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Naše milé čtenářky a vážení čtenáři,
ač máme dle kalendáře už první 
jarní den za sebou, zima ne a  ne 
povolit. Záhony už by se měly těšit 
na lidské zacházení, ale strkat prsty 
do studené země není příjemné 
ani pro otužilce. A ani té chudince 
sazeničce by se to v té morně nelí-
bilo. Vím, že teď majitelé skleníků 
budou nesouhlasit, ale ti, co čtou 
se zaujetím naši Revui, mají určitě 
radši poctivou zeleninu z role. Mám 
ale taky na skleník zálusk. Ne kvůli 

rychlené zelenině, ale kvůli sadbě. Na naší horské zahradě 
položené sedm set metrů nad mořem, kde musíme začínat 
zemědělský rok až koncem května, už není sadba celeru, salátů 
a kedluben pokaždé k mání. Přitom v té době v nížině už sklízí 
první úrodu. Takže nebudu otužovat rostlinky, ale vyjdu jim 
vstříc prstí zahřátou za sklem. Že by reminiscense na dětskou 
knížku „Jak se chytá sluníčko“ od Františka Hrubína? 

Otužilost pak a s ní spojená fyzická zdatnost je vnímaná 
jako pozitivní lidská vlastnost, nebo spíše schopnost. Prosa-
zoval už ji Jan Ámos Komenský. A pak velmi propracovaný 
trénink k lidské odolnosti patřil do náplně českého Sokola. 
O to se zasloužil jeden z jeho zakladatelů Miroslav Tyrš, který 
sepsal v roce 1873 významné dílo „Základy tělocviku“, čer-
pající z antické kalokagataie (ideál harmonického souladu 
a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a sta-
tečnosti), čímž vytvořil českou tělocvičnou soustavu, ze které 
se čerpá dodnes. Sám tatíček Masaryk, když asi vždycky po 
ránu v podvlíkačkách cvičil, tomu říkal sokolování. A když se 
v mém školním věku cvičilo v Brodě na spartakiády, necho-
dili jsme do Jiskry, jak se tehdejší havlíčkobrodský sportovní 
klub jmenoval, ale do Sokola. Po Sokolech to Skauti přivedli 
na militantnější formy a co oba odsouzenci k zániku vše pře-
vzal poválečný na rudo obarvený pionýr a modří svazáci. Ti 
pak nevědomky jen sbírali paběrky těchto mouder a zásad. 
Nevzpomínám si, že bych si někdy na pionýrských schůzkách 
musel zacvičit či si umýt ruce, notabene se otužovat. Jiné už 
to bylo na vojně, tam jsme tužili a otužovali svoje těla o sto 

péro. Hlavně o koupacích dnech, když netekla teplá, anebo se 
myli v loužích na spojeneckých cvičeních Vltava. 

Heslo „Ve zdravém těle zdravý duch“ proklamačně, ale 
i  rozumově funguje neustále a  v  dnešní přeliberalizované 
době s ním nakládá každý jak umí, ale hlavně jak ví podle 
velice roztodivných zdrojů informací. Všichni proklamátoři 
všeho možného vědí naprosto spolehlivě, co je zdravé a co ne. 
Ve všech pádech se skloňuje zdravá výživa a tou je jen zele-
nina, doma pečený chléb, sýry jen z farmy a masný výrobek 
od hodně malého řezníka, který chodí na záchod přes dvůr. 
Dle mě je pravý opak pravdou. Podobné je to s  fyzickou 
námahou a trénováním. Trápit se ve fitku a baštit hormonální 
přípravky, abych měl svaly „à la Švarcík“, anebo chodit kilo-
metry jenom proto, abych na krokoměru našel aspoň desítku 
za den, to je asi tak přirozené jako sníst padesát švestkových 
knedlíků na klání v Pelhřimově. Pohyb nezatracuji, ale tak 
jako ve všem je nejzdravější ta míra. Vypůjčil jsem si proto 
jeden delší slogan, který mi přišel pod ruku shodou okolností 
dnes, kdy toto píšu. A ten vystihuje všechno, co jsem chtěl 
touto svojí výpovědí sdělit. „Jezte, co chcete, a žijte si podle 
svého, protože vynálezce sportovního běžeckého pásu zemřel 
ve věku 54 let, vynálezce gymnastiky zemřel ve věku 57 let, 
mistr světa v  kulturistice zemřel ve věku 41 let a nejlepší 
fotbalista na světě Maradona zemřel ve věku 60 let. A teď ti 
druzí. Vynálezce KFC zemřel v 94 letech, investor společnosti 
Nutella zemřel ve věku 88 let, vynálezce tureckého shurmeh 
a steaku zemřel ve věku 104 let, vynálezce a výrobce cigaret 
Winston zemřel ve věku 102 let, vynálezce opia zemřel ve 
věku 116 let a při zemětřesení, vynálezce whisky Hennessy 
zemřel ve věku 98 let a vynálezci afghánského jídla (Qabeli, 
Manto a Chapli Kebab) jsou stále naživu. Jak lékaři dospěli 
k závěru, že cvičení prodlužuje život? Králík je stále čilý a žije 
dva roky, ale želva, která se sotva pohne z místa, žije 300 let.“ 
Takže konec tohoto citátu. Demagogie je královna věd, to 
bylo obvyklé rčení mého někdejšího šéfa a kamaráda MVDr. 
Karla Svobody. A já si k tomu troufám přidat. Víc než cokoli 
pro zdraví člověka je pohoda. Užívejme si ji. A i o letošních 
úplně jiných Velikonocích.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel  
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SZIF podporuje 
zemědělské 
producenty 
a spotřebu 

kvalitních potravin

Ing. MARTIN ŠEBESTYÁN, MBA, 
generální ředitel SZIF

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovaná 
platební agentura spadající pod působnost Ministerstva 

zemědělství, která administruje finanční podporu z  Evrop-
ské unie a národních zdrojů. Na začátku loňského roku za-
sáhla svět pandemie COVID-19. SZIF ve spolupráci s Mini-
sterstvem zemědělství musel začít realizovat řadu opatření, 
aby její dopady na české zemědělství, a především jednotlivé 
zemědělce a producenty potravin byly co nejmenší. Jak tato 
opatření ovlivnila systém administrace dotací a podporu pro-
deje kvalitních potravin, představil pro Potravinářskou Revue 
generální ředitel SZIF Martin Šebestyán. 

Prodloužení termínů u projektů,  
podání Jednotné žádosti a národních dotací

Vzhledem ke zhoršeným pracovním podmínkám, ve 
kterých se na začátku loňského roku ocitli nejen čeští země-
dělci, bylo nutné upravit některé termíny pro podávání 
žádostí a projektů. Po celou dobu nouzového stavu byl SZIF 
připraven operativně telefonicky konzultovat s žadateli pří-
padné komplikace související převážně s doplňováním doku-
mentů nebo administrativními podmínkami. V rámci tohoto 
stavu také nebyly ukončovány administrace žádostí, pokud 
žadatelé z objektivních důvodů (vzhledem k situaci vázané 
na COVID-19) nesplnili administrativní lhůty pro doplnění/
doložení dokumentů. Termín podání Jednotné žádosti byl 
všem zemím, které požádaly, posunut Evropskou komisí 
o celý jeden měsíc, probíhal tedy až do 15. června 2020. 

U dotačního programu národních dotací podle Zásad 13 
„Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování kon-
kurenceschopnosti potravinářského průmyslu“ bylo o měsíc 
prodlouženo období týkající se uznatelnosti nákladů. Rovněž 
byl o měsíc prodloužen také příjem pro podání dokladů proka-
zujících nárok na dotaci. Tento termín byl zpřesněním Zásad 
stanoven na 4. 12. 2020. U tohoto programu došlo k posí-
lení rozpočtu o 45 milionů korun na konečných 745 milionů. 
Po novém roce začal SZIF s vydáváním rozhodnutí. V tomto 
programu Fond v roce 2020 přijal 58 žádostí. 

V rámci Programu rozvoje venkova bylo realizováno 
několik důležitých změn. U projektů v realizaci byly prodlou-
ženy maximální lhůty pro realizaci projektů a podání Žádostí 
o platbu o 6 měsíců. U operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 
Informační akce byla prodloužena lhůta pro realizaci projektů 
a podání Žádosti o platbu o 12 měsíců. Žádost o průběžnou 
platbu v roce 2020 spolu s inovačním deníkem v rámci ope-
race 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů (EIP) bylo 
možné předložit až do 31. srpna 2020.

Navýšení rozpočtu

Posílení soběstačnosti a zvýšení zpracování potravin 
v České republice byly jedny z hlavních důvodů pro navýšení 
rozpočtu Programu rozvoje venkova. V rámci 10. kola příjmu 
žádostí proto došlo k otevření dvou operací – Investice do 
zemědělských podniků a Zpracování a uvádění na trh země-
dělských produktů. Předpokládaná celková alokace z vládní 
rozpočtové rezervy pro Program rozvoje venkova činila 3,3 mi- 
liardy korun. Z toho bylo 600 milionů korun využito na dobré 
životní podmínky zvířat v sektoru dojeného skotu a prasat 
a 2,7 miliardy korun podpořilo výše uvedená investiční opat-
ření. Zároveň s  touto částkou byly využity zbylé finanční 
prostředky Programu rozvoje venkova, a to v operaci 4.2.1. 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů ve výši 
zhruba 700 milionů korun. 

Mimořádné 10. kolo Programu  
rozvoje venkova se změnami v administraci

Letní 10. kolo Programu rozvoje venkova na podporu 
investic do zemědělských a potravinářských podniků a posí-
lení soběstačnosti citlivých sektorů bylo vyhlášeno 4. května 
2020. Příjem žádostí pak proběhl v termínu od 14. července 
do 4. srpna 2020. Hlavní změny Pravidel vycházely z krizové 
situace způsobené pandemií COVID-19. Došlo ke zjedno-
dušení výběru projektů a  posunu předkládání stavebních 
povolení a výběrových řízení od Žádosti o dotaci až k Žádosti 
o platbu. S cílem zajistit co nejrychlejší dostupnost prostředků 
byla žadatelům také umožněna platba záloh. Výše alokova-
ných finančních prostředků činila 1,8 miliardy korun pro 
operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 1,6 mi- 
liardy korun pro operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů. Příjem žádostí probíhal výhradně 
prostřednictvím Portálu farmáře. Celkem bylo podáno 
2440 žádostí o dotaci za téměř 10 miliard korun.

11. srpna 2020 byly na webových stránkách SZIF zve-
řejněny doporučené žádosti o dotaci z 10. kola Programu roz-
voje venkova. Doporučeno bylo celkem 1292 žádostí o dotaci 
s celkovým požadavkem dotace téměř 3,5 miliardy korun. 
Žádosti o dotaci, které nebyly doporučeny, byly zařazeny do 
Zásobníku projektů. 

V souvislosti s úpravou a zrychlením administrativního 
postupu bylo možné přistoupit k průběžnému schvalování 

žádostí o dotaci již od září 2020 (žadatelé dokládali přílohy, 
které se týkaly výběru dodavatele projektu, a přílohy ke sta-
vebnímu řízení až k Žádosti o platbu). V měsíčních intervalech 
byly následně schvalovány jednotlivé žádosti, které splnily 
podmínky Pravidel pro žadatele a jejich bodové hodnocení 
dostačovalo ke schválení žádosti o dotaci. K datu 18. ledna 
2021 bylo schváleno 95 % žádostí o dotaci z původně v srpnu 
doporučených a administrovaných žádostí (dle požadavku 
dotace se jedná o 92 %).

Vzhledem k úbytku v srpnu 2020 doporučených pro-
jektů 10. kola a předpokládaného úbytku i do budoucna se 
Ministerstvo zemědělství rozhodlo doporučit další žádosti 
ze Zásobníku projektů v celkové výši až 1 miliardy korun. 
Tento krok znamenal šanci pro žadatele, jejichž žádost byla 
v srpnu 2020 při doporučení projektů pod čarou. SZIF tak 
23. prosince 2020 zveřejnil seznamy dodatečně doporuče-
ných žádostí ze Zásobníku projektů. Dodatečně doporučeno 
bylo celkem 126 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem 
dotace téměř 1,1 miliardy korun.

Podpora potravin se značkami kvality

Hlavní součástí podpory kvalitních potravin byl a  je 
kontinuální proces vzdělávání spotřebitelů v otázkách kva-
lity a dát impuls ke změně nákupního chování s cílem větší 
preference právě našich kvalitních potravin.

V  roce 2020 průzkumy opakovaně ukázaly, že roste 
počet zákazníků, kteří při nákupu preferují kvalitu a čerst- 
vost na úkor ceny výrobku. Zákazníci se stále častěji orien-
tují za pomoci tzv. značek kvality. Ty označují výrobek, který 
vykazuje výjimečné kvalitativní charakteristiky a zaručuje 
jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na 
trhu. Národní značky kvality KLASA a Regionální potravina 
jsou udělovány hodnotitelskými komisemi takovým způ-
sobem, aby označené potraviny garantovaly kvalitu a zdra-
votní nezávadnost. Jde o proces získávání a prohlubování 
důvěry směrem ke spotřebitelům a odběratelům. V roce 2020 
byla organizace hodnotitelských komisí a realizace dopro-
vodných akcí zaměřených na podporu kvalitních potravin 
poznamenána vládními opatřeními v souvislosti s onemoc-
něním COVID-19. Tato opatření se vztahovala na systém 
podpory značek KLASA a Regionální potravina, které SZIF 
administruje, ale i na související propagační kampaně včetně 
podpory bioprodukce.

KLASA

Značka KLASA působí na českém trhu od roku 2003. 
Je prestižní záležitostí pro své držitele a jistotou kvality pro 
kupující. Jak ukázaly nedávno proběhlé průzkumy, její oblí-
benost v tuzemsku dlouhodobě stoupá. Poslední takový prů-
zkum byl uskutečněn v březnu 2020 a dle výsledků zůstává 
KLASA spontánně (55 %) i podpořeně (88 %) nejznámější 
značkou kvality potravin. Až 3/4 dotázaných v něm označily 
české potraviny za kvalitnější než ty zahraniční, za potraviny 
označené značkou kvality by si navíc 66 % dotázaných bylo 
ochotno připlatit. KLASA má zásadní význam pro marketin-
govou podporu aktivit českých producentů potravin a edu-
kaci spotřebitelů v otázce kvality. Kdo ji získá, může jejích 
výhod využívat po dobu 3 let. 

Rok 2020 přinesl změny do organizace hodnotitelských 
komisí, které tuto značku udělují. Komise v roce 2020 zase-
daly na ministerstvu zemědělství za zpřísněných podmínek 

v omezeném počtu, během příznivější epidemické situace 
se v měsíci červnu konaly dokonce dvě komise, aby byly co 
nejlépe pokryty potřeby výrobců. V roce 2020 získalo oce-
nění celkem 212 nových výrobků od 91 výrobců. K 22. lednu 
2021 bylo značkou KLASA oceněno 936 výrobků od 242 vý- 
robců.

V  souvislosti s  komunikací značky KLASA, která je 
hlavní tváří kampaně na podporu kvalitních potravin, je 
připravována na první pololetí roku 2021 komunikační 
kampaň s pracovním názvem „Spotřebitel rozhoduje“. Jejím 
prostřednictvím bude upozorněno na důležitost kvalitního 
výběru potravin a také dopady, které rozhodování a nakupo-
vání má. Do svého rozhodování by si spotřebitelé měli vzít 
v úvahu faktory jako čerstvost, vliv pěstování a dovozu na celé 
životní prostředí, welfare hospodářských zvířat, rozvoj eko-
nomiky a podpory zaměstnanosti. Například dovoz potravin 
z třetích zemí má vliv nejen na čerstvost a chuť dané potra-
viny (nejčastěji ovoce či zeleniny), zároveň také zatěžuje 
životní prostředí. Naopak preference lokálních výrobků zna-
mená v konečném důsledku podporu zaměstnanosti v jed-
notlivých regionech a tím také i pozitivní vliv na ekonomiku 
celé země. 
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Regionální potravina

Regionální potravina je značka udělovaná Ministerstvem 
zemědělství na základě krajských soutěží ve všech 13 kra- 
jích České republiky. Výrobky, které ji obdrží, musí být vyro-
beny z  místních surovin a  mít vazbu na  kraj původu – ať 
již tradičním způsobem výroby nebo originální regionální 
recepturou. O jejím udělení rozhodují odborné krajské hod-
notitelské komise v  soutěži, do které se mohou přihlásit 
pouze podniky do 250 zaměstnanců. Právo na užívání trvá 
po dobu 4 let. Značka Regionální potravina pomáhá lokálním 
producentům dostat své výrobky do povědomí spotřebitelů 
a podpořit krátké distribuční cesty, které mají vliv na čerst- 
vost výrobků. Neméně důležitý je její přínos v rámci podpory 
a rozvoje zaměstnanosti v daném regionu. 

Loňský ročník soutěže Regionální potravina byl 
významně ovlivněn nepříznivou epidemickou situací 
a následným vyhlášením nouzového stavu. Jedenáctý ročník 
odstartoval na konci února 2020, byl ale vzápětí z výše uvede-
ných důvodů pozastaven. Zasedání hodnotitelských komisí 
proběhlo v období od června do srpna 2020 za dodržování 
přísných hygienických opatření. Díky spolupráci všech sub-
jektů, které se na soutěži Regionální potravina podílejí, se 
realizace zasedání ve všech 13 krajích podařila. V sedmi kra-
jích překročilo množství přihlášených výrobků počet 100, 
z toho ve třech krajích zasedaly s ohledem na počet přihláše-
ných výrobků v uvedeném termínu dvě hodnotitelské komise 
zároveň. V roce 2020 se do soutěže přihlásilo celkem 396 vý- 
robců s 1396 výrobky a uspělo celkem 110 výrobků. Za jede-
náct let trvání soutěže o značku Regionální potravina bylo do 
soutěže podáno již 4269 přihlášek s 13 736 výrobky. Celkem 
bylo od roku 2010 značkou Regionální potravina oceněno 
1133 výrobků. 

Naším hlavním cílem bylo představit vítězné výrobky 
roku 2020 a  nové držitele značky Regionální potravina 
veřejnosti i přes nepříznivou situaci. To se podařilo v rámci 
196 prezentačních akcí, které byly v  jednotlivých krajích 
uskutečněny. Jejich organizaci poznamenaly ale malé změny, 
kdy některé z  nich nebyly řešeny jako ochutnávkové, ale 
pouze jako prodejní. 

Během roku 2020 byla úspěšně uskutečněna nová 
kampaň na podporu soutěže Regionální potravina, která 
navázala na proběhlé kampaně z  let předchozích. V  jejím 
rámci byly vytvořeny čtyři vizuály oceněných výrobců 
s  výrobky a  jejich příběhem a  univerzální klíčový vizuál 
srdce. Na něm mohli kupující spatřit koláž ze všech oceně-
ných výrobků loňského roku. Hlavní cílovou skupinou této 
kampaně byli koneční spotřebitelé a zejména ženy hospo-
dyně. Cílem bylo rozšířit jejich povědomí o značce, motivovat 

k nákupu potravin s oceněním Regionální potravina a zdů-
raznit benefity, které koupě takového výrobku do jejich kraje 
přináší. 

BIO

Od roku 2018 realizuje SZIF edukativní kampaň pro 
podporu prodeje biopotravin a ekologického zemědělství. 
V rámci trhu je značka BIO garantována tuzemským logem 
Biozebry a evropským logem Biolistu. 

Hlavním posláním značky BIO je reprezentovat envi-
ronmentální benefity ekologické produkce. Analýzy proká-
zaly, že dnešní spotřebitel je ekologicky uvědomělý, preferuje 
jedinečnost, autenticitu a lokální produkci. Z tohoto důvodu 
dominují v komunikaci značky BIO směrem k zákazníkům 
hodnoty jako garance biokvality, šetrný přístup k  půdě 
a zvířatům. Na druhé straně si kampaň klade za cíl zvýšit 
zájem o produkci v ekologickém režimu hospodářství mezi 
výrobci. Díky kontinuální prezentaci pozitivních vlastností 
bioproduktů získávají tyto výrobky v  mysli spotřebitelů 
hodnotu, která se stává kompetitivní výhodou nad produkcí 
konkurence. 

V  rámci mediální kampaně byly v  roce 2020 vytvo-
řeny klíčové vizuály, které zobrazují „oživené“ biopotraviny 
základních komodit, v současné době doplněné postavami 
biozemědělců. Dále byla zvolena podpora v místě prodeje, 
a to napříč celou Českou republikou ve vybraných supermar-
ketech a hypermarketech. V televizním vysílání mohli zákaz-
níci vidět sponzorský vzkaz a spot. Pro budování pozitivní 
image biopotravin a ekologického zemědělství byla v roce 
2020 nastavena také propagace formou public relation, a to 
zejména v online médiích a tisku. V září 2020 u příležitosti 
zahájení Měsíce biopotravin proběhlo v  Národním země-
dělském muzeu setkání pro novináře, které se zaměřilo na 
možnosti využití biopotravin ve veřejném stravování. Při této 
příležitosti byla zároveň vyhlášena Česká biopotravina roku 
2020.  

Rád bych u této příležitosti poděkoval všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podílejí na českém zemědělství, za 
jejich nasazení a trpělivost, kterou projevili během loňského 
roku. Žadatelům SZIF mohu do budoucna slíbit, že budeme 
dělat vše, co je v našich silách, aby jejich žádosti byly co 
nejrychleji vyřízeny a dotazy zodpovězeny. Naší podstatou 
je pomáhat českému zemědělství a tento úkol teď musíme 
plnit s  ještě větším nasazením. Přeji nám všem pevné  
zdraví.

 
www.agrojesenice.cz    |    www.milujememrazene.cz

Jak probíha pěstování, sklizeň, 
kontrola, zpracování zeleniny 
můžete shlédnout na videu po 

načtení QR kódu.

Tradiční výrobce 
mražené zeleniny  a ovoce  
ze středních Čech
AGRO Jesenice u Prahy a.s. je současně pěstitel, 
zpracovatel  a prodejce zeleniny a ovoce  
s vlastní značkou.

Preferujeme české pěstitele
Zelenina AGRO Jesenice je vypěstovaná převážně v České 
republice  z tradičních pěstitelských oblastí jako je Polabí 
a Litoměřicko. Preferujeme surovinu od českých  
pěstitelů a farmářů, kteří splňují  požadavky nejvyšší 
kvality a jsou držiteli certifikátu GlobalGap a IPZ. 
Zelenina je sklízena ve fázi nejvyšší zralosti, kdy má  
nejlepší chuť, barvu  a vůni. Protože je zmrazená  
několik hodin po sklizni, zachová si nejvyšší obsah  
nutričních hodnot a vitamínů.
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 Náš rozhovor  
– na 10 otázek 

odpovídá:
Ing. JAROSLAV KURČÍK, 

předseda představenstva a generální ředitel  
společností PENAM, a.s.,  
a UNITED BAKERIES a.s.

1. V roce 2019 došlo k majetkovému spojení dvou nejvýznam-
nějších pekařských akciových společnosti u nás – společnosti 
PENAM, a.s., a  UNITED BAKERIES a.s. Nebyla to kla-
sická fúze do jedné společnosti a obě tyto společnosti vedete. 
Jak to tedy je?

Společnost PENAM, a.s., koupila 100 % akcií společ-
nosti UB HOLDING, a.s., která vlastní 100 % akcií společ-
ností UNITED BAKERIES a.s. Právně je tedy společnost 

UNITED BAKERIES a.s. vnučkou společnosti PENAM, a.s., 
my ji ale vnímáme spíše jako dceru. A protože jsou obě společ-
nosti poměrně velké, a to jak tržbami, tak i svojí strukturou, já 
je v oblasti řízení vnímám jako rovnocenné společnosti stojící 
vedle sebe a vzájemně se doplňující. Jak jste uvedl, obě spo-
lečnosti vedu jako generální ředitel a někteří další moji kole-
gové se v rámci „personální unie“ podílí na řízení jednotlivých 
oblastí v obou společnostech. Tímto způsobem řídíme obchod, 
marketing, vývoj, finance, nákup, lidské zdroje a jakost. Spo-
lečnosti mají dále svoji právní samostatnost, hospodaření, 
výrobní jednotky a jsou jinak zaměřeny marketingově. Tam, 
kde to dává smysl a synergii, je řídíme jednotně, tam kde ne,  
samostatně. 

2. Výrobní kapacity obou společností vyplynuly z předchozího 
vývoje obou firem. To jistě nevyhovuje nynějším potřebám 
trhu a také logistickým a ekonomickým nárokům. Restruk-
turalizace výrobní základny a obchodního chování si jistě 
vyžádala velkou analýzu. Jak jste při jejím vytváření postu-
povali?

Před koupí společnosti United Bakeries provozoval 
Penam 11 pekáren a  4 mlýny. Větší počet pekáren byl na 
Moravě, v  Čechách měl a  má Penam pekárnu v  Herinku 
u  Prahy (známou jako Pekárna Zelená louka), v  Českých 
Budějovicích a  Klimentově u  Mariánských lázní. United 
Bakeries mělo 13 pekáren, převážně v Čechách. Podmínkou 
schválení akvizice společnosti United Bakeries (podmínka 
ÚOHS) bylo vyčlenění 6 pekáren do samostatné společnosti 
a prodej této společnosti mimo skupinu, aby došlo k udržení 
již tak velmi konkurenčního prostředí v českém pekárenství. 
Proto vznikla společnost PEK GROUP, a.s., která v polovině 
minulého roku byla prodána a dnes funguje samostatně. Vedle 
toho jsme, v rámci restrukturalizačního projektu, uzavřeli  
4 pekárny. Byly to pekárny, které fungovaly příliš blízko jiné 
pekárny a nemělo ekonomický smysl je provozovat. Vybrali 
jsme vždy vhodnější, logisticky optimálnější a technologicky 
lépe vybavenou pekárnu. Do této pekárny jsme převedli 
výrobu a zákazníky z uzavírané pekárny. Vše jsme museli 
dostatečně a s velkým citem připravit, aby zákazník vnímal 
jen změnu k lepšímu. Tedy tak, abychom mu nabídli lepší 
produkt, službu a servis, než mu nabízela uzavřená pekárna. 
Tímto způsobem došlo k uzavření pekárny Karviná (zůstala 
pekárna Ostrava-Martinov), uzavření pekáren Třebíč a Brno, 
kde pochopitelně zůstala nová a moderní pekárna v Rosicích. 
Poslední zavíranou pekárnou byla pekárna Uničov, kde je 
nástupnickou pekárnou velká a  modernizovaná pekárna 
v Olomouci. Toto vše bylo promýšleno, kalkulováno a připra-
vováno již v rámci přípravy na převzetí United Bakeries. Po 
převzetí se původní myšlenka verifikovala a připravil se velmi 
důkladný a propracovaný plán uzavření a převodu výroby, 
nad kterým dohlížel restrukturalizační tým k tomu vytvořený. 

3. Takže nynější územní rozložení výrobních kapacit prodě-
lalo velkou změnu. Mohl byste tuto nynější výrobní základnu 
charakterizovat a  uvést konkrétní místa vašich pekáren 
v České republice?

Dnes provozujeme v obou společnostech 14 pekáren  
a 4 mlýny. Z toho United Bakeries 5 pekáren. Konkrétně se 
jedná o pekárny v těchto městech a jedné obci: Ostrava-Mar-
tinov, Olomouc, Prostějov, Zlín, Rosice u Brna, Břeclav, Par-
dubice, Praha, Herink u Prahy, České Budějovice, Klimentov, 
Plzeň, Žatec a Liberec. Naše mlýny jsou ve Znojmě, Kromě-
říži, Vojkovicích u Brna a Brněnci. Síť pekáren je vytvořena 
tak, aby mohla výrobně a logisticky obsloužit celou Českou 

Odkolek_4Buchty_180x260_A01_OUT.ai   1   19.02.21   13:09
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republiku a  byla co nejefektivnější. Každá pekárna vyrábí 
čerstvé pečivo, převážně rohlíky, housky a chleby, aby tímto 
pečivem obhospodařila naše zákazníky v dojezdové vzdále-
nosti. Těmto pekárnám říkáme koncové. Pak máme pekárny, 
které kromě role koncové pekárny tvoří i roli páteřní pekárny. 
V nich se vyrábí centrálně balený sortiment, jako jsou balené 
chleby, fit chleby, toustové chleby a  balené jemné pečivo. 
Balený sortiment se každou noc z těchto pekáren redistri-
buuje do všech koncových pekáren tak, aby si na něm mohl 
pochutnat zákazník z kterékoli části České republiky. Cílem 
je, aby vše bylo vyráběno tam, kde to dává největší ekono-
mický smysl a  aby to bylo nejlepší pro našeho koncového 
zákazníka – spotřebitele. 

4. A co personální obsazení klíčových pracovníků, ale i dal-
ších profesí včetně předních pekařů na pekárnách? V obou 
původních firmách jich pracovala řada a najednou se ocitli 
v konkurenčním odborném vztahu. Jak jste řešili tento pro-
blém?

Jedním z největších a možná i největším problémem při 
akvizicích a následných fúzích jsou rozdílné firemní kultury 
a lidské fungování dvou společností. Proto jsme se na tuto 
oblast před vstupem do United Bakeries připravovali. Hned 
na začátku jsme museli, a hlavně chtěli vysvětlit top manage-
mentu, střednímu managementu, ale i jednotlivým zaměst-
nancům, proč jsme společnost koupili, co s ní zamýšlíme 
udělat, jaké kroky budeme dělat a jak se to dotkne jednotli-
vých zaměstnanců. Do společnosti jsme vstoupili jako rov-
nocenný partner, a ne jako úspěšnější partner, který koupil 
toho méně úspěšného. Vysvětlovali jsme, že cílem je společně 
být ještě lepší, stabilnější a naplnit tak naši vizi pekaře první 
volby. Kolegové z United Bakeries ihned dostali možnost se 
podílet na společných projektech. Výsledkem pak bylo, že 
v rámci již zmiňované „personální unie“ dostal možnost vést 
zvolený úsek ten lepší, vhodnější, bez ohledu na to, jestli byl 
z Penamu anebo United Bakeries. Velmi jsme dbali a dbáme 
na interní komunikaci, i když v našich podmínkách a sou-
časné pandemické situaci rozhodně není jednoduchá. Sna-
žíme se průběžně naše zaměstnance informovovat, jak je 
naplňovaná naše vize, strategie a jak probíhají klíčové pro-
jekty. Pro management a zaměstnance United Bakeries to 
byla a je nová zkušenost, protože předtím s nimi nikdo takto 
otevřeně nekomunikoval. Po roce a půl společného fungování 
necítím nevraživost mezi kolegy z Penamu a United Bakeries, 
spíše naopak. 

5. Vašemu rozhodování o strategii existence obou firem, ale 
o  vztahu mezi nimi předcházela důkladná analýza. Mohl 
byste se o  této analýze blíže zmínit? A  jak hodnotíte její 
výsledek nyní? 

Analýza byla připravována již v  samotném průběhu 
akvizičního procesu. Měli jsme přesně promyšleno, co 
chceme kdy udělat. Pracoval na tom tým lidí z Penamu. Po 
převzetí United Bakeries se tým doplnil o kolegy z United 
Bakeries a provedla se revize proveditelnosti. Souběžně se 
připravil „Projekt PUB“ (zkratka Penam + United Bake-
ries). Tento projekt v  sobě zahrnoval přípravu splnění 
podmínky ÚOHS (prodej 6 pekáren), samotnou restruk-
turalizaci a analýzu s návrhem cílového stavu u  jednotli-
vých úseků obou společností. To, že jsme chtěli zachovat 
obě společnosti, jsme věděli hned na začátku. Chtěli jsme 
firmy obchodně a marketingově oddělit, jasně profilovat, 
tak aby na sobě nekanibalizovaly a  vzájemně se doplňo-
valy. Chtěli jsme ale hledat i vzájemné synergie, tam kde 
to dávalo smysl, jako například v nákupu nebo financích. 
Projekt PUB probíhá dle plánu, naplňuje předpoklady 
a očekávání, tudíž jsme spokojeni. Ale ještě zdaleka nejsme  
u konce. 

6. A jsme u obchodu a u nynějšího stavu obou firem k vašim 
odběratelům, tedy zejména k obchodní řetězcům. Jak s nimi 
nyní probíhají jednání o prodeji? Jedná s nákupčími každá 
firma zvlášť, nebo je to jinak? 

Je to složitější otázka. Strategický obchod v obou spo-
lečnostech má na starosti kolega Georgios Koulisianis, 
který je se mnou členem v představenstvech obou společ-
ností. Strategie vzniká na této nejvyšší úrovni, realizace je 
pak na jednotlivých společnostech. První rok po akvizici 
obě společnosti realizovaly samostatná jednání a obě spo-
lečnosti mají svého obchodního ředitele. V současné době 
i v  této oblasti dochází k sjednocování a vytváření „jedné 
obchodní organizace“. Myslím, že jsme v průběhu posled-
ního půl roku přesvědčili naše obchodní partnery, že je 
pro ně jednodušší a efektivnější jednat s jedním partnerem 
za obě společnosti, když se jejich nabídka vhodně dopl- 
ňuje. 

7. A  nyní trochu o  jakosti pekařských výrobků. Chléb 
z pekáren je skvělý a nemá konkurenci, to je tedy moje osobní 
poznání. U  běžného pečiva však „dopeky“ v  obchodní síti 
předbíhají chuťově rohlík a housku z velké pekárny už řadu 
let. Vzdali to už pekaři, nebo si na tento problém najdou 
někdy recept?

Tady bych si s vámi dovolil nesouhlasit, i když odolat 
čerstvě rozpečenému pečivu na prodejně je těžké. Rozpeky 
měly po sametové revoluci velký boom a nárůst, ale jejich 
růst pozvolna zpomaluje. Já odhaduji prodeje rozpeků na 
25–30 % celkového prodeje pečiva. Rohlík co do počtu pro-
dejů pořád vítězí nad kaiserkou. Rozdíl je pouze v tom, že 
porovnáváme čerstvě rozpečené pečivo na prodejně a pečivo 
dovezené z pekárny vzdálené několik kilometrů. Když vám 
teď přinesu čerstvě upečený rohlík z pekárny, pochutnáte si 
stejně jako na té kaiserce. Dalším problémem je, že obchodní 
řetězce udělaly z českého pekařského fenoménu komoditu 
první třídy. Tak se k němu chovají, tak se chovají k  jejich 
výrobcům. Zkuste vést diskusi s šéfem nákupu pečiva, že mu 
vyrobíte super rohlík za 2 koruny a on jej bude prodávat za 
3 koruny. Věřte mi, zkoušel jsem to několikrát, nikdy jsem 
neuspěl. 

8. Tousty Penam z Pekárny Zelená louka jsou skvělé výrobky. 
Média však dost často skloňují stomilionovou dotaci jako 
neoprávněnou. Bude se tato dotace vracet? Nebo jak to je? 

Tady by odpověď vydala na samostatný článek. Několi-
krát jsme vše vysvětlovali, a kdo to chtěl pochopit, pochopil, 
kdo ne, tak s ním nic neuděláte ani dalším vysvětlováním. 
Popíšu pouze základní fakta. Celková investice do toustové 
linky byla přes 600 milionů korun, samotná dotace činila  
100 mil. Kč. Nejdříve celá toustová linka musela být posta-
vena, zafinancována z  vlastních zdrojů a  až potom byla 
proplacena dotace. Vše proběhlo podle pravidel vypsaných 
českým ministerstvem. Samotná žádost, realizace podle 
vypsaných pravidel a  konečná zpráva byly schvalovány 
a kontrolovány příslušnými úřady. Nic jsme neporušili, tudíž 
nevidíme důvod, že bychom něco měli vracet. Z hlediska spo-
třebitele jsme vytvořili toust, který do té doby nebyl z hlediska 
kvalitativního v  České republice vyráběn, vyrábíme toust 
bez konzervantů, lepší chuti a vláčnosti. Vyvinuli jsme nový 
žitno-pšeničný toust, za který jsme získali cenu inovativní 
výrobek roku. Naše prodeje toustových chlebů se neustále 
zvyšují, získávají vetší a větší ohlas mezi spotřebiteli a porá-
žíme i zahraniční západní konkurenci. To je základní smysl 
dotace, vyrovnat rozdíl mezi západní a východní Evropou. 

9. Korona a práce. Máme jí všichni plnou hlavu a spoustu 
obav a  už nás trápí téměř rok. Ale pracovat se musí. Jak 
řešíte tento problém ve vašich firmách? A jak se dotkla veš-
kerá vládní opatření výrobních a obchodních úkolů? A posti-
huje tato doba negativně i ekonomický výsledek?

Od března minulého roku nás zastihlo několik věcí 
předtím nevídaných. Proto nebylo možné se na ně připravit, 
nebylo možné se poučit z minulosti, pro každého z nás to bylo 
nové. My jsme měli to štěstí, že jako potravináři jsme nebyli 
tak zásadně zastiženi pandemií a  následným uzavíráním, 
jako ostatní oblasti hospodářství. I  my jsme měli poklesy 
obratu, změnilo se spotřebitelské chování, kde se velmi 

omezil nákup nebaleného pečiva. Měli jsme ale jiné problémy 
a výzvy, jak se popasovat s pandemií. Museli jsme ochránit 
zdraví našich zaměstnanců, obstarat potřebné ochranné 
pomůcky a dezinfekci, nastavit potřebná pravidla tak, aby 
to neohrozilo chod celé společnosti, kdyby se covid masiv-
něji rozšířil do jedné pekárny nebo mlýna. Hodně nám v tom 
pomohli i naši zaměstnanci svou loajalitou při šití roušek 
a  disciplínou při dodržování omezujících podmínek. Rád 
bych poděkoval všem našim kolegům za trpělivost, přestože 
ještě zdaleka nejsme u konce. Ale doposud jsme vše zvládli, 
bez omezení a ke spokojenosti našich obchodních partnerů. 
Projevila se i síla a vhodná struktura naší skupiny, kdy jsme 
byli připraveni nabídnout našich obchodním partnerům sta-
bilitu dodávek a rychlé reakce na měnící se potřeby v spotře-
bitelské poptávce. Prakticky ze dne na den stoupl požadavek 
na balené pečivo a měli jsme připraveny záložní plány, kdyby 
byla omezena činnost některé výrobní jednotky. 

10. Jste velmi zaměstnaný člověk a jak jste i poznamenal, vaši 
spolupracovníci si všímají dlouho rozsvícených oken ve vaší 
pracovně a kladně to hodnotí. Máte čas i na relaxaci svých 
sil? A pochlubíte se svými koníčky a trávením volného času? 

Mám výhodu, že mě práce skutečně naplňuje a podobně 
vnímám i výzvy, které se před námi objevují. Ty už nějakou 
energii ale seberou, a proto ji rád dobíjím s kamarády při 
golfu. Je to jeden z mála sportů, kde skutečně musíte tak-
zvaně vypnout a soustředit se jen na hru. V současné době 
to není ale možné, stejně tak je omezeno cestování, které 
také patří k tomu, co dělám nejraději. Naštěstí ale nemusím 
rozhovor končit negativně, protože nám pandemie většinou 
nadělila více času s nejbližší rodinou, a to můžeme brát jako 
světlou stránku jiných nevýhod.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Další pozitivní 
vývoj ve světovém 

sýrařství
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Českomoravský svaz mlékárenský z. s.

Vloňském prvním čísle Potravinářské Revue (1/2020) 
jsem publikoval článek o současném stavu světového 

trhu se sýry, ve kterém jsem také popsal aktuální spotře-
bitelské a marketingové trendy, které tento současný vý-
voj provázejí. V  tomto článku tyto informace dále rozší-
řím a podělím se s vámi o popis vývoje světového trhu za 
rok 2019 a evropského a českého trhu za rok 2020.

Na úvod je potřeba říci, že v převážné většině zemí světa je 
dále zaznamenáván nárůst tržeb za sýry a stejně tak rostoucí 
objem výroby a prodeje. K tomuto příznivému trendu přispí-
vají zejména tyto tři hlavní faktory:
–    V první řadě to jsou právě sýry, které naplňují očekávání 

a požadavky spotřebitelů především tím, že se přizpůso-
bují změnám a novým modelům stravovacích návyků, tedy 
například častějším přestávkám na jídlo (malé svačinky 
a snacky), ale také pro využití v segmentu food service čili 
v gastronomii. 

–   Sýry obecně mají velmi pozitivní obraz, protože se v jejich 
případě jedná o  mléčný produkt přinášející celou řadu 
benefitů, což se týká rozmanitosti chutí, textury, nutričních 
výhod a již zmiňované přizpůsobivosti. 

–   Spotřebitelé u sýrů oceňují skutečnost, že také dobře vyho-
vují požadavkům na praktičnost a pohodlí, velmi pozitivně je 
přitom vnímán jejich přírodní původ, vysoká kvalita a vhod-
nost jejich použití rovněž v teplé kuchyni a gastronomii. 

–   Nově vnímají lidé sýry také jako potravinu přinášející vedle 
vlastní nutriční stránky potěšení a chuťový zážitek.

Rostoucí dynamika sýrařství je dána zejména širokou 
dostupností sýrů v obchodech a uváděním na trh zcela nových 
druhů a četných inovací. Hybnou silou rostoucího trhu se 
sýry je pak rostoucí ekonomika, resp. růst příjmů domácností 
v celé řadě zemí.

Vývoj světové výroby sýrů v roce 2019

Podívejme se nyní, jak je to se současnou světovou 
výrobou sýrů. Podle odhadů FAO (Organizace pro zeměděl-
ství a výživu) a IDF (Mezinárodní mlékařské federace) předsta-
vovala světová výroba sýrů v roce 2019 téměř 24 milionů tun 

a další růst byl predikován také pro následující roky. V tomto 
množství však nejsou z důvodu zamezení dvojího započítání 
zahrnuty tavené sýry, jejichž produkce činí dalších přibližně 
1,7 milionů tun. Zpráva o světové mlékařské situaci z října 
2020 (Bulletin IDF 506/2020: The World Dairy Situation) 
si detailně všímá sýrů vyráběných průmyslově z kravského 
mléka, které tvoří z celkového světového objemu sýrů přibližně 
90 %. Za rok 2019 byly v tomto počtu podchyceny údaje z již 
56 států světa a započítána výroba v úhrnné výši 21,709 mil. 
tun. Meziročně tak došlo k jejímu navýšení o 1,4 %, přičemž 
průměrná meziroční míra růstu byla v posledním desetiletí 
dokonce 2,2 % viz graf 1.

Nejvýznamnější oblastí výroby sýrů jsou zejména 
země Evropy, ve kterých se vyrábí 44,2 % světové pro-
dukce, tedy 9,578 mil. tun. Dalším významným produ-
centem je pak severoamerický kontinent s 27,6 % světovým 
podílem (5,959 mil. tun), kde je výroba sýrů koncentrována 
zejména do Spojených států amerických, Kanady, ale také 
do Mexika. Mezi velké světové výrobce se dále řadí Brazílie 
s 1 mil. tun, Turecko s 0,7 mil. tun a Argentina s 0,45 mil. 
tun, nicméně se svými objemy již tyto země za hlavními 
světovými hráči mírně zaostávají. V Rusku došlo v  letech 
2015–2019 k navýšení výroby sýrů s cílem vyrovnat se se 
zákazem dovozu sýrů ze západních zemí. Mezi lety 2018–
2019 tu byl dosažen zatím nejvýraznější meziroční nárůst 
ve výši 12,9 %, nicméně s  ohledem na limitující množ-
ství disponibilního mléka pro výrobu je průměrná roční 
míra růstu za posledních deset let prozatím negativní, a to  
-0,9 %.

Meziroční růst globální výroby sýrů mezi lety 
2019/2018 byl 1,2 %, přičemž největší dynamiku zazna-
menali v  Číně (+39,5 %), Bělorusku (+15,3 %), Norsku 
(+15,2 %), Mexiku (+13,9 %) a v Egyptě (+11,0 %). V EU 
to bylo pouhých +1,2 %, ale v jednotlivých zemích EU byl 
vývoj poměrně rozdílný: Lotyšsko +7,2 %, Nizozemí +4,9 %, 
Španělsko +4,0 %, Irsko +3,3 %, Německo +2,1 %, Dánsko 
+1,0 %, Francie +0,8 %, ale propad byl zaznamenán např. 
v  Itálii -2,6 %, ve Spojeném království -1,2 % či v  Belgii  
-2,8 %.

Významná růstová dynamika provázela v posledních 
letech také Turecko, nicméně právě v  posledním hodno-
ceném roce 2019 byl po dlouhé době poprvé zaznamenán 
náhlý propad výroby o -6,1 %.

V roce 2019 poklesla ale také výroba v Kanadě, Argen-
tině a rovněž v celé Oceánii. 

2014            2015             2016            2017            2018             2019

Světová výroba sýrů
(sýry z kravského mléka vyráběné průmyslově)

mil. tun

22

21

20

19

18

17

Spotřeba sýrů ve světě stoupá

Mluvíme-li o  spotřebě mléka a  mléčných výrobků, 
musíme uvést, že téměř 50 % světově produkovaného 
mléka není bohužel zpracováno v mlékárnách, ale nachází 
své uplatnění přímo v místě svého vzniku, tedy na malých 
farmách. Druhá polovina světového objemu mléka se zpra-
covává průmyslově na široké spektrum mléčných výrobků, 
z nichž sýry představují na zpracovaný objem přibližně 14 %. 
Sýry navíc trvale patří mezi ty mléčné výrobky, jejichž spo-
třeba dlouhodobě roste. Důvodů k tomu je hned několik, a to 
zejména skutečnost rostoucího spotřebitelského uvědomění, 
že jsou nejenom chutnou, ale především výživově hodnotnou 
potravinou. Kromě toho, že se jedná o jednu ze základních 
potravin, stávají se sýry zejména v rozvinutém světě jakousi 
součástí nového životního stylu, ve kterém konzumované 
potraviny přinášejí také potěšení a gurmánský zážitek. V roz-
vojových zemích Asie a Afriky se sýry postupně dostávají do 
popředí zájmu a zdejší spotřebitelé je objevují doslova jako 
nové, moderní potraviny. To potvrzuje také skutečnost, že 
odhad průměrného meziročního růstu spotřeby v letech 2017 
až 2029 má být v rozvojovém světě +1,7 %, zatímco v roz-
vinutých zemích, kde je poptávka po sýrech již více méně 
saturována, je toto číslo pouze 1,3 %. Je tedy zřejmé, že se 
rozvojový svět z pohledu životního stylu ve výživě „wester-
nizuje“.

Ke spotřebě sýrů je třeba ale uvést, že se mezi jednot-
livými zeměmi liší statistické metodiky v  tom směru, co 
vše je do údajů o spotřebě sýrů zahrnováno. Nejvyšší spo-
třebu sýrů mají zřejmě v Řecku, kde však z prezentovaného 
množství okolo 31–32 kg na osobu a rok tvoří 80 % pouze 

dva zcela typické místní produkty, a to Feta a Halloumi. Uve-
dený údaj je však nyní nutné považovat za neoficiální, protože 
Řecko za posledních 10 let neposkytlo konkrétní statistická 
data. Zeměmi se skutečně „nejvyšší“ spotřebou zahrnu-
jící opravdu ucelený sortiment sýrů jsou pak jednoznačně 
Dánsko, Francie a Finsko (26–29 kg). Některé země do spo-
třeby správně zahrnují i  tvarohy a tavené sýry, jiné je zase 
naopak neuvádějí, takže objektivní porovnání zemí ve spo-
třebě sýrů může být někdy nepřesné. Severské země, jako 
např. Island a Skandinávie, započítávají do spotřeby i vysoko- 
proteinový fermentovaný mléčný koncentrát skyr, i když se 
v tomto případě jedná o zakysaný výrobek, a nikoliv sýr jako 
takový.

Pohled na spotřebu sýrů v jednotlivých částech, resp. 
zemích světa dokumentuje nejlépe obr. 1. 

Vývoj trhu se sýry  
u největších světových producentů

Spojené státy americké zůstávají podle objemu výroby 
i  nadále největším světovým výrobcem. V  roce 2019 se 
zde vyprodukovalo 6,270 mil. tun (včetně Cottage cheese) 
a  pokračoval dynamický růst výroby, která za posled-
ních deset let meziročně rostla 2,6% měrou. Domácí trh je 
poměrně chráněn před dovozy, které představovaly v roce 
2018 pouhých 3,2 % domácí spotřeby. Vysoký není ani vývoz 
sýrů představující jen 6,0 % z výroby. Sýry jsou v USA stále 
oblíbené a zkonzumuje se jich ročně 17,5 kg na osobu. Trend 
růstu spotřeby jde ruku v ruce s trendem růstu zdejší výroby.

Německo je pak druhým největším světovým a prvním 
největším evropským výrobcem sýrů. V roce 2019 se vyrobilo 

Česko 
18,5 kg

Země s nejvyšší 
spotřebou:

Řecko 
cca. 31 kg 

neoficiálně

Dánsko 
29,3 kg

Francie 
26,8 kg

Kypr 
26,3 kg

Finsko 
25,6 kg

Holandsko 
25,5 kg

Německo 
25,0 kg

Estonsko 
24,4 kg

Itálie 
23,2 kg

Rakousko 
22,6 kg

Polsko 
19,1 kg

Spotřeba sýrů v roce 2019 (v kg na osobu)
Západní Evropa a USA vykazují stabilně nejvyšší světovou spotřebu sýrů, 

naproti tomu spotřeba sýrů v 3. zemích je velice nízká.

Graf 1 Obr. 1

< 5 kg

5–10 kg

10–15 kg

> 15 kg
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Trh sýrů v České republice v roce 2020  
– významný nárůst spotřeby

Také v České republice, kde má výroba sýrů dlouhou his-
torii a tradici, byl vývoj sýrařství v uplynulém roce nesmírně 
pozitivní v grafu 3 je dokumentována výroba přírodních 
a tavených sýrů (v tis. tunách) v letech 1950 až 2020. Je zde 
patrný trvalý růst výroby (v posledním desetiletí s meziroční 
mírou růstu 2,2 %) při souběžném poklesu počtu průmy- 
slových sýráren (od 140 na počátku šedesátých let minulého 
století po dnešních 27 kapacit). 

Současný stav výroby sýrů a  tvarohů v  ČR a  zahra-
ničního obchodu se sýry v letech 2017–2020 dokumentuje 
tabulka č. 2.

