignovaně mávnul rukou se slovy, že 
právě promarnili historickou možnost, jak pahorek očistit. 
Kdepak, boj o Jeruzalém ani dnes neskončil, je jen zatlačen 
do klidu silou izraelské armády. Každý věřící věří, že jeho víra 
je ta pravá a jen Bůh ví, co všechno jsme my lidé pro Něho 
schopni udělat.

Nahoře nad náměstím Western Wall je na střeše malá 
kavárna, moc příjemné místo, kam se musí člověk vyštrachat 

po uzoučkém a tmavém schodišti. Výhled odsud stojí za to. 
Dole ke Zdi nářků přichází jedna černá fi gurka za druhou 
a  pokládá hlavu na tisícileté kamenné kvádry a  nad nimi 
vykukuje jako vycházející slunce zlatá kupole Skalního dómu. 
Židé modlící se u opěrné zdi současného muslimského sva-
tostánku. Nahoře je ticho podmalované jen ruchem zdán-
livě ospalého města. Starší nahrbený muž s  orlím nosem 
jako by vypadl ze skicáku Jindry Schmidta, který navrhl ban-
kovky pro Terezínské ghetto, se potutelně usmál. „Nebojte 
se, udělám vám naši kávu,“ podtrhuje naši, „že vám bude 
chutnat jako támhle dole,“ pohodí bradou směrem na mus-
limskou čtvrt. „Vy jste zvyklí na arabskou, co?“ Překvapeně 
jsem vzhlédl. „Jste Češi, ne?“ dodal, ale na odpověď nečekal. 

Kousek za našimi zády se uličky proplétají mezi 
obchůdky a synagogami a hned za Sionskou bránou začíná 
arménská čtvrť, nejuzavřenější, až nepřátelsky působící 
strohé kamenné ulice sevřené mezi domy bez oken – pev-
nost. Arméni jsou křesťané, kterým ale ani západní bratři 
nerozumí, oni zase nerozumí jim. Kdo má pravdu, je nějaká? 
Začátek druhého tisíciletí a Velké schizma – rozchod církví 
na západní katolickou a ortodoxní východní. Arméni tady byli 
a jsou doma a jako doklad drží klíč od baziliky Svatého hrobu, 
a ani v názvu s námi nesouhlasí, je to přece kostel Vzkříšení. 
Dopijme a seběhněme raději dolů do Getsemanských zahrad. 
Neuvěřitelné! Dnes se můžeme posadit i pod olivovník, kde 
mohl večeřet Ježíš, vědci tvrdí, že stáří na to mají. Kdysi 
zde pod městem byly zelené louky, kde se scházel se svými 
žáky a kde proběhla jejich poslední společná večeře. Nikde Ortodoxní Žid

Pohled z kavárny nad náměstím Western Wall

Na vyhlášeném Jehuda market koupíte vše
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nikdo, žádné davy, žádné tlačenice. Nad městem se ozvaly 
zvony. „Škoda, že není Zelený čtvrtek, umytí nohou by se mi 
teď hodilo,“ posteskl si povalující se kamarád. „Tobě, Jidáši?“

Křížová cesta Via Dolorosa je křesťanskou dálnicí pro-
cházející skrz muslimskou čtvrť. Obchodníci to vítají a nabízí 
vše, co by poutníci mohli ani ne potřebovat, ale koupit. 
Pravda, křížek z  pohanských rukou to obvykle není a  ani 
s ním šermovat před očima zpívajících žen a mužů se sepnu-
týma rukama se muslimům nezdá být příhodné. Až křížků, 
Ježíšů a Marií uvidíte plný obchod přetékající do ulice, kam 
až to jde, právě jste překročili hranici do křesťanské čtvrti. 
Ale nepředbíhejme, ne všem se poštěstí navštívit Jeruzalém 
o Velikonocích, tlačit se v davech a slavit největší křesťanský 
svátek na místě činu. Hlavní, tedy páteční procesí vychází 
od Lví brány a na každém zastavení křížové cesty odříkávají 
mniši příslušnou pasáž z evangelia. Zde byl Ježíš odsouzen 
Pilátem Pontským na smrt, hned kousek dál vzal na svá 
bedra kříž a támhle mu posadili na hlavu trnovou korunu. 

„Buď zdráv, židovský králi.“ Šest set metrů cesty, čtrnáct 
zastavení, trojí padnutí, starověká Golgota, kdysi návrší 
s popravištěm, dnes chrám Božího hrobu, místo ukřižování 
i zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Hned u vchodu leží na zemi 
velká růžová mramorová deska, kterou návštěvníci hladí, 
klaní se, křižují a modlí, někteří ji líbají – Kámen posledního 
pomazání, na které bylo uloženo tělo Krista po sejmutí z kříže 
před uložením do hrobu. První Konstantinův chrám byl 
přestavěný křižáky na místě Ježíšova hrobu, nad edikulou 
– malou kapličkou, která je neustále obležená hroznem lidí 
a  obtočená předlouhým hadem pokorně čekajících, až na 
ně přijde řada, poklonit se v maličkém stísněném prostoru. 
Jediné společné místo, jinak chrámu pečlivě rozděleného 
mezi katolickou, pravoslavnou a arménskou církev, status 
quo vyhlášený tureckým sultánem v roce 1757, pravidelně 
potvrzovaný konkordátem mezi Svatým stolcem a tím, kdo 
právě v Jeruzalémě panuje. Všichni se do baziliky musí nějak 
vměstnat, zvláště o Velkém pátku a Vzkříšení, tyto dva dny 

Golgota, místo ukřižování Ježíše

Město mnoha náboženství

Samozřejmě, že jsou košer
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platí pro všechny tři církve přesný rozvrh hodin – kdo, kde 
a kdy. Ještě vystoupat v zástupu po schodech ke Golgotě, kde 
údajně stál Ježíšův kříž, sejít po schodech do několika pater 
jeskyní, modliteben a krypt a pak už se jen pořádně nadech-
nout na světle maličkého nádvoří. Pár kroků a znovu vás pohltí 
všichni ti, kteří na turistice ke svatým místům postavili svoji 
živnost. 

