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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dlouho jsme se těšili na dobu 
ústupu viru a  rozvolnění. Ale 
hlavně na jarní pohodu tolik 
potřebně posilovanou kontakty 
s dalšími lidmi. V práci, ve škole 
v hospodě, na dovolených. A ještě 
nestačily vyrašit první listy na 
stromech ani se neotevřely tolik 
slibované obchody a  restaurace, 
a  začal nás strašit další záhadný 
virus, tentokrát nemoc naší 
nešťastné politiky. Ono to zdánlivě 

nesouvisí, ale tato paralela se víc než nabízí. A nespokoje-
nost občanů a zděšení nás všech z toho, co se nyní děje, sám 
příchod jara neozdraví. Že žijeme v zemi, která je řízena cha-
oticky, už vidíme dávno, ale to, že také nebezpečně a naprosto 
neobratně v naší zahraniční politice, a pak bez ohledu na 
další osudy naší země, to přesahuje všechna nejčernější oče-
kávání. Máme v čele naší krásné vlasti samé sólisty, a i když 
se před ruskou aférou občas zdálo, že se alespoň částečně 
respektují, až tato krize ukázala pravý opak. Úspěšná zahra-
niční politika kterékoliv země se nemůže obejít bez nezbytné 
koordinace práce a postojů nejvyšších státních činitelů. Pro-
ruský Hrad, proevropská Strakovka, dožívající sněmovna 
a  nečitelný Senát, to nejde dohromady ani trochu. A  při-
čteme-li k tomu osobní ambice všech jejich předních čini-
telů a  jejich skrývané, či naprosto zjevné nepřátelství, jde 
z toho ouzko. To i Gottwald, když vyřvával v demokratickém 
prvorepublikovém parlamentu ve svém projevu 21. pro-
since 1929: „My se od ruských bolševiků do Moskvy cho-
díme učit, jak vám zakroutit krk…“, pak s těmi osočovanými 
zašel do restaurace na pivo. Za dvacet let je sice poslal umírat 
do uranových dolů, ale to už je jiná kapitola dějin, jejichž 
důsledky prolongují doteď. Žijeme v  politicky nemocné 
zemi a „náš ruský problém“ to jasně ukázal. Naštěstí strach 
jako v minulosti z něj mít nemusíme, tentokrát jej vyřeší ne 
tanky, ale čas. Velké napětí plyne z očekávaného výsledku 
nastávajících voleb. Obava, že si moc nepolepšíme, je hodně 
pravděpodobná. On je totiž podivnými viry napaden celý 
náš systém moci. Přeje chamtivcům, bezohledným a kariré-
ristům, státní žlaby, a i ty parlamentní, jsou bohatě nastlány 

a kamárádíčkování není nijak trestné. „Nemáš fl ek?“ zeptá 
se předseda strany svého letitého kamaráda. Odpověď zní: 
„Zrovna ne, fi rma mi moc nejde“. „To nevadí“ odpoví mocný. 
„Zítra nastoupíš jako náměstek na zamini“. 