Tabulka č. 2    Vývoj výroby, spotřeby a  zahraničního 
obchodu sýrů a tvarohů v ČR v letech 2017–
2020

Množství 
(v tunách) 2017 2018 2019 2020 Rozdíl 

2020/2019
Výroba sýrů 
přírodních 94 375 96 870 96 419 106 369 +10,3 %

Výroba sýrů 
tavených 15 076 14 888 14 315 15 261 +6,6 %

Výroba 
tvarohů 38 923 38 028 37 893 41 029 +8,3 %

VÝROBA 
celkem 148 374 149 786 148 627 162 659 +9,4 %

Dovoz sýrů 95 732 96 496 104 077 105 405 +1,2 %

Export sýrů 54 356 56 516 55 700 63 045 +13,2 %

Domácí 
spotřeba 
sýrů a tvarohů 
(v kg na osobu) 
– celkem, 
v tom:

Přírodní sýry
Tavené sýry
Tvarohy

17,9 
kg

11,3 kg
1,9 kg
4,7 kg

17,9 
kg

11,6 kg
1,8 kg
4,5 kg

18,5 
kg

12,0 kg
1,8 kg
4,7 kg

19,1 
kg

12,4 kg
1,9 kg
4,8 kg

+3,2 %

+3,3 %
+5,6 %
+2,1 %

Zdroj: Výkaz Mlék (MZe) 6–12; 
databáze zahraničního obchodu; vlastní propočty

Zdroj: sestaveno z dostupných dat a dlouhodobých 
statistik MZe 

Evropská unie – počet registrací
Registrovaný počet sýrů PDO/PGI

0                            10                             20                            30                            40                            50                           60

Francie 45+10

Itálie 53+2

Španělsko 26+3
Řecko 22+1

Velká Británie 10+7

Portugalsko 11+1
Německo 6+3

Slovensko 0+8
Nizozemí 4+3

Rakousko 6+0

Polsko 3+2
Slovinsko 4+0

Dánsko 0+4

Česko 0+3

Litva 0+3

Rumunsko 1+1

Belgie 1+0

Irsko 1+0

Chorvatsko 1+0

Švédsko 0+1

 Vývoj výroby přírodních a tavených sýrů v ČR v období 
1950–2020
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Výroba sýrů (tuny)           Počet sýráren

1950    1955   1960   1960   1970    1975   1980   1985   1990    1995   2000   2004    2010   2015   2017   2018    2019   2020

vstup 
do EU

1993: cenová 
liberalizace

2,581 mil. tun sýrů z kravského mléka a významná byla také 
produkce tavených sýrů, a  to ve výši 191 tis. tun. Výroba 
má dlouhodobě vyrovnaný meziroční růst ve výši 1,1 % za 
posledních deset let. Obliba sýrů je vysoká, o čemž svědčí 
vysoká roční spotřeba přes 25,2 kg na osobu. Sortiment je 
poměrně pestrý a je navíc obohacován dovozem sýrů z okol-
ních zemí v objemu převyšujícím 865 tis. tun, což předsta-
vuje více než 41 % domácí spotřeby. Vývoz sýrů činí dokonce  
53,4 % z výroby. 

Francie je z pohledu objemu výroby sýrů sice až třetí 
zemí světa, nicméně se jedná o zemi odlišující se od dalších 
sýrařských zemí naprosto ve všech aspektech. Se svojí prů-
měrnou spotřebou sýrů na obyvatele (cca 26,5–27,5 kg) 
se trvale řadí mezi země s nejvyšší konzumací sýrů. 96 % 
Francouzů konzumuje sýry zcela pravidelně, z toho 47 % 
Francouzů si je dopřává každý den. V roce 2019 zde bylo 
vyrobeno 1,763 mil. tun sýrů z kravského mléka, k  tomu 
dalších 102 tis. tun kozích sýrů a 64 tis. tun ovčích sýrů. 
Francie vyrobila navíc i 135 tis. tun sýrů tavených. I přes 
tyto objemy prožívá zdejší sýrařství v posledním desetiletí 
spíše recesi, což dokládá meziroční pokles růstu za posled-
ních deset let ve výši -0,1 %. Důvodem klesající výroby 
byly problémy související spíše s prvovýrobou mléka a jeho 
cenovou nestálostí. I přes pestrost sortimentu se do Francie 
dostávají sýry z okolních evropských zemí, které země sama 
nevyrábí. Tento dovoz reprezentuje okolo 22 % domácí 
spotřeby. Francie ale má naopak co nabídnout světu a její 
export ve výši přes 680 tis. tun představuje 39 % domácí 
produkce. 

Čtvrtou světovou zemí podle objemu je Itálie, která 
se v  mnohém podobá Francii. V  roce 2019 se zde vyro-
bilo 1,186 mil. tun sýrů z kravského mléka. Bohužel také 
Itálie měla potíže s dostatkem mléčné suroviny, která se do 
země musí i dovážet, což potvrzuje nízká meziroční míra 
růstu, konkrétně 0,4 %, za posledních deset let. Dovoz sýrů 
do Itálie představuje 38 % domácí spotřeby, vývoz sýrů je 
pak jednou z významných komodit zahraničního obchodu. 
Exportuje se více než 450 tis. tun sýrů, což představuje 
téměř 41% podíl domácí výroby. Také Italové milují sýry 
a zkonzumují jich ročně 23,2 kg na osobu. Itálie je zemí 
s největším počtem sýrů s registrací chráněného označení 
původu. Těchto sýrů zde je již 53, navíc jsou zde ještě 2 sýry 
s chráněným zeměpisným označením. Rozdíl oproti jiným 
sýrařským zemím však spočívá v  celkovém objemu pro-
dukce těchto sýrů, který je okolo 470 tisíc tun, což je při-
bližně 44–45 % zdejší výroby. 

Vývoj sýrařství v EU  
byl v pandemickém roce 2020 doslova 
dynamický

I přes složitost situace v mlékárenství v roce 2020 zapří-
činěné šířením pandemie a s ní zaváděnými protikrizovými 
opatřeními a lockdowny se výroba a spotřeba sýrů vyvíjela 
v Evropské unii překvapivě pozitivně. Na jedné straně byl 
téměř eliminován prodejní kanál v gastronomii a food service, 
na druhé straně lidé v daleko větší míře konzumovali sýry 
doma a nakupovali je v maloobchodě. Novým trendem se 
staly oblíbené grilované sýry a širší používání sýrů všeobecně 
v teplé kuchyni.

Vývoj sýrařství EU za posledních pět let nejlépe posti-
huje následující bilanční tabulka č. 1.

Do registru chráněných sýrů  
přibyly další sýry

Sýry s  chráněným označením původu a  chráněným 
zeměpisným označením mají nesmírný kulturní, obchodní, 
marketingový a hospodářský význam. V současné době je 
v Evropské unii z 20 zemí již zaregistrováno 195 sýrů s chrá-
něným označením původu (CHOP) a 53 sýrů s chráněným 
zeměpisným označením (CHZO), což je o 5 sýrů s CHOP 
a  4 sýry s  CHZO více, než tomu bylo v  předchozím roce. 
Navíc další sýry jsou ve stavu administrativního projedná-
vání (v Official Journal EU byly nyní zveřejněny 3 návrhy pro 
CHOP a 3 návrhy pro CHZO a probíhá jejich vypořádání. 
Dále bylo v roce 2020 podáno 14 nových návrhů pro CHOP 
a 7 pro CHZO).

Současný stav registrací u jednotlivých evropských zemí 
přibližuje graf 2.

Podíl výroby těchto sýrů na celkové produkci sýrů EU 
představuje přibližně 10,5 %. Největší podíl ze své domácí 
výroby vykazuje Řecko, a  to téměř 48 %, což představuje 
přibližně 100 tis. tun. Nejvýznamnějším sýrem s CHOP tu 
je sýr Feta. V Itálii je absolutní objem výroby sýrů s chrá-
něným označením ale zřejmě nejvyšší vůbec, a to 470 tis. 
tun, což představuje 44 % italské výroby sýrů. Ve Špa-
nělsku je tento podíl na celkové produkci sýrů 16 %, ve 
Francii 12 %, V Rakousku 7 %, ve Velké Británii a v Nizo-
zemí asi 6–7 % a  u  nás v  České republice to jsou necelá  
3 %.

2017
EU-28

2018
EU-28

2019
EU-28

2020 *) 
EU-28

2021 **)
EU-27 (bez UK)

Výroba
z kravského mléka v mlékárnách
z kravského mléka na farmách
z jiných druhů mlék

10 425
9 445

100
880

10 554
9 534

100
920

10 692
9 712

100
880

10 810
9 830

100
880

10 440
9 450

100
890

Dovoz 59 59 63 63 180

Navýšení z výroby tavených sýrů 180 180 180 170 160

Celkem k dispozici 10 664 10 793 10 935 11 043 10 780

Vývoz 830 833 880 943 1 340

Změna stavu zásob -10 20 -20 0 10

Spotřeba celkem 9 845 9 940 10 076 10 100 9 430

Spotřeba na osobu (kg) 19,3 19,4 19,6 19,7 21,0

Tabulka č. 1 Vývoj výroby, spotřeby a zahraničního obchodu sýrů v EU v letech 2017–2021 (v tis. tunách)

 Poznámka: *) předběžně **) odhad Zdroj: ZMB (Německo)

Graf 2

Graf 3
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Z  výše uvedené tabulky je patrný poměrně výrazný 
nárůst všech skupin sýrů v loňském roce. Z údajů o zahra-
ničním obchodu lze vyčíst stabilní úroveň dovozu, ale 
především výraznou růstovou dynamiku ve vývozu, a  to 
i  přes skutečnost složitého pandemického období v  loň-
ském roce. Co je však zcela zřejmé, je zásadní zvýšení 
domácí spotřeby o  0,6 kg na osobu, která byla uskuteč-
něna zejména v  domácnostech poté, co v  době pande-
mického lockdownu došlo k omezení prodeje v segmentu 
gastronomie. S  dosaženou úrovní spotřeby se tak Česká 
republika dostala poprvé na průměrnou spotřebu celé  
EU.

Závěr

Současný vývoj světového sýrařství i  nadále ovliv-
ňuje růst střední třídy v kombinaci s urbanizací. Hybnými 
silami tohoto vývoje jsou trendy jako zdraví a wellness, pří-
rodní původ, udržitelnost, bezpečnost potravin, vysoká kva-
lita výrobků stejně jako zodpovědné stravování a moderní 
inovační směry, např. výrobky „free from“ či s  ozna-
čením „clean label“ vyráběnými bez použití přídatných  
látek. 

V  neposlední řadě nesmíme zapomenout na skuteč-
nost, že se na trhu potravin objevuje stále více alternativ-
ních výrobků, a tedy i alternativ k sýrům. Může se jednat 
o  speciální potraviny pro vegany, výrobky s  vyloučením 
mléčného tuku, resp. jeho nahrazení tukem rostlinným, 
nebo jen a pouze napodobeniny sýrů vyrobených zcela bez 
použití mléka. Zde samozřejmě nemůžeme mluvit o sýrech 
jako takových, nicméně musíme vzít na vědomí, že i toto je 

současný spotřebitelský trend a pro sýrařský průmysl jeden 
z vážných konkurentů. Smutná je v  tomto případě pouze 
skutečnost, že se někteří výrobci těchto alternativ uchylují 
k  záměrnému matení spotřebitelů používáním nespráv-
ných označování, parazitováním na vyhrazených mlé-
kařských termínech a  často i  nekalými marketingovými  
praktikami.

Rok 2020 provázený globální pandemií COVID-19 
a  s  ní spojené uzávěry v  řadě zemí světa přinesl s  sebou 
významný přesun hlavní spotřeby sýrů do domácností. 
Souviselo to totiž s uzavřením food-service sektoru a gas-
tronomie a  výrazným posílením maloobchodního pro-
deje, který saturoval propad prodeje v  gastronomii. Pro 
výrobce to znamenalo změny a  inovace v ambaláži, vyšší 
výrobní i  logistické náklady a  pro spotřebitele zase další 
posílení využití sýrů také v teplé kuchyni. Ke druhému fak-
toru přispívá i určitý odklon od konzumace masa a zvyšu-
jící se obliba sýrů určených na grilování. A konstatováním 
této skutečnosti jsme se opět vrátili ke zmíněnému trendu 
přizpůsobování vyráběných sýrů změnám stravovacích  
návyků.

Sýry zůstanou v budoucnu i nadále jednou z nejvýznam-
nějších kategorií mléčných výrobků. Je to jednak z důvodů 
jejich významu v pestré a vyvážené stravě všech generací, ale 
také postupně všech národů světa. Dalším přínosem je vysoká 
přidaná hodnota těchto výrobků, což je důležité i z pohledu 
mlékárenské ekonomiky. Pro příští období je možné očekávat 
stabilní až mírně rostoucí vývoj trhu se sýry v zemích rozvi-
nutého světa a poměrně dynamický vývoj v rozvíjejících se 
zemích a nových ekonomikách.

 

Západní křesťanská 
společnost  

se přeměňuje

Ing. JOSEF KUBIŠ, 
předseda představenstva  

AGRO Jesenice u Prahy a. s.  
a člen představenstva AK ČR

Po listopadu 89 jsme se těšili, že se vrátíme zpět do západ-
ního světa, do kterého jsme, s výjimkou 45 let po druhé 

světové válce, vždy patřili. Český král byl jedním z pěti kurfiř-
tů, kteří volili římského císaře, za Rakouska byly české země 
jeho nejrozvinutější částí, za první republiky jsme byli mezi 
deseti nejvyspělejšími státy světa. Dnes se nám ale zdá, že 
po našem třicetiletém snažení o zapojení do západního svě-
ta jsme se dostali na jiný Západ, než jsme si představova-
li a o  jakém jsme snili. Dlouhé období bez konfliktů od po-
slední války měl Západ nebývalý rozvoj a relativně pohodlný 
a bezstarostný život a to mělo vliv na částečnou degeneraci 
hodnot společnosti.

Nadřazenost západní pluralitní demokracie

Rozpadem Sovětského svazu a pádem železné opony se 
Spojené státy a NATO staly jediným hegemonem ve světě. 
Vítězství kapitalismu v  soutěži se socialismem upevnilo 
představu, že západní liberální demokracie je nejlepší spole-
čenský systém, který se hodí pro země celého světa. NATO se 
postupně ujalo role světového četníka a začalo určovat pra-
vidla ve světě s představou, že to bude dobro pro celý svět. 
A tak Západ rozhodoval o konfliktech na Balkáně, interve-
noval ve válce Iráku s Iránem, vstoupil do války v Perském 
zálivu, intervenoval v Afghánistánu a inicioval arabské jaro. 
Konflikty na Středním východě ale nemají přijatelné řešení, 
tamější země patří k jiné civilizaci a některé ještě žijí v kme-
novém uspořádání a stát tam nemá velký vliv. Do toho ještě 
vstupují problémy náboženské, a tak některé konflikty trvají 
desítky let a nemají konce. Země jsou rozvrácené, obyvatel-
stvo je na tom paradoxně ještě hůře, než bylo pod totalit-
ními systémy místních diktátorů. Rozvrat zemí na Středním 
východě a v severní Africe způsobil imigrační vlnu do Evropy, 
se kterou si nevíme rady. Válečné konflikty stály obrovské 
finanční prostředky a vedly k zeslabení ekonomické stability 

Spojených států a  k  jejich vysokému zadlužení. Mezitím 
došlo k prudkému rozvoji Číny, kde komunistický systém 
v  kombinaci s  kapitalismem dosáhl nevídaných úspěchů, 
a s Čínou se musí počítat jako s nastupující velmocí prvního 
řádu. Došlo i ke konsolidaci hospodářství v Rusku po divo-
kých devadesátých létech za Jelcina. Rozvoj je i u ostatních 
zemí BRICS, byla založena Asijská rozvojová banka, která 
není závislá na dolaru jako jediné světové rezervní měně. To 
vše vedlo k tomu, že unipolární svět se změnil na svět multi-
polární a dnes není v silách žádné země, aby jen sama ovliv-
ňovala dění ve světě. I americká demokracie, která nám byla 
po dlouhou dobu vzorem, dostává trhliny a už to není to, co 
bývalo. Problémy se systémem posledních prezidentských 
voleb, diktátorské chování moderních informačních systémů, 
které bez ohledu na volené státní orgány sami rozhodují, co 
je pravda a co lež, co pustí do vysílání a co vypnou. Když si 
dovolí televize vypnout projev zvoleného prezidenta země, že 
lže, tak to už nemá s demokracií moc společného a západní 
demokracie přestává být v rozvojovém světě přitažlivá. Jsme 
z toho v rozpacích, protože Západ, kam jsme se chtěli dostat, 
se nám mění před očima, jenom my se neměníme. Dříve jsme 
chodili žalovat do Moskvy, teď chodíme žalovat do Bruselu, 
alespoň něco je stálého.

Změnily se hodnoty společnosti

Materiální zabezpečení, blahobyt a pohodlný život změ-
nily naše chování a naše životní priority. Už jsme nezažili 
válečné útrapy, nemáme problémy v zabezpečení dostatku 
potravin, slušného bydlení, a tak když nemusíme řešit pod-
statné existenční problémy, vymýšlíme si zástupné pseudo-
problémy. Máme skoro neřešitelné problémy s  pohlavím. 
Dřív jsme to měli jednoduché, při narození jsme byli kluk 
nebo holka a měli jsme to dané po celý život. Dnes se odbor-
níci dohadují, kolik vůbec je pohlaví, někdo říká sedm, další 
čtrnáct, čtyřicet, a dokonce je prý devadesát pohlaví, a jak 
se v tom má jeden vyznat. Jako kdybychom nebyli součástí 
živočišné říše, nedovedu si představit, že například u koní 
není jen hřebec a klisna. Mám za to, že zde dochází k záměně 
biologického pohlaví a sexuální orientace.

Aby v tom byl zmatek ještě větší, tak v USA vydali zákon, 
že si můžeme pohlaví různě měnit podle toho, jak se momen-
tálně cítíme. Když se kluk začne cítit holkou, tak může začít 
chodit na holčičí záchody a sportovat v dívčích družstvech. 
Hnutí Me Too otevřelo otázku obtěžování žen ze strany mužů. 
Začaly se soudně řešit staré případy, kdy si náhle uvadající 
herečka vzpomněla, že ji před desítkami let, když byla mladá, 
znásilnil filmový režisér, kterému vlezla sama do postele, 
aby dostala hlavní roli. Máme zde problémy s LGBT, BLM, 
Antifou, genderem. Chceme zajistit vysokoškolské vzdě-
lání pro celou mladou generaci. Pak ale zjišťujeme, že pro 
část jsou nároky na učení moc vysoké, studenti z toho mají 
deprese, a tak musíme snížit objem učiva. Uvažuje se o sní-
žení osnov u základních škol, nemusela by se dělat maturita, 
aby se absolventi nestresovali, snad by stačil jen absolventský 
list. V USA uvažují, že zruší přijímací zkoušky na univerzity, 
protože jsou tím diskriminováni málo přizpůsobiví, kteří se 
méně učí. Slušnost, ohleduplnost a úcta před staršími se ve 
výchově považuje za slabost, k úspěchu a k prosazení v kon-
kurenci vede jen tvrdé asertivní chování. Jak říká sexuo-
ložka H. Fifková: „Kolem nás vzniká divný svět. Formuje se 
na základech pseudofeminismu, radikálního aktivismu a poli-
tické korektnosti všeho druhu. Skupina samozvaných mocných 
si myslí, že ví nejlépe, jak má svět vypadat, a neustále posiluje 
svůj vliv.“
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je neustálý příliv hispánců ze Střední Ameriky a kolem r. 2060 
budou mít spolu s afroameričany převahu.

Ekonomicky vyspělé země vymírají

Pohodlný způsob života a změna hodnot změnily i cho-
vání obyvatel v ekonomicky vyspělých zemích. Lidem v těchto 
zemích v touze po kariéře, v honbě za penězi, už nezbývá síla 
ani chuť k navazování známostí a vést rodinný život ve více-
členných rodinách, děti snižují ekonomický standard. Super 
emancipované ženy zastávají názor, že přeci nejsou továr-
nami na plození dětí, ony mají hlavní úkol úspěšnou kariéru. 
A pak ve čtyřiceti, když začnou tikat biologické hodiny, zjiš-
ťují, že mají dost partnerů pro sex, ale nemají partnera na 
založení rodiny a ono už je stejně skoro pozdě. V tomto věku 
už je gravidita obtížná, a když to dobře dopadne, tak budou 
mít alespoň jedno dítě. 

EU má dnes 1,6 narozeného dítěte na jednu ženu, když 
to půjde takto dál, tak bude mít v r. 2100 necelou polovinu 
z dnešních 450 mil. obyvatel. Nejhůře jsou na tom státy jižní 
Evropy, kde Itálie, Španělsko, Portugalsko a  Řecko mají 
porodnost 1,34–1,38, jich nebude ani půlka již za dvě gene-
race. Pak nabývá daleko více na významu údajné prohlášení 
nejvyššího představitele Alžírska v  r. 1973 v  tamním par-
lamentě: „Vyšleme mladé bojovníky islámu do Evropy, pora-
zíme bezvěrce dělohami našich žen.“ V minulosti děti v pěti 
letech dostaly trenýrky a prut a musely pást husy a od mládí se 
podílely na ekonomice rodiny. Dnes do 16 let nesmí nic dělat, 
do 25 let a někdy i déle se připravují na život a jejich výchova 
je potom ekonomicky náročná. Je dobře, že děti nesmí těžce 
pracovat a nesmí se fyzicky trestat, nesmí se to ale přehánět. 

Dnes ve Skandinávii, když dá rodič dítěti na zadek, když 
zlobí, tak mu hrozí odebrání potomka za týrání a jemu hrozí 
kriminál. Zde je nechvalně proslulý norský Barnevernet, 
který je ve světě vnímán jako zloděj cizích dětí a přirovnáván 
k nacistickému Lebensbornu. O zabrané děti je zájem, ono 
je asi ekonomicky výhodnější vychovávat cizí děti za státní 
peníze než své děti za svoje peníze. Nedostatek dětí jde tak 
daleko, že 95 norských starostů žádá vládu o dodání dětí imi-
grantů, asi aby do budoucna měli komu dělat starosty. Naše 
společnost je tak přeorganizovaná, stát si na děti dělá nárok, 
a tak není divu, že počet dětí neustále klesá. K tomu se přidalo 
Me Too, kdy muž před tím, než vleze se ženou do postele, by 
si měl nechat souhlas s pohlavním stykem podepsat. Už byl 
vymyšlen i program na souhlas se sexem po mobilu, musí 
si ale pospíšit, bude platit jen 24 hodin a jen na jedno číslo. 
Dnes, když žena obviní muže, že jí obtěžoval nebo znásilnil, 
tak nemusí nic dokazovat, důkazní břemeno je na muži, 
přesně obráceně, než je to u civilních soudů. 

V jedné z ekonomicky nejvyspělejších zemí, v Japonsku, 
je situace taková, že mladé lidi už sex a rozmnožování neláká, 
větší polovina je do 35 let u svých rodičů, více než 40 % mla-
dých do 35 let nemělo sex vůbec, společnost stárne a vymírá. 
Zapomněli jsme, že v  minulosti každý rod, každý kmen 
považoval za hlavní mít dostatek dětí k zachování rodu. Už 
i antický Řím zkolaboval, když Římanky nechtěly mít děti 
a společnost byla odkázána jenom na otroky.

Zdá se, že naše křesťanská společnost postavená na 
antických základech Řecka a Říma se vyčerpala a pokud se 
nevzpamatujeme, tak může dojít ke kolapsu naší kultury. 
To samozřejmě neznamená zánik života, jen bude nastaven 
restart na základě jiné kultury, možná té islámské.
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Omluvy za křivdy předků

Vlivem přílivu imigrantů do zemí západní Evropy 
a  severní Ameriky se mění složení obyvatelstva. Politici 
v honbě za hlasy nových voličů jim začínají nadbíhat a sli-
bovat i nemožné. A tak se začínáme omlouvat za své předky, 
stydíme se za ně, bouráme jejich sochy. Bílí klečí před barev-
nými, uvažuje se o náhradách za příkoří páchaná stovky let 
nazpátek. Tady si myslím, že my Češi bychom se měli přidat. 
Naši předci neměli kolonie, nebyli otrokáři, naopak okolní 
svět ubližoval nám. Měli bychom chtít náhrady od Turků 
a Mongolů, kteří při nájezdech na Moravu odváželi naše nej-
hezčí holky do svých harémů, Švédové by nám měli vrátit plné 
vozy ukradených uměleckých děl za třicetileté války, kterými 
se chlubí v muzeích ve Stockholmu a Upsale. Rakousko by 
nám konečně mělo zaplatit za výstavbu Vídně, která byla pla-
cená převážně z českých peněz, protože Čechy byly v té době 
z Rakouska nejbohatší a zedníci byli také převážně z Čech. 
Měli bychom také chtít náhradu škod za druhou světovou 
válku. Neumím si ale představit, jak přistoupí k odškodňo-
vání Arabové, kteří chytali v Africe domorodce a prodávali 
je jako otroky do Ameriky, a velmi zajímavé bude, jak budou 
odškodňovat potomci bohatých afroameričanů, kteří vlast-
nili jako otroky příslušníky své rasy. Ale nejhůře je na tom na 
Západě bílý muž, ten se musí omlouvat úplně všem, i ženám 
své rasy, za to, že on a jeho předci je měli za manželky a tím je 
ponižovali a diskriminovali.

Naše členství v EU

Po rozpadu socialismu jsme usilovali o co nejrychlejší 
vstup do EU. Museli jsme projít desetiletým přístupovým 
obdobím, kdy jsme museli otevřít své trhy zemím EU, rozbít 
velké ekonomicky fungující celky na malé, které prý budou 
více konkurenceschopné, ačkoliv oni dělali pravý opak. 
Zahraniční velké firmy skoupili za směšné ceny naše pod-
niky. Banky se prodaly za ceny dnešních ročních dividend, 
obchodní řetězce obsadily 80 % maloobchodu. Po deseti-
letém přístupovém období, kdy jsme museli plnit ukládané 
úkoly, a po sedmnáctiletém členství v EU zjišťujeme, že Unie 

se změnila a naše členství není tak růžové, jak jsme si před-
stavovali. Pořád jsme za potížisty druhé kategorie, jsme 
bráni jako ti bývalí komunisti z Východu. Je nám vyčítáno, 
že jsme nevděční přijímači dotací, kverulanti, kteří nechtějí 
kvóty imigrantů, a vůbec, děláme jen samé potíže. Přitom 
čistě z ekonomického hlediska je naše členství diskutabilní. 
Sice platíme do rozpočtu EU 45 mld. Kč a dostáváme zhruba 
dvojnásobek. Na druhé straně na dividendách odvádíme 
mateřským firmám na Západě kolem 350 mld. ročně 
a zhruba stejné množství odteče skrytou formou cen mezi 
zahraničními matkami a  našimi dceřinými společnostmi.  
85 mld. ročně dostáváme, cca 750 mld. odvádíme, to je pro 
země Západu slušný džob. Čím víc se snažíme, tím více 
odtéká, a tak s růstem domácí produkce neroste náš užitný 
důchod, ten vylepšujeme zemím, které byly ochotné nás vzít 
mezi sebe, ale za jejich podmínek. Ze zemí střední a východní 
Evropy odvádíme daleko nejvíce.

Na druhé straně nemůžeme stát mimo integraci zemí 
Evropy, nemáme švýcarské banky a  ani nemáme moře 
a  zemní plyn jako Norsko. Dnes v  globalizovaném světě 
dokážou velké nadnárodní společnosti donutit celé menší 
státy k  poslušnosti a  my nemůžeme zůstat sami jako ten 
Jakešův populární „kůl v  plotě“. Evropa se ostatně jako 
celý svět za těch třicet let změnila. Odchodem Velké Bri-
tánie se změnily poměry sil a  tak, jak ekonomicky slábne 
Francie a  Itálie, Německo nabývá v Unii převahu. Svět se 
mezitím z  unipolárního přeměnil na multipolární, kde se 
státy integrují hlavně podle své kultury, kde ale převažuje 
váha náboženství. Po událostech 11. září, válkách v Iráku 
a Afghánistánu a radikalizaci islámu dochází k odklonu od 
Fukuyamovy teorie o vítězství trhu a  liberální demokracie 
ve světě. Přiklání se k názoru profesora Huntingtona, kdy 
dřívější střet ideologií (kapitalismus versus komunismus) 
bude vystřídán střetem civilizačních okruhů, kde civilizací 
se rozumí kultura s hlavním důrazem na náboženství. Podle 
něho kulturně nevyhraněné státy, s multikulturním složením 
obyvatel, budou mít tendenci k rozpadu na státy etnicky jed-
notné. Za pravdu mu dává selhání multikulturních společ-
ností v  západní Evropě. Již dnes jsou celé městské čtvrti, 
např. ve Francii, kde se i ve dne neodváží vstoupit sám poli-
cista. Pokud se nic nezmění, tak během pár generací budou 
mít muslimové ve Francii převahu. Stejný vývoj je v USA, kde 
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30. výročí 
Svazu pekařů 

a cukrářů 
– 1. část

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, výkonný ředitel 
Svazu pekařů a cukrářů v České republice

V  letošním roce slaví čeští pekaři a  cukráři významné 
výročí 30 let od obnovení činnosti profesního cechu. 

Tyto tři dekády přinesly takové proměny v oboru, na trhu 
i v životě Svazu, které by v roce 1990 nemohl předvídat ani 
ten nejlepší prognostik. Každá z uvedených třech dekád 
byla něčím výjimečná, charakteristická, poznamenávala 
ji aktuální politická i hospodářská situace v zemi, právní 
předpisy, měnící se tržní prostředí. I pekárenský obor za-
znamenal v uvedeném období bezpočet změn, a to jak ma-
jetkových, organizačních, technických, technologických, 
tak sortimentních. V prvním díle se čtenáři seznámí s his-
torií a obnovením cechu, jeho programovými cíli, revoluč-
ními změnami ve výrobě a na trhu v 90. letech. „Devade-
sátky“ byla doba opojení svobodou, novými možnostmi 
podnikání a  otevřením hranic. Přelomové období plné 
změn, dobového kvasu, hledání těch správných cest pro 
podnikání i k formování svazových aktivit. Druhý díl bude 
zaměřen na období konsolidace činnosti Svazu v první de-
kádě 21. století, vznik servisní firmy a  vstup do Evropy. 
Závěrečná část trilogie přinese informace o aktuální čin-
nosti Svazu pekařů a cukrářů, situaci v pekárenském obo-
ru a na trhu od roku 2010 do současnosti.

Z historie pekařských cechů v Čechách

Cechy byly v  minulosti sdruženími jednoho nebo 
více řemesel, které hájily společné hospodářské, obchodní 

a  sociální zájmy svých členů. Název cechu je odvozen 
z německého slova Zeichen (znamení), jímž se jednotlivé 
cechy odlišovaly a kterým byly označovány cechovní peče-
tidla, korouhve, matky pokladnice a další cechovní atributy. 
Cechy vymezovaly vztahy mezi řemesly a v rámci řemesla mezi 
mistry, tovaryši a učni, ale sloužily také k vzájemnému pod-
porování se, zvelebování řemesla, výchově dorostu, vytváření 
vztahu k zákazníkům, dohlížely nad kvalitou výroby, určo-
valy rozsah výroby pekařských mistrů ve městě a bránily své 
členy proti nekalé konkurenci. Původní bratrstva pekařského 
řemesla se spravovala zvyklostmi, z nichž se ustálily pořádky 
zvané artikule. Jejich udělení mělo formu listiny, kterou 
vydávala cechům vrchnost nebo panovník „skrze svou milost 
a přízeň“. Z roku 1338 jsou doloženy artikule prvního cechu 
pekařského v Čechách. K největšímu rozkvětu cechovní čin-
nosti došlo v 16. a 17. století. Roku 1859 vydal František I. 
císařským patentem Živnostenský řád, který přikazoval vznik 
živnostenských společenstev, na které přešly povinnosti 
a kompetence cechů. Živnostenští pekaři byli organizačně 
spojeni v místních společenstvech pekařů, které završovala 
Jednota společenstev v Čechách se sídlem v Praze a Zemská 
jednota společenstev pekařů na Moravě se sídlem v Brně. 

Za první republiky docházelo k  postupnému zániku 
řemeslných pekáren a začaly vznikat mechanizované pekárny 
či továrny na chléb a pečivo (Odkolek). Cechovní činnost 
pekařských společenstev byla velmi bohatá a fungovala regio- 
nálně. Konec pekařských cechů a společenstev na dlouhých 
40 let přinesla únorová revoluce v roce 1948. Byly uzavírány 
malé provozovny, pekárny byly podřízeny centrálnímu řízení.

Matka pokladnice cechu pekařského



22 23
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

2
/

2
0

2
1

i n f o r m a c e i n f o r m a c e

Modernizace pekáren

Pekařská prodejna

– pekařsko-cukrářských kombinátů v  jednotlivých okre- 
sech. 

Hlavním znakem nové doby byla privatizace státního 
majetku a vznik či obnovení řemeslných pekáren. Privatizace 
menších státních podniků probíhala podle zákona o malé pri-
vatizaci, kdy bylo možné ve veřejné dražbě (obálková metoda) 
získat jejich pronájem s možností předkupního práva. Zákon 
o velké privatizaci, známý jako kuponová privatizace, sta-
novil tehdejším státním podnikům zpracovat tzv. privatizační 
projekty. Na jejich základě bylo možné určité procento akcií 
získat prostřednictvím investičních kuponů. Restituční zákon 
umožnil vrátit původním majitelům zabrané živnostenské 

pekárny v 50. letech. Většina z nich však již nesloužila původ-
nímu účelu – pekařské výrobě, proto možnosti obnovit řeme-
slnou tradici bylo obtížné a nevyužilo ji mnoho původních 
pekařských rodů. Během několika let po sametové revoluci 
změnily všechny pekárny v České republice své majitele. 

Pro nové stroje do zahraničí 

S otevřením hranic po roce 1990 nastal velký „boom“ 
pro dodavatele strojů a zařízení. Nově vznikající řemeslné 
pekárny nakupovaly stroje a technologie na rozjezd výroby, 
průmyslové pekárny si potřebovaly zmodernizovat linky či 
pořídit stroje od renomovaných zahraničních firem k rozší-
ření vyráběného sortimentu. V té době proběhl největší inves-
tiční rozvoj v pekárenském oboru, který s nástupem nového 
milénia postupně ustával. Významnou roli při modernizaci 
pekáren a technickém a technologickém rozvoji oboru v té 
době sehráli i tuzemští výrobci potravinářských strojů a zaří-
zení, kteří navázali na vysokou prvorepublikovou úroveň čes-
kého strojírenství. 

Renesance řemeslných pekáren

Prudký rozvoj podnikání v  90. letech se projevil 
významně i v pekárenském oboru. Jako houby po dešti začaly 
vznikat menší, řemeslné pekárny, jež svým novým sorti-
mentem začaly konkurovat unifikovaným výrobkům z prů-
myslových pekáren. S otevřením hranic bylo možné pořídit 
zahraniční stroje a technologie, banky byly vstřícné novým 
projektům, a  tak se stovky podnikatelů pod vidinou rych-
lých zisků začalo vrhat na pekařské řemeslo. V krátké době 
vzniklo okol 2000 malých pekáren, které začaly obohacovat Jednání předsednictva Svazu – 90. léta

Obnovení cechu pekařů a cukrářů 

Svaz pekařů a cukrářů v České republice byl obnoven 
v roce 1990 a hrdě se hlásí k dávným tradicím cechů, spole-
čenstev, jednot či různých forem organizací, které v minulosti 
hájily zájmy řemesla již od 14. století. Byl založen na ideálech, 
které jsou vetkány v cechovním praporu: TRADICE * KVA-
LITA * STAVOVSKÁ ČEST. Důvodem obnovení cechu bylo 
na dobrovolné bázi sdružit podnikatelské subjekty v peká-
renském oboru, hájit a prosazovat jejich zájmy v nově se tvo-
řícím tržním prostředí, podporovat svobodné podnikání, šířit 
informace a zvyšovat kvalifikaci, starat se o výchovu mladé 
generace pekařů a cukrářek, usilovat o rozvoj a větší prestiž 
pekařského a cukrářského řemesla v zemi. Svaz hodlal plnit 
i roli společenskou, posilovat soudržnost firem a kultivovat 
prostředí pro podnikání a ovzduší vzájemné spolupráce firem 
působících v oboru. 

Založení profesního sdružení

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů oficiálně vznikl 
na ustavující valné hromadě 10. ledna 1991 v budově GŘ 
Mlýnsko-pekárenského oboru v  Praze, Na Pankráci 30. 
V počátcích své existence v budově bývalého GŘ MPP taktéž 
v provizorních podmínkách sídlil. Oficiálně byl zaregistrován 
5. února 1991 v rejstříku Městského soudu Praha 1. Do čela 
Svazu bylo zvoleno devítičlenné představenstvo a tříčlenná 
dozorčí rada.

První řádná valná hromada Svazu se konala 14. pro-
since 1991 v budově SPŠPT Pardubice.

 
Stanovy a finanční rozpočet

Pardubická VH schválila stanovy cechu, konkrétně: 
název a sídlo Svazu, předmět činnosti, podmínky členství, 
práva a povinnosti členů, orgány Svazu, volební řád a členské 
příspěvky.

První finanční rozpočet za rok 1991 skončil přebytkem 
101 115 Kč při celkových výnosech 187 610 Kč (členské pří-
spěvky, inzerce) a celkových nákladech 86 495 Kč (vydávání 
časopisu, činnost sekretariátu).

Členská základna

V  prvním roce své činnosti sdružil Svaz 189 podni-
katelských subjektů z  řad výrobců pekařského a  cukrář-
ského zboží. Jednalo se jak o velké průmyslové kombináty, 
tak i nově vzniklé řemeslné pekárny. Velmi důležitým roz-
hodnutím „otců zakladatelů“ v počátcích formování Svazu 
bylo přijetí dodavatelů surovin, strojního zařízení a služeb 
do členské základny. To mělo později velmi pozitivní dopad 
na ekonomiku rozvíjejícího se sdružení, neboť dodavatelské 
společnosti byly největšími inzerenty a podporovateli pekař-
ských výstav a odborných přednášek. Zároveň se dodava-
telské firmy staly nositeli nových trendů a inovací do oboru.

První „otcové zakladatelé“

Předsedové představenstva:
– Ing. Jan Kašpar (1/1991–11/1993)
– Ing. Miroslav Jeroušek (11/1993–11/1995)
– Bohumil Štanglica (11/1995–2/1998)
– Ing. Jiří Mařák (2/1998–2/2020)

Tajemníci / generální sekretáři:
– Ing. Antonín Míka (1/1991–1/1994)
– Ing. Miroslav Lučný (2/1994–12/1995)
– Miroslav Záhorovský (1/1996–4/1998)
– Ing. Jaromír Dvořák (7/1998–12/2001)

Založení nakladatelství

Cílem založení svazového nakladatelství bylo zajištění 
informačního toku směrem k členské základně a současně 
zajištění zpětné vazby formou příspěvků a podnětů od svých 
členů. Odborný časopis PEKAŘ CUKRÁŘ se stal hlavní infor-
mační základnou a zároveň pojítkem mezi členy. Zpočátku 
dvouměsíčník, později měsíčník přinášel aktuální informace 
z oboru a činnosti Svazu, odborné články i inzertní část. První 
číslo časopisu vyšlo začátkem roku 1991, do dnešní doby bylo 
vydáno 357 čísel časopisu.

Od roku 1993 vychází další periodikum – ROČENKA 
pekaře a cukráře, dosud bylo vydáno 29 výtisků této repre-
zentativní publikace, na kterých se v posledních 10 letech 
podílí Slovenský pekařský cech.

Velkou zásluhu na činnosti nakladatelství měl první 
redaktor a „kronikář“ doby pan Jaromír Pešek. Prakticky „na 
koleně“, s primitivními technickými možnostmi té doby a pro 
něj typickým způsobem zajišťoval obsah a tisk pekařského 
měsíčníku. Svazová periodika byla od počátku tištěna v Nové 
tiskárně Pelhřimov. Bez příkladné spolupráce a obětavosti 
zaměstnanců tiskárny by se dala činnost nakladatelství jen 
obtížně realizovat.

Začátky podnikání v 90. letech

Poslední desetiletí 20. století předznamenávají pře-
devším velké změny ve společnosti, k  nimž došlo po 
sametové revoluci v  listopadu 1989. S  nimi úzce souvisí 
i postupné zavádění tržních principů do všech oblastí národ-
ního hospodářství. V okamžiku opuštění centrálně pláno-
vané ekonomiky a  obnovení tržní ekonomiky na počátku 
90. let existovala v  oboru vysoká míra koncentrace, kdy 
pekařské výrobky vyrábělo okolo 75 průmyslových pekáren 
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Pelhřimov – soutěž mladých talentů

Pekařský ples v Olomouci 

tak vznikla tradice největší pekařské akce v naší zemi „Dnů 
chleba“. V  počátcích dvoudenní akce zahrnovala národní 
soutěž Chléb roku (později i Mouka roku), odborný seminář, 
výstavu dodavatelů a  společenský večer spojený s  vyhlá-
šením výsledků soutěže. Začátky Dnů chleba byly skutečně 
„pionýrské“ a odehrávaly se v postaveném stanu na louce 
u pekárny PePa Na Ležánkách. Později se akce přesunula na 
výstaviště IDEON a slavnostní zahájení probíhalo před rad-
nicí na Pernštýnském náměstí. Akce byla spojena s prezen-
tací a ochutnávkou pekařských výrobků, jízdou alegorických 
vozů a slavnostním průvodem pekařů městem – pro Pardu-
bice to byla velká událost. Prvním vítězem soutěže Chléb roku 
v roce 1995 se stala michelská Šumava. Dnů chleba se kaž-
doročně účastnilo na 500 potravinářských odborníků z celé 
země a staly se velkým svátkem a oslavou chleba a pekařské 
profese. 

Výchova pekařského dorostu

V 90. letech nastal velký „boom“ řemeslných pekáren, 
které vznikaly jak houby po dešti. Brzy se projevil i v průmy-
slových pekárnách velký nedostatek kvalifikovaných pra-
covníků, chyběli šikovní mladí adepti pekařského řemesla. 
A protože soutěžení přináší růst kvality, zrodila se myšlenka 
konání soutěží odborných dovedností. Místem konání se stal 
Pelhřimov, protože s  ideou soutěže přišel a  jejím hlavním 
motorem byl majitel místního pekařsko-cukrářského kombi-
nátu Adélka pan Ladislav Teisler. Soutěžilo se o tituly Český 
Pekař a  Český Cukrář roku v  kategoriích junior a  senior. 
Doprovodnou akcí byla soutěž kreativity a  zručnosti – 
o zhotovení Nejatraktivnějšího pekařského či cukrářského 
výrobku. V 1. ročníku v roce 1995 soutěžilo 22 pekařů a 30 cu- 
krářek z učilišť i soukromých firem. Celkem se v Pelhřimově 
uskutečnilo 11 ročníků dovednostních soutěží a  byl zde 
položen základ současné národní soutěži Pekař roku – junior.

Zahraniční spolupráce

Napojení na partnerské organizace v národní i meziná-
rodní úrovni bylo jedním z úkolů prvního vedení cechu. Cílem 
bylo získat zkušenosti s vytvářením svazových struktur, které 
měly spolky v  zahraničí již vybudované a  funkční. Usku-
tečnila se řada bilaterálních jednání při příležitosti konání 
zahraničních výstav a veletrhů, vedení Svazu bylo v kontaktu 
s Mezinárodní unií pekařů (U.I.B.), Svaz pekařů a Svaz prů-
myslových mlýnů měly svého národního delegáta v Meziná-
rodní společnosti pro cereální vědu a technologii (ICC). 

Informace o fungování „pekařského byznysu“ se přená-
šely na tuzemské firmy i prostřednictvím zahraničních doda-
vatelských firem, které měly v ČR své dceřiné společnosti či 
odběratele. 

Důležitým mezníkem v mezinárodní spolupráci Svazu 
byl rok 1999. V Praze se 3.– 6. června konal XXVI. kongres 
asociace evropských pekařů (A.I.B.I.), na němž se v hotelu 
Don Giovanni sešlo 84 delegátů z desítek zemí a vůbec poprvé 
se uskutečnil v zemi bývalého východního bloku. Jeho orga-
nizátorem byl PSPaC ČR, který od delegátů sklidil vysoké 
uznání za jeho přípravu i průběh. 

Společenské akce, plesy

Velmi důležitou součástí profesního života spolku byl 
i život společenský. Při každé svazové akci probíhal spole-
čenský večer, kde bylo možné se potkat s kolegy z branže, 
vyměnit zkušenosti z  podnikání, ale také se dobře najíst, 
popít a při hudbě pobavit. Svaz tímto způsobem zprostřed-
kovával důležitou roli při budování soudržnosti a posilování 
osobních vazeb a společných zájmů zástupců firem působí-
cích v oboru.

Od roku 1995 se vytvořila tradice pekařských plesů, 
které se konaly vždy po valné hromadě, obvykle koncem 
ledna. 1. reprezentační pekařský ples se uskutečnil v roce 
1995 v Hotelu SIDIA Olomouc a byl velmi úspěšný – návštěv-
nost plesů v Olomouci se pohybovala v dalších letech mezi 
500–600 hosty a tradice pekařských plesů se udržela až do 
roku 2020.

Dalším pozitivním počinem „otců zakladatelů“ Svazu 
bylo oceňování významných osobností, které se zaslou-
žily o  rozvoj oboru či podporu cechovní činnosti titulem 
„Čestný člen“ Svazu. Dosud bylo takto vyznamenáno celkem  
30 zasloužilých osobností.

90. léta v českém pekárenství byla ve znamení zásadních 
majetkových změn, adaptace výrobců na tržní prostředí, 
rozvoje řemeslných pekáren, modernizace strojně-technolo-
gického vybavení pekáren a rozšiřování sortimentu výrobků 
na trhu. Stejně tak revoluční a  přelomové bylo obnovení 
a postupné budování cechu českých pekařů a cukrářů. Nově 
vzniklý Svaz se svými aktivitami a podporou oboru a svých 
členů významně zasadil o pozitivní vytváření nových základů 
výroby a prodeje pekařských výrobků v naší zemi. V 2. díle 
se čtenáři seznámí s  činností pekařského cechu v  období 
začátku milénia v letech 2000–2010.

Pokračování příště.

Seminář při Země živitelce

Dny chleba Pardubice

trh novým sortimentem. Toto období by se dalo zjednodušeně 
nazvat jako „bagetové“ – zákazníci chtěli ochutnat novinky 
převážně zahraniční provenience (bagety, croissanty, ham- 
burgery, pizzy). Po čase se však konzervativní český zákazník 
vrátil k tradičnímu českému chlebu a pečivu. Mnoho nezku-
šených podnikatelů podcenilo každodenní náročnost pekař-
ského řemesla, nereálně si stanovilo prodejní plán a  také 
často „naletělo“ prodejcům při koupi předraženého zařízení. 
Řada nově vzniklých pekáren nebyla schopna konkurence na 
trhu a ještě dříve, než se stačila stabilizovat na trhu a splatit 
úvěry, zkrachovala. Během několika let tak přes polovinu 
nově vzniklých malých pekáren zaniklo. Nic to nemění na 
faktu, že ty zbylé výrazně obohatily sortimentní nabídku 
chleba a pečiva na trhu, která se v těch letech začala přibli-
žovat tržní nabídce v Německu či Rakousku.

Nástup obchodních řetězců

V  oblasti tržního prostředí se odehrály v  krátkém 
časovém úseku zcela revoluční změny. Prodejny Jednot či 
Pramene, které byly přirozeným odběratelem pekáren, byly 
zprivatizovány a postupně zanikaly či se transformovaly do 
jiných subjektů. Novým fenoménem 90. let se stal rozvoj sítě 
supermarketů a  hypermarketů zahraničních obchodních 
řetězců. Změny v tržním prostředí výrazně ovlivnily způsob 
obchodování a kontaktu se zákazníky v českých pekárnách. 
Celý okruh prodeje a dopravy se stal nejdůležitějším uzlem 
celé firmy. Komunikace s odběratelem a rychlá reakce na jeho 
požadavky do výroby a expedice prostřednictvím informač-
ního systému se stávala základem úspěchu v sílícím konku-
renčním prostředí na trhu. Větší pekárny postupně zřizovaly 
úseky marketingu, tak aby lépe poznaly potřeby zákazníků, 
včas identifikovaly tržní příležitosti a zlepšily způsob nabídky 
a prezentace svých produktů.

Rostoucí síla obchodních řetězců, a  zejména jejich 
vyjednávací pozice v cenové oblasti si na straně výrobců jako 
protiváhu vynutila vznik „obchodních aliancí“, které koope-
rovaly při nákupu surovin, výměně výrobků a  snažily se 
o vyjednání lepších cenových podmínek pro své členy. 

Pekařství – prodejní speciálky 

V zájmu zajištění odbytu své produkce si zejména řeme-
slné a  střední pekárny začaly od poloviny 90. let budovat 
vlastní prodejny – „pekařství“. Mohly v  nich nabídnout 
zákazníkům široký sortiment čerstvých výrobků, odzkoušet 
reakci na novinky, navíc možnost mít k dispozici tržby ještě 

týž den byla v době nesolventnosti řady odběratelů k nezapla-
cení. Pekárny si mohly takto po vzoru pekařských prodejen 
v Německu či Rakousku budovat vlastní značku i u nebale-
ného sortimentu a udržovat stálý okruh zákazníků. Nevý-
hodou pekařských speciálek byly vysoké náklady na jejich 
provoz, zejména nájem a  mzdy prodavaček. Pekárny se 
snažily tuto nevýhodu eliminovat prodejem doplňkového 
sortimentu, poskytováním služeb rychlého občerstvení či 
vybavením prodejen úseky pro dopékání předpečených 
výrobků a nabídkou čerstvého, ještě teplého pečiva.

Odborné semináře, výstavy dodavatelů

Svaz se už v počátcích snažil položit základy pevného 
kalendáře „pekařského roku“ s  cílem představit odborné 
veřejnosti „živě“ novinky v technologii, strojích a zařízeních, 
surovinách, zlepšujících přípravcích a službách. Vznikající 
pekařské firmy měly velkou potřebu orientovat se v novém 
prostředí, legislativních předpisech, získat potřebné infor-
mace a umět je využít v praxi. V té době byl velký hlad po 
informacích o nových zahraničních strojích a technologiích, 
surovinách, materiálech i nových výrobcích. 

Jako první vyšla těmto požadavkům vstříc společnost 
Lactoprot Bohemia (dnes Zeelandia) a její osvícený zakla-
datel Ing. František Smrž. Zrodila se tradice odborných semi-
nářů v Českých Budějovicích v době konání celostátní výstavy 
Země živitelka. Vedle odborného programu zahrnovala soutěž 
„Nejhezčí dožínkový koláč“ a společenský večer. Na akci se 
velmi rádi „ukazovali“ též čelní představitelé státu, kteří vět-
šinou pěkně promluvili, naslibovali pekařům „hory doly“ 
a s výslužkou v podobě dožínkového koláče zase odkráčeli. 