„Kafé,“ prosí nejedna ústa. Kličkujeme městem a hle-
dáme kavárničku, samozřejmě v muslimské čtvrti. Nehle-
dáme žádné espresso, lungo či capuccino, ale pravou 
arabskou kávu. Sedáme na zem, na koberec se snahou 
o pravý turecký posez. Muž, který nás vítal u dveří, se na nic 
neptal, jen jsme se usadili, přistál na nizoučkém stolečku 
kulatý mosazný bohatě zdobený tác s malými porcelánovými 
šálky bez ouška a vzápětí nalévá z džezvy nádherně vonícího 
„turka“ s pěnou. Úsměv, úklona a úkrok ke dveřím. Pořádně 
si kávu za úsměšků a šklebících obličejů sladím. Arabská 
káva má být přece sladká, a když má kofein nakopnout, má 
mít i  čím – cukrem. Kdepak, biochemické argumenty na 
kamarády nezabírají, prý ta jejich už je sladká až až. Obsluha 
nenápadně pozoruje, jak moc kdo šálek naklonil, hned ví, že 
má vyrazit a z džezvy odteče další asfaltově černý pramínek. 
Už nechceš? Tak jen překlop svůj šálek dnem vzhůru.

Stojíme mezi auty ve frontě k odbavení na hranicích do 
Palestiny, podle místních jen na palestinská území. Průjezd 
skrz jistě víc než šest metrů vysoké betonové bloky sesazené 
do novodobé hradby ozdobené židovskou korunou, ostnatým 
drátem. Je to izraelská odpověď na série atentátů při druhé 
intifádě v roce 2002, mnohem sofi stikovaněji postavená „než 
berlínská“, navíc prošpikovaná moderní technikou. Určitě 
je překážkou pro teroristy, ale nejvíce pro každodenní proud 
Palestinců pracujících nejen v Jeruzalému. Bezpečnost pře-
devším, odpovídají Izraelci Palestincům i na mezinárodní 

protesty. Jako turisté projíždíme bez problémů, samozřejmě 
po důkladné prohlídce. Rázem jsme v jiném světě – arabském, 
muslimském, palestinském – jak chcete, rozhodně v chudém 
a nepořádném. Všude, kde se dá i nedá, posedávající muži, 
po ulicích spěchají ženy v černých čádorech vláčející hrozen 
dětí a obří nákupní tašky. Betlém. Pro křesťany asi první důle-
žité náboženské místo, se kterým jsme se setkali – Ježíšek 
a Vánoce. Chrám Narození Páně, nejstarší a nejdéle sloužící 
křesťanský svatostánek, jehož základ postavil už v roce 327 
císař Konstantin, který dal křesťanům svobodu vyznání 
a dostal za to od nich titul Veliký. Každý chce vidět malou 
jeskyňku a jde dolů po schodech vyšlapaných do skluzavky, 
opírá se rukama o dokonale vyhlazené stěny a dává pozor, 
aby neuklouzl v očekávání něčeho tajemného, kouzelného, 
hluboko usazeného už v dětské mysli. Také jsem se opíral 
a dával pozor na každý krok v  řece křesťanů tekoucí dolů 
a poté vyvěrající zpět. Vydýchaný vlhký vzduch, vůně kadidel, 
svíček a  smísená s  pachem potu, ženy padající na kolena 
a líbající stříbrnou hvězdu na zemi, na místě, kde se narodil 
Ježíšek. Tentokrát ale bylo zase jinak, v chrámu probíhala 
bohoslužba pro pár domácích křesťanů, kteří z arabského 
Betlému na rozdíl od většiny ještě neutekli, za přítomnosti 
desíti, snad patnácti turistů. Sešel jsem po prázdném scho-
dišti dolů a tiše stál nad hvězdou. Někdo se mne dotknul na 
rameni. „Promiňte,“ a ruka ve zdobném taláru mi ukázala, 
abych couvnul zpět. Vešel kněz. Jen chvilku se tiše modlil 
a pak začal zpívat pravoslavnou liturgii, odpovídal mu sbor 
postávající na schodech. Proč popisovat něco, co se popsat 
nedá? Genius loci, tak tento pocit nazývali Římané. 

Vyšel jsem nahoru, coural chrámem, zapálili jsme každý 
svíčku a beze slova pozorovali její neklidný plamínek. Půjdem 
spolu do Betléma, dudaj, dudaj, dudaj, dá… 

�

Zeď oddělující palestická území
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 Zavřené hospody 
a škody v duších 
jejich štamgastů

Ing. IVAN JEMELKA

Psát o tom, jaký význam mají pro Čechy hospody, co je 
hospodská kultura a podobně, by bylo nošení dříví do 

lesa. Každý čtenář či čtenářka tohoto časopisu to ví nebo 
alespoň umí představit. Pivnice jsou konstantou spole-
čenského života u nás a vždy byly. Za Rakouska i během 
dvou světových válek, po únoru 1948 i po listopadu 1989. 
Tu nepřetržitou a  samozřejmou tradici přerušila teprve 
epidemie koronaviru, respektive opatření proti šíření této 
virové nákazy.