Vysoká kultura chování intelektuální elity národa 
vždy patřila k ozdobě společnosti. Samozřejmě, že se občas 
našla černá ovce, s  níž byly problémy. Synovec císařpána 
arcivévovoda Otto (přezdívaný krásný Otto zemřel v  roce 
1909 – mladší bratr Ferdinanda d‘Esté a otec posledního 
císaře Karla I.) lítal po chodbách vídeňského hotelu Sacher 
nahý s šavlí u pasu, čímž popudil manželku britského vel-
vyslance, za což ho přísný strejda Franz Josef poslal hupky 
šupky do kláštera. Tyto excesy se snadno pamatují, ale hlavně 
vyjadřují přání prostých lidí, že i panovnická rodina nemůže 
všechno. A slouží jako příklad. Obchodní korektnost, mužská 
galantnost, loajálnost, neúplatnost úřednictva a poctivost 
střední třídy v císařském Rakousku, ale i v první republice 
jsou notoricky známé. Bohužel ale už patří jen do charakte-
ristik literárních postav a do vzpomínek převzatých od našich 
dědů a babiček. Vývoj naší země po sametové revoluci už na 
tento někdejší standard nedosáhl, a jaký je, víme všichni. Být 
přichycen při podvodu už není taková ostuda, a to i u význam-
ných osobností veřejného života. Pronášet účelové nepravdy 
do veřejnoprávní televize je naprosto beztrestné, zvláště 
když imunita kryje mocné především při chycení na šik-
mých plochách. A modelovat přací představu, aby bylo vše 
jinak, lze jen u piva s kamarády, až se pípy i dveře restau-
rací otevřou. Takže je zatím jen krásnou pivní představou, že 
budeme jednou žít ve svéprávné zemi, ve které máme hlavu 
státu, k níž vzhlížíme s úctou a uznáním, a vládu, která slouží 
lidem a jejíž členové nemohou být vystavováni novinářským 
odhalením jejich nepoctivosti a střetu zájmů. Pomohou nám 
k tomu právě ty nadcházející volby? Toť otázka, která je spíš 
na skleněnou kouli paní Kludské. Ona je ale optimistka, takže 
si raději počkejme. 

Prožíváme druhý rok nenormálního života. Žijme ho ale 
naplno v mezích reálných možností a věřme, že i nadcházející 
jaro nám přidá na síle a ochotě ledacos překousnout a počkat 
si na čas lepší.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel  
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Další rozvoj systému 
třídění a recyklace 

obalů v ČR
Ing. ZBYNĚK KOZEL, 

generální ředitel AOS EKO-KOM, a. s.

Splatností nové legislativy se změnilo v odpadové i obalo-
vé sféře mnohé. Jak jsem již někde zmiňoval, hlavním cí-

lem nové legislativy je zajistit dostatečnou podporu recykla-
ce a využití nejen prodejných druhotných surovin, ale všech 
recyklovatelných odpadů tak, aby se šetřily omezené zásoby 
primárních surovin a byl plně využit potenciál recyklovatel-
ných odpadů. Je ale nutné také dodat, že se mění samotný po-
hled na druhotnou surovinu a recyklaci. Zatímco dříve byla 
recyklace do jisté míry ovlivňována poptávkou trhu, nová 
evropská pravidla nás nutí recyklovat i  to, co nikdo koupit 
nechce. Nutí nás zajistit, aby si někdo vzal upravený odpad 
a použil jej ve výrobě, i když je to pro něj nevýhodné. Z recyk-
lace se tak fakticky u mnoha materiálů stává placená služba, 
nikoli nákup druhotné suroviny. Využití odpadů podporuje 
legislativa tím, že zakázala jejich skládkování, recyklaci pak 
tím, že systémy rozšířené odpovědnosti výrobců nutí nakou-
pit službu recyklace v požadovaném rozsahu.

Nový pohled na recyklaci

Mění se také statistická defi nice recyklace. Do konce 
roku 2020 byl za moment recyklace považován proces, 
v rámci kterého dochází k úpravě odpadu a k jeho přechodu 
do druhotné suroviny, přičemž za materiálové využití byl 
považován jak materiálový vstup do recyklačních techno-
logií, tak i vstup do výroby certifi kovaných výrobků (paliv 
TAP). Od roku 2021 se bod výpočtu míry vykazované recy-
klace posunuje na úroveň konečné materiálové recyklace 
a zohledňuje ztráty jak v procesu dotřídění, tak během recy-
klace. Aktuálně se na evropské úrovni připravuje prováděcí 
dokument k výpočtu a stanovování ztrát v procesu recyklace. 

Vzhledem ke zmíněnému posunutí bodu výpočtu ale můžeme 
již nyní odhadnout, že míra vykazované celkové recyklace 
obalů oproti minulým rokům v celé Evropě poklesne. 