Další odborný seminář se konal v jarním období před 
veletrhem Salima Brno v  letech 1991–1996 v  sále hotelu 
Dukla ve Znojmě. Zaměřením hojně navštěvovaných zno-
jemských seminářů byla technologická témata a  nabídka 
strojů a zařízení do pekáren. Od roku 1997 do roku 2000 se 
konaly stejně úspěšné odborné semináře místo ve Znojmě 
v Jihlavě.

Soutěže kvality

Nejdůležitější soutěž kvality pekařských výrobků se zro-
dila ve městě potravinářů Pardubicích. Důvodem byl beze-
sporu fakt, že místní pardubická průmyslovka byla líhní 
mlýnských, pekařských a cukrářských odborníků, jež byli 
rozeseti v diaspoře po potravinářských firmách v celé repub-
lice a do místa své „alma mater“ se rádi vraceli. V roce 1993 
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Všechny  
chutě Ruska

Ing. NIKOLA HRUŠKOVÁ,  
česká agrární diplomatka  
pro Ruskou federaci, MZe 

Co se vám vybaví, když se řekne „ruská kuchyně“ nebo ty-
pické ruské potraviny? Kaviár, pelmeně, boršč, nebo vod-

ka? To je minimum, které napadne snad téměř každého. Sly-
šeli jste ale už někdy o  Jamalském sobím mase, Belevské 
pastile nebo Adygejském sýru? Ruská kuchyně a  nabídka 
produktů jsou mnohem bohatší a  pestřejší, než si většina 
z nás dokáže představit. V Rusku žije přes 140 milionů oby-
vatel, kteří jsou příslušníky kolem dvou set etnických sku-
pin a  většiny světových náboženství. Každý národ používá 

své typické ingredience a způsoby úpravy pokrmů. Ty se vel-
kou měrou odvíjejí od přírodních podmínek a  dostupnosti 
v  příslušném regionu. Rusko tak vzhledem ke své rozloze 
a geografické poloze může nabídnout obrovskou paletu chutí, 
vůní a potravin, o kterých zbytek světa zatím ještě možná ani 
neslyšel. Spojení s přírodou, soulad s  tradicemi a  rozmani-
tost jsou hlavní aspekty ruských potravin a  pokrmů. Nejen 
lokální, ale i globální potravináři se snaží těmto požadavkům 
přizpůsobit a řada příchutí je vyvinuta speciálně pro chuťo-
vé buňky obyvatel Ruska a postsovětského prostoru. Situace 
v ruském potravinářském sektoru a v oblasti exportu potra-
vin do největší země světa ale není v posledních letech jedno-
duchá. Již více než šest let platí ruské potravinářské sankce 
neboli embargo na dovoz některých druhů potravin do Rus-
ka ze zemí EU, Spojených států amerických, Kanady a řady 
dalších států, které proti Rusku přijaly ekonomické sankce, 
což významně ovlivňuje nabídku na trhu.

Od nesoběstačnosti až k přebytkům

Po pádu Sovětského svazu, kdy byly v obchodech typické 
prázdné regály a fronty na všechno, si Rusko prošlo vlnou 
euforie spojenou se vším dovozovým a „západním“. Zboží, 
které do té doby nebylo běžné nebo dostupné, se najednou 
valilo na ruský trh. Kvůli nově otevřeným možnostem 
začala být opomíjena potřeba rozvíjet domácí zemědělství 
a potravinářský průmysl. Za peníze z prodeje ropy se všechno 
dalo koupit a přivézt. Kvůli tomuto přístupu se Rusko stalo 
během pár let jedním z největších dovozců potravin na světě. 
Trhem, který byl schopen pojmout téměř všechno dovozové. 

Největší země světa si postupem času začala uvědo-
movat, že když má k dispozici tolik přírodního bohatství, 
měla by být schopna nakrmit své obyvatelstvo sama. Snižu-
jící se ceny ropy a výkyvy kurzu rublu tuto myšlenku ještě více 
upevnily. Ideje o potravinové soběstačnosti se začaly nejprve 
objevovat na papíře a až po nějaké době začaly být převáděny 
do praxe. První verze tzv. „Doktríny potravinové soběstač-
nosti“ vznikla už v roce 2010, opravdovým impulsem k jejímu 
naplňování však bylo až zavedení tzv. potravinářských sankcí 
vůči Evropské unii v roce 2014. Dosažení soběstačnosti si 
Rusko naplánovalo v produkci základních potravin, jako je 
maso, mléko, ovoce, zelenina, obilí, sůl a další. Za deset let 

A g r á r n í  d i p l o m a t é

od první verze byla doktrína již několikrát upravena, množ-
ství potravin rozšířeno a limity navyšovány. Jsou obory, ve 
kterých se daří očekávání naplňovat nad míru, jako napří-
klad v produkci vepřového a drůbežího masa či oleje. Rusko 
má ale i řadu slabých míst, ve kterých se produkce zvyšuje 
jen těžko. Nejpalčivějším problémem je naplnění soběstač-
nosti u mléčných výrobků, soli nebo ovoce. Celkový aktuální 
stav soběstačnosti v  základních druzích potravin shrnuje  
tabulka č. 1. 

Potravinářské sankce zamávaly  
s agrárním obchodem

Dosahování cílů soběstačnosti je v posledních letech pro 
Rusko jednodušší díky tomu, že prostřednictvím zavedených 
sankcí byla z ruského trhu vytlačena mezinárodní konku-
rence a velké množství zahraničních firem. Ruské potravi-
nářské sankce neboli embargo na dovoz některých druhů 
potravin do Ruska ze zemí EU, Spojených států amerických, 
Kanady a řady dalších států, které proti Rusku přijaly eko-
nomické sankce, platí od 6. srpna 2014. Fakticky tak už více 
než šest let není možné do Ruska dovážet masné a mléčné 
výrobky, ryby, ovoce, zeleninu a  některé další potraviny 
z uvedených států. Toto opatření silně ovlivnilo nejen obchod 
Ruska s Českou republikou a Evropskou unií, ale dá se říci, že 
agrární obchod celosvětově. Na některé země mělo obrovské 
dopady, na jiné menší. Každá ze zemí a dotčených firem na 
tuto situaci reagovala odlišně. Někteří exportéři se z ruského 
trhu stáhli úplně, jiní využili situace k expanzi, rozhodli se 
investovat a přímo v Rusku otevřít své výrobní závody.

Česká republika zavedením embarga utrpěla dílčí 
škody. Dotklo se v prvé řadě našeho mlékárenského sektoru, 
jelikož kvalitní české mléčné výrobky jako např. sýry, sme-
tana, máslo či jogurty v daný moment přišly o tvrdě vydobyté 
místo na ruském trhu. Do zavedení embarga se export těchto 
položek pohyboval každoročně kolem 250 milionů korun. 
V  posledních šesti letech však nemůže ani jedna ze  dvou 
desítek certifikovaných mlékáren do Ruské federace vozit své 
zboží. Vzniklá situace samozřejmě dopadla i na některé firmy 
z masného průmyslu či dalších oborů.

Celkově si ale Česká republika ve srovnání s  jinými 
zeměmi nemůže stěžovat. Český agrární obchod do Ruska 
navzdory sankcím v posledních několika letech pravidelně 
roste a  dosahuje rekordních hodnot. V  roce 2019 to bylo  
3,56 miliardy korun a  v  loňském roce podle předběžných 

výsledků 3,77 miliardy korun. Tyto úspěchy jsou možné 
zejména díky tomu, že naše nejvýznamnější exportní položky 
do Ruska se na sankční seznam nedostaly. Z kategorie potravin 
a nápojů v našem exportu do Ruské federace dominuje české 
pivo nebo český modrý mák, u  kterých objemy exportu 
každým rokem stoupají. Významný podíl našeho vývozu tvoří 
dále například pekárenské výrobky, čokoládové i nečokolá-
dové cukrovinky, minerální vody či nejrůznější přísady do 
potravin. Nejvýznamnějšími exportními položkami z kate-
gorie „agro“ jsou pak krmiva pro domácí mazlíčky, násadová 
vejce, semena a osiva, veterinární preparáty, plemenná zvířata, 
chmel a slad. Nad rámec uvedeného nesmíme opomenout 
ještě významné dodávky českých zemědělských a potravinář-
ských technologií, které se každý rok pohybují v řádu miliard  
korun.

Právě export technologií a vstupů pro zemědělství, jako 
např. genetika, zvířata, osiva atp., na začátku některým při-
dělával starosti. „Proč tyto dodávky podporujete, Rusko si díky 
tomu všechno vypěstuje a vyrobí samo a nebude pak kupovat 
naše potraviny,“ znělo opakovaně ze strany některých českých 
firem. Jenže Rusko si usmyslelo vzkřísit vlastní zemědělství 

HS4 Název zboží
Hodnota 
(tis. Kč)

2309 Přípravky používané 
k výživě zvířat (Petfood) 1 151 763

2203 Pivo ze sladu 805 192

0407 Násadová vejce 514 468

1207 Semena, plody olejnaté (mák) 380 218

1806 Čokoláda, potravinářské 
přípravky s kakaem 177 867

2106 Přípravky potravinové 147 352

1905 Zboží pekařské, pečivo, 
oplatky, rýžový papír apod. 102 923

1210 Šištice chmelové čerstvé, sušené 99 568

1704 Cukrovinky bez kakaa 
(vč. bílé čokolády) 69 338

1107 Slad (i pražený) 47 922

Soběstačnost 
v roce 2014

Soběstačnost 
v roce 2019

Cílová soběstačnost 
v roce 2020

Naplnění  
cíle

Obilí 153,8 % 155,5 % 95 % 1,6x více

Cukr 95,4 % 125,4 % 90 % 1,4x více

Rostlinný olej 143,1 % 175,9 % 90 % téměř 2x více

Maso a masné výrobky 82,8 % 96,7 % 85 % o 11,7 % více

Mléko a mléčné výrobky 78,1 % 84,4 % 90 % o 5,6 % méně

Sůl 46,5 % 65 % 85 % o 20 % méně

Zelenina a melouny 84,1 % 88,4 % 90 % o 1,6 % méně

Ovoce a bobule 32,5 % 39,5 % 90 % 1,5x méně

Brambory 98 % 94,9 % 95 % o 0,1 % méně

Tabulka č. 1 Soběstačnost v produkci základních druhů potravin v Rusku

Tabulka č. 2  Hlavní agrární exportní položky ČR do Ruska 
v roce 2020

Zdroj: Ministerstvo zemědělství RF

Zdroj: ČSÚ
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1.  Burjatské „buzy“ (někdy nazývané „pozy“) jsou tra-
dičním pokrmem burjatských a mongolských národů žijí-
cích za Bajkalem. Jde o taštičky z těsta ve tvaru malých 
kulatých jurt plněné mletým hovězím, vepřovým, sko-
povým a koňským masem, cibulí a kořením

2.  Sýry Moskevské oblasti označují široké spektrum nejrůz-
nějších druhů sýrů z více než sta řemeslných sýráren Mos-
kevské oblasti

3.  Dagestánské skopové maso se získává ze speciálního ple-
mene Dagestánských ovcí s výraznými tukovými ocasy, 
které se chovají v horách, spásají tymián a každoročně se 
pohybují na vzdálenosti zhruba 500 kilometrů

4.  Vologodské máslo, které je také někdy nazýváno 
„Pařížské“ nebo „Petrohradské“, je typické svou lehkou 
ořechovou chutí. Vyrábí se z kvalitního mléka od skotu  
z chovů Vologodské oblasti

5.  Adygejský sýr se vyrábí z kvalitního mléka, syrovátky  
a soli bez složitých technologických postupů za zhruba 
půl hodiny. Kulaté bochníky se nejčastěji jí čerstvé nebo 
uzené

6.  Baškirský med se získává od divokých včel v Baškortos-
tánu. Je ceněn pro svou výraznou chuť a výživné a léčebné 
účinky

Infotabulka k některým vítězům
A g r á r n í  d i p l o m a t é

a potravinářství, a pokud by stroje, genetiku, ingredience či 
know-how nesehnalo v Čechách, tak německé, italské, fran-
couzské či další firmy byly připraveny bez váhání vše dodat. 
Teď už je možné říci, že bylo bláhové čekat a doufat ve zru-
šení sankcí. Důležité bylo umět se přizpůsobit. Řada českých 
firem se neotočila k Rusku zády ani ve složité geopolitické 
situaci, ale naopak svou přítomnost na ruském trhu posí-
lila. Díky tomu některé české firmy získaly řadu význam-
ných partnerů a začaly dodávat své zboží malým farmářům 
i velkým ruským agroholdingům. 

Nakonec je to spolupráce, ze které profitují všichni 
zúčastnění, a na straně Ruska je vidět reálné výsledky. Pole, 
jež dříve ležela ladem, jsou obdělávána, chátrající farmy 
a závody se obnovují a rekonstruují a v obchodech začínají 
převládat potraviny domácí ruské výroby nad těmi dovozo-
vými. Lidé, kteří dříve v agrárním oboru pracovali, se do něj 
vracejí a zároveň zemědělství přitahuje nové investory, kteří 
o něm ještě nedávno nic nevěděli. Čas od času Rusové nazývají 
zemědělství „novou ropou“. Zní to skoro idylicky, ale má to 
samozřejmě své problémy. Vzhledem k rozloze země, dosavad-
nímu stavu agrárního sektoru a často kvůli přístupu samot-
ných Rusů bude tato „renesance“ zemědělství dlouhodobým 
procesem. Obnova a modernizace zemědělského sektoru by 
nebyla možná bez masivní státní podpory, která směřuje do 
jednotlivých prioritních sektorů a do vybraných oblastí. Stát 
a samotné regiony dotují nákup zemědělské techniky a strojů, 
nákup sazenic a  semen, získávání výhodnějších úvěrů pro 
zemědělce nebo například tzv. „venkovskou hypotéku“, jejímž 
cílem je přilákat obyvatele do venkovských teritorií a zkvalitnit 
infrastrukturu venkova. Nedostatek pracovníků a obzvlášť 
těch kvalifikovaných je totiž jedno z nejslabších míst ruského 
agrárního sektoru. Stroje a vstupy se dají koupit, ale kvalitní 
pracovníky a zkušené profesionály je potřeba vychovat. Mimo 

jiné, i to vysvětluje, proč se v některých oborech Rusku zatím 
nedaří naplňovat ideály o potravinové soběstačnosti.

Ruské potraviny vpřed!

Za dobu trvání sankcí je možné pozorovat, jak se v rus-
kých obchodech rozšiřuje nabídka potravin domácí výroby. 
V některých segmentech je sortiment ruských producentů 
širší, ne-li stoprocentní, v jiných se mísí s dovozovými pro-
dukty. Každopádně přetrhání zahraničních dodávek potravin 
dalo možnost řadě lokálních a regionálních ruských výrobců 
expandovat za hranice své vesnice nebo regionu a při troše 
štěstí a dostatečných objemech se dostat do regálů federál-
ních řetězců, které mají zastoupení téměř po celé zemi. Má 
to samozřejmě i své negativní stránky, které souvisí se zvyšo-
váním cen, sezonními výkyvy dostupnosti některých potravin 
nebo kolísající kvalitou. Rusové jsou národ hrdý a patriotický, 
proto je vzrůstající objem domácích potravin těší, ze svých 
přísných požadavků na kvalitu ale slevovat nechtějí. Proto, 
pokud to jejich finanční situace dovoluje, vybírají si ty nej-
lepší a nejkvalitnější produkty. 

S  cílem seznámit spotřebitele s  rozmanitostí chutí 
v Rusku a ukázat rozvojový potenciál regionálních značek 
potravin zorganizovalo Ministerstvo zemědělství Ruska celo-
národní konkurs „Chutě Ruska“, jehož první ročník se usku-
tečnil na konci loňského roku. Jednotliví výrobci, svazy nebo 
jiné zemědělsko-potravinářské organizace měly možnost při-
hlásit do soutěže potraviny či pokrmy typické pro svůj region. 
Zájem byl velký a  světlo světa začaly objevovat unikátní 
potraviny z nejodlehlejších koutů celé země. O vítězství v sou-
těži „Chutě Ruska“ nakonec bojovalo celkem 508 značek ze 
79 z celkových 831 regionů Ruska. Mezi nejaktivnější regiony 

1  Pozn.: Z ruského „pohledu“ má země 85 regionů, jelikož počítá i mezinárodně neuznaný Krym a Sevastopol

1 Krasnodar
2 Stavropol´
3 Adygea

4 Karachay-Cherkessua
5 Kabardino-Balkaria
6 North Ossetia

7 Indushetia
8 Chechenia
9 Mordovia

10 Chuvashia
11 Mari El
12 Udmurtia

A g r á r n í  d i p l o m a t é



30 31
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

2
/

2
0

2
1
n a b í d k y  /  i n f o r m a c ei n f o r m a c e

8.  Tomské cedrové mléko se vyrábí z pražených cedrových 
oříšků, které se rozmělňují a zalévají teplou vodou. Bývá 
slazeno medem a má pozitivní účinky na lidský organi-
smus. Je rostlinné a bez laktózy

9.  Jamalské sobí maso obsahuje 19,5 g bílkovin ve 100 g 
hotového masa. Má temně červenou barvu a obsahuje 
málo tuku. Populární je ve formě sušeného a uzeného 
masa nebo masných výrobků

7.  Belevská pastila je sladkost, která se začala vyrábět 
již koncem 19. století v Tulské oblasti Ruska. Vyrábí se 
z piškotu z bílků vyšlehaných s cukrem pečených jablek 
odrůdy Antonovka

Infotabulka 
k některým vítězům

s nejvíce přihlášenými produkty patřil například Tatarstán, 
Baškortostán nebo třeba Moskevská oblast. 

Hlavní klání probíhalo v  osmi kategoriích, jako napří-
klad produkty známé po celém Rusku, produkty menších 
farmářů z  vesnic do tří tisíc obyvatel, produkty typické pro 
konkrétní region, ty, které mají potenciál rozvoje cestovního 
ruchu v daném regionu nebo potenciál stát se exportním arti-
klem Ruska. Zatímco o vítězství v uvedených kategoriích hla-
sovala odborná porota, hlavním vítězem celého konkurzu se 
stal produkt, který získal nejvíce hlasů v lidovém online hla-
sování Rusů. Odbornou porotu tvořilo 33 členů, mezi kterými 
byl třeba ministr zemědělství Ruska, předseda zemědělského 
výboru Státní dumy RF a další oficiální tváře. Dalšími porotci 
pak byli restauratéři, podnikatelé v gastro-byznysu, zástupci 
obchodních řetězců, organizací a firem z cestovního ruchu nebo 
oborových komor a svazů. 

Vítězové i  účastníci konkurzu získali díky této akci 
nejen popularitu, ale i  řadu dalších praktických výhod. 
Ruská banka Rosselchozbank, která se zaměřuje na finan-
cování sektoru zemědělství, vytvořila internetový obchod, 
kde je možné nakoupit produkty z konkurzu i jiné farmářské 
potraviny. Další podpora spočívá v možné účasti ve vzdělá-
vacích programech s cílem propagace konkrétní značky, zís-
kání prostoru na webových stránkách russiantaste.ru nebo 
přístupu na prezentační a výstavní akce Ministerstva země-
dělství. Řada restauratérů objevila nové suroviny, které už 
postupně zařazuje do menu svých vyhlášených restaurací.

Vzhledem k již zmíněné aktivní česko-ruské spolupráci 
v  agrární oblasti mají české firmy svůj nezpochybnitelný 
podíl na úspěchu některých zúčastněných produktů. Ať už 
jsou to například dodávky pekárenských či jiných techno-
logií, jako v případě trvanlivého pečiva „Baranka“ z Tverské 
oblasti, nebo chovných šneků z české farmy, kteří dali základ 
značce „Kolomenský šnek“ z Moskevské oblasti.

A jaké ruské potraviny se probojovaly na přední příčky 
a dostaly se do širšího povědomí po celé zemi? V online hla-
sování mezi obyvatelstvem se na prvních třech místech umís-
tily Burjatské „buzy“, sýry Moskevské oblasti a Dagestánské 
skopové maso. Mezi vítězné značky v kategorii „zeměpis-
ného označení“ se zařadilo Vologodské máslo, Adygejský 
sýr a Baškirský med. A jako exportně zajímavé značky zví-
tězily Belevská pastila, Tomské cedrové mléko a Jamalské 
sobí maso. Že jste o vítězích nikdy neslyšeli, natož abyste 
tyto výrobky ochutnali? Na začátku jsem zmiňovala, že ruská 
kuchyně je bohatší a pestřejší, než si dokážete představit. 

Ve výsledku není až tak důležité, které potraviny zvítě-
zily, ale skutečnost, že všem účastníkům se dostává medi-
ální pozornosti, která přináší potenciál rozšíření trhu. Zda se 
dané produkty dostanou za hranice Ruska, splní například 
přísné evropské normy a objeví se i v českých nebo jiných 
obchodech, je otázka budoucnosti. Každopádně expanze 
nesmí být hlavní motivací. Klíčové by mělo být zachování 
kvality, chuti, autenticity a dostupnosti daných produktů, což 
někdy bývá nejen pro ruské potravináře problém.

Situace v ruském zemědělském sektoru a potravinář-
ství není jednoduchá a spolupráce českých a ruských firem 
zažívá neustálé peripetie, potýká se s omezeními a překáž-
kami. Je však důležité, že na obou stranách existuje vůle tyto 
překážky překonávat a hledat cesty ke vzájemně výhodným 
obchodům a  projektům. České firmy mohou těm ruským 
nabídnout kvalitu, technologie na nejvyšší úrovni a mnoho 
zkušeností v nejrůznějších odvětvích zemědělství a potravi-
nářství. Rusko vzhledem ke své rozloze, měřítku a rozmani-
tosti nabízí dosud neobjevené možnosti, nekonečný prostor 
pro kreativitu a spoustu příležitostí. 

Všechny použité fotografie www.shutterstock.cz 

A g r á r n í  d i p l o m a t é
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Váš dodavatel ingrediencí 

l Aromata, přírodní aromata 
a přírodní extrakty

l Barviva, včetně tzv. „clean-label” 
l Fosfáty, směsi fosfátů pro masný

průmysl, tavicí sole, kypřící látky
l Škroby, i „BIO“ a „clean label“ 
l Instantní mouky a cereální speciality
l Lepek pšeničný

l Stabilizátory, zahušťovadla
a emulgátory

l Vitamínové a minerální směsi
l Sýrové prášky 

l Maltodextriny, sušené glukó-
zové sirupy, dextróza, fruktóza

l Tekuté glukózové sirupy 
a Isoglukóza

l Zdroje bílkovin, 
živočišného i rostlinného
původu, kolagen 

l Antioxidanty
l Vlákniny
l Sladidla
l Odpěňovače
l Protispékavé látky

www.tasteline.cz
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Přechod pekařského 
řemesla z řemeslné 

malovýroby  
na průmyslovou 

velkovýrobu
 

POHLEDEM 
ING. LADISLAVY HROMÁDKY

– 2. ČÁST

Z  oken nové budovy generálního ředitelství pekařského 
oboru na Pankráci bylo možné sledovat celou výstavbu 

nového obrovského Paláce kultury, vysokého hotelu, který 
postavili Švédové, i  zajímavého protějšího kancelářského 
domu. V  budově nebylo samozřejmě zapomenuto ani na 
místnost vyhrazenou jen pro jednání s cizinci, kteří do ní byli 
vždy po příchodu uvedeni. Tato místnost byla vybavena pří-
slušným zařízením pro dálkové získávání témat jednání, tak-
že bylo opravdu nutno hovořit pouze služebně. Ing. Ladislav 
Hromádka tam uskutečnil řadu jednání se zástupci strojíren-
ských firem z celé Evropy, kteří nabízeli svoje zařízení, vhod-
né k vybavení pekáren. Kde se tato setkání nahrávala a po-
tom vyhodnocovala, nebylo samozřejmě obecně známé, ale 
to už dnes není důležité. Pokud se týká strojního vybavení 
z  ciziny, uvažovaného k  použití v  projektech pekáren, bylo 

nutné si někdy zajistit určitá data nebo informace urychleně 
a prostě si pohovořit s příslušnými odborníky dodavatele pří-
mo telefonicky. K  takovému rozhovoru bylo však nutné vy-
pracovat písemný požadavek, kde byly uvedeny všechny in-
formace, o kterých se mělo v telefonu jednat, tato žádost se 
předala na kádrové oddělení a teprve tehdejší vedoucí strana 
rozhodla, zda se hovor může uskutečnit či nikoliv. Automa-
tické telefonní spojení tehdy neexistovalo, v  této záležitosti 
pomáhal téměř slepý hošík – spojovatel na ústředně, jenž byl 
velmi příjemný, a aspoň se snažil dosáhnout potřebného spo-
jení co nejrychlejším způsobem.

Na podkladě konečného rozhodnutí a  ve spolupráci 
s  technickým oddělením oborového ředitelství pekáren, 
zvláště s jeho vedoucím panem Františkem Janíčkem, vyni-
kajícím pekařským odborníkem, bylo přikročeno k projekto-
vání tří velikostních typů průmyslových pekáren, v nichž bylo 
možné vyrábět všechny druhy chleba, běžného pečiva i jem-
ného pečiva. K projektování byly značně využity zkušenosti, 
jež byly získány při pracích spojených s dokončováním a uvá-
děním do provozu velkopekárny Chlebostroj v Bratislavě. Je 
možno jen litovat, že se nezachovalo krásné provedení doku-
mentace stavební a strojní části této pekárny, které ve svém 
volném čase uskutečnil architekt Miloslav Pokrupa ve víceba-
revném tisknutém provedení na formátu A3 ve formě vázané 
knihy, bohužel jen v jednom provedení, tehdy byl takový více-
barevný tisk velmi drahý.

Jedněmi z  prvních projektů, které se vytvořily na 
kreslicích prknech Oborové projekce, byly dodnes známé 
a  spolehlivě zásobující potřebným chlebem a  pečivem tři 
velké pekárny typu S III, které byly všeobecně známé jako 
„estrojky“. Tyto pekárny byly postaveny ve třech městech, 
a to v Karviné, v Českých Budějovicích a v Janově u Litvínova, 
a uvedeny do provozu v roce 1959. Tyto výrobny byly prvním 
vývojovým stadiem v koncepci  průmyslových pekáren, při 
jejich navrhování se muselo ovšem vycházet z tehdejší dané 
úrovně strojně technického vybavení. 

Ještě stále nebyly vytvořeny předpoklady pro dodávky 
volně ložené mouky v cisternových přepravnících, proto bylo 
skladování mouky řešeno jako dříve v pytlích v podlahových 
skladech technologické věže, pro mechanickou vnitrozá-
vodovou dopravu mouky byly použity šnekové dopravníky 
a  korečkové elevátory, se  zařazením například stroje zva-
ného entoletr, což bylo strojní zařízení na ničení případných 
škůdců v dodávané mouce. 

K zajištění výroby kvasů a  těst pro chléb i pečivo byl 
navržený postup s vertikálním průběhem, v návaznosti na 
baterii skladovacích moučných sil, v nichž se mouka sklado-
vala po potřebnou dobu a uzrávala, v napojení na moučná sila 
byla postavena technologická věž k umístění dalšího stroj-
ního vybavení. Pro plynulou výrobu potřebného těsta sloužily 
kovové zásobníky s kapacitou postačující pro denní výrobu, 
z nichž se odebírala mouka samospádem přes koncové pro-
sévací stroje jednak pro výrobu těst, jednak pro výrobu kvasů 
k výrobě chleba. 

Pro výrobu chlebových kvasů sloužily takzvané stacio-
nární šlehače vybavené míchadly, které byly obvykle insta-
lovány v bateriích se čtyřmi jednotkami. Bylo pro ně nutno 
vyvinout dávkovací váhu na mouku, která by byla schopna je 
postupně zásobovat moukou ze dvou, případně ze čtyř den-
ních zásobníků. Záležitost se rozřešila váhou se dvěma pev-
nými vibračními plnicími žlaby a  jedním otočným žlabem 
k  vyprazdňování, který se automaticky zastavil vždy nad 
násypem příslušného stacionárního šlehače. Váhy byly auto-
maticky doplňovány podle potřeby výroby. Vyzrálý kvas se 
odebíral z výrobníků spodními výpustěmi, pod každou čtve-
řicí výrobníků byla doprostřed instalovaná můstková váha, 

Ing. Ladislav Hromádka

na kterou obsluhující pracovník najížděl s pojízdnými dížemi. 
Nadávkované množství kvasu bylo potom zaváženo v této 
díži do mísicího a hnětacího stroje, další dávkovací váhou 
byla zavážka doplněna potřebným množstvím odpovídající 
mouky z další dávkovací váhy. Při kompletaci a vývoji tohoto 
uspořádání bylo úzce spolupracováno s několika průmyslo-
vými strojírenskými podniky, například s podnikem Topos ve 
Šluknově, Strojobal v Olomouci nebo Tonava v Úpici.

Tento systém byl později nahrazen automatickým 
výrobníkem kvasů a těst typu KVP, který byl vyvinutý ve dvou 
provedeních, jednak pro výrobu chlebových těst a  jednak 
k  výrobě pšeničných těst pro běžné pečivo. Vývoj těchto 
výrobníků trval velmi dlouhou dobu, podíleli se na něm 
přední pekařští odborníci z vysoké školy chemické, z výzkum-
ných ústavů, ministerstva potravinářského průmyslu i pra-
covníci některých pekařských provozů. Výrobníky pracovaly 
potom ve většině nových průmyslových pekáren úspěšně po 
řadu let, a zajišťovaly tak většinou vynikající kvalitu vyrábě-
ného chleba i pečiva. Jejich výrobu převzala firma Topos ze 
Šluknova, která vyráběla i řadu dalších pekařských zařízení.

Hotová chlebová těsta byla po vyrobení dělena na jed-
notlivé kusy s potřebnou hmotností, jež se vytvarovaly, vyky-
nuly a upekly na průběžné peci potřebné velikosti. Při výrobě 
menších množství byly využívány vozíky na vytvarované těs-
tové kusy, které se zavážely do boxových kynáren, odkud 
se po vykynutí těsta převezly k peci a osazovaly na pás pece 
nebo u menších výkonů na pečné půdy sázecích pecí. Těsto 
pro výrobu pečiva se vyrábělo v hnětacích strojích s pojízd-
nými dížemi a pomocí podlahových překlápěčů se vyklápělo 
do dělících strojů tvarovacích linek v přízemí pekárny. 

Pro pečení chleba byly pekárny vybaveny oblíbenými 
turnusovými závěsovými pecemi s pečnou plochou 50 m2, 
které byly sériově vyráběny a používány prakticky ve všech 
nových velkých pekárnách k  výrobě chleba velmi dobré 

kvality. Pec byla vybavena zavěšenými lavičkami, na které 
se tehdy ručně osazovaly syrové těstové veky a v krocích pro-
cházely pecí. Na konci průchodu se upečené chleby vysu-
nuly z laviček na pásový dopravník, který je dopravil na bok 
pece pro jejich přemístění do expedičního prostoru. K pečení 
pečiva se používaly pásové průběžné pece typu BN s různými 
velikostmi pečné plochy, jež se dovážely z tehdejší Německé 
demokratické republiky. Některé počáteční projekty menších 
výrobních celků byly tehdy vybavovány ještě sázecími a výtaž-
nými pecemi, vytápěnými buď plynem, olejem nebo i uhlím.

Upečené výrobky se ukládaly do vozíků a převážely do 
expedičního prostoru pekárny, kde se ukládaly do jednotli-
vých přepravek pro dopravu k zákazníkům. U výroby pečiva 
se využívaly počítací stroje, které odpočítávaly potřebný 
počet výrobků do přepravek. 

Vyprojektováním a postavením prvních pekáren typu 
S III byl vytvořen předpoklad k získání zkušeností pro pokra-
čování a  zdokonalování koncepce. Jednalo se na tu dobu 
o velké pekárny, se kterými nebyly žádné zkušenosti, ale díky 
velmi dobrému osazení pekařskými odborníky v tehdejších 
krajských pekařských podnicích se podařilo zajistit výrobu 
vesměs kvalitního pekařského zboží ve všech těchto závo-
dech. Typologické poznatky průmyslových závodů typu S III 
byly použity při projektování dalších velikostí průmyslových 
pekáren, jmenovitě typu S II, tedy kapacitně menších jed-
notek. Byly to například pekárny v Ostrově nad Ohří, v Soko-
lově, ve Studénce, v Uničově a v dalších místech. U těchto 
velikostních jednotek byla již navržena moučná sila v žele-
zobetonovém provedení s  izolačními ochozy, které měly 
chránit mouku uloženou v komorách před kolísáním ven-
kovní teploty. To byl další pokrok ve vývoji, neboť zkušenosti 
s uskladněním mouky touto formou byly nepatrné a projekty 
moučných sil byly vytvářeny na teoretických předpokla-
dech a poznatcích z technické literatury, která byla v tomto 
směru víc než skromná. Bylo tehdy využíváno široké výměny 
názorů mezi projektanty a technickými odborníky z pekáren-
ských podniků, zejména v otázce vytvoření spodních výpustí 

Pohled do velké pekárny

Spolu s řediteli Odkolka Hubáčkem, Albrechtem a zástupcem 
zahraniční firmy v Holandsku
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i n f o r m a c e i n f o r m a c e

Betonová sila na mouku s přepravní cisternou

(splach) mouky, uložené v komorách, diskusí o nebezpečí 
klenutí mouky v komorách a zastavení jejího výpadu ze sil, 
o otázkách povrchové úpravy vnitřních ploch skladovacích 
buněk jak po stránce funkční, tak i hygienické.

Vyloučením turnusových pecí z výrobního programu 
a sjednocení na nové pásové průběžné pece, jež se začaly 
vyrábět v  licenci německé firmy Winkler v  továrně TMS 
v Pardubicích, byla otevřena cesta k výrobní unifikaci a sta-
vebnicovému řešení pekařských provozů. Pro výrobu chleba 
byly určeny pece se šířkou pásu 3 m a s pečnou plochou 54 
a 81 m2, pro výrobu pečiva pak tři typy pecí se šířkou pásu 
2,1 m a pečnou plochou 25, 38 a 50 m2. Pokrokový mezi-
stupeň byl uplatněn také ve výrobě těst, kde byla do té doby 
v 1. patře situována mísírna s mísicími stroji, dížemi a podla-
hovými překlápěči, kterými se těsto vyklápělo do tvarovacích 
linek v přízemí. Toto řešení bylo nahrazeno použitím konti-
nuálních výrobníků kvasů a těst, a to jak pro výrobu chleba, 
tak i pro výrobu běžného pečiva, výrobníky pak navazovaly 
v přízemí na plně mechanizované tvarovací linky a průběžné 
pásové pece. Pouze pro výrobu jemného pečiva byly zařazo-
vány dížové mísicí stroje.

Velikostní typy S II pekáren vtiskly charakteristický ráz 
kompozicí v hmotovém stavebním řešení. Výrobní monoblok 
byl v  té době již tvarově vyhraněn technologickým tokem 
výroby. Vertikální část budovy v sobě zahrnovala moučná 
sila a  technologickou věž s  moučnými linkami, denními 
zásobníky, s mísírnou těsta zpravidla v 1. patře. Horizon-
tální proces výroby – zrání, tvarování těst, osazování do pece 
a vlastní pečení – je reprezentovaný halovou stavbou.

Vyskytly se samozřejmě ojediněle výjimky, příkladem 
může být pekárna, určená výhradně pro výrobu pečivového 
sortimentu, postavená v Ostravě-Porubě, která měla výlučně 
patrové uspořádání. Urbanisticky vymezený prostor stave-
niště a koncepce okolní bytové zástavby, jež byla vytvořena 
v souladu s tehdejším takzvaným socialistickým realismem, 
nepřipouštěly jiné řešení. Tento patrový způsob však zůstal 
výjimečný. Modifikovaného objemového typu bylo použito 
také v pekárně, která byla součástí nového potravinářského 
areálu v Martinově u Ostravy, kde celá koncepce řešení vyža-
dovala určité přizpůsobení se celku, vytvořeného několika 
velkými potravinářskými výrobnami. Jiným modifikovaným 
případem byla známá velkopekárna v Brně-Heršpicích, kde 
si vymezený tvar pozemku vynutil jiné kompoziční řešení. 
V každém případě však zůstaly i u těchto staveb zachovány 
unifikované rozměry podle tehdy schválených zásad ve sta-
vebnictví. Tyto rozměry nebyly samozřejmě pro technologii 
pekáren zcela ideální, vyplynuly z ní vzhledem k někdy ome-
zenému prostoru potíže například při montáži a rekonstrukci 
výrobních pekařských linek, ale nebylo jiné cesty.

Rozmach a  potřeba výstavby průmyslových pekáren 
v tomto období nutně položily otázku racionálního staveb-
ního řešení. Mezi rozhodující důvody patřilo uplatnění forem 
výstavby cestou prefabrikace, která v té době měla výrobní 
základnu již značně rozvinutou. Tento celostátní trend ve sta-
vebnictví bylo pochopitelně nutno tehdy přijmout, protože 
stavební firmy nakonec nic jiného nenabízely, jednání s nimi 
byla vždy velmi složitá. Objemová zpracování typizovaných 
staveb pro průmyslové pekárny vyústila v soubornou doku-
mentaci takzvaných základních typových podkladů pekáren 
typů P1, P2, P3 a P4. V té době zaváděná modulová koordi-
nace a unifikace překročila dokonce i hranice našeho státu, 
byla předmětem jednání a dohod na půdě všech tehdejších 
takzvaných socialistických států. Základní typové podklady 
průmyslových pekáren patřily mezi první dokumentaci toho 
druhu, prezentovanou jako konkrétní návrh na mezinárodní 
rozměrovou modulaci a unifikaci staveb v rámci vzájemné 
spolupráce těchto zemí. Tyto zásady převzal dokonce i ostrov 
Kuba, kde stavební výroba používala nejen rozměrově, ale 
i tvarově velmi podobné konstrukční prvky, jaké se používaly 
u nás.

Toto období projekčních prací a realizace bylo charak-
terizováno dalším výrazným rysem, to je kromě maximál-
ního použití prefabrikace řešení optimální monoblokace 
všech provozů, takzvaně pod jednou střechou. Cílem tohoto 
záměru bylo dosáhnout co největší efektivnosti výstavby 
formou racionálního provádění montážní cestou s  mini-
málním rozsahem prací na jednu budovu. Z rozsáhlé pavi-
lonové zástavby u pekáren typů S III se snížil počet budov na 
jeden, popřípadě dva nadzemní objekty. V ukazateli poměru 
stavebních nákladů k nákladům na stroje se dospělo proti 
pekárnám typu S III, kde vysoce převažoval stavební náklad 
nad strojními investicemi přibližně v poměru 70 : 30, ke zcela 
obrácenému vztahu, který se blížil poměru 35 : 65 ve pro-
spěch vlastní pekařské výrobní techniky. 

Z typové řady P1–P4 je možné připomenout namátkou 
realizaci pekáren typu P2 v Táboře, Místku, na Slovensku 
pak v Komárně, Topolčanech, Šale atd. Z větších typů jsou to 
pekárny typu P3 v Hradci Králové, Prostějově a pekárny typu 
P4 v Plzni a v Pardubicích.

Vlivem uvedeného unifikování rozměrů stavebních kon-
strukcí bylo tedy možno používat u halové části šířky výrob-
ního pruhu 6 m pro jednu linku, takže násobkem počtu linek 
se získal rozpon halové stavby 12, 18, 24, 30, 36 m, to zname-
nalo, že jako jednolodní se používaly haly o rozponu 12 a 18 m, 
dvoulodní o  stejném rozponu 2 x 12 = 24 m, dvoulodní Jedna z velkopekáren na Slovensku

o různém rozponu 12 + 18 = 30 m a konečně trojlodní s roz-
ponem 18 + 6 + 18 = 42, což byl například případ pražské 
velkopekárny v Michli. Ustáleným unifikovaným rozměrem 
byla rovněž světlá výška hal 6 m, u trojlodní haly při rozponu 
42 m bylo nutno tento rozměr zvýšit na 7,2 m. Podobně pla-
tila určitá unifikace v patrové části monobloku, zpravidla byla 
půdorysná dispozice sestavena na rozměrech 6 x 6 m nebo 
4,8 x 4,8 m, popřípadě na kombinaci 4,8 x 6 m. Konstrukční 
výška pater již nebyla tak stabilizovaná a pohybovala se od 
3,3 m výše s odstupňováním po 30 cm, což umožnilo varia-
bilnost v místech, kde to nejvíce vyžadovala tehdejší technika 
strojně-technologického vybavení. 

Typové projekty a jejich ověření v praxi přinesly rovněž 
ustálení rozměru ve velikosti komor moučných sil. Určují-
cími faktory byly rozměrové podmínky vyprazdňovacího zaří-
zení, kterým tehdy byly výlučně válcové mlýnské míchačky 
různých délek a sklony skluzných rovin (splach). Půdorysný 
rozměr komor se tedy ustálil na velikosti 4,3 x 2,25 m. Mimo-
řádnou důležitost hrála však u železobetonových sil výška 
buněk. S klesající výškou prudce stoupal nepříznivý poměr 
mezi skladovací kapacitou a hmotností stavby včetně jejího 
investičního nakladu. Tento nepříznivý poměr byl mimo-
řádně citlivý zvláště u menších staveb, kde výroba vyžadovala 
skladovací kapacitu volně ložené mouky v množství menším 
než 300 tun. Proto se hledalo řešení v jiném způsobu skla-
dování mouky, který byl nalezen použitím venkovních kovo-
vých sil. 

Tehdy se začala v cizině vyrábět kovová venkovní sila 
na skladování mouky, zvláště firma Reimelt v  Německu 
byla v tomto směru vynikající a udávající směr. Díky dobré 
známosti s majitelem firmy panem Dietrichem Reimeltem 
z Urberachu, který měl nějaké vztahy k naší republice, se 

podařilo získat výrobní dokumentaci, první kusy vyrobilo 
ještě před převzetím výroby těchto sil firmou TMS v Pardu-
bicích jedno venkovské kovozpracující družstvo u Pardubic 
prakticky na zahradě, což při délce válce 20 metrů a prů-
měru 2,8 m nebyla jednoduchá záležitost, ale zlaté české 
ruce se tenkrát ještě zřejmě vyskytovaly. Vyprazdňovací zaří-
zení mouky ze sila, tedy kruhové čeřící dno, se dovezlo ze 
zahraničí a náhrada betonových sil byla na světě. Do jedné 
komory se vešlo podle její délky 30 až 60 tun volně ložené 
mouky. V dalších projektech pekáren se pak zařazovala prak-
ticky pouze tato kovová sila, která také podstatně urychlovala 
celou stavbu. Jestliže tradiční výstavba železobetonových 
moučných sil vyžadovala u pekáren střední velikosti lhůtu 
téměř jednoho roku, bylo možno celokovová sila realizovat, 
obecně řečeno, během několika dnů.

Kapacitní napjatost stavebních organizací vedla k hle-
dání jiných řešení stavebních dodávek formou továrního 
způsobu přípravy montáže vlastních objektů. Vedle rozvi-
nuté prefabrikace na keramické bázi vystupovala do popředí 
lehká prefabrikace na metalochemické bázi s  použitím 
výrobků chemie a ocelových konstrukcí. Také oborová pro-
jekce se zapojila do tohoto trendu a vytvořila dokumentaci 
řady pekáren, kde byla použita lehká prefabrikace s monto-
vaným pláštěm, vše na bázi ocelových konstrukcí. Takto byly 
postaveny pekárny např. v Opavě, ve Žďáře nad Sázavou, 
v Benešově, v Žilině, v Liberci, na Kladně a několik dalších. 
U těchto pekáren už byla samozřejmě použita pouze ocelová 
venkovní sila.

Pokračování příště.
 Redakce
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Gastronomie Polska 
– 2. část

POKRMY V DOBĚ 
LITURGICKÝCH SVÁTKŮ 

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

Bc. RADKA CHMELINOVÁ,
Katedra gastronomie a hotelnictví,  

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Většina Poláků se hlásí k  římskokatolické církvi. Nos-
nými pilíři liturgického roku jsou dvě sváteční období, 

a  to starší velikonoční a  o  něco mladší vánoční. Veliko-
noční údobí (13,5 týdne) má své přípravné období – dobu 
postní (6,5 týdne od Popeleční středy až do západu slunce 
Bílé soboty) a sváteční dozvuk sedmi týdnů od Velikonoční 
neděle až do slavnosti Seslání Ducha svatého. Vánoční 
čas začíná přípravným obdobím adventu vymezeným čtyř-
mi adventními nedělemi (1. neděle adventní se chápe 
jako počátek liturgického roku) před slavností Narození 
Páně 25. prosince a  přechází ve sváteční dozvuk až k  ne-
děli po 6. lednu, kdy církev slaví svátek Křtu Páně. Týdny 
mezi uvedenými okruhy se označují jako liturgické mezi- 
dobí.

Polská větev římskokatolické církve je silně konzerva-
tivní. I v dnešní době velká část polské populace drží bez-
masé pátky, ačkoliv maso už není nedostatkovým zbožím. 
V  Polsku se rovněž striktně drží půst před Velikonocemi. 
Obojí zvyklosti měly za následek rozšíření polského jídel-
níčku o mnoho druhů bezmasých jídel. Když se křesťanství 

Pavla BurešováKvětoslava Šustová

Radka Chmelinová

rozšířilo v Evropě, jeho vliv dosáhl také mimo oblast víry, 
tedy do umění, tradic, denního životního stylu a také do způ-
sobu stravování. Katolická víra jídelníček obohatila o roz-
manité pokrmy podávané během tradičních oslav, například 
vánočních a velikonočních, svatebních veselí i během křtin 
[1]. Církevní hodnostáři se kromě administrativních a cír-
kevních záležitostí věnovali taktéž vinicím a sadům a obecně 
se zasloužili o zvýšení úrovně kvality potravin a stravování ve 
svých komunitách [2].

Vánoce

Vánoce jsou v Polsku velice oblíbeným svátkem. Sou-
časná tradice byla ovlivněna pohanskými zvyky spadajícími 
až do dob před Kristem a samozřejmě křesťanskými zvyky. 
Vánoční čas je spojen hlavně s rodinou, láskou a poklidem. 
Tradicí, oblíbenou hlavně u  dětí, je vyrábění papírových 
barevných řetězů nebo slaměných ozdob, které poté slouží 
jako ozdoby na vánoční stromeček. Vánoční stromeček je 
samozřejmě důležitou součástí samotných Vánoc, ale pro 
Polsko jsou důležitější slaměné jesličky. Další zajímavou tra-
dicí je groš položený pod svícnem na stole, aby chránil dům 
před chudobou, nebo zvyklost prostírat příbor navíc, kdyby 
náhodou přišel nezvaný host, například i úplně cizí člověk [3]. 

Podle Roberta a  Marie Strybelových [4] je polská 
kuchyně postavená na symbolismu a  rituálech. Uvá-
dějí, že nejvíce duchovním jídlem je vánoční večeře tzv. 
Wigilia (z  latiny vigilia = bdělost, stráž; vigilare = hlídat). 
Štědrovečerní večeře začíná lámáním tenké bílé vafle široce 
nazývané andělský chléb – opłatek. Před usednutím ke stolu 
se dodržuje tradice dělení oplatku, kdy si každý člen rodiny 
odlomí kousek ze společného oplatku jako symbol sounáleži-
tosti. Štědrovečerní večeře se skládá z dvanácti chodů, které 
představují dvanáct apoštolů, každý chod představuje vlastní 
náboženskou symbolikou. Bezmasých chodů je lichý počet. 
Každý z  chodů se připravuje povětšinou pouze jednou za 
rok právě na Vánoce a liší se dle regionu a domácnosti. Nej-
důležitější je kapr, který nesmí chybět na slavnostním stole 
a připravuje se buď smažením, nebo v rosolu. Další rybou 
bývá sleď, a to připravovaný se smetanou, s houbami, popří-
padě i v jiné úpravě. Oblíbené jsou pirohy s kysaným zelím 
a houbami, s bramborami a se sýrem. Z polévek například 
červený boršč nebo houbová polévka. Z tradičních dezertů 
to jsou makové koláčky – makielki, či slezský perník s nase-
kaným sušeným ovocem a černým pivem zvaný moczki. Spo-
lečnou ingrediencí sladkých pokrmů je mák jako symbol 
blahobytu [5]. Na štědrovečerní tabuli mohou být i gołąbki 
– zelné závitky s pohankovou kaší, pšeničná kaše kutia se 
sušeným ovocem, ořechy a medem, a kompot, který se nejí, 
ale slouží jako nápoj [6, 18]. 

Při štědrovečerní hostině se na stůl pokládá trocha sena, 
což symbolizuje jesle, ve kterých ležel Ježíšek. Ačkoliv je 
v období adventu všeobecně oblíbená konzumace alkoholu, je 
alkohol v polských rodinách během samotných Vánoc zaká-
zaný. Tradičním alkoholickým nápojem je svařené pivo, jehož 
příprava může být přirovnána ke svařenému vínu. Pivo je 
ochuceno hřebíčkem, skořicí, badyánem, ovocem, například 
pomerančem, a dosladí se sirupem nebo medem [7]. Alkohol 
je v malé míře povolen až po skončení půlnoční mše [3]. 

Ukázka pravého polského vánočního menu o 12 chodech 
– Zdroj: [8] 
   1.  karp smażony lub karp w galarecie (smažený kapr nebo 

kapr v aspiku) 
   2. barszcz z uszkami (boršč s knedlíčky) 

   3. kapusta z grochem (příloha v podobě zelí a hrášku)
   4.  pierogi z kapustą i grzybami (pirohy plněné zelím a houby)
   5.  fasola z suszonymi śliwkami (fazole podávané se suše-

nými švestkami) 
   6.  paszteciki z grzybami (listové těsto plněné houbami) 
   7.  kasza z suszonymi grzyba (kroupová kaše se sušenými 

houbami)
   8.  kotleciki z  ryżu z  sosem grzybowym (obalované rýžové 

bochánky s houbovou omáčkou)
   9. makiełki (noky s mákem) 
10.  kutia (kroupy s mákem, medem, rozinkami, mandlemi, 

ořechy a sušenými fíky)
11.  zupa migdałowa (mandlová polévka s ovocem a skořicí) 
12.  kulebiak z kapustą i grzybami (závin se zelím a houbami)

Kapusta z  grochem je velmi staré a  tradiční jídlo, 
vařené ze žlutého hrachu, kysaného zelí a kořeněné bob-
kovým listem, novým kořením a kmínem. Za účelem zpes-
tření monotónní stravy byly do zelí přidávány různé druhy 
přísad, pokrm se ochucoval sádlem, škvarky nebo slaninou. 
Zelí s hráškem chutná skvěle, když se podává teplé jako pří-
loha k masu, ale je také chutné studené. Kapusta z grochem 
se podávala jak na šlechtických panstvích, tak ve venkov-
ských chatách. Toto jídlo bylo oblíbené, protože zelí bylo 
snadno dostupné a konzumovalo se po celý rok. V současné 
době je toto jídlo méně populární, je připravováno spíše 
lokálně, ale způsob přípravy se dědí z generace na generaci. 
Hrášek se zelím se dodnes objevuje na polských stolech jako 
základní štědrovečerní jídlo a rovněž v postní verzi na Veli-
konoce. Rovněž svatební hostina se neobejde bez hrášku 
a zelí.