Dopady restrikcí na hosty pivnic stranou zájmu

Praktické studie a matematické modely prý bezpečně 
prokázaly, že gastronomické podniky jsou kvůli vysoké kon-
centraci osob a hlasitému hovoru ideálním místem pro šíření 
kapénkové infekce, jako je SARS-CoV-2. Věřme odborníkům, 

že tomu tak skutečně je. Nic jiného nám také nezbývá. Média, 
která určují diskurz ve společnosti, se věnují téměř výhradně 
ekonomickým dopadům protiepidemických opatření na 
majitele a provozovatele pivnic. Důsledky, které tato opatření 
mají na hosty gastronomických podniků, média ponechávají 
stranou. Pokusme se je tedy odvodit pomocí studie Instituce 
hospody v české společnosti, kterou vypracoval sociolog Jiří 
Vinopal ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Hospoda jako kulturní památka

Hospoda je pro českou společnost především místem, 
kde se čepuje pivo. Je to zařízení lidové. Typické pro něj je 
neuhlazené prostředí. Náhradou za mírné nedokonalosti 
interiéru česká hospoda nabízí neformální a klidné prostředí, 
v němž se scházejí kamarádi a známí, kde je dobrá zábava, 
v  němž se dá povídat a  klábosit takřka o  čemkoli, stejně 
jako domlouvat obchody, kulturní akce, zábavné podniky 
a podobně. Naše klasická hospoda nevyžaduje po návštěvní-
kovi rozsáhlé znalosti společenského bontonu. Nabízí spíše 
uvolněnou zábavu a jednoduché menu hotových jídel. Takové 
zařízení je v očích veřejnosti jakousi kulturní památkou, s níž 
jsou obyvatelé českých zemí z  mnoha důvodů historicky 
spjati a kterou považují za své rodinné stříbro.

Co udělá s kulturou zavřená putyka 

Podle Vinopala kulturní funkce hospod je patrná 
zejména na venkově, kde jsou právě pohostinská zařízení 
jedněmi z mála, a často dokonce jedinými místy, ve kterých 
lze cokoli uspořádat. Jako například zábavy, schůze, setkání, 
oslavy a podobně. Kromě toho jsou hospody v rámci dané 
komunity také komunikačním kanálem, tedy zprostředko-
vávají kontakty, různé služby a výměnu informací. Absence 
hostince v určité lokalitě, ať už z jakýchkoli důvodů, je v sociál-
ních vztazích místních obyvatel dobře čitelná a lidé v takovém 
místě ji už v minulosti řešili čepováním piva v hasičských 
zbrojnicích, místnostech obecního úřadu nebo v garážích, což 
se patrně ilegálně děje i nyní v době restriktivních opatření. 
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Shrneme-li to, hlavně v menších obcích zavřené hos-
pody znamenají i přes existenci mobilů a internetu umrtvení 
společenského života a  izolaci lidí. To může mít a  prav-
děpodobně i má nepříznivý vliv na jejich psychiku a vede 
často i k zhoršení rodinných vztahů. V obecném smyslu lze 
pozorovat, že roste míra lhostejnosti, nedůvěry a projevů 
sobectví.

Mezi lékárnou, univerzitou, 
parlamentem a kostelem

Hospoda nabízí svému návštěvníkovi mnoho služeb 
a možností. Jak napsal etnolog Stanislav Brouček, hospoda 
je něco mezi lékárnou na tišící a povzbuzující prostředky, uni-
verzitou, parlamentem a kostelem.

Patrně nejdůležitější funkcí hospody je vytváření a udr-
žování vztahů mezi lidmi. Být pravidelným hostem čili štam-
gastem znamená členství v jasně defi nované a přitom početné 
sociální skupině. Člověk si tak vytváří pocit jistoty a sounále-
žitosti, přesvědčení, že někam patří. Do jeho života to rovněž 
přináší pocit jistého řádu. Pro klidný život a snadnou ori-
entaci v něm si lidé potřebují existenci a konkrétní podobu 
řádu permanentně potvrzovat. Pravidelným docházením 
do oblíbeného podniku, setkáváním se stálými známými 
a neměnným prožíváním večerů získává host dojem, že život 
má svůj vnitřní pořádek, že existuje něco stabilního, čeho se 
lze v případě nouze chytit. Stejně tak dotvářejí subjektivní 
vnímání řádu různé rituály, například v podobě obsloužení 
bez objednávky, protože obsluha zná hostovy preference. 
V nadsázce a ve zkratce, pro některé z nás zavřená hospoda 
uvrhla svět do zmatku a chaosu.

Pití piva nesmělým dodává odvahy 
a rozvolňuje ztuhlou fantazii

Hierarchie vztahů mezi pravidelnými hosty hospody 
nerespektuje vždy zcela jejich postavení ve skutečném životě. 
Vinopal soudí, že díky takovýmto odlišnostem pravidel hos-
podského prostředí jejich návštěvníci často zcela oprávněně 
nabývají pocit, že se vymykají kontrole všudypřítomného 
řádu vnějšího světa, že je zrušen.

Další funkcí, kterou hospody pro své návštěvníky plní, 
je možnost odreagování se, uvolnění a relaxace v důvěrně 
známém prostředí, mezi známými lidmi. Podle psychologa 
Michala Černouška pití piva v hospodách rozpouští příliš 
tvrdé sebetrestající superego, nesmělým dodává odvahy, 
rozvolňuje ztuhlé fantazie a  v  mnoha případech přispívá 
k pohodě tvůrčí práce.

Vyplývá z  toho, že zavřené hospody mohou po čase 
vnést do života jedince pocit neukotvenosti či jisté nepře-
hlednosti jeho života. Dojem nepohody a neustálého tlaku 
okolí, který v některých případech ohrožuje jeho duševní 
rovnováhu.