Pozice EKO-KOMu

Nová legislativa má také přímý dopad na fungování sys-
tému EKO-KOM a zároveň i na všechny účastníky systému 
od klientů po recyklátory. Rozšiřují se požadavky kladené na 
AOS. Naše činnost se tedy více zaměřuje na koncová recyk-
lační zařízení. Zcela novou úlohou je pak tzv. ekomodulace. 
Zatímco dosud měla AOS přímo zakázáno diskriminovat jaký-
koli druh obalu, nyní má naopak nařízeno svou cenovou poli-
tikou motivovat výrobce k tomu, aby přestali používat obtížně 
recyklovatelné obaly. V praxi to znamená, že v průběhu tohoto 
roku začneme při zajišťování sdruženého plnění zohledňovat 
dopad obalu na životní prostředí, především využitelnost 
odpadu z něj, recyklovatelnost, případný obsah nebezpeč-
ných látek a plnění požadavků stanovených jinými právními 
předpisy, v rámci jeho životního cyklu, a to zejména z hle-
diska materiálového složení výrobku. Poplatky budou dife-
rencovány podle reálných nákladů na zajištění sběru a využití 
odpadu z konkrétních skupin obalů, nikoli pouze podle hlav-
ního materiálu, ze kterého jsou složeny. V souladu s požadavky 
legislativy jsme zavedli i evidenci toho, zda obal obsahuje pri-
mární surovinu, nebo i recyklát. Víme, že tento fakt může být 
pro klienty problematicky zjistitelný, a proto je recyklát vyka-
zován jen v případě, že ten, kdo evidenci vede, má 100% jis-
totu, že obal recyklát obsahuje. Novinkou je také vykazování 
podrobného složení kompozitních obalů, které vyžaduje EU.

Pravidla ekomodulace budeme průběžně upravovat 
v  návaznosti na vývoj právních předpisů Evropské unie 
a České republiky v této oblasti. Pro správnou aplikaci eko-
modulace je totiž potřeba mít dostatek správných dat od 
výrobců, jak a kolik je daných obalů uvedeno na trh, a stejně 
tak potřebujeme větší detail z rozborů odpadů – sběr, dotří-
dění a  recyklace, což v době covidu nepostupuje takovým 
tempem, jakým bychom potřebovali. Toto vše musí totiž pro-
běhnout fyzicky, což současná opatření omezují, tyto rozbory 
opravdu nelze provádět online.

Splnění nových cílů a podpora dotřídění odpadů 
pro materiálové využití

Ještě intenzivněji budeme zajišťovat nakládání s odpady 
z obalů v souladu s hierarchií odpadového hospodářství za 
současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, 
aby bylo dosaženo cílů stanovených společnosti EKO-KOM 
rozhodnutím MŽP o autorizaci. Jak již bylo ale zmíněno, 
defi nice recyklace se mění, což znamená, že nově již nebude 
možné do materiálového využití zahrnout výrobu certifi ko-
vaných paliv. Ty jsou velmi efektivním způsobem využití pro 
jinak materiálově nevyužitelný plastový odpad, a proto jej 
aplikovala většina členských států EU, včetně ČR. Nadále 
však již nebude možné tato množství vyrobených paliv zahr-
nout do recyklace. Přesto náklady energetického využití 
budeme muset uhradit, protože to plyne z evropských před-
pisů.

Nové evropské cíle pro rok 2025 jsou nejen výrazně 
vyšší, u plastů jsou prakticky dvojnásobné, ale také jedno-
značně upřednostňují materiálovou recyklaci před všemi 
ostatními formami využívání odpadů. A  to včetně výroby 
certifi kovaných paliv, která se převážně používají při výrobě 
cementu a nelze je efektivně vyrábět ze směsného odpadu. 

Proto se poměr recyklace vůči energetickému využití musí 
zásadně změnit, a  to relativně rychle. Tato  změna bude 
na straně odpadových společností složitá jak technologicky, 
tak organizačně, ale hlavně bude náročná ekonomicky.