Barszcz z uszkami je tradiční polskou polévkou podá-
vanou na Vánoce. Skládá se z  červené řepy a  speciálních 
knedlíčků – uszek, které můžou být čímkoliv plněné, nejčas-
těji houbovou nádivkou.

Makiełki je tradiční polský dezert a štědrovečerní jídlo 
připravované hlavně v západním Malopolsku, skládající se 
z nudlí nebo těstovin ve tvaru čtverců běžně známých jako 
łazanki a máku s přídavkem sušeného ovoce.

Kutia je jedno z nejoblíbenějších pokrmů o Vánocích, 
slovanská tradice na štědrovečerním stole. Jedná se o kom-
binaci vařené pšenice a máku s ořechy a sušeným ovocem, 
slazené medem. Při jeho přípravě můžete experimentovat 
a přidávat své oblíbené přísady. Najdete v něm různé sušené 
ovoce. Pro vůni můžete také přidat trochu rumu nebo likéru, 
např. pomerančového. 

Zupa migdałowa je jedna z nejstarších štědrovečerních 
polévek z východního pohraničí Polska, jejíž nejdůležitější 
ingrediencí jsou mandle, dále mléko nebo smetana a volně 
vařená rýže, rozinky (nebo jiné sušené ovoce) a skořice, sla-
zená medem. Přidávala se pro chuť také špetka pravé vanilky. 
Chuť polévky je sladká a velmi jemná. Samozřejmě to byla 
tradice bohatých lidí, kteří si mohli dovolit mandle, chudí 
jedli boršč nebo houbovou polévku. Tato polévka určitě 
potěší děti, které ne vždy mají rádi kořeněný boršč nebo hou-
bovou polévku.

Kulebiak z kapustą i grzybami je štědrovečerní kvas-
nicový závin plněný kysaným zelím a sušenými houbami. 
Je dokonalým doplňkem červeného boršče. Lze připravit 
předem a před podáváním znovu zahřát. Chutná ovšem i stu-
dený, podávaný na závěr večeře.

Velikonoce

Velikonoční triduum je vrcholem celého křesťanského 
liturgického roku. Začíná se na Zelený čtvrtek večer, pokra-
čuje Velkým pátkem, Bílou sobotou, jeho střed tvoří Veli-
konoční vigilie (bohoslužba noci neboli Vzkříšení v sobotu 
večer) a končí se Nedělí Zmrtvýchvstání (též Velikonoční 
neděle nebo Boží hod velikonoční). Velikonoce jsou nejdů-
ležitějším náboženským svátkem. Jejich symbolika se liší 
od akcentů smrti po vzkříšení. V Polsku se tyto slavnosti 
překrývaly s četnými pohanskými a  lidovými zvyky, které 
dostaly později více náboženský charakter.

Velikonoční zvyky

Velikonoce jsou krásné a barevné svátky. Radost ze vzkří-
šení se projevuje prostřednictvím jedinečných velikonočních 
tradic. Bohužel na některé z nich se pomalu zapomíná, ale 
existují místa, kde se stále dodržují. V mnoha polských domác-
nostech začíná oslava v neděli týden před Velikonocemi. Je to 
známá Niedziela Palmowa. V některých oblastech se jí také 
říká Květná neděle (stejně jako u nás) nebo Vrbová neděle. 
Je to poslední neděle v rámci čtyřicetidenního půstu. Tento 
den zahajuje nejdůležitější období Velikonoc – Svatý týden. 
S Květnou nedělí je spojena tradiční polská a litevská sym-
bolická výzdoba tzv. Palma wielkanocna. Tato slavnostní pal-
mová ratolest je „nejdůležitějším atributem“ Květné neděle 
v Polsku. Velikonoční palmy se tradičně připravují na Pope-
leční středu z vrbových větví (s  jehnědy), které slouží jako 
symbolická náhrada za palmové větve. Původ používání 
vrby na výrobu velikonoční palmy lze vysledovat v pohan-
ských náboženstvích, která symbolizovala trvalý život a zno-
vuzrození. Palma wielkanocna může také obsahovat některé 
ozdoby, jako jsou stužky nebo sušené květiny nebo jiné 
rostliny, s  přidruženými blahodárnými účinky. Dekorace 
jsou dlouhé více než 0,5 metru, ale mohou dosáhnout  
až 10 metrů. V Polsku existuje mnoho regionálních variací 
mezi velikonočními palmami [9]. Na jihu země jsou vrbové 
větve různých délek svázány dohromady, někdy také s lísko-
vými větvemi nebo proutím, a jsou zakončeny velkou kyticí 
květin a dalšími dekoracemi, včetně zlatého kříže. V oblasti 
Kurpie na severovýchodě Polska je často celá délka veliko-
noční palmy zdobena květinami. Palmy jsou vysvěceny v kos-
tele. Některé regionální zvyky zahrnují zasazení palmy na pole, 
aby přinášely dobrou úrodu. Pod doškovými střechami bývaly 
položeny palmové větve, aby chránily dům před bleskem a pod 
prahem, aby zahnaly nemoci. Etnografické muzeum v Krakově 
má   ve své sbírce přes 200 velikonočních palem [10]. V minu-
losti byly všechny palmy ručně vyráběny z různých druhů vět-
viček a zdobeny stuhami a květinami z hedvábného papíru. 
V současné době je většina z nich nahrazena hotovými pal-
mami, ale zvyk vyrábět si je sám se v mnoha regionech vrací. 

I v dnešní době se v Polsku v poslední dny před Veliko-
nočním pondělím nezadaní mládenci oblékají jako vojáci, 
aby ochránili Kristův hrob. Při té příležitosti často vyhánějí 
Jidáše, postavu ze slámy, jako připomínku židovské zrady, 
která si žádá náležitého trestu [11]. Během celého velikonoč-
ního týdne se Poláci mnohem více modlí a toto období je pro 
ně velmi důležité.

Tradice pomlázky je stejná jako v Česku. Chlapci chodí od 
domu k domu, stříkají na dívky vodu a dostávají zdobená veli-
konoční vajíčka a trochu jídla. Tomuto polévání se říká śmigus-
dyngus [9, 12]. Dnes se projevuje tento zvyk i ve městech hlavně 
jako žertovné stříkání vody plastovými stříkačkami [13]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_%C4%8Dtvrtek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_p%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_sobota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_vigilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_vigilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slavnost_Zmrtv%C3%BDchvst%C3%A1n%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
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Zdobení vajec 

Jak dlouhá je jejich historie a  jak pronikla zdobená 
vejce do naší kultury? Na rozdíl od všeobecného přesvěd-
čení se zvyk malování vajec nenarodil v Evropě a původně 
nebyl spojen s křesťanskou kulturou. Počátky tohoto dlou-
hého příběhu lze vysledovat už před 5000 lety. Nejstarší veli-
konoční vajíčka pocházejí ze sumerské Mezopotámie, odkud 
ve starověku putovala do všech středomořských zemí. Veli-
konoční vajíčka byla vytvářena jak během Římské říše, tak 
ve starověké Číně a Egyptě. Dokonce i australští domorodci 
zdobili pštrosí vejce. Peršané tuto tradici přinesli do Evropy. 
O zdobení vajec v dobách římské říše se zmiňují již římský 
básník Ovidius či římský spisovatel a právník Plinius mladší. 
V Polsku se první velikonoční vajíčka vyráběla v 10. století. 
Byly objeveny v Ostrówku v Opolí. Zpočátku hrály důležitou 
roli v lidové kultuře, kde symbolizovaly zdraví, lásku a život, 
chránily také před zlem. Teprve později, s přijetím křesťan-
ství, se staly důležitými velikonočními symboly a začaly být 
spojovány s Pánovým vzkříšením [14]. 

Stejně jako u nás i v Polsku se zdobí dekorativně vejce 
mnoha různými způsoby. Rozlišují se tzv. Kraszanki – vysky-
tující se hlavně v severní části Polska. Jejich název pochází ze 
slova krasić, čili zbarvit. Vejce se vaří ve vývarech z cibulové 
skořápky, dubové kůry, ořechové skořápky, šťávy z červené 
řepy, listů červeného zelí nebo mladých výhonků žita. Po usu-
šení vajec se do nich ostrým nožem vryjí vzory. V Krakově 
a Łowiczi je populární zvyk zdobení vajec barevnými papíro-
vými výřezy. V regionech Opole, Kurpie, Lublin a Białystok 
vládnou jednobarevná velikonoční vejce, při jejichž zdobení 
se používá vosková technika známá i u nás. Region Białystok 
je známý pro své mnohobarevná velikonoční vejce zdobená 
rovněž touto voskovou technikou, ale vosk se z vajec odstra-
ňuje postupně a po následném barvení se na nich objevují 
nové barvy. V oblasti Kurpie, Puszcza Biała (název pro les, 
který je součástí Mazovské nížiny) a v západním Podlasí jsou 
vejce nazývané oklejanki zdobené pokrytím bílým jádrem 
síťoviny z rákosovité rostliny zvané Skřípinec jezerní nebo 
z divokých šeříků. Jsou doplněny jasnými vlněnými nitěmi 
nebo miniaturními barevnými výřezy z lesklého papíru, které 
jim dodávají originální texturu. Tato technika zdobení jezerní 
síťovinou, lidově u nás šáší, se používá v řadě regionů i u nás 
[15]. 

Podle tradice bylo zdobení vajec úkolem ženy. Muži 
neměli vstup do místnosti s vejci povolen. S velikonočními 
vejci je spojen také další zvyk – walatka. Spočíval v poklepá-
vání na špičky vajec nebo v házení kraslic na stůl tak, aby se 
srazily. Vítězem se stává ten, jehož vejce rozbilo soupeřovo 
velikonoční vajíčko [16]. 

Velký pátek

Také Velký pátek zahrnuje v Polsku řadu regionálních 
tradic. Nejzajímavější z nich je v regionu Kujavsko (polsky 
Kujawy – svébytný etnografický a etnolingvistický region na 
západ od Varšavy), která zahrnuje pořádání pohřbu kyselé 
žitné polévky a  zavěšení sledě vyřezaného ze dřeva nebo 
z lepenky na vrbu [13]. Byla to rozloučení s monotónními 
jídly konzumovanými během půstu. Během půstu se nejedlo 
maso, ale ani mléčné výrobky a cukr. Na stole v době půstu 
nejčastěji přistála hlavně kyselá žitná polévka a sledě, kterých 
měl již každý před Velikonocemi dost. Po tomto rozloučení 
začaly ženy v domácnosti připravovat velikonoční pokrmy. 
Patří mezi ně klobásy, uzené šunky, červená řepa s křenem, 

sladký jitrocel, mazurky, medové koláče, velikonoční houby, 
makový dort, koláče a tvarohové koláče serniky [12]. 

Tłusty czwartek a koblihy

Velikonoční svátky nutně zahrnovaly přípravu koblih 
polsky nazývaných pączki, smažených na sádle nebo 
podlouhlých křehkých sušenek polsky nazývaných chrust 
neboli faworki. V Horním Slezsku jsou koblihy známé jako 
kreple [17]. 

Čtyřicetidenní půst patří k velikonočním tradicím. Je 
to doba střídmého života a přípravy na Velikonoce. Západní 
křesťané se postí čtyřicet dní, půst začíná Popeleční středou, 
hned po Masopustním úterý, a půst vrcholí Svatým týdnem, 
tedy posledním týdnem před Velikonocemi. Obvykle se kob-
lihy jedly během takzvaného masopustního karnevalu, během 
něhož si dovolili být lidé svobodnější než obvykle, časté bylo 
obžerství u bohatě prostřených stolů a opilost (mastné kob-
lihy byly „zapíjeny“ silným alkoholem). Lidé se takto připra-
vovali na dlouhé čtyřicetidenní období půstu. Pieter Bruegel, 
vlámský malíř považovaný za nejvýznamnějšího nizozem-
ského malíře 16. století, malující žánrové obrazy ze selského 
života ve svém slavném obraze „Boj mezi masopustem 
a půstem“, ukazoval scénu, ve které na pravé straně plátna, 
symbolizujícího půst, můžete na vodě vidět preclíky, různé 
slané koláče a koblihy, tj. koláče smažené na tuku [17]. 

V  Polsku byly dříve koblihy luxusním pokrmem, ne 
nutně sladkým. V kuchařské knize „Modzie bardzo dobrej 
smażenia różnych konfektów“ ze 17. století najdete recepty 
na koblihy s  ostře pikantní, kořeněnou náplní. Zpočátku 
byly koblihy dokonce plněné i  slaninou. Později se uvnitř 
skrýval v náplni arašíd nebo mandle a věřilo se, že kdo ho 
najde, bude si užívat hojnosti a prosperity. Koblihy plněné 
kouskem sádla nebo klobásy znali již staří Římané, ale až 
obyvatelé arabských zemí přišli s nápadem přidat do nich 
sladkou náplň. Až později, v 17. století, se kobliha stala popu-
lární jako cukrářský výrobek. Ve stejném období se začalo při 
výrobě koblih používat droždí, což jim dodávalo kulatý tvar. 
Samotné slovo kobliha je velmi starý výraz převzatý z před-
slovanského jazyka. Geneze názvu koblihy je možné hledat 
pravděpodobně ve tvaru kulaté baculaté pochoutky. Koblihy, 
které jíme, připomínají, z čeho květiny kvetou, tedy v bota-
nickém smyslu jsou koblihy pupeny na stromě [17]. 

Tzv. „Tlustý čtvrtek“ tradičně zahajoval poslední, nej-
bláznivější týden masopustu – staropolský karneval. Během 
karnevalu byly ozdobou rolnického stolu kaše s vepřovými 
škvarky – odtud název „Tučný čtvrtek“ [17, 19]. Tlustý čtvrtek 
je pohyblivý svátek. Jeho datum závisí na velikonočním datu 
v daném roce. Tento den oslavovaly všechny sociální vrstvy. 
Ve všech domech se stoly kymácely pod tíhou talířů tuč-
ného jídla, lidé jedli slaninu, maso vařené ve vývaru, klobásu 
plněnou česnekem, slaninou a kaši se zelím a škvarky. Říkalo 
se, že musíte jíst tolik různých pochoutek „kolikrát kočka 
pohne ocasem“, to znamená mnohokrát. Bez ohledu na soci-
ální postavení byly v tento den nejdůležitější sladké a mastné 
pochoutky: palačinky, koblihy, faworki a různé koláče [17].

S Tlustým čtvrtkem se pojí různá přísloví. Jedno z nich 
říká, že „Kto w tłusty czwartek nie zje pączków kopy, temu 
myszy zjedzą pole i będzie miał pustki w stodole“ („Kdo na 
tučný čtvrtek nesní koblih kupy, tomu myši snědí pole a bude 
mít prázdno ve stodole“). I dnes tedy Poláci tento den neo-
pomenou sníst alespoň jednu koblihu, protože věří, že jim 
přinese celý rok hojnost a dostatek jídla, a ve všech prodej-
nách s potravinami najdete v tento den nepřebernou nabídku 
koblih s rozličnými sladkými náplněmi.

Požehnání jídla

Jednou z nejdůležitějších velikonočních tradic v Polsku 
je požehnání jídla (święcone) na Zelenou sobotu [4]. Pro Slo-
vany byl tento pohanský zvyk tak důležitý, že se křesťanská 
církev rozhodla jej připojit k  velikonočním tradicím. Na 
počátku tradice chodili kněží do domů a žehnali velikonoční 
pokrmy, později obyvatelé nosili košíky s veškerým přichys-
taným jídlem přímo do kostela. Každý košík na požehnání 
měl obsahovat vejce, chléb, klobásu nebo uzeniny, sůl, jehně, 
křen a velikonoční dort. Podle tradice obsahoval košík za sta-
rých časů všechny výrobky, které se konzumovaly při veli-
konoční snídani. V  některých regionech byla hotová jídla 
rozložena před domy nebo kaple na stoly pokryté bílými 
ubrusy [19].

V dnešní době je obsah košíku symbolický. Košíky obsa-
hují bílý ubrousek a snítku zimostráze zosobňující naději 
ve Zmrtvýchvstání. Doprostřed koše se vkládá máslová či 
cukrová figurka beránka představujícího nevinného Ježíše, 
který se obětoval, dále malý křížek a nápis haleluja. Dále se 
do košíku vkládají doma zdobená vejce jako symbol nového 
života, křen jako symbol kyselé pachuti utrpení Páně, sůl jako 
ingredience nezbytná pro život, koláč a chléb jako tělo Páně. 
Často v košíku najdeme i šunku a uzené klobásy pro zdraví 
a plodnost [20, 22]. Typickou surovinou, která nesmí chybět 
v  košíku pokrmů k  posvěcení, je křen, který je symbolem 
zdraví, ale také utrpení. Znamená to, že si lidé mají připo-
mínat, že Kristus trpěl na kříži. Ve specifických regionech, 
kde se hojně rybaří, je zvykem nechat si vysvětit i kus ryby, 
v regionu milovníků sýra, který je spíše na jihu, mít v košíku 
kus sýra [19]. 

Věděli jste, že od Květné neděle do Velikonoc bylo zaká-
záno pečení chleba? Porušení této tradice by mohlo způ-
sobit selhání úrody v celé vesnici. Neposlušná hostitelka byla 
potrestána tím, že ona i její hrnce byly hozeny do nedalekého 
vodního toku [21]. 

Velikonoční pokrmy

West [2] uvádí, že striktní dodržování půstu před Veli-
konocemi se promítá do následných velikonočních hostin, 
které jsou chystány ve velkém množství. Všechny masové 
pokrmy zakázané v posledních čtyřiceti dnech se poté obje-
vují na velikonočním menu spolu s dalšími ingrediencemi. 
Velikonoční oběd se podává v poledne, přičemž velké množ-
ství pokrmů se připraví již na Velikonoční pátek a  Bílou 
sobotu. Vše je poté chlazeno, kromě boršče, aby se dal rychle 
ohřát po návštěvě kostela na Velikonoční neděli. Na veliko-
nočním stole musí být polévky. Většina Poláků spojuje Veli-
konoce s kyselou žitnou polévkou a bílým borščem, ale často 
se připravuje také křenová polévka [11]. Podle tradice by měl 
být velikonoční stůl pokryt bílým ubrusem a zdoben řeřichou, 
která je symbolem vitality a nového života. Další tradiční spe-
cialitou Polska je plněný moučník mazurek nebo tvarohový 
dort sernik wielkanocny. Na rozdíl od vánočních svátků se na 
Velikonoce může konzumovat alkohol, po ukončení čtyřiceti- 
denního půstu [22]. 

Mazurek
Většina lidí ví, že mazurka (polsky mazurek) je polský 

lidový tanec obvykle živého tempa v třídobém taktu a také 
hudební skladba stejného rytmu. Polské slovo Mazurek je 
označení pro vrabce, ale také pro osobu pocházející z Mazuru 
(polsky Mazovsko známé jako Mazowsze) v  severním 

středním Polsku. A je tak rovněž pojmenováno pečivo oblí-
bené na Velikonoce. Plochý polský dort vyrobený z různých 
základů a polev, často až filigránsky zdobený. Spekuluje se, 
že mazurek byl inspirován sladkými tureckými dezerty, které 
se do Polska dostaly cestou obchodu s kořením z Turecka na 
počátku 17. století, ale jeho původ je nejistý [24]. 

Druhy tohoto sladkého pečiva jsou zdánlivě nekonečné 
a liší se od regionu k regionu a od rodiny k rodině. Dá se říct, 
že kolik existuje domácích kuchařek a cukrářů, tolik existuje 
receptů. Mohou být vyrobeny z kvasnicových těst, křehkých 
těstovin (používaných na kruche koláče Polskie), lístkových 
těst nebo vrstvený z oplatků. Těsto se peče na plochém, obdél-
níkovém plechu. Při ukládání na plech před pečením je třeba 
dohlédnout, aby nebyla vrstva těsta příliš silná, jelikož spo-
lečným rysem všech mazurek je těsto ne vyšší než 1 palec 
na výšku. Některá těsta jsou mandlová nebo čokoládová. 
Toppingové polevy a zdobení jsou ohromující – mandlová 
pasta, sušené či kandované ovoce, čerstvé ovoce, ořechy, 
pusinky, maková pasta, cukrářský krém, marcipán, ovšem 
některé mazurky jsou naopak velmi jednoduché a prosté. 
Nejoblíbenější mazurek je pravděpodobně královský, tedy 
křehký dort se spoustou mandlí zalitý polevou z domácího 
džemu. Mnoho polských domácností také připravuje oře-
chovou mazurku s pusinkami nebo s čokoládou. Zdobení 
mazurku je vždy věnována velká pozornost, tak aby hotový 
zdobil bohatě prostřený stůl (obr. 1).

Svatý týden, období od Květné neděle do Velikonoční 
neděle, je v polské domácnosti rušný, podle tradice se inte-
riér a  exteriér domu čistí shora dolů. Z  důvodu zahlcení 
hospodyněk domácími pracemi se velikonoční dezerty při-
rozeně změnily na ty, které se daly připravit s dostatečným 
předstihem před Velikonoční nedělí, aniž by se kazily či 
tvrdly. Mazurek, často vyrobený z přebytečného množství 
sušeného ovoce, aby zůstal vláčný, podávaný po 40 dnech 
půstu, byl proto velmi sladký. Na povrchu dortu jsou často 
vyobrazeny větvičky kočičí vrby (v Polsku populární symbol 
jara) vyrobené z  marcipánu nebo čokoládových lupínků 
a mandlí [23]. 

Obr. 1 Mazurek  Foto: Šustová, 2021
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Jako zajímavost je možné uvést, že rovněž Rusové při-
pravují a  mají v  oblibě mazurki, ale od polské podoby se 
mohou úplně lišit. Často se vyrábějí z lískových oříšků nebo 
moučky, a jsou tedy bezlepkové [24]. 

Pascha wielkanocna
Mazurky jsou symbolem Velikonoc, zejména mezi 

dezerty. Stojí však za to vyzkoušet i jiná jídla – mezi nimi je 
Pascha, která má originální lahodnou sladkou a krémovou 
chuť a velmi zajímavou historii. Pascha má tvar kužele, který 
má symbolizovat Kristův hrob [21]. Tento pokrm přišel do 
Polska z východu a je tradičním produktem ruské nebo ukra-
jinské kuchyně. Měl by být připraven podle symboliky pouze 
jednou za rok, přesně na Velikonoce. Suroviny používané 
k přípravě tradiční Paschy jsou také z hlediska symboliky 
velmi důležité. Základními produkty jsou v tomto případě 
mléko, tučná smetana a vejce, znamenající jarní oživení pří-
rody a v křesťanství znovuzrození. Dále se v receptu používá 
cukr, který byl kdysi luxusním zbožím, a sušené ovoce, které 
bylo spojováno s prosperitou a bohatstvím.

Příprava dezertu Paschy začíná nejdříve uvařením 
„sýru“ z mléka, smetany a vajec tak, že se do vařícího mléka 
se lžičkou citronové šťávy vmíchá smetana s rozšlehanými 
vejci. Poté již nemícháme, jen necháme na mírném ohni asi 
30 minut velmi lehce zahřívat. Uprostřed se vytvoří sraže-
nina a poté celou hmotu necháme vychladnout. Následně se 
pomalu nalije obsah sýrového hrnce na jemné sítko přecedit. 
Měkké máslo se vyšlehá s práškovým cukrem, po lžících se 
přidává „sýr“. Do hmoty lze přidat rovněž sušené ovoce, 
např. pomerančovou kůru nebo mandlové vločky, rozinky, 
nasekané ořechy. Zpracovaná hmota se přeloží do nádoby 
vyložené průhlednou fólií (nejlépe když je Pascha vysoká) 
a musí přes noc v lednici vychladnout. Před podáváním se 
ozdobí sušeným ovocem a ořechy (obr. 2).

Faworki
Faworki (chrusty) jsou typické pro střední a východní 

Evropu. Jedná se o křupavé, sladké, smažené sušenky, stejně 
jako koblihy (obr. 3 a 4). Jejich jméno pochází z francouz-
ského jazyka a je spojeno s rytířským zvykem. Samotná forma 
„faworki“ funguje v  jazyce ve vztahu ke kokardě – stuze, 
kterou původně nosili rytíři a obdrželi ji jako projev přízně 
od ženy [23]. 

Slovo chrusty nebo také zdrobněle chruściki (křupavý), 
pocházející z východního polského pohraničí, odkazuje na 
křehkost těchto smažených sušenek, které stejně jako suché 
větvičky, když se lámou, mají při jídle praskat a křupat. Tento 
název pravděpodobně pochází z běloruského a Vilniusského 
slova chrustać, což znamená jíst křupavě. Až donedávna bylo 
ve Slezsku na Nový rok populární přivítat hosty (rodinu, 
přátele) s přáním prosperity tím, že na stolech vždy domi-
noval chrustek. V současné době neexistuje regionální dife-
renciace, pokud jde o používání názvu chrusty nebo faworki. 
Dnes je však již polské obyvatelstvo díky předchozím létům 
migrace promíchané, a tak obě jména se používají po celé 
zemi [17, 23]. 

Tato pochoutka je známá nejen v  Polsku, ale také 
v  Německu, kde se jí říká Liebesschleifen a  Raderkuchen, 

 Obr. 2 Pascha wielkanocna  Foto: Šustová, 2021

Obr. 3 Faworki  Foto: Šustová, 2021

a  dokonce i  ve Spojených státech jako „andělská křídla“. 
U nás se připravuje podobné pečivo, v některých regionech 
známe jako „Boží milosti“.

Těsto na faworki se připravuje z mouky hnětené se sme-
tanou a  velkým množství vaječných žloutků s  přídavkem 
alkoholu. Nezbytným krokem je „tlučení“ těsta tak, aby se do 
něj dostalo co nejvíce vzduchu a hotové pečivo bylo po usma-
žení křehké a křupavé. V některých domácnostech se hotové 
těsto stáčí do složitějších tvarů, připomínajících růže, a po 
usmažení a pocukrování se podávají pod názvem róże karna-
wałowe [17, 23]. 

Jednotlivé způsoby a zvyky slavení Velikonoc včetně 
přípravy pokrmů se liší nejen v  jednotlivých regionech 
Polska. Také v samostatných rodinách, kde se rodinné tra-
dice předávají z generace na generaci, a především v posled-
ních letech, kdy se opět zvyšuje zájem o dodržování těchto 
zvyklostí.
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Trvanlivé tepelně 
neopracované 
fermentované 

masné výrobky 
– magie jejich 

fermentace

Ing. JOSEF BALÁŠ, Ph.D., 
area sales manager CZ&SK&HU 

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o. 

Věděli jste, že přibližně třetina všech potravin, které si kaž- 
dý den užíváme, by bez fermentace jednoduše neexisto-

vala?
Každá komunita na světě má své tradiční pokrmy, které 

se spoléhají na pomoc dobrých bakterií – drobných mik-
robů, díky nimž je jídlo stravitelnější, bezpečnější, chutnější 
a trvanlivější. Češi mají pivo; Německo má své zelí, nakládané 
okurky a preclíky z kvásku; Francouzi milují svůj sýr a víno; 
Švýcaři mají svůj děravý sýr; salám a  zelené stolní olivy 
pocházejí z Itálie; Turci přísahají na slaný jogurtový nápoj 
zvaný ayran. Existuje ještě mnoho, mnoho příkladů z asijské 
kuchyně: sójová omáčka, korejské kimči, kombucha, miso 
polévka. Indové mají lassi a Afričané fufu – seznam je neko-
nečný. 

Žádná z těchto lahůdek by nebyla, kdyby nebylo mik-
robů. Ve všech těchto potravinách fungují dobré bakterie růz-
nými způsoby a mají zásadní vliv na jejich charakteristické 
vlastnosti, jako jsou chuť, struktura, vzhled a prodloužená 
trvanlivost.

Výroba trvanlivých fermentovaných masných výrobků 
(TFMV) je velmi zjednodušeně přeměna nestabilní suro-
viny – masa a sádla – na produkt s  intenzivní chutí, vůní 
a  specifickým vzhledem, který navíc dlouho vydrží. A  to 
nikoliv za pomoci tepelného opracování, ale díky schopnosti 

mikroorganismů fermentovat. Využívá se i dalších přízni-
vých účinků kulturních mikroorganismů na zušlechťování 
výrobků. Ty jsou historicky známé od biblických let.

Jak zajímavé a zvláštní jsou paradoxy našeho řemesla. 
Pouhé tisíce mikroorganismů v potravinách mohou škodit. 
Ale miliardy živých organismů ve fermentovaných salámech, 
klobásách, pršutech a baconech a jinde nám pomáhají. 

Ve svém bestselleru „Gut – the inside story of our 
body’s most underrated organ“ to shrnula Giulia Endersová 
do tohoto nádherného citátu:

„Užitečné bakterie jsou důležitou součástí našeho života 
a jsme jimi neustále obklopeni a pokryti. Naši předkové neměli 
tušení o jejich přítomnosti, ale intuitivně udělali správnou věc: 
chránili své jídlo před bakteriemi, které ho zničí, předáním do 
péče dobrým bakteriím. Jinými slovy, ke konzervování potravin 
používali bakterie.“ 

Zatímco za starých časů kvašení probíhalo náhodně 
a s malou kontrolou, dnes můžeme díky našemu pokroku ve 
vědě přidávat dobré bakterie jako přísadu při výrobě potravin 
a vždy zajistit spolehlivou a konzistentní kvalitu.

Navzdory vědeckému pokroku si však proces fermen-
tace masa stále uchoval určitou míru své původní fascinace. 
Ve své knize „Umění výroby fermentovaných výrobků“ to 
Stanley a Adam Marianski upřesňují, když říkají: „Naučte 
se, jak s  některými bakteriemi pracovat a  jak potlačovat ty 

nežádoucí. Koneckonců, to ony, a ne vy fermentují klobásu, 
vy proces jen řídíte. Výroba fermentovaných produktů je kom-
binací umění řemeslníka a neviditelné magie těchto bakterií.“

Ale k TFMV. Ještě dobře si pamatuji dobu, když jsem jako 
nováček nastoupil „mistrovat“ do masné výroby. Měl jsem to 
štěstí, že jsem si prošel „kolečko“ celým závodem a mimo jiné 
s údivem sledoval ten zázrak v sušárnách. Všechno je tu jinak, 
samostatná skupina lidí, v kutru žádná spojka, dílo se sype 
a je zmrzlé, sypou do toho nějaké potvory, sůl se dává až na 
konec míchání, ta vůně kouře ze všech komor a mistr, pouze 
pro sušárny, vyhání lidi, co tam nepracují. A navíc, plánujte 
si objednávky měsíc dopředu, když normálně vyrábíte téměř 
ze dne na den!

Výroba trvanlivých fermentů je opravdu specifická. 
Technologické procesy jsou občas i opačné než u výrobků 
tepelně opracovaných. Nežádoucí mikroorganismy nelze 
eliminovat vařením 10 minut na 70 °C. Využívá se tedy 
jiných metod – účinku kyseliny mléčné produkované „dob-
rými bakteriemi“, tj. snížením pH – okyselením, v kombi-
naci s obsahem soli a samozřejmě vysušením, a tedy snížením 
aktivity vody. Okyselíme, vysušíme, během toho vyzrajeme 
a je to. Není prostor pro chyby.

Výrobek velmi ovlivňuje kvalita výrobní suroviny. 
Původní bakteriální flóra masa je velmi rozmanitá. Jde 
o mikroorganismy, které se tam nechtěně dostanou během 
porážky, přepravy a přípravy masa. Složení této bakteriální 
flóry je ovlivněno zpracováním a skladováním masa předtím, 
než je použito k výrobě. V surovině, ať se nám to líbí nebo 
nelíbí, máme při navažování suroviny vždy až statisíce růz-
ných mikroorganismů v každém gramu! A je to neuvěřitelný 
mix různých druhů, zvláště v dnešní době, kdy je standardem 
převoz masa z  jatek na bourárny a potom další přesun do 
výroben. V současné době již není nutnou potřebou modlit 
se k vyšší moci nebo doufat v magickou milost a nemilost 
nechtěných endogenních „kazících“ bakterií. 

Dnes už víme, jakou roli má mikrobiální ekosystém 
jakožto ukazatel kvality potravin, a cílené používání kultur 

nahradilo pouhou náhodu. Vybrané, bezpečné a schválené 
kultury v  mnoha ohledech přispívají k  jedinečným vlast-
nostem finálního výrobku, zajistí mu čistou chuť, neměnnou 
konzistenci a stabilní vybarvení. Pomáhají udržet stálou kva-
litu a bezpečnost fermentovaných masných výrobků – každý 
den!

Pracuje se s masem, krásnou surovinou, která, ač ji 
standardizujeme, bývá nestabilní a proměnlivá. To nejsou 
hřebíky! Provozy jsou téměř aseptické, a přesto se neubrá-
níme vlivům prostředí v průběhu roku. Tak proč nevyužít 
přírodu jako pomocníka? Staří mistři to tak dělali a stále 
dělají.

Výhody používání tzv. startovacích kultur při výrobě 
tepelně neopracovaných fermentovaných salámů jsou nezpo-
chybnitelné. Pro zákazníky i pro výrobce přinášejí mnoho 
pozitiv v  oblasti stability výrobku, rychlosti fermentace, 
trvanlivosti, kvality zrnění a také barvy. V současné době jsou 
prospěšné a pro výrobce zajímavé kultury vyráběné za neuvě-
řitelných hygienických podmínek, díky kterým lze u výrobku 
pokaždé dosáhnout požadovaného acidifikačního, chuťo-
vého a barveného profilu!

Výrobci kultur a výrobků využívají různé druhy mikro- 
organismů (Lactobacillus, Pediococcus, Staphylococcus, pří-
padně kvasinky), které v závislosti na jejich kombinaci dávají 
vzniku tradičním výrobkům s pomalým okyselením, nebo 
naopak výrobkům s jemnou a hladkou chutí a rychlým okyse-
lením pro zajištění větší bezpečnosti potravin. Existují verze 
kultur s dodatečnými vlastnostmi chránícími proti Listeria 
monocytogenes, případně schopnostmi potlačit růst pato-
genních mikroorganismů a bakterií způsobujících kažení. 
Výrobky jsou dodávány ve formě lyofilizované (skladování 
při teplotě -18 °C) a výjimečně ve formě hluboce zamraže-
ných pelet (skladování při teplotě -50 °C). Využití jednotli-
vých druhů ukazuje graf 1.

Dnešním trendem je velmi rychlé fermentování. Po 
naražení okyselujeme už za 12 hodin pod pH 5,3, pracuje 
se s kombinací více druhů bakterií mléčného kvašení tak, 

Graf 1  Neviditelná magie prováděná bakteriemi!
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Lactobacillus sakei

Lactobacillus curvatus 
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aby výsledná chuť výrobku byla lahodná, příjemná i  přes 
relativně nízké pH. Pro kvalitní fermentaci jsou vybírány 
bakterie mléčného kvašení rodu Lactobacillus (pro teploty 
fermentace 20–30 °C) a Pediococcus (pro teploty fermentace 
30–45 °C).

Snížení hodnoty pH a čas, který je potřebný k dosažení 
nejnižší hodnoty pH, přímo ovlivňuje typ a množství cukru. 
Jednoduché cukry, například glukóza, jsou jednoduše zužit-
kovány všemi bakteriemi mléčného kvašení, zatímco složi-
tější cukry, například laktóza nebo maltóza, se nefermentují 
tak snadno. Je prokázáno, že zvyšující se koncentrace glu-
kózy nad 0,15 % obecně nemá vliv na tempo tvorby kyse-
liny mléčné (tj. sklon pH-křivky), ale pouze na rozsah snížení 
pH. Koncová hodnota pH ale také závisí na množství bakterií 
mléčného kvašení a na jejich citlivosti k nízké hodnotě pH 
a snížení aktivity. 

Rychlejšímu snížení hodnoty pH pomůže navýšení tep-
loty. Bylo zjištěno, že pokud se teplota zvýší o 5 °C, rych-
lost tvorby kyselin se zhruba zdvojnásobí. Ke zvýšení tvorby 
kyselin dochází kvůli zrychlenému toku skrz enzymatický 
proces, který mění cukr na kyselinu mléčnou.

Vliv množství glukózy a teploty na snížení hodnoty pH 
vyvolaný tradiční fermentační kulturou (graf 2) a rychlou 
fermentační kulturou (graf 3). 

Použití stafylokoků vychází z jejich vlastností, kdy některé 
druhy pracují již při nižších teplotách a jiné druhy naopak začí-
nají být aktivní až později. Bakterie rodu Staphylococcus jsou 
schopné snížit jak množství dusičnanů, tak i dusitanů. Mají 
různé enzymatické aktivity, které jsou důležité pro tvorbu 
chuti suchých fermentovaných výrobků. Konkrétně jde o akti-
vitu katalázy, lipolytickou a proteolytickou aktivitu a vysokou 
schopnost degradovat aminokyseliny a mastné kyseliny na 
různé druhy aromatických látek. Musí být dodáno dostatečné 
množství (106–107 KTJ/g), přestože mikroorganismy při 
nízkém pH již nerostou, pořád jsou metabolicky aktivní.

Nezůstávejme jen u výše zmíněných druhů, v dnešní době 
se stále více používají startovací kultury obsahující tři a více 
jednotlivých kmenů. Využívají se mj. kvasinky. Enzymy produ-
kované během zrání mají důležitý vliv na rozvoj chuti. Rozklá-
dají peroxidy a spotřebovávají jak mléčné, tak i octové kyseliny 
a tím během doby zrání zvyšují hodnotu pH neboli zjemňují 
a zakulacují chuť a vůni výrobku. Stejně jako kvasinky fungují 
i plísně, nejvíce se využívá rod Penicillium, ale ty se na rozdíl od 
všech ostatních startovacích kultur aplikují na povrch výrobků.

I přes všechna hygienická opatření v provozech existuje 
riziko, že některé patogenní bakterie mohou přežít výrobu 
fermentovaných produktů, a to navzdory těžkým překážkám 
– obsah soli, okyselení a snížení vlhkosti výrobku. Nejprav-
děpodobnějším důvodem je jejich nezvykle vysoké počáteční 
množství v surovině. Zde se nabízí použití dalších bakteriál- 
ních kmenů, které výrobky ochrání, zejména před nebez-
pečím Listeria monocytogenes. Speciálně vybrané kmeny 
produkují bílkovinné látky, které zničí buněčnou membránu 
listerií, a tedy i jejich výskyt.

Jak již bylo psáno, produkce trvanlivých fermentova-
ných výrobků je velmi specifická. Nelze opomenout ani další 
technologické faktory, které je třeba nastavit a kontrolovat 
– obsah soli, koření, vlhkost v komorách, aktivitu vody, kou-
ření povrchu či na druhou stranu zaplísnění povrchu. I každý 
výrobek v  rámci TFMV má svoje specifika. A zkušenosti? 
Choďte si po ulici, tam je prostě nenajdete.

Čest a chvála těm, kteří to umí, dělají to dobře, baví je to 
a předávají to dál!

Kontakt na autora: czjoba@chr-hansen.com 

Historické okénko:

Českou historii otvíráme v  roce 1973, kdy byla 
výroba běžných uzenářských výrobků postupně zasta-
vena a  začal se rozvíjet nový obor masné výroby – 
trvanlivé fermentované masné výrobky. Vyhlášeným 
odborníkem na tepelně neopracované masné výrobky 
se stal v Polici nad Metují, a tím i pro celou republiku 
Vendelín Kulich, který ve spolupráci s  Výzkumným 
ústavem masného průmyslu začal v období 1974–1976 
vyvíjet trvanlivý salám „s českou chutí“ podobný uhe-
ráku a německým salámům.

V roce 1977 byla zahájena výroba Poličanu, jehož 
název byl odvozen od Police nad Metují a který byl velice 
oblíbený, proto se stal součástí sortimentu „nesehna-
telných“ podpultových masných výrobků. Poličan se 
zároveň stal zdrojem, z něhož se kultivovaly první star-
tovací kultury. Ty jsou dodnes nezbytnou součástí tech-
nologie fermentovaných masných výrobků. Prvním 
z nich byl Herkules. Později ho následovaly další, dnes už 
známé salámy, jako Paprikáš, Lovecký salám a další, což 
byly první trvanlivé fermentované masné výrobky svého 
druhu v tehdejším ČSSR. Dalšími závody byly Studená 
a Kroměříž a postupně se přidávali další výrobci.
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Oleje a maziva  
pro strojní 

vybavení 
potravinářské 

výroby
Ing. VÁCLAV MIŠKOVSKý,  
Distributor Lubes Engineer  

Maier & Korduletsch Maziva

Když jsem byl osloven, abych zpracoval článek pro váš od-
borný časopis, řekl jsem si, že by to mohla být „brnkač-

ka“, ale znáte to, když si člověk myslí, že to půjde lehce, na-
jednou si uvědomí, že to zas tak jednoduché není. Ono totiž 
vybrat ty představitele maziv z  produkce světově proslulé 
společnosti ExxonMobil, kterou má naše společnost Maier 
& Korduletsch Maziva k. s. čest zastupovat a které jsou ur-
čeny k  použití v  potravinářském průmyslu, je sice celkem 
jednoduché, ale stručně je popsat zas tak jednoduché není. 
Máme jich celou řadu (olejů i  plastických maziv a  sprejů), 
které jsou certifikované podle NSF a které jsou vhodné pro 
různé aplikace. Aby to nebyl jen suchý výtah z katalogu, do-
volte mi vždy několik poznámek k jednotlivým druhům, pro 
které experti ExxonMobil namíchali, nebo lépe řečeno sesta-
vili složení oleje tak, aby splňoval nejen podmínku zdravot-
ní nezávadnosti při náhodném styku s potravinami, ale aby 
též splňoval to, co má každé mazivo umět – snižovat tření, 
a tím i energetickou náročnost, odvádět teplo z místa doty-
ku, odvádět nečistoty nebo úsady, chránit proti korozi a plnit 
i funkci těsnící. 

A ještě, než se do toho pustíme, dovolte mi jen opravdu 
malou a  možná i  pro někoho nudnou odbočku do oblasti 
základních informací o mazivech. Jak jistě víte, oleje a maziva 
obecně jsou složena ze základových olejů a přísad. Zákla-
dové oleje jsou buď minerální, nebo syntetické. Ty minerální 
jsou produktem rafinace ze základní suroviny, kterou je ropa. 
Ty syntetické vzniknou tak, že se jiný zdroj uhlovodíkových 
sloučenin „rozebere a zase složí“ a vznikne základový synte-
tický olej, který má v různých ohledech jiné a pro dané účely 
lepší vlastnosti a schopnosti než minerální olej. Další složkou 
oleje jsou aditiva – složité chemické sloučeniny, které zajiš-
ťují např. tekutost při nízkých teplotách, lepší odolnost proti 
oxidaci a stárnutí, lepší čisticí schopnosti atd. U plastických 
maziv k tomu ještě patří i zahušťovadlo, které zajistí, aby olej, 
který je v mazivu obsažen, zůstal tam, kde má. To zmiňuji 
hlavně proto, abych mohl zdůraznit, že drtivá většina maziv 
ExxonMobil pro potravinářský průmysl je postavena právě 
na unikátních vlastnostech syntetických olejů. Ono to totiž 
není s těmi syntetickými základovými oleji tak jednoduché 
(něco za něco), ony jsou hodně citlivé na to, jaká aditiva se 
do nich používají. A tady se ukazuje právě výhoda dlouhole-
tých zkušeností a investic do vývoje a výzkumu společnosti 
ExxonMobil, jejichž výsledkem jsou dokonale vyvážená syn-
tetická maziva právě pro potravinářský průmysl, která fun-
gují i v těch nejnáročnějších podmínkách. 

ExxonMobil vyrábí a naše společnost distribuuje násle-
dující druhy olejů, které jsou svým složením určené pro 
potravinářské provozy:

Oleje řady Mobil SHC Cibus 

Produkty řady Mobil SHC Cibus představují výjimečně 
účinné oleje různých viskozitních tříd pro hydraulická zaří-
zení, kompresory, převody a ložiska – pestrá paleta použití, 
že? Jejich složení poskytuje výjimečnou ochranu zařízení, 
dlouhou životnost a  bezproblémový provoz v  potravinář-
ském a obalovém průmyslu. Tato maziva jsou složena ze syn-
tetických základových olejů a aditiv schválených FDA a NSF. 
Kombinace přirozeně vysokých viskozitních indexů1 a paten-
tované směsi aditiv umožňuje olejům řady Mobil SHC Cibus 
poskytovat výjimečný výkon v širokém spektru aplikací při 
vysokých a nízkých teplotách, vysokém zatížení a také v apli-
kacích, kde dochází k  značnému vymývání vodou, a  tím 
výrazně převyšují schopnosti běžných minerálních olejů.

Maziva řady Mobil SHC Cibus jsou registrována jako 
produkty NSF třídy H1 a také jsou v souladu s požadavky 
normy 21 CFR 178.3570 Úřadu pro správu potravin a léčiv 
FDA (USA) pro aplikace olejů v potravinářském průmyslu. 
Navíc, maziva řady Mobil SHC Cibus jsou vyráběna v certi-
fikovaných zařízeních, která splňují normu ISO 22000 a pro 
zajištění nejvyšší integrity produktu také normu ISO 21469. 
Tyto oleje jsou certifikovány i podle předpisů pro přípravu 

Mobil SHC 
Cibus 32

SHC 
Cibus 46

SHC 
Cibus 68

SHC 
Cibus 150

SHC 
Cibus 220

SHC 
Cibus 320

SHC 
Cibus 460

Třída ISO 32 46 68 150 220 320 460

Kinematická viskozita:

při 40 °C (mm²/s) 30,7 46,4 67,5 162 222 311 458

při 100 °C (mm²/s) 5,8 7,9 10,4 20,7 24,5 32,7 43,6

Viskozitní index 134 140 140 150 139 147 148

Hustota při 15,6 °C (kg/l) 0,843 0,846 0,851 0,843 0,843 0,854 0,856

Oleje řady Mobil SHC Cibus nabízíme a dodáváme v následujících viskozitních třídách:
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Mobil 
Glygoyle 150 220 320 460 680

Viskozitní
třída ISO 150 220 320 460 680

Kinematická viskozita:

při 40 °C
(mm²/s) 150 220 320 460 680

při 100 °C
(mm²/s) 26,1 38,1 55,2 77,2 112

Viskozitní 
index 210 225 240 250 265

Hustota při
15,6 °C 1,078 1,077 1,077 1,076 1,076

Maier & Korduletsch Maziva má ve svém portfoliu, a tedy 
dodává v různém balení následující oleje z této řady:

košer a halal pokrmů a během výrobního procesu nabízejí 
zpracovatelům maximální flexibilitu. Produkty této řady jsou 
charakteristické světlé barvy a jsou bez zápachu.

Díky molekulární struktuře použitých základových 
olejů mají produkty řady Mobil SHC Cibus nízké koeficienty 
tření. To znamená, že ve stykových plochách je nízké tření 
a nízké tření vede k nižším provozním teplotám a zlepšuje 
výkon zařízení, což může vést ke snížení spotřeby energie. To 
je důvod k tomu, že se mohou pyšnit logem.

Díky svým výjimečným trakčním vlastnostem mohou 
produkty řady Mobil SHC Cibus přinést podstatnou úsporu 
energie – 3,6 % v převodových aplikacích a 3,5 % v hydraulic-
kých aplikacích – ve srovnání s běžnými oleji.

Jak jsem již zmínil, maziva řady Mobil SHC Cibus 
mohou být použita jako hydraulický, převodový, ložiskový 
a oběhový olej ve všech oblastech potravinářského průmyslu. 
Produkty této řady splňují nejpřísnější požadavky širokého 
spektra výrobců systémů a zařízení. Vzhledem k tomu, že tyto 
produkty nabízejí výhodu registrace NSF třídy H1 a přitom 
jsou použitelné v řadě různých aplikací, mohou být použity 
v různých zařízeních, i těch, která se nepodílí přímo na potra-
vinářské výrobě. Mohou tak přispět ke snížení stavu zásob 
a naopak pomáhají k snížení rizika použití produktu, který 
nemá registraci třídy H1 v zařízení, kde existuje možnost 
kontaminace potravin s olejem.

Mobil SHC Cibus 32, 46 a 68 jsou vysoce výkonné oleje 
určené pro použití v hydraulických zařízeních, kompreso-
rech, vakuových pumpách a lze je také použít jako oběhové 
oleje. Hlavní vlastností této skupiny olejů je poměrně nízká 
viskozita, která předurčuje tyto oleje k použití jako hydrau-
lického média, oleje pro použití v oběhových systémech, kde 
se hlavně mažou ložiska, různé kluzné plochy a převody, ale 
i v kompresorech, kde je kladen důraz i na mazání posuvných 
částí a vývěv, kde je nutné zachovat nízkou odparnost oleje. 

Mobil SHC Cibus 150, 220, 320 a 460 jsou určeny pro 
použití jako převodové, ložiskové a pro oběhové systémy. 
Jejich vyšší viskozita zaručuje udržení mazacího filmu v mís-
tech styku, kde dochází k  silnému tlakovému namáhání. 
Proto jsou vhodné pro použití v převodovkách, pohonných 
systémech, dopravníkových systémech apod.

Všechny oleje řady Mobil SHC Cibus odpovídají 
normám DIN 51506: 2013-12VDL, DIN 51517-2: 2014-
02, DIN 51517-3: 2014-02 nebo DIN 51524-2: 2006-09. 
Bližší informaci, který olej odpovídá které normě, vám rád 
upřesním zasláním technického listu.

Oleje řady Mobil Glygoyle 

Oleje Mobil Glygoyle představují řadu vysoce výkonných 
olejů určených pro převody, ložiska a kompresory. Tyto plně 
syntetické oleje na bázi polyalkylen glykolu (PAG) byly vyvi-
nuty pro použití v podmínkách, kde již výkony ostatních syn-
tetických nebo minerálních olejů nejsou dostačující. Velmi 

nízký bod tuhnutí zajišťuje vynikající tekutost za nízkých 
teplot. Oleje jsou registrovány dle NSF-H1 a splňují poža-
davky pro použití s náhodným kontaktem s potravinami dle 
21 CFR 178.3570 USDA. Unikátní složení olejů je navrženo 
tak, aby poskytovalo:
–  výjimečnou schopnost tlakového namáhání a zajišťovaly 

ochranu proti otěru na kritických místech zařízení,
–  ochranu proti rezivění,
–  odolnost proti pěnění,
–  excelentní mazací schopnosti,
–  zvýšenou energetickou efektivitu a schopnost snižovat tep-

lotu oleje a systému díky nízkému třecímu koeficientu,
–  velmi dobrou oxidační a  tepelnou stabilitu redukující 

tvorbu úsad v systému.