Místo pro duševní očistu

Když se hovoří o  psychických aspektech hospod-
ského prostředí, pak by bylo asi vhodné ještě dodat, že je 
to místo, které si lidé často volí k tomu, aby se vypovídali 
ze svých starostí, s něčím svěřili nebo si jen tak zanadávali 
na osobní, politické a všechny další možné problémy. Pro 
mnohé z nás je to v různých životních situacích velice důle-
žité. Hospoda poskytuje pro takovou psychickou hygienu 

vhodnou příležitost, což má většinou jednoznačně pozitivní 
důsledky na úrovni individuální psychiky. Naopak, nemít 
kam se jít vyzpovídat, ulevit si ve své nespojenosti s tím či 
oním, může po čase vést k tomu, že člověk žije v čím dál tím 
větším napětí.

Tvrdý lockdown by otevřel hospody nejrychleji

Ne všichni chodí pravidelně do hospody, ale scházet 
může tento zvyk a  vše, co s  ním souvisí, velké řadě lidí. 
Důsledky se pak promítají do jejich chování, které se někdy 
dosti vzdaluje odpovědnosti a ohleduplnosti vůči druhým. 
V jejich jednání se prosazuje negace vůči tomu, co vyvedlo 
jejich svět z rovnováhy, a tím jsou na prvním místě pochopi-
telně úřady. Jak už to dnes chodí, tuto motivačně proměnlivou 
a nepřehlednou, frustrovanou skupinu využívají či zneužívají 
ke svým různorodým cílům jiní. Patří k nim bohužel i stou-
penci politického hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES, kteří 
v lednu otevřeli na protest proti vládním opatřením restau-
race a hospody. Hnutí má v současné době přes tisíc členů 
a  přes sto organizačních buněk. Jeho záměrem je pokra-
čovat v otevírání dalších podniků a přinutit vládu ke zrušení 
nouzového stavu. Škarohlída by možná napadlo, že těmto 
majitelům gastronomických zařízení jde spíš o maximali-
zaci fi nančních kompenzací. Jednoduchá úvaha totiž vede 
k závěru, že příčinou krize není nouzový stav, ale nekontrolo-
vaně šířící se virus. Proto čím přísnější a důsledněji dodržo-
vaná budou opatření proti epidemii, tím dříve se jí zbavíme. 
A  tím menší budou rovněž škody ekonomické, kulturní 
i v duších štamgastů českých hospod.

�

Česká společnost se sídlem v Bílovci, která se 
soustředí na vývoj a výrobu inovativních doplňků 

stravy a doplňkových krmiv

R&D specialista senior/junior
Manažer výroby
Projektový manažer pro funkční směsi 
potravinářství, veterina

Hledá zaměstnance na pozice:

Více informací na www.mcepharma.cz
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Ústav mléka, 
tuků a kosmetiky 

VŠCHT Praha
prof. Ing. VLADIMÍR FILIP, CSc.,

vedoucí ústavu

Ústav mléka, tuků a  kosmetiky je jedním ze 7 ústavů na 
Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké 

školy chemicko-technologické v Praze. Tradičně se řadí mezi 
ústavy technologické, byl a je úzce spjatý s rozvojem mléká-
renského a  tukového průmyslu, průmyslu výroby tenzidů, 
detergentů a kosmetiky. 

 Ústav ve své dnešní podobě byl založen v roce 1953, tedy 
o rok později po vzniku fakulty a má za sebou téměř sedm-
desátiletou tradici pedagogickou a vědecko-výzkumnou. 

S  absolventy fakulty, a  tedy i  ústavu, jsme se vždy 
setkávali a setkáváme v potravinářském, ale i v chemickém 
průmyslu, na exponovaných zařazeních, která vyžadují 
odbornost inženýra. Co toho bylo a  je zásluhou? Určitě 
hlavně vyvážená koncepce studia kombinující chemické, 
biologické, inženýrské a technologické disciplíny a poznatky 
o výživě, která od založení školy dávala absolventovi nejen 
potřebné znalosti, ale současně i velkou fl exibilitu. Tlak změn 
ve společnosti, pociťovaná potřeba reakce na celou řadu pod-
nětů se promítla i do změn názvů ústavů fakulty, které byly 

v některých případech radikální, v případě Ústavu techno-
logie mléka a tuků šlo více méně o kosmetickou změnu na 
„Ústav mléka, tuků a kosmetiky“ s tím, že termín „techno-
logie“ je již obsažen v názvu fakulty i školy. 

 Ne všechny změny, které proběhly, měly zcela pozi-
tivní důsledky. Snahu zlevnit cenu výchovy absolventa naše 
generace zažila dvakrát: ať již to bylo takzvané čtyřleté stu-
dium prosazené v osmdesátých letech nebo rozdělení pětile-
tého cyklu na bakalářský a magisterský stupeň po roce 1999. 
Přes všechna pozitiva dvoustupňového studia  praxe jako 
zelený strom života ukazuje, že jeden z cílů, že ne všichni stu-
denti budou pokračovat na magisterském stupni, ale skončí 
jako bakaláři, se nenaplnila a nenaplňuje. Většina studentů 
pokračuje na magisterském stupni, studuje tedy nakonec 
5 let s  tím, že studium je právně i  fakticky přerušeno po 
6. semestru ukončením bakalářského stupně. Pokud studenti 
vyjíždí získávat zkušenosti do zahraničí, obvykle pod pro-
gramem Erasmus, znamená to obvykle prodloužení studia. 
Proč tomu tak je? Jednoduše proto, že zahraniční univerzity 
prakticky nenabízejí nedílnou součást výuky – praktickou, 
laboratorní část, je to otázka nákladů. Naopak zahraniční 
studenti mají enormní snahu být u nás zaměstnáni na expe-
rimentální projekty…

V současné době je tedy studium na fakultě třístupňové, 
je možné absolvovat v pořadí bakalářský, magisterský/inže-
nýrský a jako nejvyšší stupeň doktorský studijní program. 
Bakalářský studijní program „Technologie potravin“ je 
jedním ze tří bakalářských studijních programů na fakultě. 
Současná praxe je, jak již bylo uvedeno, taková, že většina 
absolventů bakalářských studijních programů pokračuje ve 
studiu, většina opět na VŠCHT v Praze. 