Zejména pro recyklaci plastů je  nezbytně nutné, 
aby se na dotřiďovacích zařízeních vrátila účinnost dotří-
dění plastových odpadů pro materiálovou recyklaci alespoň 
na původní úroveň z let 2015 až 2016, která se předtím, než 
se třídičky zaměřily na produkci certifi kovaných paliv, pohy-
bovala mezi 40–60 %, zatímco dnes v podmínkách pandemie 
klesla na úroveň 30 %. To při vysoké míře třídění umožní 
efektivní plnění závazných cílů nejen pro obalový průmysl, 
ale i cílů platných pro obce a města ČR.

Plánem pro příštích pět let je tedy zejména uplatnění 
hierarchie nakládání s odpadem při úpravě tříděného odpadu 
(dotřídění) a současně, aby alespoň polovina vytříděného 
plastu našla materiálové využití v  recyklaci. Podmínkou 
přitom je, aby maximální množství odpadu, který recyklován 
nebyl, byl využit energeticky, protože pokud není recyklace 
možná, musí odpad alespoň nahradit neobnovitelné fosilní 
zdroje v energetice. Tento druhý cíl je jednoznačně podložen 
legislativou, která od  ledna zakazuje ukládat energeticky 
využitelný odpad na  skládky. Pro  výrobce baleného zboží 
to však znamená, že se budou muset podílet na nákladech 
s tím spojených. Pro splnění požadavků je nutné třídicí linky 
fi nancovat tak, aby se zaměřily i na materiálové využití těch 
složek odpadu, které recyklovatelné jsou, ale  jejich prodej 
nedokáže pokrýt náklady na jejich vytřídění. Dokonce vyža-
duje, aby pro materiálovou recyklaci byly vytříděny i takové 
odpady, za jejichž recyklaci je nutné platit.

Všechny AOS v Evropě dnes mění struktury a zamě-
ření plateb za  úpravu obalového odpadu, která se stává 
významnou položkou nákladů. V souvislosti s novou legis-
lativou jsme tedy i my v letošním roce přistoupili k následu-
jícím krokům. 

Systémově jsme zavedli přímou fi nanční podporu recy-
klace pro všechny způsoby recyklace plastových fólií a také 
směsné frakce zbytkového plastu. Dále jsme ve dvou kro-
cích zvýšili platby třídicím linkám za  vytřídění a  předání 
odpadu k materiálové recyklaci, toto navýšení efektivně zna-
mená zvýšení podpory materiálové recyklace o 150 % oproti 
roku 2020. Zvýšili jsme také úhrady za energetické využití 
zbytkových nebo nerecyklovatelných plastů tak, aby jejich 
energetické využití bylo výhodnější než ukládání na skládku, 
ale zároveň preferovalo materiálovou recyklaci. Platbu za 
energetické využití jsme však podmínili minimální požado-
vanou účinností třídicí linky, vyjádřenou jako poměr materiá-
lové recyklace k celkovému množství upravovaného odpadu. 
Tento poměr má zaručit, že podpora energetického využití 
nepovede k omezení materiálové recyklace. Minimální poža-
dovaná materiálová recyklace je progresivní a poroste ze sou-
časných 28 % na 38 % na konci roku. Jak již bylo zmíněno, 
cílem této progrese je postupně vrátit účinnost třídicích linek 
na úroveň roku 2016 a nalézt rovnováhu mezi materiálovou 
recyklací a energetickým využitím.

Výsledným efektem pro třídicí linky je za všech okol-
ností zvýšení jejich příjmu za předání odpadu k recyklaci, 
tedy i zlepšení bilance celého procesu úpravy odpadu. Nic-
méně navýšení příjmu bude nerovnoměrně rozloženo. Linky, 
které dosáhnou požadované účinnosti, mohou očekávat 
navýšení příjmu od AOS za využití vytříděných obalů i přes 
100 %. Linky, které této účinnosti nedosáhnou, mohou oče-
kávat navýšení příjmu jen v řádu několika desítek procent. 