Řada plně syntetických olejů Mobil Glygoyle výkon-
nostně překonává ropné a některé syntetické oleje v převo-
dových aplikacích a kompresorech stlačujících uhlovodíkové 
plyny. Unikátní vlastnosti oleje umožňují přenos vyšších 
krouticích momentů u šnekových převodů a zároveň v mnoha 
případech snižují provozní teplotu oleje a  prodlužují tak 
životnost těsnění, oleje a převodovek. V kompresorech stla-
čujících plyny, minimální rozpustnost uhlovodíků obsaže-
ných v  produktech řady Mobil Glygoyle zabraňuje ředění 
mazacího oleje, a zajišťuje tak lepší ochranu zařízení.

Řada olejů Mobil Glygoyle má velmi vysoký viskozitní 
index, dosahující od 210 pro viskozitní třídu ISO 150 až po 
265 pro viskozitní třídu ISO 680. Toto umožňuje použití 
v širokém rozpětí provozních teplot.

Řada Mobil Glygoyle má vynikající hodnotu koefici-
entu pro extrémní tlakové zatížení a tím poskytuje ochranu 
proti otěru s výsledky 12+ dle DIN 51354-2 FZG testu, velmi 
nízké opotřebení ložiskové klece a válečků u testu dle DIN 
51819-3 FAG FE8 a vynikající ochranu proti mikropittingu 
s výsledkem nad >10 dle FVA 54 testu (ISO 320) – omlouvám 
se za příliš odborné vyjádření, ale mimořádné vlastnosti 
těchto olejů jednodušeji popsat nejdou.

Oleje na bázi polyalkylen-glycolu (PAG) mají některé 
vynikající mazací vlastnosti právě díky těmto syntetickým 
základovým olejům. Ale protože nic není zadarmo, mají tyto 
oleje jistá omezení z hlediska kompatibility s materiály těs-
nění a povrchových úprav, některými variantami slitin leh-
kých kovů a  jinými mazivy. Proto doporučuji, abyste před 
aplikací jakéhokoli PAG maziva tam, kde dosud nebylo pou-
žíváno, kontaktovali nás nebo výrobce zařízení a požádali 
o případná doporučení.

Mobil 
Gargoyle 

Arctic SHC 
224 226E 228 230

Viskozitní
třída ISO – 68 100 220

Kinematická viskozita:

při 40 °C
(mm²/s) 29,0 69,0 97 220

při 100 °C
(mm²/s) 5,6 10,1 13,7 25,0

Viskozitní 
index 132 136 147 149

Bod tuhnutí
 (°C) <-54 -50 -45 -39

Hustota při 
15 °C (kg/l) 0,82 0,83 0,84 0,85

Naše společnost nabízí následující produkty z této řady:
Oleje řady Mobil Gargoyle SHC Arctic 

Tyto oleje jsou speciálně vyvinuty pro použití v chladí-
renských systémech. Jak jistě víte, základním prvkem chladicí 
soustavy je kompresor, který nasává odpařené chladivo 
z výparníku, stlačuje ho a jako páru ho tlačí do kondenzátoru, 
kde se ochlazuje, a  jako zkapalněné přes expanzní ventil 
vstupuje do výparníku. Díky odpařování chladiva se odebírá 
teplo z okolí a zároveň se z kapaliny opět stává pára. Kruh se 
uzavírá a pára vstupuje opět do kompresoru. Chladivo obíhá 
v  uzavřeném okruhu odděleném od okolní atmosféry a  je 
pod stálým tlakem. Co je ale pro nás nejdůležitější, je fakt, že 
spolu s chladivem obíhá i olej, který slouží pro mazání kom-
presoru. Ať je v systému použit jakýkoli druh kompresoru 
(lamelový, pístový i několikastupňový nebo šroubový), vyža-
duje mazání hlavně kluzných částí (lamely na vnitřní ploše 
pracovního prostoru, písty ve válcích, šnekové plochy odva-
lující se o sebe) a ložisek. A tady se dostávám k tomu, proč 
nemůže dobře fungovat běžný olej v kompresorech chladi-
cích soustav – je to vztah nebo lépe vzájemný vliv chladivo 
– mazivo. 

Oleje řady Mobil Gargoyle Arctic SHC jsou plně synte-
tická, vysoce výkonná maziva speciálně vyvinutá pro chladicí 
kompresory a  tepelná čerpadla. Oleje jsou složeny z  bez- 
parafínových, syntetizovaných polyalfaoleofinů (PAO), které 
vykazují vynikající odolnost proti termální a oxidační degra-
daci. Díky jejich přirozené odolnosti proti porušení mazacího 
filmu, viskozitnímu indexu a tekutosti při nízkých teplotách 
jsou schopné snášet zatížení při náročných provozních pod-
mínkách, které jsou za hranicí možností řady minerálních 
olejů. Jejich rozpustnost a mísitelnost s běžně používanými 
chladivy je nízká, což vede k vyšší tloušťce mazacího filmu 
i za přítomnosti chladiva pod tlakem. Oleje řady Mobil Gar-
goyle Arctic SHC doporučujeme pro mazání chladicích kom-
presorů pracujících při velmi vysokých teplotách a naopak 
i  pro systémy s  velmi nízkými teplotami výparníku. Jsou 
vhodné pro kompresorové systémy používající chladiva, jako 
je čpavek (pro něj jsou oleje obzvlášť vhodné) a oxid uhličitý. 
Jejich nízká mísitelnost s oxidem uhličitým je činí vhodnou 
volbou pro šroubové kompresory používající toto chladivo. 
Jsou kompatibilní s většinou běžných chladiv, s výjimkou 
oxidu siřičitého.

Typické aplikace jsou následující:
–  komerční a průmyslové chlazení, tepelná čerpadla a mobilní 

chladicí systémy,
–  vhodné pro pístové i rotačního kompresory,
–  doporučené použití s  následujícími chladivy: amoniak 

a oxid uhličitý,
–  splňují požadavky na oleje používané v  potravinářském 

průmyslu FDA 21 CFR 178.3570 a jsou registrovány podle 
NSF-H1.

I u těchto olejů doporučuji obrátit se na nás v případě 
jejich použití v zařízeních, která byla v minulosti provozována 
s jinými typy maziv.

ExxonMobil vyrábí a naše společnost Maier & Kordu-
letsch Maziva k. s. dodává řadu dalších olejů pro chladicí 
kompresory. Jsou to ale oleje, které nemají schválení NSF-
H1, a proto je zde neuvádím. Nicméně uvedu alespoň jejich 
obchodní názvy, aby se vám je lépe hledalo na našich webo-
vých stránkách www.maierkorduletsch.cz: 
–  Syntetické oleje řady Mobil EAL Arctic jsou vhodné pro 

chladničky, prodejní boxy a klimatizační jednotky s freo-
novým chladivem.

–  Mobil Gargoyle Arctic 68 NH je olej pro mazání písto-
vých a šroubových kompresorů používající jako chladivo 
čpavek (NH3, R-717). Je to minerální olej poskytující 
výborné výkony při nízkých teplotách, má nízkou volatilitu 
a vysokou tepelnou stabilitu.

–  Mobil Gargoyle Arctic C Heavy a oleje řady Mobil Gar-
goyle Artic Oil jsou minerální oleje pro kompresory chladi-
cích zařízení s nízkým bodem tuhnutí a výbornou tekutostí 
při velmi nízkých teplotách. Vhodný pro chladiva, jako je 
čpavek a vybrané halogenované uhlovodíky. Není určený 
pro freonová chladiva. 

V našem výčtu maziv pro potravinářské strojní aplikace 
se dostáváme k plastickým mazivům. Jak jsem již uvedl na 
začátku, plastické mazivo (nebo též vazelína, přede mnou 
to však neříkejte, není to správný technický výraz) je tvo-
řeno základovým olejem, aditivy zvýrazňujícími jeho některé 
vlastnosti a zahušťovadlem. Protože o olejích a aditivech již 
víme hodně, zmíním se jen o zahušťovadlech. U plastických 
maziv se používají různá vápenatá, sodná nebo lithná mýdla 
(v chemickém smyslu – kovové soli mastných kyselin). Tyto 
komponenty určují konzistenci plastických maziv, která se 

http://www.maierkorduletsch.cz


50 51
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

2
/

2
0

2
1

t e c h n i k a / t e c h n o l o g i e t e c h n i k a / t e c h n o l o g i e

Mobilgrease FM 101 FM 222

Konzistenční třída NLGI 1 2

Typ zahušťovadla Al-komplex Al-komplex

Barva vizuální Bílá Bílá

Kinematická viskozita
základového oleje při 
40 °C (mm2/s)

100 220

Základní vlastnosti jsou:

určuje v třídách NLGI – od 000, kdy je mazivo polo-tekuté, 
až po 6, kdy je naopak velmi tuhé. Běžně se však setkáváme 
s třídami 00 až 3. Pochopitelně se u plastických maziv měří 
další spousty parametrů, ale pro účely tohoto článku se spo-
kojme jen s třídou NLGI, a případně viskozitou základového 
oleje. 

Pro potravinářské aplikace má Maier & Korduletsch 
Maziva ve svých skladech k dispozici následující plastická 
maziva určená pro potravinářský průmysl:

Mobilgrease FM

MobilgreaseTM FM 101 a FM 222 jsou vysoce výkonné 
víceúčelové produkty, které byly navrženy specificky pro 
mazání potravinářských strojů. Obě maziva jsou složena 
z  komponentů, která splňují požadavky CFR 178.3570, 
Kapitola 21, a  jsou to maziva schválená NSF a  klasifi-
kována jako H1 maziva. Mobilgrease FM 101 a  FM 222 
jsou vyráběny v zařízeních certifikovaných dle normy ISO 
22000 a též odpovídajících požadavkům normy ISO 21469, 
které pomáhají zajistit zachování co nejvyšší integrity  
produktu.

Nemusím zdůrazňovat, že potravinářské stroje jsou 
často v  provozu v  náročných prostředích, pracují jak při 
extrémně nízkých, tak i vysokých teplotách, při vysoké konta-
minaci vodou, párou a čisticími prostředky. Mobilgrease FM 
101 a FM 222 byly vyvinuty jako víceúčelová plastická maziva 
schopná poskytnout vynikající mazání ve všech těchto pro-
středích. Jejich složení zaručuje vynikající odolnost proti 
vodě s tím, aby vydržela pravidelná oplachování a čistící ope-
race, které jsou pro potravinářský průmysl typické. Zároveň 
poskytují vynikající odolnosti proti vzniku koroze. Vybrané 
základové oleje spolu se zahušťovadlem s vynikající střihovou 
stabilitou jsou zárukou schopnosti poskytnout mazání pro 
širokou škálu rychlostí, namáhání včetně rázového zatížení 
a teplot. 

Díky tomu, jak byla plastická maziva Mobilgrease FM 
101 a FM 222 navržena, splňují většinu celosvětových poža-
davků na výkonnost a schválení, jako jsou: 
–  normy H1 schválené NSF, 
–  DIN 51825 KPF1K-20 (pro Mobilgrease FM 101),
–  DIN 51825 KPF2K-20 (pro Mobilgrease FM 222), 
–  Kosher/Parve, 
–  Halal. 

Praktické použití zahrnuje mazání: 
– běžných rotačních zařízení, 
– ložisek pásových dopravníků, 
–  zařízení centrálních mazacích systémů (Mobilgrease FM 

101), 
– valivých ložisek při vysokém a rázovém zatížení, 
– spojovacích článků a destiček, 
– rozebíratelných spojů.

Mobil SHC Polyrex 005

Posledním představitelem plastického maziva se chvá-
lením pro potravinářské provozy je Mobil SHC Polyrex 005.

Plastické mazivo Mobil SHC Polyrex 005 bylo vyvinuto 
pro řešení problémů spojených s mazáním za vysokých teplot 
v potravinářském průmyslu. Toto syntetické mazivo vyvinuté 
s použitím moderní technologie polymočoviny jako zahušťo-
vadla a s polymerními aditivy přinášejí řešení tam, kde jsou 
vysoké provozní teploty a zároveň požadavky na registraci 
NSF H1.

Plastické mazivo Mobil SHC Polyrex 005 kombinuje 
výkon při vysoké teplotě, vynikající odolnost proti vodě 
a vyváženou ochranu proti opotřebení, tedy vlastnosti, které 
charakterizují maziva značky Mobil. Při použití moderní 
technologie polymočovinového zahušťovadla vyvinuli 
výzkumní pracovníci společnosti ExxonMobil jedinečnou 
kombinaci syntetického základového oleje, který má vynika-
jící výkon i při teplotách až do 170 °C, a dosáhli toho, že i při 
těchto extrémních teplotách odolává Mobil SHC Polyrex 005 
oxidaci a neztrácí strukturální stability. Mazivo Mobil SHC 
Polyrex 005 je také vysoce odolné proti vodě a poskytuje vyni-
kající ochranu proti korozi, a tím dodatečnou ochranu zaří-
zení provozovaném v mokrém nebo vlhkém prostředí, a to 
i u aplikací, kde dochází k častému vymývání vodou.

Plastické mazivo Mobil SHC Polyrex 005 je registro-
váno dle NSF H1 a také je v souladu s požadavky normy 21 
CFR 178.3570 Úřadu pro správu potravin a léčiv FDA. Také 
splňuje požadavek košer. Mobil SHC Polyrex 005 je vyráběn 
v certifikovaných zařízeních, která splňují normu ISO 22 000 
a pro zajištění nejvyšší integrity produktu také normu ISO 
21 469.

Mobil SHC Polyrex 005

Třída NLGI 00

Zahušťovadlo polymočovina

Kinematická viskozita základového 
oleje při 40 ºC (mm²/s) 220

při 100 °C (mm²/s) 30

Barva bílá

Mobil SHC Polyrex 005 je plastické mazivo určené pře-
devším pro použití v centrálních systémech mazání. Dobrá 
čerpatelnost za nízkých teplot z něj činí ideální mazivo v sys-
témech provozovaných při nízkých teplotách prostředí, které 
se vyskytují v mrazicích boxech na zpracování potravin nebo 
u venkovních aplikací. Mobil SHC Polyrex 005 lze použít také 
pro mazání uzavřených převodů, kde únik oleje může způ-
sobovat problém. Doporučená provozní teplota je -30 °C až 
170 ˚C.

Spreje

Z  maziv z  produkce ExxonMobil, které jsou určené 
pro potravinářské provozy, bych vám chtěl ještě představit 
zvláštní skupinu, která je určena hlavně pro provádění údrž-
bářských prací – jsou to produkty balené jako spreje. Všechny 
splňují předpisy FDA 21 CFR 178.3570 na maziva, u kterých 
může dojít k nechtěnému styku s potravinami a mají regist-
raci NSF H1. Sortiment, který můžeme nabídnout je násle-
dující:

Grease PTFE Spray
Grease PTFE obsahuje teflon a specifická aditiva, které 

zaručují zvýšenou odolnost proti vymývání vodou a půso-
bení chemických látek (zásadité detergenty a ostatní čisticí 
prostředky). Základový syntetický olej vyniká nízkou volati-
litou a vysokou odolností proti oxidaci a vysokým teplotám. 
Mazivo je použitelné při teplotách -35 °C až +170 °C.

Grease PTFE Spray je zvláště vhodný pro mazání řetězů, 
vaček, čepů, otevřených převodů a různých mechanismů pra-
cujících v kontaktu s vodou a párou.

Chain Oil Spray 
Olej je vyvinutý tak, aby poskytoval mazání za vyso-

kých teplot a po dlouhou dobu bez vzniku úsad. Je přilnavý 
a velmi adhesivní a snižuje riziko spláchnutí. Chrání proti 
rezivění a prodlužuje životnost řetězů nebo jiných zařízení 
a dílů. Chain Oil Spray je použitelný při teplotách od -15 °C 
až do +190 °C.

Chain Oil Spray je zvláště vhodný pro mazání řetězů, 
lan, vaček, pastorků a ozubených kol, které jsou vystaveny 
vodě, páře nebo kyselým šťávám a alkalickým roztokům.

Lube Degreaser Spray
Lube Degreaser Spray je určený pro čištění a odmaš-

ťování mechanických dílů a  strojů kontaminovaných 
olejem, plastickým mazivem, produkty na ochranu proti 
korozi a jinými nečistotami. Rychle vysuší povrch za poko-
jové teploty bez nebezpečí vzniku stop a  reziduí. Je bez-
barvý a prakticky bez zápachu, protože neobsahuje chlór, 
fluor, N-hexan, cyklohexan nebo aromatické sloučeniny 
(benzen). I když je určený k odstraňování skvrn a zbytků 
maziv, jeho aplikace neznamená riziko vzniku koroze  
kovů. 

Penetrating Oil Spray 
Penetrating Oil Spray je velmi výkonné mazivo chrá-

nící před zadíráním. Odpuzuje vodu, chrání proti korozi, 
poskytuje vysoký mazací výkon a má i vynikající penetrační 
schopnosti. Prostředek je doporučován jako prostředek 
proti zadírání dílů zařízení napadených korozí, které jsou 
používány při výrobě potravin nebo nápojů a  při jejich  
balení.

PTFE Spray
PTFE Spray je Syntetické aerosolové mazivo pro vše-

obecné průmyslové použití. Jeho složení zaručuje vysoké 
mazací schopnosti a ochranu proti opotřebení v širokém tep-
lotním rozsahu -40 °C až +150 °C. Přítomnost teflonu typu 
PTFE je zárukou odolnosti proti účinku chemických látek, 
proti vymývání vodou, účinkům prachu apod. Po zaschnutí 
PTFE Spray zanechá na místě suchý, nelepivý a nemastný 
film zmenšující riziko nánosů na mazaných dílech. PTFE 
Spray odpuzuje vodu na mazaných dílech a  chrání proti 
vzniku koroze. 

PTFE Spray je doporučován pro mazání strojních sou-
částí ve všech druzích průmyslu, včetně potravinářského. Je 
zvlášť vhodný pro mazání skluzů, hřídelů, řetězů, vaček zdvi-
hátek, vodítek, ližin, vodicích lišt, dopravníků a podobných 
mechanismů. Díky nelepivému povrchu je zvláště vhodný 
pro mazání ve vlhkém a prašném prostředí (mouka, papírový 
prach apod.).

Tak to by bylo. Teď víte všechno o produktech Exxon-
Mobil určených pro potravinářský průmysl. Není jich málo, 
ale doufám, že si z nich vyberete ty, které bude možné apli-
kovat na jakékoli vaše zařízení. Jsme schopni a  ochotni 
vám pomoci s  výběrem těch nejvhodnějších, které vám 
pomohou udržet ekonomiku provozu i  v  dnešní složité 
době. Oleje značky ExxonMobil a služby poskytované spo-
lečností Maier & Korduletsch Maziva jsou zárukou toho nej-
lepšího v sortimentu specifických maziv pro potravinářský  
průmysl.

 

1   Pro ty, co se nechtějí zdržovat hledáním na internetu, pouze 
velmi stručná definice VI – je to rychlost změny viskozity 
(tekutosti) oleje v závislosti na teplotě – čím vyšší VI, tím je 
olej méně náchylný k změně viskozity v závislosti na teplotě.
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Na našich 15 otázek 
odpovídá:

Mgr. PETR DVOŘÁK, 
ředitel,

národní podnik Budějovický Budvar

1. Existence pivovaru Budějovický Budvar má historický 
primát, jímž je dobré začít náš rozhovor. Započal vařit pivo 
v Českých Budějovicích už v roce 1895, takže vstupuje letos do 
své již 126. sezony. Mohl byste popsat historické mezníky, kte-
rými Budvar prošel a které musel překonat, aby byl tím, čím 
je dnes? Tedy velice úspěšným naším, ale i světem uznávaným 
a ceněným pivovarem s tím nejvyšším kreditem? 

Historie vaření piva v  Českých Budějovicích sahá 
dokonce až do 13. století, tehdy městu bylo uděleno právo 
várečné. Budějovický Budvar slaví narozeniny přesně 
7. října, protože toho dne roku 1895 to všechno začalo. Na 
konci devatenáctého století byl založen jako protiváha zdej-
šímu německému pivovaru. Češi si i z důvodu národní hrdosti 
založili vlastní pivovar na severu města. Už od svého počátku 

je Budvar založen na národní myšlence, s nástupem repub-
liky oblíbenost pivovaru dále rychle rostla. I s vývozem piva 
se začínalo velmi brzy. Od začátku výroby se o Budvaru za 
hranicemi vědělo a jeho sláva pomohla k brzkému exportu. 
V roce 1930 si pivovar nechal zaregistrovat svou ochrannou 
známku Budvar, která byla užívána pro exportní 12° světlý 
ležák. Mimořádný mezinárodní úspěch této známky při-
vedl nakonec správní radu k tomu, aby ji začlenila do názvu 
pivovaru, který od roku 1936 zněl: Budvar – Český akciový 
pivovar, České Budějovice. V roce 1967 pak došlo k založení 
Budějovického Budvaru, národního podniku, který se stal 
nástupcem původního akciového pivovaru i pivovaru měš-
ťanského, jejichž ochranné známky z větší části převzal. Byl 
postaven na úroveň Jihočeským pivovarům a z hlediska řízení 
měly oba podniky společné vedení.

2. Vojančil jsem v Českých Budějovicích ve „šťastných letech“ 
budování socialismu. A vždycky, když jsem přijížděl vlakem 
do místa mé posádky, přikrčeně tam stál poblíž kolejí omšelý 
pivovar, který tenkrát vystavoval 400 tisíc hektolitrů ročně. 
Šlo z toho smutno. Dnes, když jedu po Pražské třídě a vidím 
nádhernou prosklenou budovu Budvaru a  nové rozsáhlé 
haly za ní, je to jiná káva. Určitě to není tím, že už nejezdím 
vlakem. Čím musel pivovar projít investičně, a  to jak sta-
vebně, tak hlavně technologicky?

Nejsem schopen úplně detailně popsat historické 
postupné rozšiřování pivovaru ze 400 tisíc hl na 1,5 milionu 
hl. Pivovar se nicméně postupně rozšiřoval o nové CK tanky 
na hlavní kvašení, nové filtrace, lahvové stáčecí linky, hlavní 
ležácké tanky, plechovkovou linku a sudovou linku i nové 
administrativní budovy na budějovické Pražské třídě a v ulici 
Karolíny Světlé. A samozřejmě vzniklo i nové návštěvnické 
centrum! V  rámci našeho investičního plánu postupně 
dokončujeme další etapu rozšíření kapacity pivovaru o dal-
ších 500 tisíc hl. Plán začal v roce 2017, dokončit bychom jej 
měli v roce 2023. Postavili jsme nový automatický skladový 
areál a díky němu vyčlenili primární distribuci mimo areál 
samotného pivovaru. Logistický areál leží přes ulici Kněžko- 
dvorskou, a abychom ho mohli napojit na pivovar, museli 
jsme postavit dva mosty – jeden technologický tubus, kterým 
jezdí automaticky palety s finálními výrobky (a zpět do pivo-
varu prázdné lahve k opětovnému naplnění), druhý most je 
klasický silniční pro bezpečné propojení obou areálů. Oproti 
logickému toku výroby a distribuce piva rozšiřujeme pivovar 
takzvaně odzadu. Po přesunutí logistiky tak následovala 
stavba a instalace nové velkokapacitní lahvové stáčecí linky 
a  rozšíření sklepa, tedy kapacity našich ležáckých tanků. 
V  loňském a  letošním roce instalujeme dodatečné kapa-
city hlavního kvašení – CK tanky. Celá akce pak vyvrcholí 
stavbou a  instalací rozšíření naší varny, pořídíme 3. varní  
soupravu.
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3. Budějovický Budvar vnímá veřejnost u nás i v zahraničí 
jako velmi tradiční značku. Dá se moderní pivovar, kterým 
bezesporu Budvar je, současně stále považovat i za tradiční?

U  Budvaru považuji za úžasné to prolínání tradice 
a  současnosti. Na jedné straně spočívá v  zachování tra-
dičního přístupu i  technologie. Když například hovoříme 
o našem originálním světlém ležáku Budweiser Budvar, tak 
musí být vařený pouze z hlávkového chmele. Nepoužíváme 
granule ani extrakty. Jde čistě o sušený chmel, jak to po celou 
dlouhou dobu vaření tohoto ležáku bývalo zvykem. Voda 
pro vaření piva není nijak chemicky upravovaná. Považu-
jeme se za odborníky na ležák, protože ho skutečně necháme 
dostatečně dlouho ležet a nedochází k žádnému urychlování 
v CK tancích. V roce 2018 jsme kvůli tomu rozšířili kapa-
citu sklepa a nakoupili ležácké tanky, takže jádro pivovar-
ského řemesla pro nás zůstává stejné. Ležáku dlouhé ležení 
sluší, má smysl, protože zakulacuje chuť. Jádro pivovaru se 
tedy nemění, ale na té druhé straně vše, co se týká stáčení, 
respektive od chvíle, kdy jde pivo do lahve nebo plechovky, 
nesáhne na něj lidská ruka. Sklad máme jeden z nejmoder-
nějších v republice. Je plně automatizovaný. V tomto směru 
neměl náš pivovar s modernitou nikdy žádný problém.

4. Sortiment piv – kdysi sedmička, desítka, dvanáctka. Dnes 
se pivovary předhánějí v rozvoji sortimentu a tyto snahy se 
zdají být nejen nekonečné, ale často substituční. Avšak stále 
je tam ten základ. Jaký je v  Budvaru a  co je sortimentní 
„vlajkovou lodí“? Je to stále ta, po staru řečená „dva-
náctka“, čili spodně kvašený poctivý ležák? A  pokud ano, 
proč právě ten?

Budějovický Budvar je specialista na ležáky. Stále vyrá-
bíme naše ležáky klasickou dvoufázovou technologií – kva-
šením a zráním neboli ležením v našich ležáckých tancích. 
Tyto procesy nezkracujeme a ani nespojujeme do jediného 
kroku. Máme největší kapacitu ležáckých tanků v  České 
republice a stále investujeme do jejich rozšiřování. Budweiser 
Budvar Original byl, je a bude naší tradiční vlajkovou lodí, 
dělá více než 70 % našeho objemu. Nicméně, v předloňském 
roce jsme ještě na domácí trh uvedli náš nový ležák Budvar 
33, první hořký ležák z  Budvaru, který má 33 jednotek 
hořkosti. A z jeho úspěchu mezi spotřebiteli máme velkou  
radost! 

5. Takže se dostáváme k  současnému vašemu sortimentu 
vyráběných a prodávaných piv. Mohl byste jej uvést a kom-
plexně jej představit? 

Jak už jsem říkal, Budvar je expert na ležáky. Vedle 
našeho tradičního ležáku Budweiseru Budvar Original stojí 
už zmiňovaný hořký ležák Budvar 33, který je zatím určen jen 
pro český trh. Do našeho stálého portfolia patři dál Budvar 
Tmavý ležák, Budvar Výčepní a Budvar Nealko. S chuťovým 
profilem nealka si naši sládci v  posledních letech trochu 
pohráli a v loňském roce jsme za něj získali v soutěži České 
pivo dokonce první místo v celé nealko kategorii. Pouze na 
pípách v hospodách pak najdete oblíbený Budvar Kroužek 
a poměrně nově i Budvar REDIX, pivo, za jehož recepturou 
stojí náš obchodní sládek Aleš Dvořák a sládek minipivovaru 
Cobolis Pavel Palouš. Průběžně pak vaříme speciály nebo 
limitované edice, například ve spolupráci s malými pivovary. 
Obzvlášť letošní rok, pokud koronavirus dovolí, bude na limi-
tované edice v rámci on trade bohatý.

6. Jak je to s  podílem výroby lahvového a  sudového piva 
Budvar, ale i dalšího balení – plechovky, PET lahve atd.? 
Změnila se hodně struktura vašich dodávek v této podivné 
době uzavřených hospod a restaurací?

Struktura se během posledních měsíců změnila hodně. 
Sudové pivo zaznamenalo ztráty v  řádu desítek procent. 
Nicméně, vzhledem k naší silné orientaci na export, tvoří 
sudové pivo pouze čtvrtinu našich celkových prodejů. Oproti 
tomu se nám daří v baleném pivu na některých exportních 
trzích – zejména pak v Německu. Pokud se například podí-
váme na výsledky loňského roku, vyrostli jsme na domácím 
trhu, z čehož mám osobně velkou radost. Tady nám výrazně 
pomohlo uvedení ležáku Budvar 33, o kterém jsem mluvil.

7. Nešlo si nevšimnout, že Budvar v  loňském roce změnil 
design etiket lahví i plechovek, zmizelo i  tradiční pozlátko 
z lahve Budweiseru Budvar Original. Co vás k tomu vedlo?

Potřebujeme oživit domácí trh a  zvýšit naši viditel-
nost na mezinárodních trzích. Dlouhodobě jsme úspěšní 
v exportu, ale o domácím trhu se to říct nedá. Ten je o kom-
pletním portfoliu. Troufám si tvrdit, že každé pivo s ozna-
čením Budějovický Budvar je jedinečné. Náš světlý ležák 
má ojedinělé postavení. Někomu chutná extrémně, někomu 
nevyhovuje, ale rozhodně to není tuctové pivo. Totéž platí 
i  o  černém ležáku. Také Budvar 33 jsme chtěli pojmout 
tímto způsobem, ale zároveň od začátku oddělit od ostatních 
vzhledem k intenzitě jeho hořkosti. To znamená, že nemáme 
jeden ležák se spoustou odnoží, ale nabízíme samostatně 

stojící produkty, které jsou zajímavé samy o sobě, a to včetně 
nealka. Když se podíváte na celé naše portfolio, tak doufám 
vnímáte, že nechceme, aby to vypadalo jako jedna armáda, 
kde se na etiketách mění barvičky, ale v designu se snažíme 
vypíchnout každé pivo jako samostatné.

Zásadní otázka, kterou často slýchám, také zní, jak pra-
cujeme se značkou Budweiser Budvar. K ní se pojí Originál, 
což je nejenom náš klasický ležák doma i venku, ale něco 
víc, naše vlajková loď. A to musí být zřejmé. Ano, stáhli jsme 
z lahví aluminiové pozlátko, které se u nás rozšířilo v devade-
sátých letech. Je to z několika důvodů, včetně ekologického. 
Mladší spotřebitelská skupina u nás oceňuje, že tam není, ale 
měl jsem obavy z reakce na německém trhu. I tam však byla 
reakce velmi pozitivní. 

8. Víc než sto let trval spor mezi pivovarem Budějovický 
Budvar a americkým pivovarem Anheuser Busch o značku 
Budweiser. V  roce 2012 byl tento soudní spor definitivně 
ukončen, a ač Budějovický Budvar většinu soudních sporů 
vyhrál, nebyly to všechny. Jaký je tento stav nyní a  jak si 
Budvar může na dnešním světovém trhu piva počínat?

Spory trvají už přes 100 let a bohužel se rozhodně nedá 
říct, že jsou všechny ukončeny. Známkoprávní ochrana je 
trvalý kontinuální proces, který čas od času přejde v silnější 
konflikt, který pak skončí soudním sporem. S tím, jak byla 
většina těchto zásadních sporů rozhodnuta, klesá i jejich čet-
nost. Pro mne osobně je také rozdíl mezi známkou a značkou. 
Známka je samozřejmě součást značky, známka se chrání, 
zatímco značka se dlouhodobě buduje a upevňuje. Naším 
úkolem je krom ochrany známky především dlouhodobé budo-
vání hodnoty naší značky. Proto postupně stupňujeme naše 
investice a úsilí směrem k jednotnému mezinárodnímu mar-
ketingu. Stále prodáváme náš ležák pod různými jmény podle 
toho, jak se podařilo známku ochránit: máme tedy Budweiser 
Budvar ležák, Budějovický Budvar ležák a  Czechvar.

9. Domácí trh. Předně bych od vás rád slyšel, jak jej hodno-
títe celkově. Ale také to, co vám jako fachmanovi říkají už 
jednou zmiňované minipivovary a  jejich svrchně kvašená 
piva? Jsem původní profesí mlékař, a tak mě napadá para-
lela. My nemáme moc rádi jiné než kravské mléko a výrobky 
z  něj. Není pak pohled kovaného pivovarníka na ty „ejly“ 
podobný jako mlékařův na kozí produkty?

Ze začátku možná. Jak jsem už zmínil, Budějovický 
Budvar je specialista na ležáky, které vyrábíme klasickou 
metodou zráním v ležáckých sklepích, z vody, chmele a sladu. 
Zároveň jsem přesvědčený, že v Čechách kolektivně napříč 
pivovary umíme nejlepší ležák na světě. Umíme jedinečný 
poměr bohatosti chuti a pitelnosti. To je naše disciplína! Já 
osobně malé pivovary vítám z několika důvodů. Za prvé nám 
všem pivařům rozšiřují obzory a ukazují bohatost a rozmani-
tost celé pivní kategorie. Český ležák má svoje kvality a jsme 
na něj zvyklí, není to však ani zdaleka jediná kategorie piva. 
Malé pivovary postupně vrací do piva správné konverzace 
o pivu samotném, o výrobních procesech, surovinách, nebojí 
se experimentovat. Velké pivovary historicky někdy až přes-
příliš spoléhaly na sofistikovaný marketing. Ale každý dobrý 
pivní marketing musí začínat u skvělého produktu – piva. 
A malé pivovary u piva vždy začínají.

10. Budvar dokonce s  minipivovary přímo spolupracuje. 
V hospodách dokonce pivo z vybraných řemeslných pivovarů 
nabízíte na svých pípách. Kdo s tímto nápadem přišel a proč? 
Nejsou i malé pivovary vlastně tak trochu vaši konkurenti?

Když jsem začal pracovat v  Budvaru, byla na stole 
řada otázek a jednou z nich byl fenomén craft pivovarů. Jak 

k němu přistupovat? Budeme ho jako jiní ignorovat, tvářit 
se, že tu není, nebo se od něj odvracet? Nebo naopak si 
vytvoříme vlastní craft jako některé pivovary, které již dosta-
vují svoje minipivovary. V Budvaru jsme zvolili cestu spo-
lupráce. Dává nám smysl otevřít se debatám, setkávat se. 
To všechno jsou pro nás jako pro národní pivovar daleko 
cennější příležitosti než částky, které získáme z marže, když 
jim nabídneme obchodní a  logistickou část. Navíc se nám 
díky spolupráci s  minipivovary rozšířilo portfolio, kromě 
našich ležáků máme zároveň i nejlepší piva v oblasti stylů 
ALE a SOUR. A malé pivovary se dostanou zase o kousek dál 
ke spotřebitelům. Některé limitované edice piv navíc děláme 
dohromady a zkoušíme společně nové věci. Taková koope-
race přináší zajímavé výměny názorů a zkušeností oběma 
stranám.

11. Zahraniční trh s pivem. Jste jeho nedílnou součástí, nejen 
fyzickými dodávkami, ale hlavně jako pojem Budweiser. 
Prosím o  váš pohled na něj (zahraniční trh) a  zejména 
zcharakterizovat významné konkrétní destinace, kde je vaše 
značka notoricky oblíbena tak, že by bez ní místní pivař 
nemohl dobře žít.

Každý trh je velmi odlišný – od spotřebitelských zvyků, 
typů piv přes oblíbené značky nebo lokální legislativu. V jed-
notlivých zemích jsou také různé struktury obchodů a restau-
rací. Je třeba brát v  potaz i  jiné distribuční modely – od 
státního monopolu, jako je ve Švédsku nebo Kanadě, až po 
tisíce malých distributorů, jako například v Itálii. Pro úspěš-
nost na zahraničních trzích je proto třeba se v dané lokalitě 
velmi dobře orientovat, mít silné importéry nebo dceřiné spo-
lečnosti. Obecně by se dalo říct, že čím blíže komínu pivo-
varu, tím je naše značka oblíbenější. Nejúspěšnější jsme na 
trzích kolem České republiky, tedy v Německu, Polsku, na 
Slovensku, v Rakousku, velký úspěch ale také zaznamená-
váme ve Velké Británii nebo třeba v Rusku. 

12. Ziskovost – lahve, sudy. Menší a  malé pivovary v  této 
době dost strádají, protože pro řetězce prodávají drobné 
balení za výrazně nižší ceny než do hospod. U vás to myslím 
tolik neplatí. Jak to tedy je?

Čepované pivo je dražší, ale zároveň vyžaduje spoustu 
„následné péče“. Od skladování sudů přes chladicí zařízení, 
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výčepy a výčepní kohouty, sklo, podtácky až po péči o výčepní 
zařízení a tak dále. Čepované pivo je tudíž i nákladově nároč-
nější než pivo balené, pro pivovary i pro hospodské. Jak jsem 
už zmiňoval, díky mezinárodně orientované struktuře našich 
prodejů máme nižší podíl sudového piva v našem portfoliu 
a v uplynulém roce jsme kromě poklesu sudového piva profi-
tovali na růstu podílu piva baleného. To je pro malé pivovary 
náročné, protože často nedisponují potřebnou technologií 
na balení piva. 

13. Váš pivovar Budějovický Budvar dosáhl v loňském roce 
rekordního zisku. Čím to bylo, když to bylo v  roce obec-
ného útlumu ekonomiky téměř ve všech oblastech podniká- 
ní?

Celkový čistý zisk pivovaru za loňský rok je zatím před-
mětem auditu, na výsledek si ještě počkáme, a to až do června. 
V prodaném množství piva a v tržbách za něj jsme ale rostli, 
a to jak na exportních trzích, tak na trhu domácím. Tradičně 
naše prodeje táhl nárůst našeho exportu na klíčových trzích, 
zejména pak v Německu, kde máme často menší podíl sudo-
vého piva, a tak jsme profitovali na celosvětovém zvyšování 
podílu piva baleného. Na domácím trhu naše prodeje loni 
táhl vzhůru hlavně Budvar 33. 

14. Může se podle vás české pivovarnictví považovat za sebe-
vědomý obor? Opravdu je český ležák pojem, který rezonuje 
napříč světem? 

Z mezinárodního pohledu jsme ekonomika, kterou čeká 
poslední krok, aby se dostala mezi vyspělé. Ta má nejenom 
vyrábět, ale i prodávat poslední produkt, obchodovat finální 
značku. Exportní úspěchy nejenom Budvaru, ale i dalších 
pivovarů a českých značek vařených v licenci ukazují, že právě 
českému pivovarnictví se daří nebýt subdodavatelem někoho 
jiného, který jej bude prodávat jako vlastní. Z tohoto pohledu 
mám radost, že patříme k  těm sebevědomějším oborům 
v rámci České republiky. Když se podíváme do exportních 
čísel a na piva vyráběná v licenci, tak v zahraničí povědomí 
o českém ležáku existuje. Doufám, že do budoucna se nám 
podaří prošlapávat cestu i pro ostatní pivovary, což je role pro 
národní pivovar, a myslím si, jak jsme začali spolupracovat 

Petr Dvořák (45)

Do Budvaru nastoupil před čtyřmi lety. Rodák z Liberce 
vystudoval Fakultu sociálních věd na Univerzitě Kar-
lově. Pracoval jako manažer značky Staropramen, 
následně v Pivovarech Staropramen vedl marketing. 
Před svým působením v Budvaru byl sedm let v Lon-
dýně mezinárodním ředitelem značky Pilsner Urquell ve 
společnosti SABMiller. V současné době žije v Českém 
Krumlově. Je ženatý a má dvě děti.  

na domácím trhu, tak můžeme vymyslet projekty i pro mezi-
národní trhy. 

15. Jste státní podnik, s přívlastkem „národní“ z důvodů 
někdejšího letitého označení. Dokonce patří i k vašim mar-
ketingovým argumentům, že Budvar vlastní deset milionů 
našich občanů, což je i přesná majetková pravda. Bohužel, 
řada potravinářských podniků neměla to štěstí a v řadě pří-
padů se někdejší rodinné stříbro potravinářské výroby zmi-
zelo do propadliště dějin. Ne tak u vás. V privatizační době 
platilo myšlení, že každý podnikatelský celek musí patřit 
soukromé osobě, protože se v národním pojetí nedá zaručit 
podnikatelský interes. Budvar tento princip velmi pěkně zig-
noroval. Jak to vidíte vy a proč Budvar nyní tak úspěšně žije?

V tomto případě patří kredit především předchozímu 
vedení, které pivovar úspěšně provedlo náročnými 90. lety 
a  nadále rozvíjelo exportní potenciál. Myslím, že Budvar 
vždy byl, a doufám, že i bude především srdcovou záležitostí. 
Úspěch našich piv a celého pivovaru stál vždy nad partikulár-
ními osobními zájmy. Cílem je ukázat světu, že Češi umí vařit 
skvělé pivo, což je ostatně i součástí naší stávající mise – mise 
národního pivovaru, který chce šířit slávu a radost z pocti-
vého českého piva doma i v zahraničí!

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Váš stroj zase zlobil? 
Pusťte do něj Mobil™!
S průmyslovými oleji a mazivy značky Mobil™ 
šetříte nejen své nervy při nečekaných poruchách 
a odstávkách strojů, ale také provozní náklady. 

Podívejte se, jak můžeme ušetřit i vám.

www.mobil.mkmaziva.cz

Maier & Korduletsch Maziva k.s. | 383 01 Prachatice
Tel.: +420 380 601 028 | Fax: +420 380 601 029

e-mail: info@maierkorduletsch.cz | www.mkmaziva.cz

Inzerce Mobil stroj zlobil -180 x 260 mm.indd   1 10.3.2021   19:53:12
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BUDOUCNOST 
VYCHÁZÍ Z MINULOSTI

www.skrobarnabatelov.cz

Modifikované
škroby

Dáváme škrobu 
přidanou hodnotu

Experimentujte 
s chutí

Válcové 
sušení

Potravinářství a  zemědělství jsou obory, které by nemoh-
ly existovat jeden bez druhého.  Většina potravinařských 

podniků vedle svých hlavních  výrobků  produkuje i  tzv. ved-
lejší produkty. Mnohým z nich zajišťuje jejich další zpracová-
ní společnost Mráz Agro CZ. Tato rodinná společnost z jiho-
české Blatné jen v Čechách ročně zpracuje okolo 250 000 tun 
pivovarského mláta, tisíce tun cukrovarnických řízků, výpal-
ků a dalších druhotných potravinářských produktů, ze kterých 
nadále tvoří hodnotné, zejména krmné suroviny, a vrací je tak 
zpátky do oběhu. Zatímco většina potravinářů postupně pro-
niká k  zemědělství, tato společnost je příkladem opačným. 
V těchto týdnech, po několika letech příprav, otevírá v Bate-
lově u Jihlavy svůj nejnovější provoz, jehož srdcem je nejmo-
dernější linka válcového sušení ve střední Evropě. Fungová-
ní závodu přibližují otec a syn, Vladimír Mráz starší a mladší.

 „Ke škrobárenství jsme se dostali vlastně náhodou. Vál-
cové sušárny značky Gouda jsme využívali a dodnes i částečně 
využíváme k  sušení  použitých  pivovarských kvasnic. V  roce 
2004 jsme se kvůli rozšíření výroby rozhodli koupit škrobárnu 
v  Červené Řečici na Pelhřimovsku,  jejíž historie sahá až  do 
roku 1903. Červenořečická škrobárna sloužila od 50. do 90. let 
minulého století jako výzkumný ústav československého škro-
bárenství a ve své době byla nejmoderněji vybaveným závodem 

modifikace škrobů v České republice. K sušení modifikované šk-
robové suspense využívala válce holandské společnosti Royal 
Gouda. ,Válcové sušení nemá budoucnost, je neefektivní, 
pomalé, zastaralé a jedinou možností, jak jít dopředu, je sušení 
sprejove‘, říkali nám místní odborníci, když jsme do škrobárny 

Škrobárna Batelov: 
válcové sušení ve 21. století

Výrobní závod Gouda
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majetkově vstoupili,“ vzpomíná zakladatel společnosti Vladi-
mír Mráz. „Ačkoliv naší hlavní činností byla i nadále výroba 
krmných surovin, postupem času jsme zjistili, že máme v rukou 
něco jedinečného. Odběratelé našich škrobárenských výrobků, 
které jsme popravdě ani nijak aktivně nevyhledávali, ale spíš tak 
nějak zdědili společně se škrobárnou, se k nám neustále vraceli 
s tím, že naše produkty sice nejsou nejlevnější na trhu, jejich 
vlastnosti ve výsledných výrobcích jsou ale jedinečné.“ Že vál-
cové sušení není určené pouze historií, dokazuje i to, že na 
produktech zpracovaných právě touto technologií mají své 
receptury založené ti největší světoví výrobci cukrovinek a čo-
koládových nebo kakaových výrobků na světě. Chuť a vlast-
nosti takto zpracovaného produktu jsou zkrátka jedinečné.

„Abychom mohli naši výrobu posunout na další úroveň, 
vyrábět produkty nejvyšší kvality, byla nutná vysoká investice 

do technologické přestavby,“  říká  již nynější ředitel společ-
nosti Mgr. Vladimír Mráz mladší.  „Zvětšení  historického 
provozu umístěného v centru obce bylo logicky vyhodnoceno 
jako dlouhodobě neudržitelné, zbývaly nám tedy dvě možnosti, 
buď postupně opustit trh, nebo vybudovat nový provoz, tzv. na 
zelené louce. Škrobárna Batelov, ležící pouze 30 km od Červené 
Řečice, je 120milionovou investicí a vyvrcholením několikaleté 
práce mnoha našich kolegů.“  Mimochodem,  odborníkům 
v oboru rozhodně nebude Batelov neznámým místem. Na 
opačné straně tohoto městečka s necelými třemi tisíci oby-
vatel se totiž nachází další škrobárna patřící podniku Škro-
bárny Pelhřimov. Její škrobárenský provoz byl ale v roce 2014 
utlumen.

Moderní válcové sušení 
 

Srdcem nové škrobárny je nejmodernější válcová sušárna 
dodaná společností Andritz-Gouda, současným vlastníkem 
společnosti Royal Gouda, sídlící ve stejnojmenném holand-
ském městečku nedaleko Rotterdamu. Cílem projektu 
od počátku bylo mít možnost vyrábět co nejširší škálu pro-
duktů.  „Věřím,  že sami dnes ani nevíme, jaké produkty 
můžeme za několik let vyrábět. Musíme na to ale být připra-
veni.“ Dodaná sušárna je vybavena dvěma válci s povrchem 
z tvrdého chromu. Každý z nich je vybaven několika men-
šími nanášecími válci, tzv. aplikátory, které jsou průbě-
žně zchlazovány a zajišťují  lepší hnětací účinek při sušení 
produktů s  větší viskozitou. Oba  velké válce lze zároveň 
oddělit tak, že stroj v Batelově umožňuje všechny varianty 
válcového sušení od dvou jednoválců sušících samostatně 
se zapojením aplikátorů až po jednoduchý dvouválec s ná-
tokem  doprostřed. Díky  tomuto nastavení jsme schopni 
v  té největší kvalitě  sušit veškeré materiály od škrobo-
vých suspenzí po například  zmiňované pivovarské kvas- 
nice. 

Při použití jednoválce se vlhký produkt přivádí 
pomocí nanášecího válce (aplikátoru) na povrch velkého 
válce. V závislosti na počtu použitých aplikátorů je vrstva 
vytvořená na sušicím válci tlustší nebo tenčí. Tato varianta je 
díky dokonalému rozložení po délce válce ideální pro zpra-
cování pastovitých nebo dužnatých výrobků. Aplikační 
systém zajišťuje dokonalé rozložení výrobku po celé délce 
válce. Hnětací účinek navíc zabraňuje tvorbě hrudek v lepi-
vých materiálech. Dvouválcová varianta se často používá 
pro výrobky s nižší viskozitou. Výrobek je přiváděn do jímky 
mezi oběma válci. Vzdálenost mezi válci může být přesně 
nastavena pro kontrolu tloušťky vrstvy na válcích. Kromě 

Moderní válcová sušárna

Vladimír Mráz ml., výkonný ředitel společnosti

Kontrola kvality, malý testovací stroj Gouda

toho je možné použít i  aplikátory, které má každý z  vál- 
ců.

Předtím, než se  škrobová či jiná suspenze dostane 
k sušení, musí ale projít tzv. kuchyní. Příjem produktů na 
sušení se v Batelově realizuje dvěma cestami, buď tzv. mokrou, 
kdy je produkt přiváděn do reaktorů již v  tekuté formě, či 
cestou suchou. V tom případě je materiál z big bagu (např. 
právě nativní škrob) podle dané receptury nadávkován do 
jednoho z reaktorů, kde je mísen s vodou a dalšími chemic-
kými látkami tak, aby bylo dosaženo cílené reakce. Ta může 
být chemická či termická. Suspense je v  reaktorech  neu-
stále míchána a také neustále monitorována, včetně např. 
teploty.  Během probíhající  reakce obsluha průběžně ode-
bírá vzorky, které jsou analyzovány v laboratoři, ať z hlediska 
viskozity, obsahu sušiny či libovolných dalších parametrů. Po 
dokončení reakce je suspenze přečerpána do jedné ze dvou 
nádrží, které opět za stálého míchání a držení nastavené tep-
loty slouží jako předlohy a zajišťují kontinuální dávkování 
stabilní suspense na sušící válce.

Samotné válcové  sušení je v  principu jednoduchý 
proces, který ale umožňuje obrovskou variabilitu „hraní si“ 
s výsledným materiálem, jeho případnou chutí či vlastnostmi. 
Obsluha může upravovat vše, od rychlosti otáčení válců, tedy 
dobu, jakou produkt stráví vystaven vysoké teplotě, až po 
jejich teplotu. Následně je produkt ve formě tenkého filmu 
dopraven do mlýna, kde lze výměnou sít snadno upravovat 
velikost částic suchého materiálu. Částice mohou mít veli-
kost od několika set mikronů až po několik milimetrů nebo 
i více. Díky válcovému sušení může mít výsledný produkt 
i formu vloček, tzv. „flakes“.