Nabídka studijních možností pokračovat na magis-
terských studijních programech na Fakultě potravinářské 



80
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
2

1
v z d ě l á n í / v ý c h o v a

a biochemické technologie je široká: vedle tradičního stu-
dijního programu „Technologie potravin“ má absolvent 
bakalářských studijních programů možnost volby z dalších 
7 studijních programů. To je důsledek celosvětového poklesu 
zájmu o technické obory. Technické vysoké školy na to rea-
gují nabídnout uchazečům tzv. atraktivní obory, bez ohledu 
na poptávku trhu práce. Rozhodujícímu kritériu, požadavku 
trhu práce, tedy především zpracovatelského průmyslu na 
počty a kvalitu provozních inženýrů v oblasti potravinářství, 
tak není fakulta dlouhodobě schopná dostát. 

Na probíhající změny volbou ve vnějším prostředí rea-
govala Fakulta potravinářské a  biochemické technologie 
v oblasti potravinářských technologií vytvořením jednoho 
studijního programu „Technologie potravin“, mezitím došlo 
i  legislativně ke zrušení studijních oborů, takže již pouze 
bývalí absolventi mají v  diplomech uvedeno, že dotyčný/
dotyčná absolvovali ve studijním oboru „technologie mléka 
a tuků“, „technologie sacharidů“ nebo „konzervace potravin 
a technologie masa“. 

Pokud odhlédneme od nostalgie, musíme uvést, že se 
jednalo o krok správným směrem. Proč správným? Protože 
nabízíme, v souladu s vývojovými tendencemi ve vyspělém 
světě, ucelenější potravinářské vzdělání, které je zárukou vět-
šího uplatnění na trhu práce, spojeného s výrazně větší celo-
životní fl exibilitou absolventa. Pedagogiku magisterského 
studijního programu „Technologie potravin“ zabezpečují 
hlavně technologické ústavy fakulty – mléka, tuků a kosme-
tiky, sacharidů a cereálií a konzervace potravin. Vlastní užší 
„specializace studenta“ je pak dána volbou tématu diplomové 
práce a vybranými technologiemi v rámci technologických 
předmětů. Klasické „komoditní zaměření“ představuje tedy 
pro většinu studentů především studijní materiál, na kterém 
se učí aplikovat rozšířené teoretické poznatky, prohlubovat 
si profi laci ze základních skupin předmětů moderního potra-
vinářského studijního programu. Inženýrský/magisterský 
studijní program je samozřejmě otevřen absolventům baka-
lářských studijních programů potravinářského nebo příbuz-
ného zaměření dalších univerzit nejen z ČR. 

Pokud budeme uvažovat, že student absolvuje vedle baka-
lářského následně i magisterský studijní program „Tech-
nologie potravin“, je možné rozdělit vyučované předměty, 
a tím i základní profi laci našeho absolventa do 4 základ-
ních skupin: 
  Chemické disciplíny: zahrnují povinné předměty Procesní 

chemie potravin, Provozní analýza potravin, Potravinářská 
biochemie. Ústav garantuje výuku předmětu Procesní 
chemie potravin (prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.) rozši-
řující základní kurz chemie potravin, která má poskytnout 
absolventům schopnosti řešit v praxi problémy chemického 

charakteru s tím, že podstata „chemických“ a „biochemic-
kých“ problémů je táž. Z povinně volitelných předmětů 
ústav nabízí specializační předměty Tenzidy a detergenty 
(prof. Ing. Jan Šmidrkal, CSc.) a Chemie a technologie 
kosmetiky (prof. Ing. Jan Šmidrkal, CSc.). V roce 2020 
byla profesorem Šmidrkalem vydána monografie „Ten-
zidy“. Oba předměty na sebe úzce navazují, mají společný 
chemický a fyzikálně-chemický základ se zaměřením na 
hlubší využívání obnovitelných surovin, hlavně rostlinných 
olejů a tuků pro výrobu tenzidů, detergentů, emulgátorů 
a emolientů.