Očekávaným efektem je, že zatímco dnes existují třídicí 
linky s účinností materiálové recyklace pod 20 %, ale také 
takové, které přesahují 50 %, v příštím roce se velká část 

linek dostane přes hranici 40 %. Jde o to, abychom se z loň-
ských průměrných 28  % účinnosti, která byla bezesporu 
i důsledkem epidemiologické situace, dostali rychle na prů-
měrnou účinnost přes 40 %.

Náklady AOS spojené s  úpravou odpadu se  s  těmito 
opatřeními stávají velmi významnou nákladovou položkou 
na nakládání se spotřebitelskými obaly a v jejich celkovém 
objemu přibližně půl miliardy korun budou představovat 
zhruba čtvrtinu, u  plastů až třetinu celkových nákladů 
v řetězu svoz, úprava a recyklace. Podporu recyklace v reakci 
na propad cen druhotných surovin již loni AOS EKO-KOM 
hradila ze svých rezerv, a bude tak za cenu značné ztráty činit 
i v prvním pololetí tohoto roku. Nicméně v polovině roku 
bude nutné tyto náklady promítnout do poplatků za obaly, 
které hradí výrobci za službu sdruženého plnění.

Nová struktura výkazu produkce obalů

S již zmíněnou ekomodulací souvisí i úprava struktury 
výkazu, který musí být dle nových legislativních požadavků 
veden v podrobnější míře detailu. Jde o podrobnější členění 
materiálů jednotlivých druhů obalů, které již odpovídá prin-
cipu ekomodulace, ke kterému má každý stát EU individu-
ální přístup, a neexistuje tedy jednotná metodika. Detailnější 
kategorie by měly lépe zohlednit reálné náklady v materiá-
lových skupinách, poplatky budou rozlišovány v závislosti 
na jednotlivých druzích a podskupinách materiálů tak, aby 
refl ektovaly reálné náklady na zajištění sběru a využití odpadu 
z obalů. Výrobci budou tedy nově uvádět, jestli se jedná o pri-
mární výrobek nebo recyklát, zda obal obsahuje či neobsa-
huje nápoje, určité typy obalů jsou nově evidovány podle 
jejich objemu (do 3 litrů, nad 3 litry), plastové obaly se budou 
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rozlišovat podle barvy na transparentní a barevné, PET obaly 
na transparentní, průhledné barevné a neprůhledné barevné. 
K zásadní změně pak dochází u kompozitních obalů (tj. obalů 
složených z více různých materiálů), které je nově nutné evi-
dovat podle konkrétního materiálového složení. I  pro nás 
a naše klienty se jedná o novum, které je potřeba si řádně ověřit, 
jestli je všechno správně nastaveno. Na druhou stranu bych 
chtěl podtrhnout, že například poměry jednotlivých sazeb 
poplatků nebudou konstantní, ale budou ve střednědobém 
horizontu reagovat na změny kapacit a možnosti recyklace 
a třídění. Důležitou roli pak budou hrát měnící se ceny druhot-
ných surovin z obalových odpadů, což je samozřejmě otázka 
nabídky a poptávky po recyklátu a výrobcích, které ho obsahují.

Omezení jednorázových plastů

Primárním cílem směrnice SUP je omezení výskytu 
plastů v mořích. Z tohoto důvodu má jednoznačně vymezený 
okruh plastových výrobků, na který je zaměřena. Přidává 
specifi cké podmínky pro použití plastových obalů na nápoje 
a dále vymezuje podmínky pro použití obalů v oblasti rych-
lého občerstvení. Při implementaci této směrnice bude nutné 
nahrazovat některá technologická řešení, což snad bude 
možné podpořit některými dotačními programy. Souběžně 
s tím bude působit ekomodulace zavedená směrnicí o oba-
lech. Cílem všech směrnic je, aby z trhu postupně vymizely 
nerecyklovatelné obaly. Toho lze dosáhnout kombinací dvou 
cest. První, pro řadu výrobců obtížnou, je nahradit obaly, 
které dnes nejsou recyklovatelné, takovými, které již dnes 
běžně recyklujeme. Druhou cestou je upravit procesy v naklá-
dání s odpadem tak, aby byly recyklovatelné i ty obaly, které 
dnes z různých důvodů nerecyklujeme, o což se budeme pře-
devším snažit. Každá cesta však nese pro konkrétní typ obalu 
nějaké náklady a má i svá technická omezení.