120 let škrobárenství v Červené Řečici 

Škrobárna v Červené Řečici nedaleko Pelhřimova byla 
založena v  roce 1903 a  náležela k  velkostatku pražského 
arcibiskupa na místě zrušeného pivovaru. Na svém počátku 
se škrobárna zaměřila na zpracování brambor z arcibiskup-
ského velkostatku Červená Řečice. V roce 1954 byla škro-
bárna rozšířena o  prototypovou a  vývojovou dílnu, která 
je součástí škrobárny dodnes. Od roku 1965 se stává škro-
bárenství samostatným oborem v oblasti potravinářského 
průmyslu a v roce 1978 vznikl realizační a vývojový závod, 
Škrobárna Červená Řečice. V  období 70. a  80. let řešila 
škrobárna státní výzkumný úkol „Modifikace škrobů“. Na 
podporu zdárného vyřešení úkolu bylo rozhodnuto pře-
stavět škrobárnu na vzorovou výrobnu tehdy nových pro-
duktů – modifikovaných škrobů. Díky svému významnému 

postavení na trhu se škro-
bárna stala předním doda-
vatelem pro potravinářské, 
farmaceutické a  technické 
podniky. V  rámci výzkum-
ných úkolů se do spo-
lupráce se škrobárnou 
zapojili přední odborníci 
z celé republiky i zahraničí. 
Od roku 1992 byla Škro-
bárna Červená Řečice ve 
vlastnictví místního papí-
renského podniku CEREPA 
a. s., který ji v  roce 2002 
prodal společnosti pana 
Vladimíra Mráze, který v té 
době stejnou technologii 
využíval k  sušení použi-
tých pivovarských kvasnic 
k  další výrobě potravinář-
ských a  krmných doplňků, 
z nichž mnozí z  nás znají 

např. vitaminový doplněk Pangamin. V  roce 2004 se po 
transformaci původních činností fyzické osoby pana Vla-
dimíra Mráze stala škrobárna součástí nově vzniklé země-
dělsko-potravinářské skupiny Mráz Agro CZ. Závod 
Červená Řečice se tak stal první škrobárnou v portfoliu spo-
lečnosti. V sušárně se postupně vyráběly termicky modifi-
kované škroby, potravinářské i technické maltodextriny. Od 
připojení skladovacího areálu v roce 2018 slouží Červená 
Řečice také jako hlavní sklad společnosti. Kvůli navyšo-
vání výroby a nuceným investicím do modernizace provozu 
bylo ale již v  roce 2016 vedením společnosti rozhodnuto 
o výstavbě závodu zbrusu nového, a začal se tak rýsovat pro-
jekt nové škrobárny Batelov.

Stavba v době koronavirové 

„Po letech přípravných a projekčních činností jsme na 
počátku roku 2020 zahájili stavební práce na nové škro-
bárně. V té době jsme všichni vnímali zprávy o výskytu nemoci 
COVID-19 v  Číně podobně jako mnohé předtím, viz ptačí 
chřipka, virus Zika a další. Zkrátka jako něco ze zadních 
stránek novin a něco, co brzy přejde. Málokdo dokázal domy-
slet, jak moc nás všechny tato událost ovlivní,“ říká Vladimír 
Mráz mladší. „Mohu říct, že jsme si pomyslně v mnoha věcech 
sáhli na dno sil. Postavit škrobárenský podnik na zelené louce 

Stavební práce na nové škrobárně

Pohled do kuchyně

Závod Červená Řečice byl 
součástí státního podniku 
Škrobárny
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je jistě dost složité v běžném stavu, ale nyní jsme byli v situaci, 
kdy nám byly pod nohy házené nikoliv klacky, ale celé lesy. 
Technologie je založena na dodávkách ze zahraničí, šéfmon-
téři jsou občané Holandska nebo Rakouska. V době, kdy stroje 
za desítky milionů korun byly na cestě do České republiky, 
kde na jejich instalaci čekaly dva stotunové jeřáby, u nás pro-
pukla první vlna koronavirové epidemie a my nemohli dostat 
zahraniční šéfmontéry do země. Aby toho nebylo málo, do 
otevřených střech výroby začalo vydatně pršet. Ještě týden 
zpátky byly zprávy plné pětisetletého sucha a najednou se 
vše změnilo lusknutím prstu. Člověk míní, příroda mění, ale 
přesto jsme nikdy tohoto investičního rozhodnutí nelitovali, 
a ačkoliv koronavirové problémy provázely stavbu i v  jejím 
dalším průběhu, po prvotním šoku jsme se jak my, tak naši 
dodavatelé dokázali celkem rychle na nově vzniklou situaci 
adaptovat.“

Potravinové doplňky  
pro profesionály

Škrobárna Batelov navazuje na tradici českého škrobá-
renství na Vysočině. V Batelově spojujeme zkušenosti našich 
předků s těmi nejnovějšími poznatky v oblasti modifikace 
škrobů a válcového sušení. Díky přísným standardům FSSC 
22000 splňujeme ty nejnáročnější podmínky těch největ-
ších světových potravinářských firem. Mezi naše zákazníky 
patří malí pekaři či cukráři, největší světové potravinářské 
skupiny nebo například nemocnice. Válcové sušení nabízí 
potravinářským podnikům možnosti  experimentace 
s  chutěmi  v  dokonale odladěných podmínkách, které 
vznikaly za účasti předních  českých odborníků ve škro-
bárenství a Vysoké školy chemicko-technologické. Novou 
výrobní technologií ve škrobárně Batelov bychom rádi 
rozšířili řadu výrobků, které mají v  Čechách dlouhou  
tradici. 

O aplikaci maltodextrinů

Vývoj a  aplikaci nových produktů má ve Škrobárně 
Batelov na starosti Ing. Martina Stulíková, která nám 
o  vybraných aplikacích pověděla více: „Naše produktové 
portfolio maltodextrinů slouží již mnoho let jako základní 
stavební kámen pro výrobu iontových nápojů pro sportovce 
a těžce pracující, pro zajištění okamžitě využitelné energie 
z lehce stravitelného zdroje. Z důvodu štěpení maltodextrinu 

až v  tenkém střevě dochází k  prodloužení přísunu energie 
pozvolným tempem, což je pro zatížený organismus velmi 
žádoucí. Vzhledem k  možnostem balení těchto produktů 
jsme schopni zásobovat jak velké výrobce, tak i obchody pro 
sportovce a zdravé výživy, díky maloodběratelskému balení. 
V současné době dodáváme zejména bramborové maltodex-
triny v rozpětí DE 5–20 %, vždy záleží na požadavku zákaz-
níka. Další oblastí využití maltodextrinů pro své specifické 
vlastnosti je výživa onkologických pacientů, pacientů s poru-
chou příjmu potravy nebo při nechutenství. Z našeho součas-
ného portfolia se konkrétně jedná o produkt Maltodextrin 
X-50, který se využívá pro podávání ústy nebo nosogast-
rickou sondou. Maltodextriny nacházejí uplatnění také při 
výrobě cukrovinek a  čokoládových směsí. Mezi významné 
vlastnosti patří použití maltodextrinů jako náhrady části 
tuku při výrobě krémů v cukrářských výrobách. Zde slouží 
pro odlehčení krémů a  k  redukci příjmu tuků různého  
typu.“

Předželatizované škroby  
a další produkty

V souvislosti s cukrářským a pekařským průmyslem 
bych je dobré představit naši nabídku termicky modifi-
kovaných (tzv. předželatinizovaných) škrobů, patřících 
do kategorie škrobů bez E čísla. Tato kategorie produktů 
se dělí podle vstupní suroviny, a  to na škroby pšeničné, 
kukuřičné a bramborové, které nachází velké uplatnění při 
výrobě směsí pro přípravu cukrářských krémů, vylepšují 
strukturu třeného těsta nebo slouží jako vazný prostředek 
pro bezlepkové výrobky. Pro oblast bezlepkové výroby 
vyrábíme instantní kukuřičné a  rýžové mouky, případně 
mouky z  jiných bezlepkových zdrojů, podle přání zákaz-
níka. Vlivem modernizace škrobárna patří pod potravi-
nářský standard FSSC 22000. Dalším významným krokem 
je výroba oxidovaných škrobů do potravinářského i  tech-
nického průmyslu s možností upravit vlastnosti škrobu na 
míru podle požadavku. V  potravinářství se tyto výrobky 
používají jako nízkoviskózní zahušťovadla cukrářských 
krémů, polévek a omáček. V technickém průmyslu nachází 
využití v papírenství, výrobě sádrokartonových desek, při 
výrobě textilií nebo jako škrobící prostředek pro prádelny. 
V závislosti na poptávce z trhu umíme vyvinout nové tech-
nické škroby přímo na míru zákazníkovi, důkazem toho 

Produkce maltodextrinu

je náš poslední projekt, vývoj ekologicky šetrných rychlo- 
schnoucích lepidel v  tekuté (tzv. „ready-to-use“) i  suché  
formě. 

Cíle a vize škrobárny

„Naším cílem není konkurovat současným škrobárnám, 
myslím, že na to v Čechách ani není místo,“ říká Mgr. Vla-
dimír Mráz. „Naopak jsem rád, že s okolními škrobárnami 
udržujeme velmi dobré vztahy a  úzce s  nimi spolupracu-
jeme. Domnívám se, že náš provoz je příležitostí i pro ně, jak 
s využitím našich technologií dosáhnout na nové trhy. Naše 
dveře jsou otevřené nejen jim, ale i dalším zájemcům o spolu-
práci. Na jedné straně je naší nevýhodou, že si před samotnou 
modifikací nevyrábíme vlastní škrob, na straně druhé díky 
tomu ale nejsme omezeni nutností vyrábět pouze např. pše-
ničné nebo bramborové modifikované škroby. Jsme schopni 
rychle, efektivně a hygienicky zpracovat širokou škálu pro-
duktů, která není ani omezena potravinářstvím.“ Že mož-
nosti dalšího zpracování škrobů  a  jejich uplatnění jsou 
opravdu téměř nekonečné, dokazuje i  to, že  zaměst-
nanci obou škrobáren Mráz Agro CZ nyní pracují i na nové 
řadě produktů určených nikoliv do potravinářství, ale těž-
kého průmyslu, jejichž výroba zůstane oddělena v provozu 
v Čevené Řečici.

Experimentujte s chutí! 

Při stavbě škrobárny v Batelově bylo počítáno s pone-
cháním volné kapacity pro vývoj nových výrobků s ohledem 
na požadavky trhu. V současné době je zhruba třetina naší 
výrobní kapacity vytížena výrobou pro přímé zákazníky, tře-
tina výroby našim partnerům z řad místních největších potra-
vinářských podniků a  třetina určena pro vývoj a  zkoušky 
nových produktů. V možnostech válcových sušáren společ-
nosti Mráz Agro je usušit téměř jakékoliv tekuté látky, včetně 
kašovitých. Možnost úpravy teplot při sušení nám umožňuje 
sušit i při nízkých teplotách a díky tomu se vyhnout poškození 
teplotně senzitivních surovin, zachovat vitamíny a zabránit 
poškození bílkovin. Výsledný usušený materiál umíme při-
pravit v  jemné práškové formě nebo ve formě libovolně 
velkých vloček. Produkty vhodné k sušení na válcových sušár-
nách najdeme i v oblasti „baby food“, kde se jedná o dětské 
příkrmy založené na cereáliích (kaše) nebo ovoci (přesní-
dávky). Dále lze sušit mléko, jogurty, živočišné proteiny, 
drinky založené na cereáliích, ovocné šťávy nebo polévky. 

Budoucnost vychází z minulosti

Není náhodou, že největšími odběrateli podobných 
strojů, kterými disponuje nová batelovská škrobárna, jsou 
ta největší potravinářská jména světa. Naši kolegové jsou 
schopni jak  vyvinout produkt přímo na míru na základě 
našich surovin, tak konzultovat,  a  případně i  uskutečnit 
zkušební sušení vámi vybraného i dodaného materiálu. A to 
již od malých zkušebních šarží a za přítomnosti vašich tech-
nologických odborníků. Mottem naší nové škrobárny je fakt, 
že budoucnost vychází z minulosti. Budeme velice rádi, když 
nám svými požadavky a vaší spoluprací pomůžete zmiňo-
vanou budoucnost tvořit. Další produkt usušený na moder-
ních válcových sušárnách může být třeba ten váš. 

Mráz Agro CZ, s. r. o.

Výzkum a vývoj nových produktů

Pohled na reaktory  

Sušení produktu na jednoválcích s aplikátory
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5 týdnů dovolené
Stravenky v hodnotě 100 Kč
Pravidelná mzda 15. dne v měsíci
Multisport karta a další benefity

V případě zájmu  
se zastavte  
v prodejně nebo  
navštivte náš 
kariérní web.

plné i zkrácené úvazky, 
brigády

Více informací na billa.jobs.cz

PŘIJMEME 
zaMěstnancE

Inzerce_HR_A4.indd   1 15.01.2021   13:11:40

Prodejní personál 
BILLY si v tomto 

roce polepší.  
Navýšení činí 

v průměru až 5 % 

Maloobchodní sektor se v průběhu téměř celého loňského 
roku potýkal s rozmanitými výzvami zaviněnými pande-

mickou situací koronavirové nákazy. Supermarkety se již rok 
snaží i v důsledku pandemie poskytnout zákazníkům maxi-
mální servis a zároveň nahrazovat služby zavřených maloob-
chodů, ať už doplňováním sortimentu zboží či službami. 

Hlavně řadoví zaměstnanci supermarketů jako poklad- 
ní, zaměstnanci čerstvých úseků, prodavači či skladníci, ti 
všichni jsou klíčovými lidmi při zabezpečování zásobování 
potravinami občanů. V průběhu roku často čelili psychicky 
i  fyzicky náročným podmínkám, aby poskytli požadovaný 
servis všem nakupujícím. 

Obchodní řetězce náročnost práce řadových zaměst-
nanců i  nadále vnímají velmi vážně. Odměny za náročné 
služby byly vypláceny v  průběhu celého loňského roku 
a snaha o zlepšování pracovních i mzdových podmínek bude 
zcela jistě pokračovat i v roce letošním. 

Spolupráce s odborovými organizacemi

V rámci dlouhodobého zvyšování pracovních a mzdo-
vých podmínek zaměstnanců podepsala společnost BILLA 
na konci minulého roku novou kolektivní smlouvu na 
další dva roky jako výsledek sociálního dialogu se základ-
ními odborovými organizacemi sdruženými v Unii zaměst-
nanců obchodu, logistiky a služeb (UZO), dále Odborovým 
svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobod-
ných odborů ČR (OSPZV – ASO) a  Federací výkonných 
zaměstnanců ČR (FVZ).

Nová dohoda se týká právě prodejního personálu 
a  její podstatou je zachování všech stávajících benefitů 
a v neposlední řadě i navýšení mezd. V průměru si zaměstnanci 
prodejen od ledna polepšili o 5 %, plošné navýšení pak činí  
3 %. Cílem společnosti je i přes pokračující situaci způsobenou 
pandemií koronaviru být i nadále seriózním zaměstnavatelem. 
BILLA se snaží zaručit svým zaměstnancům pracovní místa 
a garantovat jejich stávající mzdy či zaměstnanecké benefity. 
Nejen, že zaměstnancům ponechala v platnosti všechny stáva-
jící benefity, jako jsou stravenky v hodnotě 100 Kč, příspěvek 
na penzijní připojištění v hodnotě 300 Kč měsíčně nebo na 
MultiSport kartu. Navýšila také příspěvek v rámci svého loajál-
ního programu z 500 Kč na 750 Kč měsíčně pro zaměstnance, 
kteří u firmy pracují déle než 2 roky. Těm zaměstnancům, kteří 
v supermarketu pracují déle než rok, pak na benefitní kartu 
firma přispěje částkou 500 Kč měsíčně. Vedle těchto výhod 
mohou zaměstnanci využít i celou řadu dalších, jako např. 
slevy u obchodních partnerů a jiné. 

Jen v průběhu roku 2020 společnost BILLA vyplatila 
svým zaměstnancům mimořádnou odměnu za jejich úsilí při 
zvládání koronavirové krize v celkové výši až 7000 Kč. Spo-
lečnost zároveň předala svým zaměstnancům na prodejnách 
dárkové vánoční karty a navýšila zaměstnancům pracujícím 
o Štědrém dni příplatek za práci ve svátek o 50 %. 

„Loňský rok byl za poslední léta tím nejobtížnějším pro 
všechny z nás, a to jak po psychické, tak i fyzické stránce. Naši 
zaměstnanci odvedli skvělou práci a za to jim patří velký dík. 
Byli a stále jsou klíčovými lidmi při zajišťování zásobování oby-
vatel a jako lidí v předních liniích si jich velmi vážíme,“ dodala 
Šárka Brennerová, vedoucí personálního oddělení BILLA 
Česká republika.

Nasazení zaměstnanců supermarketů oceňují 
i externí společnosti

Pracovní nasazení prodejního personálu v první linii 
ve ztížených podmínkách, které rok 2020 přinesl, vnímají 
i externí společnosti spolupracující se společností BILLA. 
Celkem 52 voucherů věnovala zaměstnancům BILLA paní 
Amara Zemplinerová, zastupující společnost Travel Digest, 
jako odměnu ve formě pobytových voucherů ve vybraných 
hotelech po celé České republice za servis, který zaměstnanci 
supermarketů BILLA poskytovali zákazníkům v roce 2020.

Stabilita práce bude v letošním roce  
hrát důležitou roli

Turbulentnostní situace způsobená pandemií koro-
naviru bude hrát v dalších měsících zásadní roli i v   oblasti 
personalistiky. Mnohé z  menších firem neustálé změny 
v opatřeních nejspíše nepřežijí, mnohé z nich pak budou radi-
kálně snižovat náklady na své zaměstnance a jejich počty. 

Společnost BILLA se zavazuje zůstat i v této nejisté době 
seriózním zaměstnavatelem. Dokonce vyplácí svým zaměst-
nancům za doporučení nových kolegů speciální příplatek. 
Systém doporučení a odměny je jednoduchý a transparentní. 
Doporučit nového zaměstnance může každý zaměstnanec 
prodejny. Stačí o něm jednoduše říct svému nadřízenému. 
Doporučovat nemusí zaměstnance jen na vlastní prodejnu, 
ale pro jakoukoliv pozici ve společnosti BILLA obecně. Za 
každého doporučeného kolegu jen v roce 2020 tak například 
v BILLE nastoupilo na doporučení na 200 zaměstnanců. 

BILLA, spol. s r. o.  
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Víme, jak moc vám záleží na tom, aby se pečení povedlo. Aby si všichni pochutnali a udělali 
vám radost. Mouka Pernerka vám v tom pomůže. Umletá do hladka, s vysokým obsahem 
vlákniny, nízkým glykemickým indexem. Navíc skvěle váže vodu a má lepší pečící vlastnosti. 
Ať už pečete nebo vaříte cokoliv. Všichni budou nadšení. Zkuste něco opravdu jedinečného, 
zdravého, a hlavně dobrého. Už cítíte ten rozdíl? Pernerka - revoluce v pečení.

pernerka.cz pernerkapernerka.cz

JEDINÁ CELOZRNNÁ MOUKA
UMLETÁ DO HLADKA

inzerce_180x260_FINAL.indd   1 22.02.2021   13:49

Lepek nebo také gluten, jak je označován v cizojazyčné 
literatuře, je směs dvou bílkovin gliadinu a gluteninu. 

V  laické veřejnosti se lepek poslední dobou netěší právě 
nejlepší pověsti, přitom má pro pekaře významnou roli 
– těstu zajišťuje žádanou pružnost a  „odpovídá“ za na-
dýchanost pečiva. Je však třeba také říci, že řada lidí ze 
zdravotních důvodů lepek konzumovat nemůže a že jejich 
počet bohužel roste. 

V dietologii termín „lepek“ představuje souhrnný název 
pro zásobní bílkoviny pšenice, žita a dalších obilovin, které 
jsou  přirozenou součástí endospermu (vnitřního pletiva 
semene) obilovin. Konzumace výrobků s lepkem způsobuje 
nemalému počtu lidí zdravotní problémy, ať už se jedná 
přímo o  celiaky nebo osoby s  intolerancí k  lepku. Kromě 
toho nalezneme ve 21. století mezi spotřebiteli i skupinu lidí, 
kteří lepek vyřadili ze svého jídelníčku dobrovolně na základě 
vlastního přesvědčení. Ti všichni proto hledají chutné a zdraví 
prospěšné alternativy, které by využili pro přípravu pečiva, 
těstovin a dalších výrobků. 

Proč je lepek pro celiaky nebezpečný  
a jaké potíže jim způsobuje? 

Každý z nás reaguje na lepek odlišně, nicméně základní 
procesy jsou stejné pro všechny. U zdravého člověka dochází 
v žaludku ke štěpení bílkovin na menší celky zvané peptidy, ty 
prochází do střevní sliznice a jsou dále zpracovány bez jakých-
koliv problémů. U člověka s celiakií ale specifická sekvence 
aminokyselin lepku vyvolá ve střevní sliznici tvorbu proti-
látek, které napadají vlastní buňky střeva zvané enterocyty.  
Tím se spustí zánětlivá reakce, která může mít za následek 
až úplné zničení střevních buněk, a tím i snížení schopnosti 
vstřebávat a trávit živiny. Jedná se tedy o autoimunitní one-
mocnění a jedinou spolehlivou metodou, jak předcházet pří-
znakům, je zcela lepek vyloučit z jídelníčku.

Jde to i bez lepku 

Dnešní doba nám dává možnosti, jak tuto situaci 
řešit. Existuje celá řada bezlepkových surovin, ze kterých 
se dá semlít kvalitní mouka, a na trhu je tak široká nabídka, 
ze které si spotřebitelé mohou vybírat. Mezi tyto suroviny 
patří třeba pohanka, která navíc díky svému chemickému 
složení obohatí jídelníček každého spotřebitele a dodá mu 
vlákninu, vitaminy, antioxidanty a  další zdraví prospěšné 
látky. Ve Mlýně Perner chceme vyhovět požadavkům všech 
zákazníků, a proto v naší nabídce naleznete taktéž bezlep-
kovou rýžovou a celozrnnou pohankovou Pernerku, které si 
díky naší unikátní technologii zachovávají maximum zdraví 
prospěšných látek a výrobky z nich skvěle voní a chutnají.

Pohanka

Pohanka původem z himálajské oblasti Číny patří spo-
lečně s laskavcem, známým taky jako amarant, a merlíkem 
chilským, zvaným taktéž quinoa, mezi tzv. pseudoobiloviny. 
Jedná se o kulturní plodiny, které jsou botanicky odlišné od 
obilovin, ale jejich plody se svým složením zrnům obilovin 
podobají. Plod pohanky by se dal rozdělit na tři základní 
části podobně jako obilné zrno: endosperm tvořený převážně 
škrobem a  bílkovinami, obalové části s  vysokým podílem 
vlákniny a klíček. To je důvod, proč pohanka nachází v potra-
vinářském průmyslu a  našich kuchyních podobné využití 
jako obiloviny. 

Pohanka a technologie

To, do jaké míry je možné nahradit hojněji používané 
mouky pohankovou moukou, závisí samozřejmě na použité 
mlecí technologii. V této oblasti nemá Mlýn Perner v České 
republice konkurenta. Naše unikátní mlecí linka je schopna 
umlít celá zrna pohanky velice šetrným způsobem s nižším 
tepelným zatížením než u klasických mlecích strojů. Méně 
poškozený škrob v pohankové mouce se poté projeví zlep-
šeným glykemickým indexem pečiva, což ocení hlavně 
zákazníci, kteří se zajímají o zdravý životní styl. Čím nižší 
glykemický index pečivo má, tím déle se člověk cítí sytý. Celo-
zrnnou pohankovou Pernerku jsme navíc schopni namlít na 
velice jemnou granulaci hladké mouky včetně obalových 
vrstev stejně jako celozrnné žito nebo špaldu. Díky tomu má 
celozrnná pohanková Pernerka mnohem lepší technologické 

Když lepek není žádoucí
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vlastnosti, a  proto můžete v  receptuře pšeničnou mouku 
bez problémů nahradit právě pohankovou. Těsto z pohan-
kové Pernerky je lehce zpracovatelné, dobře kyne a přitom si 
zachovává zdravotní benefity vyplývající z obsahu vlákniny, 
vitaminů a dalších biologicky aktivních látek. Lze také před-
pokládat, že jemnější granulace obalových a podobalových 
vrstev vede ke zvýšené biologické využitelnosti prospěšných 
složek pohanky, a tedy ještě k umocnění zdravotních bene-
fitů, které s konzumací dané složky souvisí.

Pohanka a výzkum

Pohanka se během posledních 20 let stala předmětem 
celé řady výzkumů. Odborníci z celého světa považují tuto 
pseudoobilovinu za významný zdroj výživově cenných bíl-
kovin, vitaminů, minerálních látek a polyfenolů. Polyfenoly 
jsou přírodní látky, mezi které se řadí např. fenolové kyseliny 
nebo rutin. Tyto látky mají ve většině případů antioxidační 
aktivitu a další pozitivní účinky na zdraví. Rutin kupříkladu 
zvyšuje pevnost a pružnost cév a má pozitivní vliv na sráž-
livost krve a obranyschopnost organismu. Ve Mlýně Perner 
o  těchto vlastnostech rutinu víme, a  proto jeho množství 
v celozrnné pohankové Pernerce uvádíme na obalech, aby-
chom zákazníkům poskytli co největší množství informací 
o zdraví prospěšných látkách. Mezi další zdravotní benefity 
pohanky patří protizánětlivé účinky a snížení hladiny cho-
lesterolu. Konzumací pohankových výrobků spotřebitel 
zkrátka neprohloupí a měla by být součástí jídelníčku všech 
konzumentů bez ohledu na jejich zdravotní stav. 

Zajímavým fenoménem je pohanka ve Francii, velké 
oblibě se těší zejména v  Bretani, kde na pohanku nedají 
dopustit. Z pohankové mouky dělají své slavné „crepes“ na 
slano i na sladko.  Dokonce existuje tolik variant úprav, že je 
můžete jíst ke snídani, obědu i večeři a určitě se vám nepřejí.  
Pozoruhodné na pohance a pohankové mouce je i to, že se 
z jídla chudých stává uznávaná surovina, která si našla cestu 
i do těch nejluxusnějších restaurací a je součástí i exotických 
jídel. Pohanková mouka je kupříkladu základní surovinou 
pro výrobu tradičních japonských těstovin Soba, které najdou 
své místo ve studené i teplé kuchyni. Obliba těchto těstovin 
je v Japonsku tak veliká, že existuje více než 15 druhů, které 
se liší svým složením, přípravou a oblastí, ze které tyto těsto-
viny pochází. Zajímavostí je, že Soba těstoviny jsou tradičním 
jídlem na silvestra, a Japonci tedy pohankou vítají Nový rok. 

Využití pohanky

A kde tedy pohankovou mouku využít? Na našem webu 
www.pernerka.cz/recepty naleznete celou řadu receptů, kte-
rými se můžete inspirovat nebo je rovnou vyzkoušet. Pokud 
jste spíše na tradiční pekařské výrobky, neváhejte vyzkoušet 
pohankové perníkové řezy nebo makový koláč. Jestliže rádi 
experimentujete, možná vás osloví pohankovo-špaldová 
pizza se sýrem feta nebo palačinky se špenátem a lososem.

Rýže

Rýžová hladká mouka je jedním z  nejmladších pří-
růstků v rodině Pernerek. Tato kulturní plodina z východní 
Asie představuje spolu s pšenicí nejvýznamnější surovinu 
pro základní potraviny. Pro výrobu rýžové hladké Pernerky 
využíváme kvalitní rýžová zrna Arborio pěstované v Itálii. 
Rýže stejně jako pohanka neobsahuje lepek, a  je proto 
vhodná pro celiaky. 

Využití rýže

Rýžová mouka je vhodná pro přípravu slaných i slad-
kých dezertů. Skvěle se hodí pro  pečení bezlepkových 
sušenek, koláčů, dortů, nekynutých buchet, palačinek, těs-
tovin, chleba a dalších surovin. Navíc je to potravina lehce 
stravitelná, která vyvolává pocit nasycení. Těsto z  rýžové 
mouky je pevné a podobné tomu ze pšeničné mouky, ale není 
tak pružné. Můžete z něj vyválet i tenké pláty, ze kterých udě-
láte skvělé nudle. 

Rýžovou mouku lze také použít pro zahuštění omáček. 
Rýžová Pernerka dodá těstu pevnost a objem a  je vhodné 
ji nakombinovat např. s celozrnnou pohankovou moukou. 
A jelikož máme za dveřmi Velikonoce, proč nezkusit upéct 
netradičního velikonočního beránka z  rýžové Pernerky? 
Recepty z  rýžové Pernerky najdete na webu pernerka.cz 
v sekci Recepty.

Ing. Daniel Koval, 
vedoucí vývoje, 

Mlýn Perner Svijany spol. s r. o.


Výživová hodnota pohankové Pernerky

Název Energetická 
hodnota Tuky Z toho nasycené 

mastné kyseliny Sacharidy Z toho 
cukry Bílkoviny Rutin Sůl Vláknina

Pohanková mouka 
celozrnná hladká

1485 kJ / 
351 kcal 3,1 2,5 65,6 0,8 12,2 130 mg 0 6

Společnost Memmert je celosvětově aktivní, neustá-
le podporující inovace, ale zároveň věrná tradici a od-

povědnosti vůči zákazníkům, zaměstnancům a  životní-
mu prostředí. Tato filozofie je tajemstvím jejího úspěchu. 
Když v  roce 1947 Červený kříž uvedl do provozu horko-
vzdušný sterilizátor, aby se zabránilo nebezpečí infekcí 
a epidemií, prokázal svůj talent elektrotechnik Willi Me-
mmert. V  dobách ekonomické krize našel dokonalý ma-
teriál pro svou první komoru s  možností regulace teplo-
ty, tzv. Aeolus (recyklovaný hliník ze starých letadlových  
dílů).

Přístroje firmy MEMMERT mají celonerezové opláš-
tění, vnitřní komora je z nerez oceli 1.4301 (ASTM 304), 
zadní kryty jsou z  pozinkované oceli. Dotykový kontrolní 
panel ControlCOCKPIT pro nastavování parametrů. Níže 
uvedené přístroje jsou dodávány s řídicí jednotkou Single-
Display nebo TwinDISPLAY.

SingleDISPLAY: 
– nastavení teploty (IPP, IPPeco), otáček ventilátoru a pozice 
klapky (IF, UF), času, jedno teplotní čidlo Pt100 dle DIN 
třída A, rozhraní ETHERNET, dvojitá ochrana proti přehřátí 
(elektronická a mechanická), možnost volby startu, odečtu 
pracovního času – spuštění/dosažení nastavené teploty, neu-
možňuje nastavení teplotních ramp. Zabudovaný dataloger 
pro tvorbu teplotních protokolů po dobu 10 let v ceně, nutné 
zakoupit software AtmoCONTROL.

TwinDISPLAY: 
– nastavení teploty (IPP..Plus, IPPeco Plus), otáček ventilá-
toru (UF, UF Plus), pozice klapky, času, vlhkosti, ev. osvět-
lení, koncentrace CO2, O2, tlaku, dvě teplotní čidla Pt100 
dle DIN třída A, funkce HeatBALANCE garantující rovno-
měrné rozložení teploty při jakémkoliv naplnění komory, 
rozhraní ETHERNET, USB, dvojitá ochrana proti přehřátí 
(elektronická a mechanická), funkce AutoSAFETY, načtení 
programu (max 10 000 hodnot – 1 týden), teplotní rampy 
programovatelné pomocí standardně dodávaného software 
AtmoCONTROL, zabudovaný dataloger pro tvorbu teplot-
ních protokolů.

Horkovzdušné sušárny UN/UF, IPP, IPPeco jsou vyba-
veny technologií SingleDISPLAY, modely „PLUS“ techno-
logií TwinDISPLAY.  

 

  

Inkubátor IPP a IPPeco 
(chlazené Peltierovými články)

HORKOVZDUŠNÁ SUŠÁRNA 
UN/UN PLUS

HORKOVZDUŠNÁ SUŠÁRNA 
UF/UF PLUS

Rozsah teploty od 0 °C do +70 °C nebo od 15 °C 
do +60 °C (u modelů 1360 a 2140 l)

+5 °C nad teplotu okolí 
až +300 °C

+10 °C nad teplotu okolí 
až +300 °C

Technologie Peltierův článek přirozená cirkulace vzduchu nucená cirkulace vzduchu

Velikosti objem 32, 53, 108, 256, 384, 749,
1060, 1360 a 2140 l

objem 32, 53, 74, 108, 161, 256, 
449, 749, 1060 l

objem 32, 53,74,108,161, 256, 
449, 749, 1060 l

Popis

vnitřní skleněné dveře, 
nastavení teploty po 0,1 °C, 
časovač 1 min – 99 dnů, 23 hod., 
nucená cirkulace vzduchu, 
ETHERNET, záruka 36 měsíců

přesnost regulátoru do 99,9 °C – 0,1 
(nad 100 °C – 0,2), digitální  
časovač 1 min – 99 dnů, 23 hod., 
přirozená cirkulace vzduchu, 
ETHERNET, záruka 36 měsíců

přesnost regulátoru do 99,9 °C – 0,1 
(nad 100 °C – 0,2), digitální 
časovač 1 min – 99 dnů, 23 hod., 
nucená cirkulace vzduchu, 
ETHERNET, záruka 36 měsíců

Použití
v mikrobiologii a potravinářských 
laboratořích (např. stabilita piva,
test trvanlivosti mléčných výrobků)

pro jakoukoliv laboratoř, 
sušení i práškových vzorků pro jakoukoliv laboratoř

Display

SingleDISPLAY: pro základní použití; nastavení teploty, 
vzduchové klapky a ventilátoru zůstává neměnné po celý proces

TwinDISPLAY: maximální komfort pro komplexní nastavení procesů; 
nastavení teploty, vzduchové klapky a ventilátoru, případně dalších 
veličin se provádí pomocí programovatelných ramp

Příslušenství
široká nabídka volitelného 
příslušenství (průchodky ø 14, 23, 
38 nebo 40 mm)

KONEKO marketing, spol. s r.o.
Tel: +420 257 911 116 / +420 603 357 809
e-mail: koneko@laboratore.cz 
www.laboratore.cz

Sušárny a inkubátory firmy Memmert
pro použití v potravinářském průmyslu

http://www.pernerka.cz/recepty
http://pernerka.cz
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Lázeňské oplatky patří neodmyslitelně k  lázním. Určitě 
každý z nás obdržel, když někdo z rodiny pobyl v lázních, 

onu čtyřhrannou krabičku plnou kulatých lázeňských oplat-
ků různých chutí. Vanilkové, oříškové, jablkové, kakaové atd. 
K čerstvé kávě nebo čaji prostě „klasická“ lahůdka. Však také 
kavárny firmy KARE v Luhačovicích jsou v sezoně plné hos-
tů, kteří se oddávají chutím ohřátých teplých oplatků – teplé, 
voňavé a krásně křupavé.

 Firma KARE v Luhačovicích je významný výrobce této 
lahůdky. S rozvojem lázeňství se výrobě daří a bylo nutno 
rozšířit výrobu, aby byla pokryta vysoká poptávka. Stávající 
prostory nevyhovovaly především z kapacitních důvodů, ale 
letité výrobní prostory už také dosluhovaly z hlediska poža-
davků na hygienu výroby a práce. Majitel se tedy rozhodl při-
stavět nové výrobní prostory, a vyřešit tak udržitelnou kvalitu 
a velikost výroby, která začala být nedostatečná. Vznikl tak 
velmi zajímavý objekt ve svahu s výrobními prostory, parko-
vacími místy a v čele objektu upoutá krásný prosklený obchod 
s vchodem přímo na hlavní cestu v místě, kde proudí návštěv-
níci a lázeňští hosté. Obchod určený k pronájmu nebo vlastní 
potřebě. 

V průběhu projektování a přípravy stavby se investor 
pečlivě věnoval výběru každé části a prvku stavby. Samo-
zřejmě velmi důležité jsou použité povrchy všech částí, a to 
jak střechy, stěn, tak samozřejmě velmi důležitou částí je 
podlaha, která tvoří významný estetický prvek a také musí 
vyhovovat všem požadavkům kladeným nejen ze strany stát-
ních orgánů, ale také v hlediska bezpečnosti a údržby tak, 
aby se zaměstnanci cítili na podlaze komfortně a úklid byl 
jednoduchý a „kamarádský“. Investor projevil zájem, vidět 
referenční stavbu, aby viděl, jak podlahy fungují a jak jsou 
uživatelé spokojení s podlahou v jejich provozu. Byla zvolena 
prohlídka pekařství, jehož provoz je provozu výroby oplatků 
podobný. Reakce byla pozitivní a funkčnost podlahy potvr-
zena diskuzí obou majitelů. 

Bylo nutno vybrat vhodný povrch podlahy. To mělo 
rychlý vývoj, ale byl nakonec vybrán méně protiskluzný 
povrch Remmers Crete SL, který je z  hlediska klouzání 
zařazen do skupiny R10 dle normy DIN 51130. Tento povrch 
je matně hladký a v nemastných provozech zajišťuje svým 
„přírodním“ protiskluzem dostatečně bezpečný povrch pro 
obsluhu a poskytuje velmi dobře čistitelný povrch pro úklid 
jak mokrou cestou, tak zametením prachu a zbytků suchých 
částic.

V rodinném podniku, kterým bezesporu firma KARE 
je, rozhodují o  všem společně všichni členové rodiny. 

Nejinak tomu bylo i  při výběru podlahového systému 
a především i  jeho odstínu. Argumentů pro odstín padalo 
několik. Aby špína byla co nejméně vidět, tak nějaký šedivý 
odstín. Ne moc světlý, ne moc tmavý. Pak také padnul 
názor, že naopak, aby byla špína co nejvíce vidět, aby byla 
donucena obsluha často uklízet. Nakonec se rodinná rada 
usnesla na výběru podlahy v odstínu žluté, a to především 
s  myšlenkou výrobní prostory rozsvítit. A  to se skutečně 
podařilo. Vzniknul úžasný výrobní prostor, kde je radost  
vyrábět.

Od počátku stavby byl velký důraz kladen na kvalitu 
provedení, proto jsme s  předstihem řešily veškeré detaily 
podlahy. Od kvality podkladního betonu přes řešení tmelení 
smršťovacích spár betonu, řešení objektové dilatace, napo-
jení fabionů na stěnu a  podlahu, jejich velikost, napojení 
podlahy na sloupy, ukončení podlahy v místě vpustí, mani-
pulační plošiny a napojení na různé typy montážních pro-
stupů technologie a revizních šachet. Byly předloženy návrhy 
řešení a postupně odsouhlaseny tak, aby investor měl vše pod 
kontrolou. Vždyť provedení detailů a  jejich funkčnost dělá 

Podlahy Remmers  
v potravinářských provozech  

– účelnost a estetika

Detail smršťovací spáry

Remmers Crete
Podlahy i pro Vaše 
potravinářské provozy

řemeslo. Podlaha byla provedena bez spádu s ohledem na to, 
že výroba oplatků je suchý proces. 

Provozovatel s odstupem času ocenil vlastnosti pod-
lahového systému Remmers Crete, které skutečně fun-
gují dle předem deklarovaných informací. Ty jsou uvedeny 
v technických listech a brožurách a při výběru podlahy byl 
poskytnut plný servis nejen ze strany výrobce, ale i realizační 
firmy.

 Vlastnosti podlahového  
systému Remmers Crete SL

●   pevnost v tahu povrchové vrstvy podkladového betonu 
min. 1,5 MPa

●  nekluznost podlahové stěrky R10 (DIN 51130)
●   teplotní odolnost -15 °C až +80 °C 

(tloušťka vrstvy 3–4 mm)
●   nezapáchá, není přenos na potraviny, žádný vliv na 

jakost 
●  pojezd kovovým kolem 
●   splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1935/2004 (přímý styk s potravinou) 
– díky atestům pro přímý styk s potravinami splňuje 
náš podlahový systém požadavky na kritické body 
v rámci zpracování analýzu HACCP pro potravinářské  
provozy

●   aplikace na 7 dní starý beton bez použití speciálních 
penetrací

●  zkouška čistelnosti Listeria Monocytogenes 
●   kvalita a výsledný efekt čištění jako při čištění součástí 

podlahy v nerezovém provedení

●    podlaha není nasákavá 
●    podlaha je paropropustná
●    odolnost vůči rázovému zatížení a teplotním šokům
●   probarvení v celé vrstvě

Podlahovina má protiskluzný povrch, je hygienicky 
nezávadná, s vysokou chemickou, mechanickou a teplotní 
odolností. Je odolná teplotnímu šoku. Finální povrcho- 
vá vrstva je beze spár, nepropustná, protiskluzná a  bez- 
prašná.

Ze strany investora byla příprava a realizace podlahy 
připravena výborně, s velkým předstihem a s profesionálním 
přístupem k problematice podlah a celé stavby. Rád bych 
poděkoval panu Ing. Karlovi Pláškovi za vynikající spolu-
práci, která klapala ve všech směrech včetně časových har-
monogramů, které byly domluveny s předstihem. Také bych 
chtěl poděkovat realizační firmě Benefitfloors s. r. o., která 
provedla práci na vysoké profesionální úrovni do všech 
detailů. Majitel Ing. Igor Homa realizuje podlahy pro potra-
vinářský průmysl dlouhá léta a tyto dlouholeté zkušenosti se 
pak pozitivně promítají do vynikající profesionální kvality 
provedené podlahy a hlavně jejích detailů. Vždyť každé dobré 
řemeslo dělá dobrý smysl pro detail.

 Přejeme společnosti KARE Luhačovice mnoho úspěchů 
a těšíme se na další spolupráci! 

Martin Mrštný,  
Key Account Manager,  

podlahové systémy Remmers Crete
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Ve společnosti UGO lepili ručně etikety na kartonové 
krabice. To znamenalo nejen vysokou pracnost, ale 

také zbytečnou spotřebu štítků a inkoustu. UGO si zakládá 
na ekologickém přístupu, a ten se musí odrážet i v balení 
výrobků. Proto se rozhodli pro změnu.

UGO je výrobce ovocných a zeleninových šťáv. Značka 
UGO patří pod společnost Kofola. Firma klade důraz na 
zodpovědný přístup k přírodě, a proto oslovila společnost 
Bottling Printing s požadavkem na ekologické značení kar-
tonových krabic.

Šetrnost k životnímu prostředí

V UGO staví na první místo šetrnost k přírodě. Proto 
jsme bez váhání sáhli po laserové technologii. CO2 laser zcela 
splňoval dva základní požadavky klienta – značení šetrné 
k přírodě a nižší pracnost pro obsluhu.

Díky automatizovanému značení laserem pracovníci 
již nemusí etikety lepit ručně. Krabice se posouvá po des-
tičkovém dopravníku až pod laserovou hlavu, kde paprsek 
vypálí požadované znaky.

Značení s nízkými náklady

Výhodou CO2 laseru je, že značí nejen ekologicky, ale 
také s nízkými náklady. Nejsou potřeba žádné papírové eti-
kety ani inkoust či solvent.

V UGO se kód vypaluje přímo do přírodního kartonu, 
ale CO2 laser si poradí téměř s každým materiálem. Vyznačí 
čárové kódy, sériová čísla, 2D kódy nebo alfanumerické znaky 
na sklo, papír, karton, plast, dřevo, gumu či sádrokarton.

Dlouhá životnost s minimální údržbou

K nízkým provozním nákladům přispívá také dlouhá 
životnost laserové hlavy a nízké náklady na údržbu. Tento 
typ CO2 laseru slouží v  provozu až 40 000 hodin při 
24/7 provozu. Poradí si v  krokovém, kontinuálním nebo 
ručním provozu.

Prakticky jediným provozním nákladem je spotřeba 
elektřiny, a i ta je nízká. CO2 lasery pracují vysoce efektivně – 
pro většinu základních aplikací dostačují vzduchem chlazené 
CO2 lasery s nízkým výkonem do 30 W.

CO2 laser místo etiket: 
Na prvním místě šetrnost k přírodě

Odolný potisk ideální pro sekundární obaly

U  sekundárních obalů je důležité, aby bylo značení 
odolné. Krabice se šťávami UGO se dodávají do malo- 
obchodu, a tak musí znaky zůstat čitelné i při manipulaci, 
dopravě či působení světla. Značení CO2 laserem je vždy ve 
stejné kvalitě a nesmazatelné.

Mgr. Tereza Bredlová, Bottling Printing

Pokud chcete vědět více 
o značení nápojových obalů

ve firmě UGO, 
přečtěte si případovou studii na 

https://www.bprinting.eu/pripadove-studie.
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Technologie potravin
Náš specializovaný potravinový tým je tu proto, aby vám pomohl 
najít ingredience pro dosažení té správné textury vašeho 
hotového výrobku. Jsme kreativní a nalézáme inteligentní řešení  
i pro náročnější projekty s více postupy, které je třeba vzít  
v úvahu.
 
Mnoho potravinových systémů má více fází, jako jsou emulze, 
disperze, pěny nebo kombinace výše uvedených. Tvorba 
vícefázového systému a jeho stabilizace je pro technologie 
potravin vážnou výzvou.

Běžně používané ingredience
 • emulgátory
 • zvlhčující přísady
 • přípravky pro kynutí
 • fosfáty
 • škroby
 • proteiny
 • zahušťovadla a želírovací látky (hydrokoloidy)

Kontakt

Brenntag Food & Nutrition
Brenntag CR s.r.o.
Mezi Úvozy 1850/1
193 00 Praha 9
 
Komenského 75
768 11 Chropyně

www.brenntag.com/food-nutrition

Nová kampaň SZIF 
upozorňuje 

na důležitost 
nákupního 

rozhodování

Jednou z  důležitých součástí podpory kvalitních potravin 
ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu 

(SZIF) je edukace spotřebitelů v otázkách kvality potravin. 
A právě to má za cíl nová kampaň, kterou SZIF připravil pro 
nadcházející jarní měsíce. Jejím hlavním úkolem je upozor-
nit na kvalitní potraviny, které máme doma, a pomocí pád-
ných argumentů přesvědčit spotřebitele k jejich preferenci. 

Zohledněním několika faktorů, jako je čerstvost, původ 
a vzdálenost, mohou navíc podpořit životní prostředí, zaměst-
nanost v regionu a růst celé ekonomiky. Správně nasměrovat 
pomohou spotřebitele také značky kvality, jako je KLASA, 
Regionální potravina nebo BIOzebra, které najdou na obalech.

„Čím kratší dodavatelský řetězec,  
tím čerstvější potraviny“

Jednoznačně dobrou zprávou je, že podle výsledků agen-
tury STEM/MARK z roku 2020 roste počet lidí, kteří považují 
čerstvost a složení potravin za klíčové ukazatele. Myslí si to 

62 % dotazovaných, oproti 54 % v roce 2018. Krátké doda-
vatelské cesty znamenají co nejrychlejší přesun od výrobce 
k prodejci a zaručují svěží chuť a vůni potravin. To platí pře-
devším u zeleniny a ovoce, na kterých se dlouhý transport 
z třetích zemí a zrání během přepravy kvalitativně podepisuje. 
Krátká vzdálenost od dodavatele k zákazníkovi zaručuje také 
menší dopad na životní prostředí. Některé dovážené produkty 
se totiž opravdu hodně nacestují. Například česnek z Číny 
musí překonat vzdálenost přes 20 000 km, hovězí z Argentiny 
téměř 12 500 km a rajčata z Maroka přes 3000. 

„88 % Čechů považuje potraviny tuzemského 
původu za kvalitnější než ty zahraniční“

Názor Čechů na kvalitu českých potravin oproti těm 
zahraničním dokládá také výzkum agentury STEM/MARK 
z roku 2020. Za kvalitnější je považuje 70 % Čechů. Spoko-
jených s jejich kvalitou je dokonce 88 % dotázaných. Zájem 
o to, odkud konkrétní potravina pochází, a preference lokál-
ních výrobků a plodin je proto dalším klíčovým argumentem 
celé kampaně. Spotřebitelé by měli mít na paměti, že volbou 
regionálních produktů garantujících původ pomáhají udr-
žovat a  zachovávat tradici výroby, protože řada takových 
producentů navazuje na umění svých předků a vyrábí podle 
tradičních receptur delikatesy, které nikde jinde není možné 
ochutnat. Nákupem od místních výrobců také podporují 
zaměstnanost v daném kraji a v konečném důsledku celou 
ekonomiku země. 

Z  uvážlivého nakupování jednoduše mohou získat 
všichni. Stačí si před nákupem pečlivě všímat třech základ-
ních charakteristik – čerstvosti, původu a vzdálenosti.

„Regionální výrobci udržují 
tradiční výrobní postupy a nabízí unikátní 

produkty garantující původ“

Státní zemědělský intervenční fond


Kvalitní potraviny? 
S námi je máte 
doma!

Nakupujte kvalitu s chutí!

akademiekvality.cz

Když dáme přednost tomu  
nejlepšímu od zemědělců  
a potravinářů na našem trhu,  
šetříme životní prostředí  
a podporujeme tím i celou ekonomiku. 
Rozhodně máme z čeho vybírat!
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Mezigenerační 
rozdíly v postojích 

spotřebitelů 
ke konzumaci masa 

v ČR

Ing. ZDEňKA NÁGLOVÁ, Ph.D.,  
prof. Ing. JINDŘICH ŠPIČKA, Ph.D., 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Úvod 

Maso a masné výrobky tvoří významnou část spotřeby 
potravin v ČR. V posledních letech však dochází ke změně 
spotřebitelských preferencí. Stále větší důraz je kladen na 
environmentální a etické otázky chovu hospodářských zvířat, 
ale i  produkce masa a  masných výrobků (Bonnet a  kol., 
2020). V Evropě rostou tržby z prodeje biovýrobků, zvyšuje 
se podíl lidí s alternativním spotřebním chováním v podobě 
flexitariánů, vegetariánů či veganů zejména mezi nejmladší 
generací spotřebitelů (De Backer a Hudders, 2005). 

Zatímco v rozvíjejících se ekonomikách spotřeba masa 
(v kg na obyvatele za rok) roste v důsledku růstu příjmové 
úrovně obyvatel (Meade a  Rosen, 2013), v  rozvinutých 
zemích spotřeba masa klesá (Santeramo a kol., 2018). Jednou 
z příčin poklesu spotřeby masa v rozvinutých zemích je velká 
heterogenita vnímání produktových atributů, které ovlivňují 
užitek pro spotřebitele a ochotu platit za specifické atributy 
masa a masných výrobků (Gracia a de-Magistris, 2013), dále 
pak zvýšený zájem o zdravotní, ekologické a etické dopady 
spotřeby masa (Vanhonacker a kol., 2013; Mathijs, 2015). 

Materiál a metody

Bylo provedeno dotazníkové šetření metodou CAWI 
(on-line panel) v druhé polovině dubna roku 2020. Šetření se 
týkalo postojů ke konzumaci masa a masných výrobků u osob 

mezi 18–65 lety. Dotazováno bylo celkem 1021 osob a jednalo 
se o reprezentativní vzorek populace ČR. Struktura vzorku je 
zachycena v grafu 1. Byly sledovány odlišnosti v konzumaci 
masa respondentů dle pohlaví, věku, kraje, velikosti domác-
nosti, místa bydliště, ale i generací, kterou se zabývá tento pří-
spěvek. Definice generací v odborné literatuře není jednotná, 
proto bylo zvoleno třídění na starší generace, tj. baby boo-
mers a starší (rok narození do 1964) a generace X (rok naro-
zení 1965–1980). Dále mladší generace, tj. generace Y (rok 
narození 1981–1995) a generace Z (od roku 1996). Statistická 
významnost mezi generacemi byla testována pomocí Tukey 
HSD post-hoc testu.