  Biologické disciplíny: v  magisterském studijním pro-
gramu je doc. Ing. Miladou Plockovou, CSc., garantován 
jako povinný předmět Mikrobiologie potravin a kosme-
tiky. Předmět seznamuje studenty programu technologie 
potravin s mikroorganismy důležitými v potravinářských 
technologiích s důrazem na mikroorganismy využívané ve 
fermentačních technologiích potravinářského průmyslu 
[bakterie mléčného kvašení (BMK), kvasinky a  plísně], 
s vlivy jednotlivých technologických úkonů při získávání 
a zpracování potravinářských surovin živočišného a rost-
linného původu na růst a životaschopnost přítomných mik-
roorganismů a zdůrazňuje roli biokonzervace pro dosažení 
bezpečnosti, vysoké jakosti a mikrobiální stability potravin 
i kosmetických přípravků. Tento základní předmět vhodně 
doplňují další povinně volitelné předměty. Hygiena a sani-
tace potravinářských výrob se zaměřuje na charakteristiku 
technologicky a hygienicky nežádoucích mikroorganismů 
a  způsoby jejich potlačování v  podmínkách provozoven 
potravinářských výrobních závodů. Dále seznamuje stu-
denty se zásadami práce v  kontrolních laboratořích, 
detekci mikroorganismů a principy HACPP. Předmět Pro-
biotika a funkční potraviny II, garantovaný Dr. Šárkou 
Horáčkovou, prohlubuje poznání studentů v oblasti cha-
rakterizace BMK se zaměřením na jejich technologicky, 
protektivně a probioticky významné metabolity a způsoby 
jejich selektivní kvantifi kace v potravinách. Důraz je zde 
kladen opět na speciální druhy potravin s probiotiky, pre-
biotiky a synbiotiky pro výživu lidí i zvířat a na jednotlivé 
složky potravin nesoucí pozitivní i potenciálně negativní 
dopad na zdravotní stav člověka. Studenti se seznamují i se 
základními legislativními požadavky, požadavky na nové 
potraviny, doplňky stravy apod. Pro studenty doktorského 
studijního programu je nabízen předmět Bakterie mléč-
ného kvašení shrnující nejnovější poznatky z taxonomie, 
biochemie, funkčních vlastností a způsobů kvantifi kace této 
skupiny mikroorganismů. Základní postupy práce v mikro-
biologické laboratoři si mohou studenti osvojit v rámci úloh 
v laboratořích oboru, využívají je následně při řešení baka-
lářských a diplomových prací. 
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  Inženýrské disciplíny: VŠCHT v  Praze hned v  období 
vzniku zachytila světový trend a již její první posluchači 
tak měli to štěstí, že mohli absolvovat přednášky z chemic-
kého inženýrství jako moderní základ technické profi lace 
inženýra. Myslím, že právě zde je jeden z klíčů pro pocho-
pení vysoké úspěšnosti absolventů VŠCHT na trhu práce, 
neboť právě tato profilace determinuje úroveň myšlení 
absolventa. Již v minulosti tak mohla být a byla překonána 
popisná výuka potravinářských technologií. Moderní bio-
technologie už byly následně přednášeny na inženýrském 
základě. 

   Ve studijním programu „Technologie potravin“ jsou před-
nášeny předměty Vybrané procesy potravinářských a bio-
chemických výrob, Balení potravin a náš ústav garantuje 
předmět Fyzikální a koloidní vlastnosti potravin (doc. 
Ing. Jiří Štětina, CSc.). Byla tak vyplněna mezera ve výuce 
při popisu potravinářských procesů, pro které je, vedle dějů 
na molekulární úrovni, stěžejní pochopení a charakterizace 
procesů na úrovni mikrostruktury, bez které pojem textura 
nedává smysl. 

   Vlastní výuka potravinářských technologií je soustředěna 
do povinných předmětů Technologie potravin oboru 
I a II. Specifi kem těchto předmětů je vnitřní volitelnost, 
student má možnost zvolit si studium technologických 
oborů dle vlastní volby, jedinou podmínkou je, že alespoň 
jedna technologie musí korespondovat s tématem diplo-
mové práce. Ústav zabezpečuje výuku volitelných techno-
logických okruhů Chemie a technologie mléka (doc. Ing. 
Jiří Štětina, CSc.), která je zaměřena na základní ošetření, 
tepelné a difuzní procesy vedoucí k výrobě trvanlivých teku-
tých a sušených produktů a mléčných tukových výrobků. 
Mlékárenské fermentační technologie (doc. Ing. Ladi-
slav Čurda, CSc.) aplikují poznatky potravinářské bio-
chemie a mikrobiologie, hlavní náplní jsou fermentované 
tekuté produkty a především sýry. Chemie a technologie 

tuků (prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.) zahrnuje problema-
tiku získávání surových olejů, jejich rafi naci, modifi kační 
procesy vedoucí k  výrobě strukturních tuků a  tukových 
násad pro tukové výrobky a  další segmenty potravinář-
ského průmyslu, jako jsou náplňové, polevové a speciální 
tuky. S oblastí tenzidů a kosmetiky je spojujícím článkem 
využití obnovitelných tukových surovin. Důležité je kon-
statování, že rozsah výuky technologií se oproti minulosti 
nezměnil. 

  Kvalita a  bezpečnost potravin: specifikou potravin 
a  surovin pro výrobu potravin obecně je, na rozdíl od 
chemických surovin, skutečnost, že slouží pro výživu 
člověka. Je tak zákonitě nutné se specifi cky zaměřit na 
aspekty údržnosti potravin, na dopady procesních vlivů 
na nutriční hodnotu potravin, na zdravotní nezávadnost 
neboli bezpečnost potravin a na aspekty samotné výživy, 
aspekty autenticity a na systémy řízení jakosti. Předměty 
v této oblasti zajišťují kolegové z dalších technologických 
ústavů.

V bakalářských studijních programech Ústav mléka, 
tuků a kosmetiky zajišťuje Úvod do studia potravinářských 
a biochemických věd (prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.) jako 
povinný pro celou fakultu. Jedná se o  úvodní seznámení 
s potravinářskou problematikou, studentům je umožněna 
bližší orientace a současně i poznání, že bez hlubších teoretic-
kých základů a jejich následné aplikace nemá další studium 
potravinářských věd žádný smysl. 