Jde tedy o souběžné technologické změny v odpadovém 
sektoru a technologické změny v obalovém sektoru, nejen 
v potravinářství. To s sebou nese samozřejmě řadu dopadů. 
Změnou obalu se mění i jeho funkce v logistice, což ovlivní 
dopravní náklady, jeho bariérové vlastnosti mohou být jiné, 
což mění trvanlivost výrobků, způsob plnění může být jiný, 
což znamená investice do balicích linek a změnu jejich rych-
losti. Na druhé straně zavedení recyklace pro určitý druh 
obalů znamená investice do recyklačních technologií i způ-
sobu dotřiďování odpadu. Z pohledu celé ekonomiky se zdá 
cesta rozšíření recyklačních možností úspornější, s menšími 
dopady na trh.

Nový pohled firem na design obalů

V souvislosti s novou legislativou, ale i novým pohledem 
na obaly některé fi rmy již delší dobu intenzivně hledají šetr-
nější alternativy svých stávajících obalů, a to zejména pro 
potraviny. Mnohé fi rmy již tyto změny zahrnuly do svých 
strategií a  závazků s  důrazem na úpravu výrobků a  jejich 
obalů, změnami ve výrobním procesu, používání takových 
obalových materiálů, které umožňují jejich snadnou recyklaci 
nebo opakovatelné použití obalů. 

Ovšem při snaze o  co největší udržitelnost obalu 
nesmíme nikdy zapomínat na zachování funkčnosti obalu: 
ochranu výrobku jak před fyzickým poškozením, tak ochranu 
před kontaminací a ochranu zdravotní a hygienické nezá-
vadnosti, na snadnou manipulaci – komfort při používání 
obalu, přepravu, ale i na prodej – obal slouží i jako marketin-
gový nástroj. A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na 

technickou proveditelnost obalu i množství informací, které 
musí být na obalu uvedeny. Na druhé pomyslné misce vah je 
právě minimalizace dopadu obalu na životní prostředí. 

I pro laika je tedy na první pohled zřejmé, že jde o velmi 
složitý a komplexní proces. EKO-KOM proto nabízí svým kli-
entům kromě odborných seminářů zaměřených na designo-
vání obalů v souladu s ekomodulací také odborné konzultace, 
nejen se svými odborníky, ale i přímo s úpravci odpadu a se 
zpracovateli obalových odpadů. 

Zpracovatelé jim dávají, mimo jiné, tipy na ideální obal. 
Dle jejich názoru by měl být v  ideálním případě vyroben 
z materiálu, po kterém je poptávka (například PE, PP, PET, 
papír, sklo atd.), měl by být bez aditiv a barviv, bez potisku, 
etikety, štítku a bez lepidla. Víčko by mělo být vyrobeno ze 
stejného materiálu, jako je samotné tělo, nebylo by kombi-
nované s žádnými jinými materiály, případně by byly snadno 
oddělitelné, aby nekontaminovaly žádný proces. Obal by měl 
být snadno vyprázdnitelný, jeho materiál by měl být snadno 
rozpoznatelný pro dotřiďovací linku i pro technologii zpraco-
vatele. Naší úlohou je však také vysvětlit zpracovatelům, že 
obal má řadu funkcí, které znemožňují tohoto ideálu dosáh-
nout. Je tedy zřejmé, že budoucí „cirkulární“ obal bude vždy 
kompromis. Kompromis mezi jeho funkcemi, technologic-
kými možnostmi výrobce a  technologickými možnostmi 
odpadového sektoru.