Cílem tohoto příspěvku je identifikovat odlišnosti při 
konzumaci masa (postoj ke konzumaci, frekvence konzumace 
a omezování spotřeby) mezi jednotlivými generacemi, mimo 
jiné i s ohledem na změny v roce 2020 proti předchozímu roku.

 

Výsledky a diskuse

Postoj ke konzumaci masa
Z dotazníkového šetření (graf 2) vyplynulo, že k vyhra-

něnému stravovacímu stylu se hlásí 7 % respondentů. Celkem 
5 % se hlásí k flexitariánství, 2 % k vegetariánství a 0,5 % 
k veganství. Zbylých 93 % lze považovat za běžné konzu-
menty masa. Jisté odlišnosti lze pozorovat mezi jednotlivými 
věkovými skupinami. Více svoje spotřební chování vymezují 
mladší generace Y a X (9 %, resp. 8 %).

Frekvence konzumace masa
Sledována byla také četnost konzumace červeného 

masa, drůbežího masa a masných výrobků. Červené maso 
70 % respondentů konzumuje alespoň 1x týdně, 30 % pak 
jednou za dva týdny či méně často. Velké rozdíly jsou patrné 
mezi mladšími a staršími generacemi. Generace Y a Z je tedy 

Graf 1 Struktura souboru respondentů – 1. část
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statisticky homogenní skupina, stejně jako generace baby 
boomers a X. Starší lidé červené maso konzumují více, tj. 
alespoň 1x týdně (přes 60 %) než mladší generace (méně než 
57 %). Z hlediska pohlaví je vepřové maso spíše prioritou 
mužů než žen (tj. 77 % vs. 63 %). 

Drůbeží maso je více oblíbené. Alespoň 1x týdně ho 
konzumuje 81 % respondentů, přičemž zde nejsou zřejmé 
významné mezigenerační rozdíly v konzumaci, jako tomu 
bylo u červeného masa. Více ho však konzumují mladší gene-
race (Y a Z). Celkem 10 % respondentů generace Z dokonce 
drůbeží maso konzumuje 5x týdně či častěji, v  případě 
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3. část

4. část

5. část

generace Y 5 %, X 4 % a baby boomers 2 %. Významné odliš-
nosti v konzumaci dle pohlaví respondentů nebyly potvrzeny. 

Masné výrobky jednou týdně a častěji konzumuje 77 % 
respondentů. Zajímavé výsledky byly zjištěny u nejmladší 
generace (Z), kdy velmi často (5x týdně a  častěji) masné 
výrobky konzumuje 26 % dotazovaných, přičemž u ostatních 
generací se tento podíl pohybuje od 12–16 %. Alespoň jednou 
týdně masné výrobky konzumuje 75 % osob generace Z. Sta-
tisticky významné rozdíly ve frekvenci konzumace masných 
výrobků mezi generacemi nicméně nebyly prokázány. Masné 
výrobky mají více v oblibě muži než ženy. 
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Pozn.: počet respondentů N = 1 002 (jen ti, co jedí maso nebo masné výrobky alespoň někdy) Zdroj: ÚZEI
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Nejím, a nikdy jsem nejedl/a

Jedl/a jsem, ale už nejím

Jím, ale cíleně omezuji spotřebu

Jím

Graf 4 Spotřební chování podle produktové kategorie

Graf 3 Spotřební chování podle generací 

Jím maso / masné výrobky výjimečně

Omezuji spotřebu
masa / masných výrobků

Jím maso / masné výrobky běžně

Graf 2 Postoje ke konzumaci masa podle generací

Jiné

Veganství (nejím stravu živočišného 
původu vč. vajec a mléčných výrobků)

Vegetariánství 
(nejím maso ani masné výrobky)

Flexitariánství 
(jím hlavně vegetariánsky, 
ale občas si maso dám)

Běžné chování 
(jím maso nebo 
masné výrobky)

Zdroj: ÚZEI

Omezování spotřeby masa
Jisté ohrožení může pro zpracovatelský průmysl před-

stavovat kategorie respondentů, která uvedla, že cíleně ome-
zuje svou spotřebu masa, což se projevuje klesající poptávkou 
po mase. Konzumaci masa nejméně omezuje generace Z (tj. 
narozeni r. 1996 a později), kde podíl činil pouze 9 % oproti 
průměru 14 % (graf 3). Nejvíce spotřebu masa omezují osoby 
ve věku 25–39 let. Nicméně rozdíly mezi generacemi nejsou 
statisticky významné.

Spotřebitelé nejvíce omezují (tzn. jí, ale omezují; již 
nejí či nikdy nejedli) konzumaci masných konzerv (66 %). 
Dále je omezována spotřeba měkkých salámů (45 %), klobás 
a paštik (42 %). Obecně se tato omezení týkají spíše mas-
ných výrobků než masa jako takového. Maso konzumuje více 
než 82 % respondentů. Nejoblíbenější, tj. konzumované bez 
jakéhokoliv omezení, je kuřecí maso (91 %) a vepřové maso 
(85 %). Celkem 87 % osob konzumuje i ryby a výrobky z ryb  
(graf 4). 

Červené nebo drůbeží maso nejí 21 % populace a masné 
výrobky 65 % (graf 5). Čím je generace mladší, tím vyšší 
je tento podíl. Červené a drůbeží maso nekonzumuje 25 % 
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omezuje nějaké 
masné výrobky

Graf 5 Omezování konzumace masa

Zdroj: ÚZEI

respondentů generace Z, 23 % z generace Y, masné výrobky 
dokonce 77 %, resp. 73 %.

Důvodů, proč respondenti nekonzumují nějaké maso 
a  masné výrobky, je hned několik. Obecně nejčastějším 
důvodem, proč lidé nejedí maso, je, že jim nechutná. Toto 
kritérium má velký význam u  mladších lidí. Dále se řada 
respondentů domnívá, že konzumace masa a  masných 
výrobků není zdravá, jiné potraviny jsou zdravější. Další dva 
důvody se týkají spíše složení masa a masných výrobků a to, 
že výrobky obsahují nízký podíl masa (důležité hlavně pro 
nejstarší generaci) či jsou příliš tučné. Ostatní faktory obecně 
pro respondenty významné nejsou. Nicméně zde vyčnívají 
starší osoby, které maso nekonzumují, protože se domnívají, 
že nelze sehnat kvalitní maso, obsahuje škodlivé látky či je 
drahé. Zacházení se zvířaty je důvodem odmítání konzumace 
masa spíše pro mladší generace. 

Maso a masné výrobky obsahují řadu látek, které jsou 
důležité pro lidský organismus. Ty je pak třeba získávat 
z jiných potravin. Respondenti, kteří maso a masné výrobky 
nejedí, uváděli jako hlavní substituty vejce, sýry a další mléčné 
výrobky, ovoce, zeleninu a ryby. Starší generace (baby boo-
mers a X) více preferují ryby, luštěniny. Mladší naopak rýži, 
brambory, mléko a mléčné nápoje, pečivo či obiloviny (oproti 
starším respondentům). 

Současně dochází i  k  již zmiňovanému omezování 
spotřeby masa. V průměru 30 % konzumentů omezuje svou 
spotřebu červeného nebo drůbežího masa a 77 % omezuje 
spotřebu masných výrobků. Nejvíce omezuje svou spotřebu 
nejstarší generace. Celkem 32 % se snaží snížit konzumaci 
masa, a dokonce 86 % masných výrobků. Čím je generace 
mladší, tím méně omezuje spotřebu masných výrobků. 

Důvodem omezování konzumace masných výrobků je 
hlavně to, že jsou považovány za nezdravé, mají malý obsah 
masa (faktory důležité především pro starší generaci), je 
příliš tučné (faktor důležitý hlavně pro mladou generaci), 
necítí se po něm příjemně či jim nechutná. 

Spotřebitelé nejčastěji omezují spíše masné výrobky, 
tj. párky a špekáčky, klobásy, trvanlivé salámy, masové kon-
zervy, měkké salámy či paštiky. Substituty těchto výrobků 
jsou velmi podobné jako u těch, kteří nekonzumují nějaké 
maso, tzn. že dochází k náhradě vejci, sýry, ovocem, rybami, 
zeleninou či luštěninami. Mladší generace preferují více rýži, 
mléko, brambory či pečivo. 

Osob, které vůbec nejí maso, je v rámci zkoumaného 
souboru velice málo. Důvodem vyloučení masa ze spotřeby 
je hlavně špatné zacházení se zvířaty, přesvědčení, že není 
správné zabíjet zvířata pro obživu, dochází k ničení životního 
prostředí či že maso obsahuje škodlivé látky. Tito respondenti 

maso a masné výrobky nahrazují hlavně zeleninou, oříšky, 
semínky a rýží. Téměř vůbec nedochází k nahrazování živo-
čišnými výrobky, tj. vejci, rybami či sýry. 

Diskuse a závěr

Cílem příspěvku bylo identifikovat, zda se postoje 
v konzumaci masa liší napříč generacemi. Svoje spotřební 
chování vymezuje jen málo osob, přičemž více vyhraněná 
je mladší generace. Červené maso konzumují více starší 
generace než mladší a také více muži než ženy. Oblíbenější 
je drůbeží maso, které naopak častěji konzumují mladší 
generace. Jak uvádí Mates (2008), produkce drůbežího 
masa rychle roste. Již od devadesátých let došlo ke změně 
poptávky. Snížila se poptávka po tučnějších masech a zvý-
šila po kuřecím a krůtím mase. Tento průmysl je perspek-
tivní, splňuje vysoké požadavky z hlediska jakosti zpracování 
a přináší zdravotní benefity. Zajímavé zjištění je, že nejmladší 
generace Z konzumuje velmi často i masné výrobky. Konzu-
menti, především lidé starší generace, omezují jak spotřebu 
masa, tak masných výrobků. Dle Ingra (2008) je sortiment 
masných výrobků ovlivňován zájmem spotřebitelů, ale také 
vlivem jejich koupěschopnosti. Konzumace masa a masných 
výrobků je omezována hlavně z důvodu, že maso je považo-
váno za nezdravé, výrobky obsahují málo masa či je tučné. 
Jak uvádí Panovská a kol. (2008), konzumace masa je spo-
jena s vyšším příjmem tuku, jak prokázalo i toto šetření. Nic-
méně se jedná o jednostranný přístup, protože maso obsahuje 
i řadu dalších složek důležitých pro výživu. Zejména pak bíl-
koviny, esenciální aminokyseliny a vitaminy. 

Proto bylo také zjišťováno, jaké povědomí o těchto pří-
nosech respondenti mají. Hlavní přínosy spatřují ve zdroji 
bílkovin, energie, železa a zinku. Vědomosti o zdroji vita-
minů a nenasycených mastných kyselin jsou poměrně nízké. 
Obecně větší představu o benefitech mají spíše mladší gene-
race než ty starší. V tomto ohledu je žádoucí edukace spotřebi-
tele týkající se benefitů konzumace masa a vyvracení dalších 
mýtů spojených s jeho spotřebou (např. nezdravosti masa, 
jak bylo zjištěno v šetření). Zároveň může být tato informace 
užitečná pro zpracovatele, tj. masný průmysl, který by se měl 
zaměřovat na inovace produktů tak, aby naplňovaly poža-
davky spotřebitelů a zároveň informovaly o benefitech. Sle-
dování spotřebitelských trendů je žádoucí z hlediska tvorby 
strategie podniků. Proto je důležitá i atraktivita obalů, inves-
tice do balicích technologií a designu (jak uvádí např. i Klá-
nová, 2008). I tak dle průzkumu Pourové a Stehlíka (2004), 
rozhodování spotřebitele o  nákupu masných výrobků je 
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ovlivněno vnímanou kvalitou (tj. hlavně cenou, exkluziv-
ností, chutností apod.), dále se hodnotí vliv na zdraví (obsah 
přísad, slanost, trvanlivost, tučnost). 

Aktuální krize související s  výskytem koronaviru 
se pravděpodobně odrazí na spotřebě masa a  masných 
výrobků, protože dle šetření konzumenti plánují jejich spo-
třebu snížit, což může platit o spotřebě potravin obecně. 
Spotřebitelé plánují snižovat spotřebu u masných výrobků 
(zejména pak masových konzerv, párků, špekáčků, měk-
kých salámů apod.), vyjma šunek, jejichž spotřeba je již teď 
zanedbatelná. Což již odpovídá zjištěnému nákupnímu cho-
vání. Nejdůležitějším důvodem poklesu poptávky a spotřeby 
je zdravější životní styl (jak mj. uvádí i Pašek, 2005), který je 
velmi důležitý pro nejstarší generaci. Naopak pro nejmladší 
věkovou generaci je mimo zdravého životního stylu také 
významný faktor zodpovědnosti k životnímu prostředí či 
zlepšení podmínek pro chování zvířat. Toto zjištění vyplývá 
z provedeného výzkumu. S omezováním konzumace příliš 
nesouvisí kritéria jako potřeba šetřit či důvěra ve kvalitu. 

Naopak konzumenti plánují vyšší spotřebu masa, 
a  to krůtího a  kuřecího. Respondentů s  tímto záměrem 
je však velmi málo. Důvody zvýšení souvisí hlavně se 
zdravotní kondicí, získáním více energie, tvorbou sva-
lové hmoty, ale i  s  podporou místních zemědělců a  vý- 
robců. 
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Do Brna
LADISLAV STEINHAUSER

Jak se do Brna dostanete? Po dálnici z letiště Václava Havla 
jste tam autobusem za dvě hodiny, samozřejmě pohodl-

ně i  vlakem. Und vom Flughafen Wien? Natürlich, Express 
Zug oder Bus. Maloval jsem spojení do moravské metropo-
le narůžovo, až se mi od úst prášilo. A co dobré, ale ne drahé 
hotely? Těch máme, a cukroval jsem náročnými, ale spoko-
jenými obchodníky z celého světa pravidelně navštěvujícími 
nejen strojírenský, ale i potravinářský veletrh a vlhkým okem 
zavzpomínal na dávnou Salimu. Dobře, i  tamní veterinární 
univerzita je fajn, kontrovali, ale my potřebujeme praxi, po-
travinářské podniky, jatky, masnou výrobu. Máš v nich povo-
lení k výuce? Mám, a dodal jsem, že jedna fabrička je moje. 
Zasmáli se. Dobře, přijedeme. Připrav program výuky, uby-
tování, představíš učitele, ukážete, jak budete učit, a uvidí-
me. A nezapomeň na kulturu! Čert ví, kde se tehdy to sebe-
vědomí a drzost ve mně vzala, možná za to mohl ten čerstvý 

vzduch klouzající do  malého francouzského městečka Pau 
přímo z Pyrenejí.

Při cestě do Prahy zazvonil telefon. „Co děláš?“ „Stojím 
v  koloně na dálnici,“ odpověděl jsem tehdejšímu ústřed-
nímu řediteli Státní veterinární správy ČR Milanu Malenovi. 
„Tak poslouchej,“ začal vážně, „v Bruselu se mě ptali, co my 
a BTSF.“ „Co to je?“ nemusel jsem nic předstírat. „Better 
Training for Saffer Food,“ vyslovoval pečlivě. „To je to, co učíte 
na vaší fakultě.“ Místo odpovědi jsem si povzdychl. „Říkáte, 
že na hygienu potravin jste borci,“ masíroval mě dál, „tak 
přemýšlej, děkane,“ podbarvil závěr výraznější kyselinkou 
typickou pro vína od Znojma. „Necháme to dozrát,“ drhlo mi 
na jazyku, ale za pár minut jsem ho vytočil. „Pošli mi kontakt, 
zajedu se do Bruselu poptat.“ Rozchechtal se. Mě cosi šimralo 
po zádech. Tak jsme na jedné ze dvou veterinárních fakult na 
brněnské univerzitě začali roztáčet kolotoč mezinárodní spo-
lupráce – školení veterinárních hygieniků všech evropských 
zemí v oblasti hygieny masa a masných výrobků. Co ambi- 
cióznějšího si může vedle mezinárodní vědy a  výzkumu 
fakulta dát? Kolegů chirurgů, kteří se ve veterinární hierar-
chii tradičně stejně jako v humánní medicíně staví na pie-
destal nejvyšší a na nás potravináře se sem tam vytahovali, 
jsem se ptal, jestli kdy dostali šanci školit ve svém oboru 
kolegy všech evropských zemí. Pokývali hlavami a dodali – 
vy potravináři to máte lehčí. My chirurgové sice také řežeme 
do těla, ale tak, aby náš pacient přežil. Oponoval jsem, že 
my hygienici řežeme do těl s cílem, aby se konzument raději 
pacientem vůbec nestal a navíc si něčeho dobrého užil. Často 
mám pocit, že výrobě potravin a posuzování jejich kvality 
rozumí všichni. A hygieně potravin? Ta je přece všem jasná 
úplně – umývat si ruce před jídlem je samozřejmostí vštěpo-
vanou odmala a v provozech je činností, která mnohdy brz-
dící v rozletu nejen „úžasné“, ale i opravdové nápady nabádá 
k opatrnosti a je konzervativní, aby vše bylo především bez-
pečné. Tak co budete v Brně s hygieniky probírat? Že se lepší 

Jedna ze čtyř proškolených skupin

praxí, znalostmi a tréninkem dostanete k vyšší bezpečnosti 
potravin? To přece nemohl rozcupovat ani největší byrokrat 
sedící v Bruselu. Tenkrát se na mě jen usmívali, kývali hla-
vami a z Bruselu mě poslali na čerstvý pyrenejský vzduch. 
Tam se rodil mezinárodní tým, který měl onu správnou praxi 
v praxi realizovat, tam se vytvořila vize BTSF v Brně.

Víte, jak nejlépe poznáte svoje okolí? Když je musíte pre-
zentovat návštěvě – místa, která dobře znáte jako domácí, ale 
špatně jako turista. Kde se vzalo Brno? Vesnici založenou na 
brodu přes Svratku topící se v blátě – v brnii Kosmas zapsal 
v roce 1091 jako Brynen, Birnen či Brnno. Pak přišel latinský 
název Brunna, Brunensis používaný dodnes v názvech uni-
verzit, silná německá populace ovlivnila v roce 1751 změnu 
názvu královského města na Brünn, aby se v roce 1945 město 
znovu stalo Brnem. 

Švédský kolega, veterinář z Malmö, se při výstupu na Špil-
berk loudal. „Hledáte stopy svých předků?“ popíchl jsem ho.

Překvapeně vzhlédl.
„Takhle se plahočil nahoru při dobývání města možná 

i váš prapředek. Celé tři měsíce, den co den,“ pokračoval jsem.
„A dál?“ zeptal se bradou s nadějí, že se jen ubezpečí ve 

své představě vítězství, jako by se do sebe právě na ledě do 
sebe zakousli Malmö Redhawks a brněnská Kometa. 

„Ten váš generál Torstenson,“ vyslovil jsem jméno 
natolik dobře, že se zašklebil a hned mě ve švédštině opravil. 
„Jo, ten,“ kývnul jsem mu hlavou, i když jsem si nebyl vůbec 
jistý, že myslíme oba toho stejného, „tak ten dal v roce 1645 
vašim hochům ultimátum do 16. srpna, do pravého poledne.“ 
Pásl jsem se v jeho nejistém pohledu, tvářil se, jako by právě 
do švédské branky už padal gól. „Nestihli to,“ pískl jsem si, 
jako když rozhodčí končí zápas. „Aha, tak tady jsme se tehdy 
zadrhli při tažení na Vídeň,“ pokýval hlavou a kysele se usmál.

„No, my už měli také namále,“ přidal jsem do kroku. „Na 
katedrále, na Petrově,“ mávnul jsem tím směrem rukou, „ten-
krát raději odbili poledne o hodinu dříve, a zvoní tak dodnes.“ 
Cosi brblal, ale šlapal. Jaký předčasně odpískaný zápas?

Nahoře jsme si dali zasloužené pivo a  kochali se 
výhledem na město. Veterinární hygienik z  Budapešti 
zkoumal etiketu láhve. „Proč baron Trenck? Ten byl od nás, 
velel pandurům.“

Špatně jsem mu rozuměl, a tak slovo pandur zopakoval 
raději dvakrát. To už pochytil i rakouský kolega, povídeňsky 
pozdvihl panovačně bradu a utrousil poznámku o jejich super 
dobrých transportérech. Rozchechtal nás všechny. Nejdřív 
Čechy a Slováky, kteří hned věděli, která bije, pak se smáli 
všichni. Nakonec jsme museli mimo program i do kasematů, 
vyslechnout si od průvodce pestrý život barona Trencka 
včetně jeho slavného neslavného konce v brněnském vězení. 
Slavný konec v tom, že jeho tělo uložili do krypty pod kapu-
cínským klášterem, kde bylo tak dobře mumifikováno, že ho 
nechal baronův synovec o pár let později uložit do prosklené 
rakve. To víte, že ji kolegové chtěli vidět, asi si chtěli připo-
menout hodiny mládí strávené nad preparáty při studiu ana-
tomie, o prohlubování znalostí historie si přece jenom v tomto 
případě dovolím pochybovat. Museli jsme dolů do města a byl 
jsem tomu rád, přece ti všichni vedoucí pracovníci státních 
veterinárních služeb z celé Evropy do Brna nepřijeli, aby se 
na hradbách ze zdejšího piva Baron Trenck rozdováděli a pak 
vedli řeči co by kdyby.

Po individuálních toulkách městem bylo obvyklé místo 
srazů náměstí Svobody. Myslíte u kašny? Kdepak, u našeho 
orloje, kterému nikdo neřekl jinak než falus, jasně – vete-
rináři. Odsud je to kousek ke Staré radnici s pokroucenou 
věžičkou v portálu, která se prý ohnula po nesplacení celé 
dohodnuté části sochaři Pilgramovi, pod bachratého brněn-
ského draka, který podle pověsti žil u řeky Svratky. Zlobil 
nejen rybáře, a tak se radní rozhodli vypsat na jeho hlavu 
odměnu. Víte, kdo ji dostal? Řeznický tovaryš! Nezmohl ho 
silou, ale chytrostí – zašil do volské kůže nehašené vápno, 
drak se nažral a puklo mu břicho – jak vidíte dodnes šev na 
jeho kůži. Kdosi vzadu utrousil, že je to krokodýl nilský a asi 

Výuka na jatkách VFU

Autor na cvičení
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Návštěva Porta Coeli

chcípnul v místní ZOO. A toto kolo, mlel jsem svoje, to za 
jediný den vyrobil a do města dokutálel kolářský mistr Birck. 
Ještě vyjdeme po schodech nahoru do věže, rozhlédneme 
se po střechách a věžičkách města a odsud honem dolů do 
podzemí. Pár kroků pak chybí do katedrály na Petrově, která 
je už z dálky spolu se sídlem biskupa výraznou dominantou 
města, poté prokličkovat mezi trhovci na Zelném trhu pod 
Moravským zemským muzeem, pak městem a kolem Jakub-
ského kostela honem do místa školení i ubytování v hotelu 
Continental. „Moment! Ještě se zastavte! Chápu, že jste 
už uběhaní a přechrámovaní, ale víte, že oba velké chrámy 
se v Brně stavěly současně?“ Je to u nás v Česku nejen pro 
Brňany typické, že se nemůžeme pořád na něčem spo-
lečném domluvit, a tak vypukly závody – kdo výš a kdo dříve. 
Jakubští výšku dosáhnout nemohli, stavěli dole ve městě. 
Petrovští měli více peněz a k tomu stavěli na kopci, a tak se 
jim mistr kameník Jakubského kostela pomstil mužíčkem, 
který je vytesaný přímo ve středu portálu okna – vystrkuje 
holý zadek směrem na Petrov. Tak to vidíte, kolik má Brno 
s Bruselem společného – oba máme hanbatého chlapečka. 
Škoda, že v roce 2013 ještě nestála socha markraběte Jošta 
na Moravském náměstí, museli bychom mu tenkrát pod 
vysokánskýma nohama koně nejen projít, ale jistojistě by si 
odsud museli všichni veterináři udělat netradiční fotografii, 
samozřejmě lechtivou. 

My se zde stejně zastavili. Brněnští augustiniáni jsou 
řádem obutých augustiniánů, v  našich zeměpisných pod-
mínkách bych řekl, že logicky, a jak pana již bývalého opata 
Martince znám, bosého jsem ho ani na návštěvě neviděl. 
Augustiniáni zde založili v  roce 1350 kostel Zvěstování 
Panny Marie a svatého Tomáše, kde měla být ukládána těla 
markrabat. I proto před ním nyní stojí i nová socha římského 

krále, moravského markraběte Jošta. V roce 1777 zde vzniklo 
biskupství a náš opat má právo užívat berlu, mitru a pektorál, 
jako samotný papež. Co naplat, když odsud augustiniány 
v roce 1783 svými reformami vyhnal Josef II. a budovy využil 
jako Místodržitelský palác. Mniši se stěhovali na Staré město, 
sice do kláštera ještě staršího než ten jejich, založeného 
Eliškou Rejčkou v roce 1323, ale pod už chátrající hradby. 
Místem mniši ztratili, ale získali zahrady. Víte, že to byl his-
torický bod nejen pro Brno? Město se dodnes pyšní objevy, na 
nichž je postavena celá genetika – zde přece Gregor Johann 
Mendel, opat Augustiniánského kláštera, křížil hrách. My 
se pak ve škole učili jeho zákony dědičnosti, abychom se 
v životě nedivili, co že nám to v rodině znenadání tak zázračně 
vykvetlo. Zemědělci si po Mendelovi pojmenovali svoji uni-
verzitu, ale ta největší brněnská je Masarykova a  ta naše 
prostě veterinární? Je sice nejmenší, ale zato parádní, stojí 
přece v parku.

Přejděme Moravské náměstí a před hotelem odfouk-
něme zrno od plev: Kdo do baru? Kdo do postele? Poté roz-
dáváme léty prověřená moudra, kde je disko, kde míchají 
dobrý drink, kde zas točí dobré pivo a kde je skvělá atmo-
sféra. Samozřejmě, s mírou! Ráno zase za stoly nebo v bílých 
pláštích do provozů.

Školení Better Training for Safer Food – Kvalitnější ško-
lení pro bezpečnější potraviny – organizuje od roku 2006 EK 
prostřednictvím DG SANTE (GŘ pro zdraví a bezpečnost 
potravin) pro státní inspektory provádějící úřední kontroly 
potravin a krmiv, ale i zdraví a pohody zvířat a zdraví rostlin 
všech  členských států EU. Umožňuje ale i  účast inspek-
torům třetích a rozvojových zemí pro lepší poznání potravino-
vých norem a dovozních postupů EU. Zásada programu BTSF 
je školit národní školitele, tedy ty, které vybrala příslušná 

Evropští veterináři v aule VFU Brno

ministerstva. Programy zajišťují na základě výběrových řízení 
agentury složené z mezinárodních týmů, které byly složené 
výhradně z expertů západní Evropy. Až v roce 2011 bylo jedno 
ze školicích středisek zřízené v ČR a poprvé vůbec na univer-
zitě, v našem případě Veterinární a farmaceutické univerzitě 
Brno, Fakultě veterinární hygieny a ekologie. Výběr školitelů 
nevychází pouze z titulů akademického prostředí, ale z jejich 
znalostí praxe a dovedností v řešení problémů. Fakulta uspěla 
s  programem navrženým v  oblasti hygieny a  technologie 
zpracování masa, tedy v oblasti velmi citlivé, navíc v očích 
veřejnosti poškozené aférami před a při vedení přístupových 

jednání vstupu ČR do EU. Dnes už nemusím zakrývat, že 
náš návrh se nejen v Bruselu setkal se skepsí – co nám zápa-
ďákům chcete ukázat? Asi toho bylo dost, v roce 2013 jsme 
byli vyhodnoceni jako nejlepší realizující BTSF ve skupině 
AESA. Škoda, že v dalších letech se již nikdo na vyšlapanou 
cestičku nevydal. Byla to přece vynikající prezentace úrovně 
českého potravinářství a našich fungujících kontrolních sys-
témů těm, kteří rozhodně nesedí na bezvýznamných postech. 
Brno zkrátka nezklamalo. To víte – ani Praha, ani Vídeň, právě  
uprostřed!
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Útočištěm umělců 
byla hospoda

Ing. IVAN JEMELKA

„Hospodu jako tvůrčí prostor a  útočiště nekonformních 
(vybočujících z  průměru) umělců připomíná sezonní 

projekt Moravské galerie v Brně. Na nádvoří Pražákova paláce 
vznikl funkční Výčep U Pražáků. Doplní jej kulturní program 
více či méně spojený s expozicí moderního a současného umění 
Art is Here (umění zde), kterou návštěvníci najdou uvnitř pa-
láce,“ oznamovala ČTK loni v květnu, kdy byla poprvé zave-
dena v České republice protiepidemická opatření. 

Přesněji, podle prohlášení, kterým byl tento podnik 
uveden v  život – BEER IS HERE (pivo zde) se jme-
noval sezonní pop-up (vyskakovací okno na webu) pro-
jekt Moravské galerie v Brně na nádvoří Pražákova paláce, 
který tematizoval (pokoušel se vyjádřit, co je předmětem) 
nonkonformní uměleckou pospolitost v  období normali-
zace, pro niž byla hospoda místem umělecké i  občanské 
svobody. Nepodceňujeme čtenáře, ale přeci jen pro hladké 
čtení textu uvádíme významy některých použitých výra- 
zů.

Tedy Moravská galerie v Brně dále sdělovala ve zmí-
něném manifestu, že pití piva se ritualizovalo (stalo se 
obřadem) a stávalo se životní i uměleckou praxí (zběhlostí). 
Konečně dematerializace (odhmotnění čili přesun do oblasti 
duševních pochodů) umění, mizení hranice mezi uměním 
a životem představovalo zásadní leitmotiv (výrazný a opa-
kující se prvek) tohoto období jak v socialistickém Českoslo-
vensku a dalších zemích Východního bloku, tak i na Západě. 
BEER IS HERE je performativní (převádějící myšlenku 
v čin) extenzí (souhrnem pojmu) dlouhodobé expozice ART 
IS HERE: nové umění, které mapuje různé varianty (mož-
nosti) konceptuálních (nazírajících na umění) a intermediál-
ních (propojujících) projevů.

Jinými slovy, galerie moravské metropole nám patrně 
chtěla sdělit, že hospody byly za totality ostrůvky svobody, 
a proto se v nich potkávali i lidé tvůrčí, kteří tam spolu dali 
leccos dohromady.

No, a ještě v textu spojeném s BEER IS HERE stálo, že 
program bude složen ze série přednášek a autorských prezen-
tací (vystoupení), historických rekonstrukcí (reenactmentů) 
(sehraných událostí) klíčových akcí spojených s pivem, autor-
ských čtení, filmových projekcí, open-air koncertů ale také 
spontánních interakcí mezi návštěvníky. Zázemím, kulisou 
a někdy středobodem projektu byl venkovní kiosek, stylově 
nazvaný Výčep U Pražáků.

Když to shrneme, v časech nouzového stavu nám autoři 
shora uvedeného nápadu chtěli připomenout, že hospody 
a  umění spolu vždy nějak souvisely, a  pokud jsou výčepy 
i galerie, divadla atd. zavřené, tak si vzájemně i nám všem 
chybí. Respektive schází ta hospodská svoboda i tvůrčí projev. 
Obojí je tak nějak spojeno s předváděním se, s menšími nebo 
většími zábranami před ostatními – podle množství vypitého 
piva i vlastní tvořivosti. Pravda je, že naše kultura je zkrátka 
s hospodou spojená, takže když jsou otevřená jen okénka pro 
prodej přes ulici, můžeme se cítit, aby se tak řeklo „nekul-
turně“. Ovšem není to poprvé. V dobách morových epidemií 
nebyla otevřená ani ta okénka.

Ačkoli je to jako si vyprávět o dobrotách, když nám už 
celý den kručí v žaludku, připomeňme si alespoň namátkou, 
jak moc spolu hospody a umění souvisely, alespoň v Praze.

Mahabharata od roku 1888

V pivnici U svatého Tomáše požíval v osmdesátých letech  
19. století největší úcty takzvaný Panský stůl, jehož tvoří 
kroužek malostranských starousedlíků zasedajících 
v  honosném salonku podniku. Ale poté, co se roku 1888 
v koutě téže místnosti usadila Mahabharata, stolní společnost 
pražské bohémy, začala se situace pozvolna měnit. K Tomá-
šovi nejprve začal pravidelně docházet spisovatel Jakub 
Arbes, ale pak se k němu přidali malíři Luděk Marold a Viktor 
Oliva spolu s básníkem Bohdanem Kaminským. Potom, co se 
stali stálými hosty, začali za nimi přicházet jejich přátelé, za 
Arbesem a Kaminským literáti a žurnalisté, za dvojicí malířů 
pak jejich kolegové z Akademie. Jejich počet rychle narůstal 
a spisovatelé, malíři i herci si začali říkat Mahabharata. Hos-
tinský si nakonec nejvíce vážil právě této společnosti, ani ne 
tak proto, že ji tvořili významní čeští umělci a literáti, ale kvůli 
množství pravidelně vypitého piva.

Mimochodem, z pivnice U svatého Tomáše je od roku 
2009 hotel. Vznikl v  sedmi budovách, z  nichž nejrozsáh-
lejší je bývalý augustiánský klášter sv. Tomáše ze 13. století. 
Podle architekta Martina Kotíka se jedná o jednu z nejná-
ročnějších a  nejkomplexnějších rekonstrukcí, které kdy 
proběhly v  historickém jádru Prahy, jelikož rekonstrukce 
zahrnovala budovy v rozsahu od gotiky až po budovy z deva-
tenáctého století. V Tomášově baru jsou na klenutém stropě 
zrestaurované barokní fresky. V pivovaru sedí hosté na žid-
lích inspirovaných kubismem. Skleněná podlaha na někte-
rých místech odkrývá základy ze 17. století. Moderní české 
umění je zastoupeno plastikou ženského torza z ořechového 
dřeva od Vladimíra Matouška. Noc v apartmá stávala kolem 
100 tisíc korun.

Kravín a Táflrunda čili třicátá léta  
a literatura

Generace autorů narozených kolem roku 1880 a vstu-
pujících na konci devadesátých let do literatury byla ve svém 
hledání hospod vedena jinými představami než autoři před-
chozích generací. Byl pro ni charakteristický revoltující 
postoj vůči stávající měšťácké společnosti a jejím konvencím. 
Bohéma z  počátku století jako Karel Toman, František 
Gellner, Stanislav Neumann, Jaroslav Hašek a další si v opo-
zici k solidnímu měšťanskému hostinci, kterým ovšem někdy 
také nepohrdla, objevila hospody a lokály tehdejších praž-
ských periferií. V  některé z  nich Hašek sepsal své Dějiny 
Strany mírného pokroku v  mezích zákona, kterou založil 
v roce 1911 ve vinohradské hospodě U Zlatého litru. Na tuto 
událost upomíná pamětní deska na domě čp. 323/6. Výkonný 
výbor strany zasedal v restauraci Kravín či U Zvěřinů na rohu 
ulic Budečské a Korunní. V té době se Hašek přátelil s Fran-
tiškem Langerem, Emilem Arturem Longenem a Egonem 
Erwinem Kischem a stal se spoluautorem řady kabaretních 
vystoupení i hlavním účinkujícím.

Vznešenější stolní společnost se scházela od léta 1932 
v paláci Sylva Taroucy, dnešní Savarin Na Příkopě, v kavárně 
Společenského klubu. Říkala si  Táflrunda (z něm. die Tafel 
= deska, tabule, jídelní stůl). Byla to pestrá společnost lidí 
různých povolání i osobních zálib. Jejími členy byly i takové 
osobnosti jako Ferdinand Peroutka, Karel Poláček, Hugo 
Haas, Karel Čapek a Olga Scheinpflugová, což prý byla jediná 
žena, která si členství zasloužila svými výkony a výroky.

Malíři a sochaři v Makarské  
– 50. léta

Pokud jde o léta padesátá 20. století, uděláme výjimku 
a jako příklad spolubytí umění a popíjení ve veselé společ-
nosti nezvolíme hospodu, ale vinárnu, totiž Makarskou, 
která bývala na Malostranském náměstí v Praze. Významný 
český malíř Josef Jíra v ní založil výtvarnou skupinu M 54, 
později M 57 a byl její vůdčí osobností i mluvčím. Do M 57 
patřili absolventi Akademie výtvarných umění v Praze. Ladi-
slav Karoušek, František Peterka, Jiří Rada, Jaroslav Šerých, 
Vladimír Tesař, Valerián Karoušek a Jiří Novák. Členy sku-
piny byli také Radko Plachta, Mojmír Preclík a  Miroslav 
Truksa z ateliéru Jaroslava Holečka na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové v Praze. Skupina byla činná v letech 1954 
až 1970.

V  předmluvě v  katalogu své první společné výstavy 
v Nové síni v roce 1959 se skupina hlásila k odkazu naší i svě-
tové moderní malby a jako hlavní umělecké kritérium stano-
vila obsahovou i formální upřímnost a pravdivost. V českém 
výtvarném projevu za vrchol kvality považovala gotické 
umění. Skupina sdružovala výrazné umělecké individuality, 
proto se během 60. let většina z nich odklonila od původního 

programu. Jíra, Šerých a  Preclík přetvářeli moderním 
jazykem tradiční křesťanské motivy. Nejradikálnější pro-
měnu reprezentovalo dílo sochařů Nováka a Karouška.

Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu 
a Protialkoholní společnost doktora Řimsy 

V  restauraci U  Křižovníků na Starém Městě se od 
počátku šedesátých let setkávala proměnlivá společnost 
mladých výtvarníků, hudebníků, literátů a jejich přátel, lidí 
podobných myšlenek a pocitů. Tato parta proslula jako Kři-
žovnická škola čistého humoru bez vtipu. 

Výčet známých i  méně známých jmen patřících do 
okruhu této svobodomyslné stolní společnosti by vydal na 
několik stránek. Z  těch neznámějších k  řádným Křižov-
níkům patřili: ředitelé – kreslíř a autor konceptuálních akcí 
Jan Steklík a sochař Karel Nepraš, malíři Zdeněk Beran, 
Rudolf Němec, Zbyšek Sion, Otakar Slavík, Antonín 
Tomalík, grafička Naděžda Plíšková, básník a konceptua-
lista Eugen Brikcius, výtvarní teoretici Věra Jirousová a Ivan 
Martin Jirous, experimentální básníci Josef Procházka 
a Vladimír Burda.

Svými hrami a postoji bořila Křižovnická škola nejrůz-
nější tabu, představy a konvence, narušovala hranice mezi 
každodenními událostmi, pitím piva a uměním. Nepolitická 
činnost Křižovnické školy tak po svém a většinou s nezamě-
nitelným křižovnickým humorem reagovala na stav společ-
nosti. Pro Křižovníky a jejich přátele byla kolektivní činnost 
spolehlivou formou obrany před totalitou. Díla vznikající 
v době největšího rozkvětu Křižovnické školy jakoby na okraji 
obecného zájmu, dnes ale patří k hodnotám českého moder-
ního umění.

V srpnu 1972 vznikla z prostředí studentů Filosofické 
fakulty UK Protialkoholní společnost doktora Řimsy a záhy 
řimsologie jako věda rozvinula osobité pojetí „protialkoho-
lismu“, který nevylučoval metodu „alkoholem proti alko-
holu“ a zároveň toleroval abstinentství a obdivoval bezděčnou 
poezii, tedy humor protialkoholních textů. Řimsologie se 
prohlásila za vědu tolerantní a praktikovala v mnoha praž-
ských hospodách.

Kolébka undergroundu  
U Dvou slunců

Hospodu U  Dvou slunců v  Nerudově ulici  47/233, 
která patří k  nejstarším v  Praze, označil Egon Bondy za 
„když ne zrovna kolébkou, tak aspoň mateřskou školku 
undergroundu“. Historie českého undergroundu byla 
násilně přerušena v roce 1976 inscenovaným soudním pro-
cesem se členy rockové kapely The Plastic People of the Uni- 
verse. 

Krátce před tím, v  roce 1975, vznikl samizdatový 
sborník Děti Dvou slunců a křtil se v hospodě U Dvou slunců. 
Sborník redigoval Martin Němec – hudebník, malíř a spiso-
vatel. V roce 1982 založil spolu Janem Saharou Hedlem sku-
pinu Precedens, ve které hrál na klávesy a stal se její vůdčí 
osobností. Od roku 2002 působil zároveň také ve skupině 
Lili Marlene.

PhDr. Egon Bondy, CSc., vlastním jménem Zbyněk 
Fišer, byl český básník, prozaik, krajně levicový filozof a inspi-
rátor českého undergroundu. Kromě toho byl rovněž komu-
nistický vězeň, ale i dobrovolný agent Státní bezpečnosti. 
Kapelu The Plastic People of the Universe založil v září 1968 
baskytarista Milan „Mejla“ Hlavsa. Svůj název si skupina 
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Mungo byl obdařen schopností provázat mezi sebou 
lidi, kteří by se v  normálním světě míjeli. V  Kamzíku se 
tak začali potkávat umělci, politici, podnikatelé, novináři 
i modelky, což bylo nezanedbatelné osvěžení tohoto pro-
storu.  Na tomto místě se mimo jiné, v roce 1997, zrodila i již 
zmíněná rocková kapela Vrať se do hrobu – VSDH. Tehdy 
také Mungo vyzval své kamarády a kamarádky, aby každý 
přinesl jedno svoje výtvarné dílo a zúčastnil se výstavy. Akce 
dostala název PEL-MEL, ujala se a opakovala se každý rok. 
Josef Munzar zemřel před několika lety. Další PEL-MEL  
se pak konal až v červnu 2017 a účastnili se jej například 
Michael Rittstein, Jaroslav Pejčoch, Kristián Kodet, Jaro-
slav Prokop, Tereza z  Davle, Martin Siebert nebo Bára  
Fajglová.  

Závěrem

Popsali jsme jen špičku jehly čouhající z kupice pro-
pojení hospodského prostředí a tvůrčího světa, i když jsme 
začínali Brnem, protože se to jaksi hodilo. Je asi celkem 
zřejmé, že jedno bez druhého se neobejde, a nyní, když oba 
světy jsou „pod kopulí“ protiepidemických opatření již skoro 
rok, dostaly, jak se říká, trochu za uši. Věříme ovšem, že po 
očkování se celkem rychle otřepou a vzpamatují. Na druhou 
stranu, vezmeme-li v úvahu tu spoustu kýče pro zahraniční 
turisty, nic ve zlém, i například ono prohlášení Moravské 
galerie v Brně k projektu BEER IS HERE, trocha zadumání 
nad sebou samým jak hostinským, tak umělecké obci neu-
škodí.



dala podle písně Franka Zappy Plastic People. Manažerem 
a uměleckým vedoucím skupiny se stal český kunsthistorik 
a kritik Ivan „Magor“ Jirous. Stabilní jádro kapely tvořili 
Milan Hlavsa (baskytara), Vratislav Brabenec (saxofon), 
Josef Janíček (klávesy, kytara) a Jiří Kabeš (housle).

Významná část disentu a  undergroundu z  okruhu 
Plastic People a Charty 77 se také scházela U Černého vola 
na Loretánském náměstí 1. V této pivnici vniklo několik kapel 
a bylo to i jedno z míst setkávání Křižovnické školy čistého 
humoru bez vtipu.

PEL-MEL v Galerii Café Kamzík

A další, taková poloviční výjimka, abychom se dostali 
až do současnosti. V Kamzíkově uličce 8, na Starém Městě, 
sídlí Galerie Café Kamzík. Pivo se tu točí, ale není to typická 
hospoda, spíš bar. Zakladatelem tohoto podniku a  jeho 
prvním majitelem byl Josef Munzar, řečený Pepa Mungo 
Munzar. Legendární pražský playboy, kapelník a  první 
frontman rockové hudební skupiny Vrať se do hrobu 
čili VSDH. Mungo vznik této kapely inicioval jako volné 
sdružení kamarádů-hudebníků před dvaceti lety. Kme-
novým repertoárem této kapely byly coververze Rolling 
Stones a díky mocné dechové sekci VSDH hrála také nesmr-
telné skladby od Blues Brothers, Roxy Music, George Tho-
rogooda, Rhythm Kings nebo rovněž bez dechů provozovala 
hudbu od skupin The Who a Credence Clearwater Revival.

Spolu s Mungem byl u založení Galerie Café Kamzík 
i Pavel Satori a Vladimír Poštůlka. Ostravský rodák, který 
vystudoval na pražské FAMU scenáristiku a  dramaturgii 
a proslul jako textař, gurmet a spisovatel. 

 Velikost EURO, nebo ISO 
 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  
 Verze jen nohy nebo i ližiny

BIGBOXY  
PEVNÉ

PALETY  
PLASTOVÉ 

 Perfektně stohovatelná 
 Optimalizováno pro automatizovanou logistiku 
 Možnost potisku 
 Atest na styk s potravinami

EURO PŘEPRAVKY 

 Velikost EURO nebo ISO  
 Stohovatelnost zajištěna  
 Jednoduše čistitelné
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Sweet 
Home Alabama

Ing. JAROSLAV VALENTA, 
Katedra chovu hospodářských zvířat, 

FAPPZ, ČZU v Praze

Je velmi odvážné tvrdit, že se dají Spojené státy americ-
ké snadno charakterizovat jako celek, neboť jak už z  je-

jich názvu plyne, jsou federací mnoha států. Řada lidí má 
však stále představu o  takové určité univerzálnosti jistých 
tvrzení, které se o USA velmi často tradují. Před svou prv-
ní cestou do USA jsem měl prostřednictvím filmů, vyprá-
vění a všeobecně kolujícím názorům také různé představy, 

informace a  mnohdy i  předsudky. Díky tomu, že jsem 
měl možnost Spojené státy nejen opakovaně navštívit, 
ale dokonce i  nějakou dobu zůstat na jednom místě, a  to 
zcela neovlivňován turismem a v blízkém kontaktu s míst-
ními, jsem tak byl „donucen“ přehodnotit své původní 
„přesvědčení“. Podle toho, co jsem doposud dokázal vy-
pozorovat, pro mě v podstatě neexistuje něco jako „typický 
Američan“, nebo dokonce „typická Amerika“. Jen některé 
věci a situace jsou více nebo méně americké, a  to v  takové 
formě a rozsahu, jakou my o Americe máme představu. Jest-
li však je možné přeci jen něco specifického o Americe zmí-
nit, tak je to její obrovská rozmanitost a bohatost extrémů. 
Tato velká variabilita se projevuje téměř ve všech oblastech, 
tedy v přírodě, kultuře, gastronomii, názorech, politice, kli-
matu, vztahu k  zemědělství nebo průmyslu, hudbě, histo-
rii, etnickém složení a v mnohém dalším. Poselstvím tohoto 
článku je má snaha o ukázku toho, jak může být zajímavé 
vnímat spíše jednotlivé státy a  regiony než celé USA jako 
méně typický celek. Pokud patříte mezi turisty se zájmem 
o přírodu a s vyšším důrazem na gastronomii a kulturu, o to 
více je pro vás právě tento pohled důležitější a snáze si poté 
uvědomíte, jak jsou Spojené státy uvnitř nakonec velmi roz-
dílné a pestré. 

Sladký domov s hořkou minulostí

Před několika málo lety došlo k postupnému nahrazo-
vání státního sloganu „Alabama The Beautiful“ na daleko 
známější „Sweet Home Alabama“. Tato změna je spojena 
s propagací cestovního ruchu a nejnápadněji se s ní setkáme 
při příjezdu do Alabamy po silnici, kde nás vítá cedule 

Tento obrázek zachycuje hlavní představitele typické jižanské kuchyně Alabamy, kterými jsou arašídy, sladký ledový čaj, listy 
brukvovité zeleniny Southern Collard Greens, pečené a grilované kuřecí maso s typickou alabamskou bílou omáčkou (White Bar-
becue Sauce) a zcela vlevo smažené plátky zelených rajčat opět s bílou omáčkou. Dále na mapě USA jsou zvýrazněné státy patřící 
do „The Deep South“, tedy Arkansas (AR), Mississippi (MS), Louisiana (LA) a Alabama (AL). Růžový proužek (1) označuje 
tzv. „Deep Fried South“, tedy gastronomii orientovanou na hluboce smažené pokrmy, kdežto oranžový proužek (2) je označován 
jako tzv. „Barbecue Belt“, tedy oblast, kde konvenční kulinářská příprava přechází v oblíbenost přípravy jídel zejména pomocí 
grilování. Oba proužky dohromady zároveň představují jižanskou kuchyni, tzv. „Southern Food“
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Heart of Dixie

Alabama je stát na samém jihu USA obdobné rozlohy, 
jako kdybychom spojili Českou a  Slovenskou republiku. 
Jde o  poměrně rovinatou zemi s  nízkými kopci na severu 
a pobřežní nížinou na jihu, kde Alabama vlastní jen poměrně 
krátký úsek pobřeží Mexického zálivu. Po příjezdu do Ala-
bamy v podstatě ihned pocítíte zde typické klima, které je 
vlhké subtropické s mírnou zimou, horkým létem a častými 
bouřkami. Převážnou část krajiny Alabamy zaujímají roz-
lehlé borové lesy. Nejrozšířenějším a národním stromem je 
zde Longleaf Pine (Pinus palustris) neboli borovice bahenní, 
s nejdelšími jehlicemi mezi všemi borovicemi, která je zde 

původním druhem. Spíše než významná velkoměsta zde 
potkáte ta na americké poměry menší města. V některých 
máte dokonce silný pocit, jako by se čas zastavil hluboko 
v minulém století. Hlavním městem Alabamy je Montgomery 
a tím největším je pak město Birmingham. V Birminghamu 
žije jen něco málo přes 200 tisíc obyvatel a z převážné většiny 
se jedná o afroamerickou populaci. 

Alabamě se přezdívá „Srdce Dixie“ (Heart of Dixie) 
nebo také „Stát bavlny“ (The Cotton State). Označení Dixie 
nebo Dixieland je geografickou přezdívkou amerického jihu, 
tedy několika jižních států USA, které mají historický vztah 
k bývalému uskupení známému jako Konfederace. Mezi státy 
Konfederace vedle Alabamy patřily i státy jako Louisiana, 
Texas, Florida, Mississippi a další. Koalice těchto států před-
stavovala onen Jih ve známé občanské válce Sever proti Jihu 
(1861–1865). Právě jižanské státy Konfederace bojem proti 
severním států Unie chtěly získat větší autonomii, která by 
jim mimo jiné umožnila mít vetší kontrolu nad výhodným 
otroctvím. Bohatí plantážníci se této dostupné, levné 
a mnohdy jediné pracovní síly na horkém jihu nechtěli vzdát. 
Tato temnější část historie nechala své zřetelné otisky v této 
oblasti Spojených států až doposud. V návaznosti na historii 
se formovala i tvář nejen nedávné, ale i současné Alabamy, 
stejně jako okolních jižních států USA. Americký jih táh-
noucí se od Texasu na západě přes Mississippi, Alabamu, 
Georgii až po Severní Karolínu na východě spojuje více či 
méně historie, má obdobné politické cítění, specifické soci-
ální a etnické problémy, kulturu, hudbu a gastronomii. Jižané 
jsou sociálně konzervativní, volící převážně Republikánskou 
stranu, výrazně nábožensky založení s velkým důrazem na 
hodnoty venkova, velikost rodiny a zemědělství. Jižané prosa-
zují držení zbraně, mají svůj specifický přízvuk a jedinečnou 
gastronomii (Southern food). 