Z oblasti volitelných předmětů ústav nabízí předmět 
Probiotika a funkční potraviny I garantovaný Dr. Šárkou 
Horáčkovou, který studenty seznamuje se základními aspekty 
potravin obsahujících probiotické mikroorganismy, s prebio-
ticky působícími látkami podporujícími jejich stabilitu a růst 
ve výrobcích i v trávicím traktu konzumentů a s dalšími potra-
vinami pozitivně působícími na kvalitu života lidí i zvířat. 
Druhým volitelným předmětům jsou Základy kosmetiky, 
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garantované Dr. Hrádkovou, který studenty, a hlavně stu-
dentky, seznamuje se složením a vlastnostmi kosmetických 
přípravků.

Oba volitelné předměty jsou populární nejen mezi stu-
denty Fakulty potravinářské a biochemické technologie, ale 
i mezi studenty ostatních fakult.

Kvalita výuky každé univerzity odráží úroveň její 
vědecké a výzkumné činnosti, prostě badatelské činnosti. 
Ta profi luje jak pedagogy, tak studenty. Ze samé podstaty 
věci jsou chemické a biologické vědy vědami experimentál-
ními a pořád obrazně platí: „Co jsi neměl v ruce, to pořádně 
neznáš,“ to je nutno zdůraznit a neustále zdůrazňovat, pro-
tože „virtuální výuka“ v  této oblasti opravdu nemá žádné 
místo! Omezování experimentování na základním a středním 
stupni škol v předmětech, jako je fyzika, biologie a chemie, 
vede k pěstování nezájmu mladé generace o přírodní a tech-
nické vědy a napomáhá vytváření zcela zkresleného pohledu 
nejen na tyto vědy, ale i na přírodu a svět kolem nás. Naprosto 
nerozhoduje, jaké jsou pro to „důvody“, výsledek je, a nutně 
musí být, špatný.

Z toho plyne, že laboratorní výuka a následná samo-
statná práce studenta na všech úrovních, která se konzis-
tentně opírá o experiment, představuje základní moment ve 
výchově inženýra (a zřejmě částečně i bakaláře, ale bakalář 
si teprve hledá své místo). Na studijním programu Tech-
nologie potravin jsme v tomto směru učinili kroky směrem 
k lepší profi laci potravinářského vysokoškolského odborníka: 
zavedli jsme laboratoř z potravinářských procesů a z fyzikál-
ních vlastností potravin, laboratoře z potravinářské mikro-
biologie byly postaveny na molekulárně-biologický základ. 
Možnosti chemické analýzy dnes mnohdy převyšují mož-
nosti kontrolních laboratoří na závodech i požadavky legisla-
tivy. To je určitě dobře jak pro absolventy, tak pro potenciální 

zaměstnavatele. Student má možnost rozvíjet své tvůrčí 
schopnosti v magisterském studijním programu v průběhu 
3 semestrů počínaje řešením odborného projektu, předdi-
plomní laboratoře a laboratoře diplomové práce. Záleží již 
jen na studentovi samotném, na jeho osobním přístupu, jak 
tohoto časoprostoru využije pro svoji profi laci.

Vlastní vědecko-výzkumnou činnost na ústavu je možné 
rozdělit do oblastí:
  aplikované potravinářské mikrobiologie, kterou se zabývá 

pracovní skupina doc. Ing. Milady Plockové, CSc., 
  chemie a  technologie mléka, kterou se zabývá pracovní 

skupina doc. Ing. Ladislava Čurdy, CSc.,
  chemie a technologie tuků, tenzidů, detergentů a kosme-

tiky (prof. Ing. Vladimír Filip, CSc., a prof. Ing. Jan Šmi-
drkal, CSc.).

Napříč fakultou, a tedy i ústavem je oblast zkoumání 
fyzikálních vlastností potravin, s užším zaměřením na reo-
logii potravin a kosmetiky, kterou se zabývá doc. Ing. Jiří Ště-
tina, CSc.

Z  hlediska vědeckého zaměření, které je úzce spjato 
s oblastí výzkumu bakterií mléčného kvašení (BMK), se sku-
pina aplikované potravinářské mikrobiologie zaměřuje na 
izolaci divokých kmenů BMK z potravinářských i nepotra-
vinářských zdrojů, charakterizaci jejich funkčních vlastností 
technologických, protektivních a probiotických, jejich vzá-
jemné vztahy či na jejich antibiotickou rezistenci. Pro účely 
ochrany citlivých kmenů BMK často s probiotickými charak-
teristikami během technologie výroby a skladování potravin 
i  v  podmínkách trávicího traktu člověka jsou testovány 
různé způsoby enkapsulace do bílkovinných i nebílkovin-
ných matric. Zvýšená pozornost je věnována zvláště fermen-
tovaným výrobkům a sýrům, ale ve spolupráci s Ústavem 
sacharidů a cereálií jsou zkoumány také kvasy na bázi cere-
álií a pseudocereálií, pekařské výrobky a další rostlinné mat-
rice. Aktuálně se na našem pracovišti věnujeme výzkumu 
vlivu bioaktivních složek různých potravin na růst, bioche-
mickou aktivitu a stabilitu BMK a rovněž metabolismu těchto 
látek působením BMK. Z nepotravinářských aplikací BMK je 
úspěšně zkoumáno použití vybraných kmenů BMK do hygie-
nických prostředků pro ženy. Výše uvedená výzkumná čin-
nost je podporována grantovými projekty, je spojena se 
spoluprací s dalšími pracovišti; významnou měrou se do ní 
zapojují také studenti všech stupňů studia. 

Pro vědecko-výzkumné účely má skupina k dispozici 
klasicky vybavenou mikrobiologickou laboratoř pro různé 
typy kultivačních a identifi kačních metod a základní vybavení 
pro PCR a real-time PCR metody. Dále je k dispozici zařízení 
pro anaerobní kultivace využívané např. pro studium bifi do-
bakterií, fl uorescenční mikroskop a zařízení Biotek pro práci 
s mikrotitračními destičkami. 

Pracovníci skupiny nabízejí pro zájemce detekci a kvan-
tifi kaci potravinářsky významných mikroorganismů a pomoc 
s řešením mikrobiologických vad potravin. 

V oblasti chemie a technologie mléka je výzkum dlou-
hodobě zaměřen na zpracování syrovátky s využitím tlako-
vých membránových i elektromembránových a enzymových 
procesů, na analýzu a zpracování kolostra a na koloidní sta-
bilitu bílkovin. Dále je rozvíjena aplikace β-galaktosidasy 
pro přípravu prebiotických galaktooligosacharidů a jsou sle-
dovány možnosti uplatnění mikrobiální transglutaminasy 
v mlékárenské technologii. Pro izolaci biologicky aktivních 
a funkčních složek mléka, syrovátky a kolostra jsou využí-
vány moderní separační metody, především membránové 
procesy a  preparativní chromatografie. Ústav má rovněž 
špičkové vybavení pro studium reologických a  texturních 



83
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
2

1
v z d ě l á n í / v ý c h o v a

vlastností potravin i měření velikosti částic. Toto vybavení je 
využíváno např. při charakterizaci emulzních systémů. S částí 
výsledků výzkumné aktivity má možnost se odborná veřejnost 
seznámit na konferenci Mléko a sýry, kterou ústav jednou za 
dva roky pořádá společně s Celostátními přehlídkami sýrů.

Všechny uvedené projekty jsou řešené formou grantů od 
tuzemských a zahraničních grantových agentur, řada z nich 
ve spolupráci s  dalšími vědeckými a  výzkumnými institu-
cemi. Rozsáhlá je rovněž spolupráce s průmyslem. V rámci 
Programu rozvoje venkova vznikla řada ověřených techno-
logií, na trh bylo uvedeno několik nových druhů sýrů, bylo 
optimalizováno zpracování syrovátky, zavedena výroba bez-
laktózového mléka nebo inovace ve výrobě čerstvého mléka 
a sterilovaných výrobků.

Výzkumná činnost je úzce propojena s výukou, studenti 
se na výzkumu podílejí v rámci svých bakalářských, diplomo-
vých, a zejména doktorských dizertačních pracích. Výsledky 
a zkušenosti z výzkumné oblasti pak pedagogové uplatňují ve 
svých přednáškách, což významně přispívá ke kvalitě výuky. 

Výzkum v oblasti chemie tuků je v současnosti zaměřen 
na sledování změn oxidační stability rafinovaných i  liso-
vaných olejů, stabilizaci jejich údržnosti, na změny lipidů 
a doprovodných lipidických látek, jako jsou tokoferoly a fyto-
steroly při výrobě, skladování i kulinárním zpracování olejů. 
Hlavním problémem je optimalizace procesů rafi nace olejů 
z  pohledu minimalizace izomeračních změn polyenových 
mastných kyselin a  ztrát biologicky aktivních tokoferolů 
a sterolů a současně minimalizovat vznik v současné době sle-
dovaných procesních kontaminantů – esterů 3-chlorpropan-
diolu (3-MCPD) a glycidyl-esterů. V oblasti technologie bylo 
započato s výzkumem uplatnění kavitace v rafi načních proce-
sech (Dr. Jan Kyselka). Grantovými prostředky byl podpořen 

výzkum komplexního využití lnu olejného a dalších mino-
ritních olejnin. Potravinářské a kosmetické aplikace spojuje 
zájem o výzkum antioxidantů, především derivátů fenolo-
vých kyselin, a konzervačních systémů pro kosmetické sys-
témy. Dlouhodobě se věnujeme výzkumu oleogelů, struktuře 
gelátorů a  jejich aplikačnímu potenciálu v  potravinářství 
a nově v kosmetice (Dr. Markéta Berčíková).

V oblasti aplikace povrchově aktivních látek se zabý-
váme studiem fyzikálně-chemických vlastností tenzidů 
a jejich využitím při výrobě detergentů, výrobků průmyslové 
a bytové chemie. V oblasti kosmetiky se jedná opět především 
o aplikační možnosti tenzidů do kosmetických přípravků, 
aplikace antioxidantů a přírodních látek v emulzní kosmetice 
(Dr. Iveta Hrádková). 

Ústav pořádá, od roku 2008 ve dvouletém intervalu, 
ve spolupráci s  Českomoravským svazem mlékárenským 
a odbornou skupinou Potravinářské a agrikulturní chemie 
České společnosti chemické „Celostátní přehlídky sýrů“. 
Poslední 18. ročník se uskutečnil v  lednu 2020. Souběžně 
s přehlídkami sýrů je pravidelně pořádána celostátní kon-
ference „Mléko a sýry“, v roce 2020 proběhl její 15. ročník. 
Této konference se pravidelně účastní zástupci ze Slovenska. 

Analogicky ústav pořádá jako hlavní pořadatel v rámci 
ČSCH – Odborné skupiny pro tuky, detergenty a  kosme-
tickou chemii každoročně Mezinárodní konferenci o olejích 
a tucích. 

Závěrem si dovolím jednu otázku, kterou předchozí 
generace rodičů kladly obvykle svým potomkům: „Tak dobře, 
vybral sis studium na vysoké škole, příslušný obor. Uživí tě to, 
až vystuduješ?“

Kladou si ji i dnešní rodiče? 
 �

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie mléka a tuků, Státní závěrečné zkoušky 2009, 4. 6. 2009
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potravinářské aplikace a vývoj
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a aplikací
Našich 28 vývojových center pro potravinářské aplikace najdete 
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