Naprosto typická lesnatá krajina alabamského venkova

Duch minulosti staré Alabamy je stále přítomný v mnohých 
městech

Centrum městečka Union Springs názorně ukazuje „ospalost 
a zaostalost“ řady maloměst v Alabamě, zejména těch v jižní 
části Alabamy

„Welcome to Sweet Home Alabama“, ale také v obchodech 
se suvenýry a oblečením. Je až zajímavé, že my vlastně tento 
pojem máme spojený s  tímto jižanským státem USA už 
poměrně dlouho, a to díky názvu skladby Sweet Home Ala-
bama od kapely Lynyrd Skynyrd ze 70. let minulého století. 
S tímto označením se ztotožnili místní obyvatelé zejména 
díky tomu, že dle nich tato fráze přináší úsměv na tváři pro 
svou veselost, šťastnost a vřelost. Nabízí se tedy otázka, zda 
Alabama takovým sladkým domovem skutečně je? Současné 
snahy se nedají upřít, ale ozvěny minulosti jsou poměrně 
stále v této zemi cítit.

Když mi osud nabídl možnost v Alabamě strávit nějaký 
ten čas, samozřejmě jsem si svým turistickým pohledem 
začal zjišťovat, jaké zde bude volnočasové vyžití. Při pohledu 
na mapu jsem ale zjistil něco, co jsem tak trochu tušil již 
předem. Vždyť Alabama není v běžném turistickém hledáčku 
a je k tomu řada důvodů, nejsou zde „žádné“ významné pří-
rodní atrakce, města nebo lokality. Smířil jsem se tak s tím, 
že budu jen nasávat atmosféru a život běžných lidí a spíše 
„zapadlých“ maloměst. Ale v  podstatě hned během prv-
ních dnů mi dala Alabama najevo, jak moc jsem ji podcenil. 
Právě ta vzdálenost od míst s masivní turistikou mi nabídla 
pohled na autentičnost této svérázné oblasti USA. Svoboda 
od honby za dokonalými fotkami turisticky významných cílů 
mi umožnila vnímat něco daleko podstatnějšího, tedy to, jak 
zde lidé žijí, jaké mají všední starosti, zkrátka nasát realitu 
tohoto místa, což je to nejcennější, co se mi mohlo v mém 
cestovatelském životě přihodit. 

dodnes historií vztahující se k afroamerické populaci pozna-
menána, stopy a následky jsou patrné na mnohých místech. 
Afroamerická populace je v  Alabamě velmi silná a  odráží 
i  kulturu Alabamy jako takové. V  tomto konzervativním 
a velmi nábožensky založeném státě je problematika rasismu 
velmi citlivá záležitost a zároveň velkým tématem.

Jižanská gastronomie

Velmi charismatickou podobou jihu USA je typická 
kuchyně tzv. Southern Food. Jižanské pokrmy jsou nejen 
charakteristické pro americký jih jako takový, ale jednotlivé 
jižní státy mají dokonce svá gastronomická specifika. Zde 
je přesně ten správný moment upozornit na skutečnost, že 
něco jako typický Američan pojídající hamburger nebo pizzu 
není zcela naprosto univerzálním chápáním přístupu oby-
vatel v USA ke gastronomii. O to více je to výraznější na jihu 
USA než kdekoliv jinde, pokud nebudu počítat Havajské ost-
rovy nebo Aljašku, které jsou také velmi odlišné, co se gastro-
nomie týče. Když navíc opomenu další velmi gastronomicky 
specifické lokality, jako jsou velké metropolitní oblasti (Los 
Angeles a New York), kde variabilita stravování je obrovská, 
tak platí určité pravidlo, že čím více jdeme v USA na jih, tím 

Jediný moment odvahy pohnul celou Amerikou

Otrokářská historie se dříve nebo později musela pro-
jevit v dalších jižanských událostech a pravdou je, že právě 
v Alabamě na sebe nenechala dlouho čekat. Afroamerická 
populace temného jihu USA začala zejména po 2. světové 
válce prosazovat svá práva. Konzervativní jih USA však 
výrazně prosazoval segregaci Afroameričanů od bílé popu-
lace. Tato rasová segregace byla nejvýraznější ve školách, 
veřejné dopravě, restauracích, knihovnách, nemocnicích 
atd. Touha po zrušení rasové diskriminace a zrovnoprávnění 
udávala tempo politickému i veřejnému životu v USA během 
50.–60. let 20. století. V roce 1955 se ve městě Montgomery 

rozhodla Rosa Parksová projevit odvahu ve své sociální revo-
luci, když odmítla přenechat sedadlo v autobuse bělochovi, 
a tím dle tehdejších názorů porušila zákon o segregaci. Rosa 
Parksová tak dala do pohybu události, které pohnuly celou 
Amerikou s přesahem do celého světa. Na tento akt vzdoru 
navázal bojkot autobusové dopravy v Montgomery, jež byl 
protestní akcí proti segregaci černošského obyvatelstva a klí-
čovým momentem afroamerického hnutí za občanská práva. 
Během bojkotu se objevilo další významné jméno americké 
historie, Martin Luther King, Jr. Pastor baptistického kos-
tela v Montgomery se stal hlavní ikonou a vůdcem hnutí za 
svobodu a lidská práva, která se díky nejen jeho úsilí povedla 
v letech 1964–1965 zakomponovat do americké legislativy. 
Martin Luther King získal v roce 1964 Nobelovu cenu míru 
a v roce 1968 byl zastřelen v Memphisu v Tennessee. 

Mimo mnohých jiných je Alabama spojená s řadou dal-
ších zajímavých osobností. Jesse Owens, nechť je příkladem 
dalšího Afroameričana potýkajícího se se silnou rasovou seg-
regací v rodné zemi, který se navzdory tomuto stal na Letních 
olympijských hrách v nacistickém Berlíně v roce 1936 drži-
telem 4 zlatých medailí. Symbolem velkého aktu odvahy se 
pro Alabamu stala také Helen Kellerová (1880–1968), kterou 
můžeme vidět na americkém čtvrtdolaru reprezentující Ala-
bamu. Tato americká spisovatelka a aktivistka dokázala přes 
svůj obrovský zdravotní handicap (hluchoslepotu) vystu-
dovat jako první Harvardovu univerzitu. Přístup k afroame-
rickému obyvatelstvu tehdejší doby dokumentuje z Alabamy 
další velmi kontroverzní situace. Městečko Tuskegee, kde se 
např. narodila Rosa Parksová a zpěvák Lionel Richie, bylo 
svědkem nechvalného experimentu na černošské populaci 
mezi lety 1932–1972. Stovky Afroameričanů bylo úmyslně 
nakaženo pohlavní chorobou syfilis a experiment spočíval ve 
zkoumání přirozeného průběhu neléčené nemoci. Alabama je 

Alabama nejsou jen lesy, ale také menší ranče, kde můžeme 
vidět zejména masný dobytek a koně. Na obrázku je farma zná-
mého amerického plemene Texas Longhorn

Služby jsou v USA na velmi vysoké úrovni, nejvíce si toho všim-
nete v restauracích. Zaměstnanci jsou v podstatě vždy velmi 
přívětiví, milí a ochotní. Fotografie umožňuje náhled do záku-
lisí jednoho velmi oblíbeného řetězce orientovaného na jižanské 
jídlo, především barbecue a uzené maso

Barbecue provoz se neobejde bez vařené kukuřice, dušených 
listů brukve s  uzeným masem, fazolí, makarónů se sýrem, 
bramborového salátu a velkého množství omáček
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Alabamská specialita zvaná Loaded BAR-B-Q Baker, tedy 
velký pečený brambor, plněný z velké části dle vlastního výběru, 
nejčastěji však uzeným masem, slaninou, čedarem, máslem 
a nějakým typem grilovací omáčky

Klasické alabamské jídlo představované uzeným krůtím 
masem, bramborovým salátem, listy zdejšího druhu brukve 
a omáčkami, zejména tou bílou alabamskou pepřovou omáčkou 
(White Barbecue Sauce)

Sladký ledový čaj s oblíbenou alabamskou snídaní nebo sva-
činou, sendvičem s čerstvým kuřecím masem

Pečená vykostěná kuřecí křidélka s bílou omáčkou jsou opět 
jižanským kulinářským stereotypem

více se stává oblíbenější barbecue (grilování), až nakonec 
zcela na jihu převládnou smažená jídla (deep fried). 

Alabama je součástí ještě jednoho zajímavého sub- 
regionu jihu USA, který se označuje jako „The Deep South“ 
(hluboký jih). Jedná se opět o kulturně geografický termín, 
který zahrnuje několik států, jako je Alabama, Louisiana, 
Mississippi a Arkansas. Některé zdroje však více či méně ještě 
takto označují i jiné státy, např. Georgii a Jižní Karolínu. Hlu-
boký americký jih odráží daleko větší historickou závislost 
na plantážích s bavlnou a otroctví, větší problémy s rasovým 
napětím i velkými ekonomickými dopady na tyto státy než na 
jakékoliv jiné státy spadající do amerického jihu. Zajímavostí 
je však skutečnost, že tento „hluboký jih“ je také ještě více 
charakterističtější svou gastronomií než obecné Southern 
Food. Alabama je velmi reprezentativním zástupcem jižanské 
gastronomie hlubokého jihu.

Alabamská kuchyně byla ovlivňována nejen výše zmí-
něnými historickými milníky, etnikem, klimatem, ale i pří-
stupem k moři. Typickými plodinami v Alabamě jsou arašídy, 
kukuřice, broskve a např. brukvovitá zelenina. Z živočišné 
produkce dominuje drůbež, neboť Alabama je gigantem v pro-
dukci drůbežího masa, kuřecího i krůtího. Nezanedbatelné 
jsou i četné akvakultury zde oblíbeného a často servírovaného 
sumce. Kuřecí a krůtí maso je zde oblíbeno v jakékoliv podobě 
– kuřecí sendviče, grilované nebo uzené drůbeží maso. Pokud 
budete projíždět v Alabamě při ranní nebo obědové špičce 
kolem fastfoodových center, uvidíte dlouhé kolony před 
zde velmi oblíbeným fastfoodem Chick-fil-A, který nabízí 
velmi žádané sendviče se šťavnatými kuřecími prsy, kdežto 
u konkurenčních řetězců bude spíše poloprázdno. Jídlo bylo 
a  je důležitou součástí pro vytváření a  udržení specifické 

komunity v  Alabamě. Mohou to být kokosové dorty při 
rodinných setkáních, barbecue párty u zadních dveří domků 
měst, jako je např. Birmingham, nebo typické uzení žeber 
při sousedských setkáních na zahradách rodinných domků. 
Zajímavostí je v Alabamě tzv. „Den výzdoby“, kdy se na jaře 
lidé scházejí na hřbitovech, které upravují, zkrášlují a vyzdo-
bují, společně tak vzpomínají na zesnulé a častou událostí je 
pak i přímo na hřbitově společný piknik, kde donesené jídlo 
opět hraje společenský význam. V období hnutí za občanská 
práva v 50. a 60. letech některé afroamerické ženy prodávaly 
smažená kuřata, sladké bramborové koláče a zákusky, aby 
vydělaly peníze na pomoc lidem, kteří během bojkotu auto-
busové dopravy museli jezdit do zaměstnání taxíkem, je zde 
potřeba ale zdůraznit, že taxikáři jezdili za velmi symbolickou 
cenu, a podporovali tím tak Afroameričany. Doba aktivismu 
znamenala nároky na plochu, kde se scházet, diskutovat, pro-
testovat a jíst. Smažená kuřata, sušenky, koláče a zelenina, 
to vše v tento moment utvářelo a ovlivňovalo charakter ala-
bamské gastronomie. Tato svérázná kuchyně pomohla pod-
pořit hnutí, které se zapsalo do historie. Dnes si tak můžete 
v Alabamě stále pochutnat na tomto kulinářském dědictví 
a  vzpomenout na odvážné lidi, kuchaře a  kuchařky, kteří 
tímto posilovali svou komunitu. Alabama možná není turi-
sticky nejvyhledávanějším státem USA, vlastně neleží ani na 
žádné významné silniční trase, po které by turisté zabloudili. 
V Alabamě se ale navzdory nepřítomnosti ikonických přírod-
ních a turistických cílů propojuje kultura, historie a velmi 
charismatická kuchyně ponořená do horkého podnebí obklo-
peného nekonečnými borovými lesy a maloměstského pro-
středí, které vás na řadě míst téměř jistě vrátí do hlubokých 
let minulých.   
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Pivovarník  
Pavel Kořínek 

o českém pivu:  
„Není to jen 

tekutina, 
je to chléb“

Tvrzení, že české pivovarství má velké štěstí na osobnosti, 
může někomu znít jako klišé. Ale i s tímto rizikem musíme 

počítat a znovu předchozí tvrzení opakovat. Bereme jej jako 
postulát, i když v případě českého piva máme mnoho důka-
zů. Jména vědců, manažerů a mnoha dalších profesí se na-
bízejí sama. A samozřejmě, nad všemi se tyčí profese český 
sládek. Tato profese má, nebo spíš měla jeden z mnoha cha-
rakteristických rysů. Dědila se z pokolení na pokolení. Tako-
vým sládkem s hlubokými pivovarskými kořeny je i Pavel Ko-
řínek, který pracoval v jednom pivovaru 41 let a dodnes s ním 
spolupracuje. Oním pivovarem je náchodský PRIMÁTOR.

Položme si otázku: Lze v zemi, kde je profese sládka 
respektovaná snad od nepaměti, rozpoznat v již útlém dět-
ství, bude-li se někdo tomuto povolání věnovat? V některých 
případech ano. Nechme Pavla Kořínka vzpomínat: „Bylo to 
v Chocni, kde byl můj otec sládkem v pivovaru se sladovnou. 
Jednou v neděli, to mi bylo asi pět let, přinesl k nedělnímu 
obědu krásně orosený mazáček, na kterém byl kopec bílé pěny. 
Naši byli v kuchyni a já se rozhodl ho prozkoumat. Při naklo-
nění mazáčku jsem se ale polil, lekl se a začal křičet. Maminka 
okamžitě rozhodla, že se pivo bude ukládat a pít v komoře, aby 

mě nelákalo, ale otec se smál a říkal: ‚Ten kluk bude jednou 
sládek‘.“ 

Poslouchat Pavla Kořínka je radost. Nejen pro jeho 
pěkný jazyk, kterým se vyjadřuje, ale především pro odbor-
nost, kterou z vyprávění slyšíme, a přitom máme pocit, jako 
by jeho moudrá slova byla samozřejmostí.

Když se Pavel Kořínek 24. 3. 1951 ve Vysokém Mýtě 
narodil do rodiny sladovníka, kde jeho otec pracoval v místním 
pivovaru, bylo téměř jisté, že sudičky u jeho postýlky nechtěly 
jít proti proudu. Proč také? Dobře věděly, že otec i maminka 
své genetické poselství Pavlovi předali. Plně se naplnilo to, 
co Pavel Kořínek velmi rád cituje: „Když porodí žena budou-
cího sládka, staročeské pořekadlo praví: ‚Blahoslavená matka, 
která porodila sládka!‘“ Záleželo vlastně na něm, zdali před-
pokladů využije. Zvláště proto, že i děda Josef Kořínek pra-
coval v zámeckém pivovaru Dolní Královice, kde především 
rozvážel pivo. Dnes je zatopený přehradou Želivka. 

Otec Eduard, zkušený sládek, se vyučil sladovníkem 
v pivovaru Ledeč nad Sázavou. Vystudoval střední pivovar-
skou školu v Praze. Svou pivovarskou dráhu začal jako sklep- 
mistr a pokračoval jako sládek v pivovarech Vysoké Mýto, 
Choceň, Hlinsko v Čechách a v Náchodě. Pivovarskou kariéru 
ukončil jako podnikový ředitel Východočeských pivovarů 
Hradec Králové. Synovi Pavlovi s velkou trpělivostí předával 
svoje praktické znalosti z výroby klasického českého piva. 
Přesto nejvíce vzpomíná na maminku, která „jen vařila pivo“, 
ale předala mu i nezapomenutelnou zkušenost. Vznikla v roce 
1968, kdy byl ve druhém ročníku potravinářské průmyslovky. 
„Jeden květnový pátek jsem se musel ukázat doma. Došly mně 
peníze, a těšil jsem se na diskotéku. Bohužel, otec mi sdělil, že 
maminka má jít na noční směnu na varnu a že jí není dobře 
a že půjdu s ní vařit. Přestože se necítila, po celou dobu várky 
se mi snažila předat všechny získané zkušenosti a nechala 
mě dělat všechnu řídicí práci vařiče. Její pokora k získaným 
zkušenostem a zároveň praktická profesionální jistota mně 
byla příkladem, jak řešit situace v dalším profesním životě,“ 
komentuje málem s dojetím v hlase cennou životní zkušenost 
tehdejší student Pavel Kořínek.

Maminka Vlasta, ač nevyučená, léta vařila pivo v pivo-
varu v Hlinsku v Čechách a poté v Náchodě. Spolu s otcem 
ovlivnili rozhodnutí Pavla Kořínka věnovat se pivovar- 
ství.

Vzpomínky na dětství se z  úst Pavla Kořínka dobře 
poslouchají: „Od útlého dětství jsem vyrůstal na pivovarském 

Přísnému oku degustátora, jakým je po letech i  dnes Pavel 
Kořínek, nic neunikne

Pavel Kořínek na nedatovaném snímku (asi 1973) v lahvovně 
náchodského pivovaru s paní Malinovou 
 Foto: osobní archiv P. Kořínka

dvoru v Chocni a Hlinsku v Čechách. Měl jsem tam možnost 
poznat v praxi staré pivovarské pravidlo o surovinách a tech-
nologii, a to: ‚Domoč, dosuš, dovař, dokvaš, a pak také pivo 
dopiješ.‘ A  tak jsem postupně pochopil, že práce sládka je 
posláním, a pokud s pokorou využíváš dary přírody, tedy sladu, 
českého chmele a místní přírodní vody, stane se pivovarství tvou 
životní náplní. Rád vzpomínám na posvátné chvíle, když jsem 
s otcem chodil k uvařené várce a sládek zhodnotil všechny pivo-
varské parametry mladiny, a nakonec povolil čerpání várky. Byl 
to pivovarský obřad, kterému se říkalo ‚S pánem Bohem‘. Tento 
obřad vznikl v dávné době, kdy sládci ještě neznali, co jsou čisté 
pivovarské kvasinky, a kvasinkám říkali pivní houba. Někdy se 
pak stalo, že prokvašené pivo vykazovalo tak vysokou kyselost, 
že spíše chutnalo jako ocet. Aby se to nestalo, várkám se dávalo 
‚poslední Sbohem‘, které mělo zajistit dobré pivo. Tak vznikl 

i pivovarský pozdrav ‚Dej Bůh štěstí‘. Nedivme se, že se říká, 
že pivo je boží dar,“ dodává s úsměvem vynikající a zapálený 
vypravěč Pavel Kořínek. 

Středoškolská léta na průmyslovce patří k těm, na které 
Pavel Kořínek rád vzpomíná. „Základem mých teoretických 
pivovarských znalostí byly vědomosti získané v Podskalské. 
Největší respekt jsem měl z profesora Procházky, který nám 
vštěpoval, že matematika je věda exaktní. Nemohu zapome-
nout na profesorku Belšánovou, která vyučovala strojíren-
ství. Mě to bavilo, a tak při předávání strojnických výkresů, 
které byly perfektně vykresleny, se opatrně vyptávala, zda 
otec není projektant. Rád vzpomínám na profesora Hořej-
šího, který nás zasvětil do technologie českého piva. Také na 
profesora Tvrdoně, který poutavě vysvětloval mnohé o nevidi-
telném mikrobiologickém životě, který ovlivňuje kvašení piva 

Cenné trofeje z období Pavla Kořínka: 1995 – Cena 
českých sládků, 2002 – světlý ležák, 1999 – 16% světlé 
1. místo ve své kategorii – Sdružení přátel piva, 2001 – 
Pito – Zlatá pivní pečeť – Tábor (kategorie nealkoholické 
pivo), Certifikát kvality Zlatý pohár PIVEX – pivo 2002, 
2003 – světlý ležák 1. místo ve své kategorii – Sdružení 
přátel piva, 2006 – 13% Polotmavý vítěz Volba spotře-
bitelů 2006 – Nejlepší novinka, 2008 – 13% Polotmavý  
1. místo na Dočesné 2008 Žatci.  

Zahraniční ocenění: 1997 – 12% tmavé – 1. místo 
na pivním festivalu v Göteborgu (Švédsko), 16% světlé 
– 3. místo ve své kategorii The World Beer Cup 2002 – 
Aspen USA, 2005 – 16% Exkluziv stříbrná medaile – 
The European Beer Star Award 2005 – Mnichov, 2007 
– Premium Dark zlatá medaile – The European Beer 
Star Award 2007 – Norimberk, 2008 – 16% Exkluziv  
1. místo – nejlepší ležák na světě – absolutní vítěz 
v  kategorii LAGER – The World Beer Awards 2008 –  
Londýn. 

Vynález vířivých kádí a životní krédo Pavla Kořínka
„Moje životní krédo vzniklo ze zkušeností z doby totality, kdy 
sládek Josef Černý z pivovaru Broumov dostal několik tisíc 
korun na zhotovení politických nástěnek. Peníze však inves-
toval do vývoje vířivé kádě. Zajímavé na tom je, že na pod-
statu vířivé kádě přišel při svačině, kde si dělal čaj z tehdy 
ještě volně sypaného čaje. Zjistil, že jen v jednom hrníčku se 
čaj při zamíchání rychle shlukne do kuželu a čaj se vyčistí. 
Rozměry hrníčku aplikoval při výstavbě velké vířivé kádě, 
která perfektně pracovala. Právě aplikoval fakt, že se kaly 
shlukly a vytvořily efekt vířivé kádě. Mladina se stahovala 
a kaly tak byly odstraněny.“ Byl vlastně první v republice, 
který vytvořil vířivou káď. Tím, že peníze investoval do 
vývoje první funkční vířivé kádě, která pracovala v Česko-
slovensku, mu ale vznikl problém. Po zjištění tehdejšího 
ředitele, že nemá nástěnku, ale nějakou vířivou káď, byl 
pozván před politicko-odbornou komisi, kde jeho jedinou 
obhajobou byla věta: „Z 99 sládků je 100 bláznů.“ S tímto 
sloganem jsem se v průběhu pivovarské praxe ztotožnil.

Pavel Kořínek a Juan Antonio Samaranch
Pavel Kořínek v  pivovaru dodnes provází a  dává 

k dobru zajímavý příběh o tom, jak náchodský pivovar 
přispívá ke světovému míru: „Pokud mluvíme o Rusech, 
tak musím říci, že pijáci jsou výborní, ale nerezové prázdné 
sudy z Ruska se skoro nevrací. Abychom si je udrželi, tak 
jsme pro ně nakoupili levné sudy z plastu, takzvané petaj-
nery. Před několika lety město obhájilo evropskou cenu – 
Evropské město sportu. Cenu v Náchodě předával přímo 
prezident pro evropský sport pan Juan Samaranch. Po 
převzetí ceny panem starostou Náchoda požádal, aby 
mohl vidět pivovar, a tak jsem měl tu čest ho naším pivo-
varem provést. Na stáčírně lahví ho zaujali nezvykle velké 
petové obaly. Vysvětlil jsem mu, že drahé nerezové sudy 
se vracejí z  Ruska poškozené a  neustále nám je dluží.

Protože však odebírají velké množství piva, tak jim 
zasíláme levné petové sudy – petajnery, které nemusí 
vracet. Pan Samaranch se zamyslel a začal pivovar chválit, 
že budujeme nový evropský mír. Z  počátku jsem nero-
zuměl, co tím myslí, ale nakonec nám to vysvětlil násle-
dovně. ‚Drahé nerezové sudy vám Rusové nevraceli, protože 
je dali na sebe. Ty pak svařovali a vyráběli z nich rakety 
dlouhého doletu. Pokud jim nyní posíláte sudy z petoviny, 
tak Europa má jistotu, že sem petové rakety nedolétnou.‘ 
A znovu nám poděkoval, že sudovými obaly se dá budovat 
světový mír,“ dodává s úsměvem dlouholetý sládek pivo-
varu PRIMÁTOR.

Současná produkce pivovaru PRIMÁTOR 
představuje širokou nabídku piv a limonád: „V port-
foliu náchodského pivovaru jsou protknuty jak zkuše-
nosti, na kterých stavíme, tak touha objevovat,“ uvedl  
P. Kaluža, jeho ředitel, a dodal: „Naši snahu nikdy 
neusnout na vavřínech a dále přinášet lidem nové pivní 
zážitky nejlépe ilustruje náš claim: OTEVÍRÁME 
CESTU CHUTI.“
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Už ani nevím, který rok to bylo, asi počátkem osmde-
sátých let jsem pracoval jako podstarší v pivovaru Náchod, 
patřícímu do skupiny Hradeckých pivovarů, národní 
podnik. Jednou mně na stole zazvonil telefon a  vrátný 
mi oznámil, že dvě osoby, nějaký pan Havel a Špalek, by 
rádi mluvili s ředitelem. Vrátnému jsem sdělil, že pana 
Špalka znám z pivovaru Trutnov a že auto může pustit 
do pivovaru. Když Honza Špalek vstoupil do naší kance-
láře, vkročil za ním štíhlý, dlouhovlasatý nesmělý člověk 
v celodžínovém obleku a představil se jako Havel. Protože 
měl ředitel návštěvu, prohodili jsme pár vět a zjistil jsem, 
že i  trošku ráčkuje. Asi po následujícím půlhodinovém 
rozhovoru u ředitele návštěva vychází z ředitelny a ředitel 
mi oznamuje, pan Honza Špalek nastupuje do sklepů 
a pro pana Havla není v pivovaře uplatnění. Pan Havel 
s Honzou se rozloučili a v modrém Mercedesu, který byl 
již v obležení pracujících, odjeli. Teprve později jsem se od 
Honzy Špalka dozvěděl podrobnosti, proč on jako přítel 
Havla, tehdejší sládek V. Kasper a Havel dostali okamžitou 
výpověď na předešlé pivovarské štaci. Státní bezpečnost, 

aby měla informace o Havlovi, instalovala odposlech přes 
rozhlas po drátě do šalandy, kde zaměstnanci měli šatnu, 
a s Havlem a při pivu diskutovali. Sládek dostal za úkol 
tyto rozhovory natáčet. Samozřejmě, že za krátkou dobu 
se to v pivovaru stalo veřejným tajemstvím. Když pak StB 
z pásků zjistila, že celou kauzu o svobodě projevu chce 
Havel zveřejnit, celý odposlech zlikvidovala a  všichni 
tři, sládek V. Kasper, kamarád Vaška Honza Špalek 
a nebezpečný Václav Havel dostali okamžitou výpověď. 
Kasper několik let dělal topiče v Kaře a pak jsme ho přijali 
do sodovkárny Rychnov a  můžu říci, že jeho živelnou 
postavu v Audienci přesně Havel popsal.  Špalek se po 
několika letech vrátil do pivovaru Trutnov, podílel se na 
privatizaci pivovaru. 

Pana Havla jsem si připomněl těsně před revolucí, 
když mě navštívil český a  polský prokurátor za účelem 
ochutnat dobré české pivo. Polákovi tak zachutnalo, že se 
vsadil o sud piva s českým kolegou, že do roka budeme mít 
prezidenta Václava Havla. Jak to dopadlo, všichni víme, ale 
Polák si pro sud nikdy nepřišel.

Pavel Kořínek: Jak jsem poznal hlavní postavy z Audience

a nenahraditelnost pivovarské zdravé kvasinky pro dobré pivo. 
A jeho vzpomínání se mění v zasvěcený komentář: „To jsem si 
uvědomil i v praxi. Jako jedni z prvních malých pivovarů jsme 
instalovali propagační stanici na spodní kvasinky a později 
i na svrchní kvasinky.“

Rád vzpomíná i  na některé spolužáky. Možná pře-
kvapivě kluci byli v menšině a z  různých koutů republiky. 
Přespolní byli ubytovaní na internátu s přiléhavým pojme-
nováním ve Studentské ulici. Nejvíce času trávil s Josefem 
Kovářem z Hořepníka. Jeho profesní pivovarská dráha byla 
spojena s pivovarem Tábor. Na pokoji s nimi byl i Vladimír 
Knotig z Brna, velký obdivovatel dobré hudby a bicích. Když 
po škole nastoupil do Starobrna, začal úspěšně hrát na bicí 
v hudební kapele. „Teprve po ukončení školy jsem si uvědomil, 
kdo byl společenským tmelem kolektivu naší třídy. Byl jím Jiří 
Gross, který se stal organizátorem pravidelných setkávání nás 
spolužáků, a proto byl jednohlasně zvolen prezidentem třídy. 
V posledních letech se scházíme v krásném prostředí Orlických 
hor v Neratově. Jiří si tam postavil rekreační dům, skamarádil 
se s místním farářem, který nám pronajímá ubytování. Zde 
vzpomínáme na krásná bezstarostná studentská léta a tím 
máme pravidelné informace o životě spolužáků,“ s jistou nos-
talgií v hlase na léta nenávratně minulá Pavel Kořínek vzpo-
míná. „Přestože již uplynulo 50 let od ukončení školy, stále 
mimo třech spolužáků, kteří již zemřeli, se většina nás ze třídy 
pravidelně scházíme. Aktivita Jiřího je obdivující. Byl to on, kdo 
přemluvil dnes již legendárního pana faráře Josefa Suchára 
v Neratově, že chráněné dílny potřebují klasický minipivovar, 
který zrealizoval pod názvem Prorok.“ A již s úsměvem na 
tváři dodává: „Součástí pivovarské školy byly i praxe v praž-
ských pivovarech, především ve Staropramenu. Tam jsme zís-
kávali nejen první pivovarskou praxi, ale nedílnou součástí byly 
tajné ochutnávky piva. Byly velmi oblíbené a pro mnohé prvním 
poznáním, že pivo je taky alkoholický nápoj.“

Budoucí úspěšný sládek, jehož mnohá piva vyhrála 
soutěže u nás i v zahraničí, začal, řekli bychom, klasicky. „Po 
ukončení devítiletky v roce 1966 jsem začal studovat Střední 
průmyslovou školu potravinářské technologie v Praze v Pod-
skalské, alma mater mnoha mých výborných kolegů. Po matu-
ritě v roce 1970 jsem po absolvování vojenské základní služby 
v roce 1972 nastoupil do pivovaru Náchod.“ Postupně prošel 
všechna výrobní oddělení, tzv. kolečko, jak tehdy bývalo 

dobrým zvykem, a stal se mistrem výroby. „Od roku 1975 
jsem zastával funkci vedoucího výroby, tedy sládka.“ V dalším 
období byl pivovar Náchod reorganizován na závod, pod 
který patřil pivovar Broumov Olivětín, pivovar Dobruška, 
sodovkárna Zbečník a sladovna se sodovkárnou Rychnov 
nad Kněžnou, kde působil jako vedoucí výrobně-technického 
útvaru. „Měl jsem to štěstí, že jsem odborné znalosti čerpával 
i na kratších zástupech ve funkci sládka v pivovarech Trutnov 
a Broumov.“ Rád vzpomíná na začátky své profesní praxe na 
kolegu Karla Janka z Trutnova, který tento pivovar později 
privatizoval. Rád vzpomíná na začátky své profesní praxe, 
která byla spojena s  kolegou Karlem Jankem z  Trutnova, 
který tento pivovar později privatizoval.

Především však připomíná jméno Karla Šulce, který 
byl sládkem v  Broumově Olivětíně. Významně se anga-
žoval v letech 1968. A v letech normalizace mu to nezapo-
mněli a zakázali dělat v pivovaru sládka. Byl zbaven funkce 
a převeden do pivovaru Náchod. „Pro mne to však byla výhra. 
Prošel několik pivovarů a byl to obrovský pivovarský praktik. 
Dělal jsem tady podstaršího (podsládka) a hlavně, u něj jsem 
odborně rostl. Ten vždycky říkal: ‚Jestli chceš vyrobit dobré 
pivo, tak musíš vlastně 60 % úsilí dát do technologie a 40 % 
do hygieny.‘ Což, jak si někteří dodnes pamatují, hygiena byla 
v tehdejší době na nízké úrovni. Můj profesní život byl vlastně 
o dodržení těchto dvou pravidel.“ A zamyšleně dodává: „Tento 
vztah k pivovarství mne vlastně dovedl k pozdějším úspěchům 
pivovaru. Samozřejmě, s velkým podílem mých spolupracov-
níků, na to nikdy nesmím zapomenout. Vždyť my, z malého 
pivovaru, jsme první měli značkovou dvanáctku. A když se ještě 
před revolucí objevily požadavky na export, tak jsme vyřešili 
problém požadavku na zvýšenou trvanlivost piva instalací prv-
ního sprchovacího pastéru. Vyváželi jsme nejen do Sovětského 
svazu, ale především do Maďarska a do Polska. A perlička: 
jako jedno z prvních piv jsme na přelomu 1989 a 1990 vyvezli 
na západ nealkoholické pivo PRIMÁTOR.“

Vraťme se však k období sedmdesátých a osmdesátých 
let. Pamětníci vědí, že potravinářství, a hlavně pivovarství 
neměly na růžích ustláno. Přesto to v náchodském pivovaru 
bylo období určité modernizace. Především proto, že tomu 
napomohly organizační změny v sedmdesátých letech, kdy 
náchodský pivovar byl tehdejším krajským vedením pivovarů 
v Hradci Králové potvrzen jako nový závod pro okresy Náchod 

Pavel Kořínek (druhý zprava) spolu s tehdejším ředitelem pivo-
varu PRIMÁTOR Josefem Hlavatým (třetí zleva) při převzetí 
ocenění na soutěži Brau Beviale 2005
 Foto: osobní archiv P. Kořínka

P. Kořínek (druhý zprava) spolu s  J. Hlavatým, ředitelem 
náchodského pivovaru (druhý zprava), přejímají ocenění za 
piva prezentovaná na soutěži v norimberském Brau Beviale 
2006 Foto: osobní archiv P. Kořínka

a Rychnov nad Kněžnou. Objevily se prostředky, které umož-
nily vybudovat v pivovaru lahvovnu. Podařila se rekonstrukce 
strojního chlazení, byly nainstalovány kvasné kádě a ležácké 
tanky. A na začátku osmdesátých let začala rekonstrukce varny.

Paradoxně, v době společenského zvolňování v období 
sametové revoluce a po roce 1989 přichází pro Pavla Kořínka 
nejsložitější období jeho pivovarské éry. „Na jedné straně 
radost, že konečně jsme se dočkali svobody, a na druhé straně, 
že revoluční výbor v pivovaru Náchod mne označil jako komu-
nistu, který by neměl dále pracovat v  této funkci,“ komen-
tuje tehdejší období s  málokdy viděnou zasmušilou tváří. 
A dodává s jistou melancholií: „Bylo to období nepříjemného 
psychického nátlaku některých zaměstnanců. Toto nátlakové 
období na moji osobu ukončil až ředitel Ing. Josef Hlavatý. 
Konec nezáviděníhodných obtíží znamenala privatizace pivo-
varu Náchod původním majitelem, městem Náchod. Byl jsem 
nakonec potvrzen ve funkci sládka pivovaru.“

Od roku 1993 se podílel na dovybavení pivovaru 
výrobně-technickým zařízením poslední generace, které by 
obstálo i v evropské konkurenci při zachování charakteru kla-
sické české výroby, a tím i českého piva. V té době pivovar 
Náchod získal mnohá významná ocenění v domácích i zahra-
ničních soutěžích.

Tok Kořínkova vyprávění o nesporně pozoruhodném 
a dosti přelomovém období počátku devadesátých let pokra-
čuje: „Zajímavou vzpomínku mám na jednoho bavorského 
sládka. Svět zná čtyři nejvařenější základní piva. Nejvíc se 
vaří české zlaté, takzvaný pilsner. Historicky prvním pivem je 
ale pivo bílé domácí, které se vaří nejvíc v Bavorsku, takzvaný 
Weizenbier. A když jsem se jednou se svými kolegy dočetl, že 
roku 1851 mělo město Náchod vlastní pivovar, ve kterém se 
skladovala pšenice a vařilo bílé pivo, rozhodli se navázat na 
slavnou tradici. Vzhledem k tomu, že v Čechách se pšeničné 
pivo v současnosti skoro nevařilo, zatímco v Bavorsku počet 
pivovarů, které vaří Weizenbier, dosahuje takřka osmi set, roz-
hodli jsme se vyjet do zahraničí. Setkal jsem se s bavorským 
sládkem. Když jsem mu řekl, o co nám jde, odpověděl mi, že 
máme vařit to, co umíme, tedy klasický zlatý pils, protože his-
torické pšeničné pivo umějí jenom v Bavorsku.“ Jeho německý 
kolega nám navrhl, že bychom mohli od nás k nim vozit cis-
ternou pils a zpátečním směrem Weizenbier. „Jak jsem ho 
tak poslouchal, říkal jsem si v duchu, že si může vyprávět, co 

chce, ale my se stejně vrátíme k tradici. Dost podstatný pro-
blém ale spočíval v tom, že surovina pro každé pivo dělá tělo, 
ale originalitu chuti kvasinky. Každá kvasinka žije v určité 
oblasti, musíte ji dostat do pivovaru, což ale není zas tak jed-
noduché.“ A se zaujetím mu vlastním, s mírným úsměvem ve 
vzpomínání pokračuje: „Navíc je právě pšeničné pivo typické 
tím, že je do něj nezbytné dostat svrchní kvasinku, která mu 
dodá ovocnou vůni, hlavně banánu a hřebíčku. Jenže když se 
chce, všechno jde, a tak se správné kvasinky v tichosti ocitly 
v Náchodě, ve spolupráci s inženýry z PIVO Praha. Následoval 
proces archivace a přípravy a v roce 2003 jsme uvařili první 
várku Weizenbieru, které tvoří v současnosti podstatnou část 
produkce pivovaru.“

A nejen to. Když se v roce 2013 v Londýně vyhlašovaly 
ceny World Beer Awards, tedy jakési mistrovství světa v pivu, 
soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Napříč všemi kategoriemi 
bylo nakonec vyhlášeno jako nejlepší pivo světa právě pše-
ničné PRIMÁTOR Weinzenbier z pivovaru Náchod. Pro mne 
to bylo velkým zadostiučiněním. „Docela by mě zajímalo, jak 
na to tenkrát reagoval ten bavorský sládek.“

Během své profesní dráhy dosáhl Pavel Kořínek řadu 
ocenění. Například Standartu podnikového ředitele závodu 
Náchod za vynikající výsledky. „Možná někdo může máv-
nout skepticky rukou. Ale nezapomeňme, za jakých podmínek 
jsme dříve pracovali. Je dobře, že si dnešní mladí nedovedou 
představit, čím vším jsme se museli prokousat a za jakých pod-
mínek,“ připomíná doby minulé s vážným výrazem ve tváři, 
ale i neskrývanou hrdostí Pavel Kořínek. „Potravinářství roz-
hodně nebylo preferovaným průmyslovým odvětvím v době nad-
vlády hutí, dolů a těžkého průmyslu. A investice? Slovo téměř 
neznámé. Ale je to vlastně pryč a mladým přejme jen to nej-
lepší,“ již s optimismem říká dlouholetý náchodský sládek.

Má ale něco, čeho si zvláště cení? „Asi nejvíce si pova-
žuji, že jsem se mohl dvakrát zúčastnit jako degustátor svě-
tové přehlídky piv – European Beer Star, která probíhala ve 
známé pivovarské škole v Mnichově. Pořadatelé když zjistili, 
že do soutěže jsem zaslal jako jediný z východní Evropy i pše-
ničné pivo – Weizenbier, začlenili mě do skupiny, která hodno-
tila prestižní pšeničné pivo. Musíte si uvědomit, že v Čechách 
toto pivo bylo úplně zapomenuté a  v  Německu Weizenbier 
vyrábělo okolo 1000 pivovarů. Platilo: kdo byl nominován do 
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degustační komise na pšeničné pivo, byl uznáván jako prestižní 
degustátor. Neuvědomil jsem si ale, že taky budeme hodnotit 
obrovské množství vzorků, které nebyly většinou nepastero-
vané, tudíž se živými kvasinkami. Postupně ostatní hodnoticí 
komise skončily a naše komise musela ještě několik dalších 
hodin degustovat, než byla vybrána nejlepší piva,“ komentuje 
zajímavou zkušenost Pavel Kořínek. „Mně přinesla obrov-
skou zkušenost v chuťové nabídce pšeničných piv, ale také jednu 
nepříjemnou zkušenost. Tak velké množství pšeničného živého 
piva přináší zdravotní potíže v zažívacím traktu, takže každou 
degustační přestávku jsem trávil na toaletách, kde jsem musel 
popouštět přebytečný tlak. Asi jsem se ale v degustačních komi-
sích neztratil, protože jsem si z Mnichova přivezl Certifikát 
degustátora,“ s  úsměvem komentuje zážitky, které se mu 
vybavují dodnes.

V  roce 2009 
je pivovar prodán 
firmě LIF Liberec 
a  dochází k  realizaci 
dalších investic. Od 
roku 2008 P. Kořínek 
zastával funkci ob- 
chodního sládka až do 
konce profesní dráhy. 
Právě proto, že se 
v něm výborně sklou-
bily odborné znalosti 
o  pivě a  jeho výrobě 
a  také komunikační 
schopnosti, které jsou 
pro úspěšný prodej 
piva velmi důležité.

Právě v poslední 
dekádě jeho působení 
v  náchodském pivo-
varu se spolupodílel 
na zavedení výroby 
speciálů. Co pivo, to 
pojem. Připomeňme 
si například světlý 
ležák PRIMÁTOR 
16 Exkluziv. Nebo 

tehdy vyráběná dvě nejsilnější piva v Čechách, 21% světlé 
Rytířské a 24% tmavé Double a svrchně kvašené pšeničné 
pivo Weizenbier a pivo ALE, kterým se historicky říkalo pivo 
bílé a červené. 

V  pivovaru skončil nakonec v  roce 2013 a  nastoupil 
do důchodu. Má živnostenský list na průvodcování a pora-
denství. Dodnes chodí do „svého“ pivovaru na degustace, 
kde každý týden hodnotí kvalitu výroby. „Po dosažení důcho-
dového věku využívám jako emeritní sládek svoje praktické 
pivovarské zkušenosti. V restauracích, kde se čepují piva PRI-
MÁTOR, školím personál, jak optimálně skladovat a čepovat 
pivo, aby host byl spokojený s načepovaným pivem. Hospod-
ským, kterým se podaří všechny podmínky zajistit, předáváme 
Certifikát kvality čepování piva. Další činností je zajišťování 

exkurzí a  ochutnávek 
našich piv. O exkurze 
je velký zájem nejen 
z  řad Čechů, ale pře-
d e v š í m  p o l s k ý c h 
turistů. Doufám, že 
se současné epide-
mická situace uklidní 
a  turisté i  zájemci 
o  naše piva se k  nám 
vrátí,“ říká s  nadějí 
v  hlase věčný opti-
mista Pavel Kořínek.

Respektovaný 
sládek na otázku, jaké 
pivo má podle něj 
budoucnost a  zdali 
očekává nějaké nové 
trendy, nebo dokonce 
nějakou revoluci v pití 
piva u  nás, s  odpo-
vědí neotálí: „Svět 
zná několik stovek 
druhů piv, ale nejčas-
těji vařená piva na 
světě jsou čtyři: je to 
české pivo, německé 
bavorské pšeničné pivo 

Průvodcovská činnost dělá P. Kořínkovi velkou radost. Před vitrínou, která je součástí návštěvnického okruhu pivovaru, pózuje 
s oceněním Nejlepší sládek roku 2003, které obdržel od Sdružení přátel piva a kterého si velmi váží

Pavel Kořínek při prezentaci moder-
ních technologií v náchodském pivo-
varu: „Pro pivovary jsou naprostou 
nutností. Ale kvalifikovaný pivo-
varník je ve výrobě piva nenahradi-
telný.“ 

P. Kořínek ve varně s ředitelem pivo-
varu Petrem Kalužou pod přísným 
dohledem dvou proslulých pivovar-
ských maskotů reprezentujících 
sládka a  spokojeného konzumenta 
českého piva pivovaru PRIMÁTOR

Weizenbier, anglický ALE a irský STOUT. Ostatní piva jsou 
kombinací těchto základních kategorií s použitím nových aro-
matických chmelů a prokvašením spodní nebo svrchní kultury 
pivovarských kvasinek. Já jsem měl to štěstí, že u většiny těchto 
piv jsem se zúčastnil zavádění do výroby i prodeje.“ A dodává 
s nadšením v hlase: „Na naše kroky navázala současná garni-
tura v pivovaru, využívají novinky, aromatické chmely. Dokazuje 
to například velmi úspěšné pivo Tchyně i další piva. Třeba opa-
kované úspěchy v soutěžích, jako je například CEREVISIA SPE-
CIALIS Pivní speciál roku. Musím ještě zmínit, že jsme byli jedni 
z prvních, to ještě za předchozího ředitele pivovaru Ing. Josefa 
Hlavatého, kteří také začali vyrábět limonády, které dodnes 
představují zajímavý sortiment.“ 

Bez nadsázky je mezi milovníky českého piva velkým 
tématem rychle se rozšiřující portfolio vyráběných piv. 
Popravdě, hodně iniciované malými pivovary. Pavel Kořínek 
poznamenává, že se v poslední době hodně mluví o svrchně 
kvašených pivech. Pivovar PRIMÁTOR tato piva úspěšně 
nabízí. Ale 60 % prodaného piva jsou stále spodně kvašená piva 
s hlavním podílem klasického ležáku. „Víte, náš pivovar vyváží 

do 30 států světa velký počet druhů piva. Ale stále největší poža-
davek je na klasické české pivo. Z potvrzené praxe v pivovaru, který 
je otevřený pro nové trendy – dnes nabízí celkem 20 druhů piva 
– si myslím, že nová piva jsou brána konzumenty jako zpestření 
chuťové nabídky a zajímavě se snoubí s vhodným jídlem.“ A s pře-
svědčením v hlase dodává: „Stále platí a bude platit, že české 
pivo je skoro učiněný paradox: vždyť je studené a přece hřeje, je 
hořké a sládne, je to tekutina a je to chléb, není to mazadlo a přeci 
se jím může člověk namazat, je to nápoj v zármutku i ve veselí, má 
čepici a nemá hlavu a pije se ze žízně pro žízeň. A pokud budou 
v dalších letech sládci vyrábět pivo s touto charakteristikou, bude 
české pivo stále nejžádanější pivem světa.“ 

Pivovarníci tvrdí, že i  v  době vrcholných technologií 
nakonec kvalita piva závisí na člověku. Je to pravda? Proč 
tomu tak je? Pavel Kořínek se zanícením jemu vlastním nabízí 
svůj názor podporovaný léty praxe: „Dnešní pivovary mají vět-
šinou celou technologii výroby piva již vybavenou řídicími auto-
maty, které kontrolují a řídí operativně jednotlivé kroky. Tyto 
řídicí centra umějí vyhodnotit fyzikální hodnoty, ale biotech-
nologické pochody se vyhodnocují složitěji. A tady nastupují 
znalosti sládka, který si svou zkušeností umí vysvětlit odchylku 
v biotechnologickém pochodu. Vkládá do automatu opravné 

Tři generace Kořínkových: manželé Dagmar a Pavel, tři dcery 
a zeť s vnoučkem. Prodlouží pivovarskou tradici? 
 Foto: osobní archiv. P. Kořínka

P. Kořínek při degustaci piva ve spilce tvrdí: „Největší pitelnost 
piva na světě má pivo vyrobené z českého sladu a žateckého 
chmele, uvařené dekokčně a pomalu dokvašené pivo za nízkých 
teplot. Takové pivo má vyrovnanou plnost a příjemnou aroma-
tickou hořkost, kterého se nikdy nepřepijete, jmenuje se kla-
sické české pivo.“ 

opatření a tím optimalizuje technologický proces, na který by 
automat nereagoval. Proto kvalifikovaný pivovarský člověk ve 
výrobě bude stále potřeba.“ 

A jaké je jeho rodinné zázemí? „Za klidné a spokojené 
zázemí musím poděkovat své manželce Dagmar, která mě 
obdarovala třemi šikovnými dcerami. Nejstarší vystudovala 
exotické chovatelství a pracuje v ZOO Praha jako chovatelka 
papoušků. Prostřední dcera Sabina vystudovala zahradní 
architekturu, krajinnou tvorbu a ochranářství. V současnosti 
pracuje ve skleníkách univerzity Palackého v Olomouci a stará 
se o má dvě vnoučata. Nejmladší Kristýna vystudovala mas-
média a pracuje v pražském finančním fondu a užívá si života. 
Jen pochopením mojí ženy jsem mohl absolvovat zajímavou 
profesní dráhu a  bohužel i  na úkor nesplněných některých 
jejích životních přání. V důchodu mám také konečně větší čas 
na chalupu, kde realizuju svoje stavební a zahradní úpravy. 
Pro manželku jsem koupil elektrický zavařovací hrnec, který 
využívám pro vaření vlastního piva Prorubák. Moc nás s man-
želkou těší, že chalupa se stává místem, kde se rodina schází 
a trávíme společné chvíle v dnešním složitém světě.“

Zazní-li přece jen trochu smutku v  jeho hlase, je to 
proto, že žádná z jeho tří dcer v pivovarství nepracuje. Ale 
radost má z toho, že si vybraly profese, které je baví a jsou 
v nich úspěšné. Možná malým světýlkem na konci tunelu 
je jeho vnuk. Určitá možnost, že by se pivovarskému oboru 
věnoval, prý existuje. Ale uvidíme.

Poslouchat vyprávění Pavla Kořínka se neomrzí. Jeho 
vyprávění by nesporně stálo za to zaznamenat v mnohem větší 
šíři než v podobě jednoho článku. Třeba pod nadpisem Pivo-
varské vzpomínky Pavla Kořínka. Třeba se toho dočkáme. 
Určitě by stálo za to, aby si jich někdo všiml. Slušelo by jim 
zaznamenání pro další generace.

Místo nějakého vzletného motta zajímavé vyprávění 
uzavírá: „Dnes mohu s klidem v duši říci, že jsem rád, že jsem 
zasvětil svůj život českému pivu. Proto ani necítím, že jsem 
někdy musel něco obětovat pro své pivovarské povolání.“

Není-li uvedeno jinak foto: Port/jv
Ing Josef Vacl, CSc.
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