Něco je však možné řešit bez velkých kompromisů. 
V praxi, na pultech obchodů leckdy vídáme objemný obal, 
který je reálně naplněn sotva z třetiny. To je první věc, na kterou 
by se měl výrobce při designování obalu zaměřit. Jde o mini-
malizaci neboli prevenci vzniku odpadu. Cílem je minimali-
zovat váhu a objem daného obalu při zachování všech funkcí, 
které od obalu požadujeme. Další možností, jak snížit množ-
ství obalových odpadů, je tyto obaly opakovaně používat, 
pokud je to technicky možné (např. u přepravních obalů). 

Obal by měl být také konstruován tak, aby ho mohl spo-
třebitel snadno vytřídit, tedy aby snadno rozeznal použitý 
materiál, ale také aby šel jednoduše dotřídit při technologické 
úpravě na třídicích linkách, a samozřejmě, aby použitý mate-
riál byl recyklovatelný. Preferován je jednodruhový materiál, 
v případě kombinace materiálů by měly být jednotlivé složky 
snadno oddělitelné. V ideálním případě může být ještě na obalu 
uvedeno materiálové značení –  číselné, písmenné nebo pikto-
gram příslušného barevného kontejneru. Všechny tyto faktory 
usnadňují i dotřídění obalových odpadů na třídicích linkách. 

Samotnou recyklovatelnost pak ovlivňují jednak faktory 
primární (jsou dané strukturou výrobku), ale také sekundární 
faktory (ty jsou ovlivněny řetězcem od spotřebitele ke zpraco-
vateli). Aby byl obal skutečně recyklován, musí ho být na trhu 
dostatečné množství, jeho recyklace by měla být nenáročná 
na energie a materiál nesmí obsahovat složky, které by recyk-
laci technicky bránily.  � www.mleko.cz

vyuzeno 
bukovým 

dřevem

POCTIVÁ CHUŤ.
Z Vysočiny na váš stůl .

Kvalita je obyčejná poctivost.
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 Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:
Ing. VIKTOR JANOUŠKOVEC,

prezident a jednatel 
společnosti Brenntag CR s. r. o.

1. Stojíte v  čele společnosti Brenntag CR s. r. o. se sídlem 
v Praze. Společnost působí na českém trhu už od roku 1993 
a má široký výrobní i obchodní záběr. Mohl byste představit 
obchodní zaměření a celou aktivitu fi rmy Brenntag, a to jak 
ve světovém měřítku, tak s pohledem na organizační členění? 
A jak je to v České republice? 

Napřesrok oslaví Brenntag CR své 30leté působení na 
českém trhu. Díky pravidelným investicím a rozšiřováním 
nabídky jsme se stali stabilním a silným partnerem a  jed-
ničkou na trhu. Jsme součástí skupiny Brenntag SE, která 
je globálním lídrem v distribuci chemikálií. Poskytujeme dis-
tribuční řešení pro průmyslové a speciální chemikálie, a jsme 
tak „mostem“, který spojuje světové výrobce chemikálií s čes-
kými výrobními podniky. 

Nabízíme téměř všechny druhy standardních chemikálií 
běžně používaných v různých průmyslových odvětvích. Náš 
byznys je organizován do jednotlivých divizí, od potravin přes 
farmacii, krmiva, kosmetiku, bytovou chemii, stavebnictví, 
plasty až po divizi, která zastřešuje zákazníky z oblasti auto-
mobilového průmyslu, letectví, sklářského průmyslu nebo 
kovů a  povrchových úprav. Máme také divizi specializo-
vanou na dodávky kyselin a louhů, rozpouštědel nebo čištění 
a úpravu vody. Zákazník tak může na jednom místě vyřešit 
nejen požadavky na suroviny, které vstupují přímo do fi nál-
ního produktu, ale i čištění a proplachy ve výrobě nebo ošet-
ření odpadních vod.

Tím, že jsme tak do široka rozkročeni, nám dělení do 
jednotlivých divizí a užší specializace dává smysl. V praxi 
to znamená, že každá divize má své zákazníky, své dodava-
tele a vlastní tým specializovaných prodejců a produktových 
manažerů. Samozřejmě se mohou aktivity jednotlivých divizí 
překrývat, pokud to komplexnější zákazník vyžaduje.

2. Významnou oblastí vaší činnosti je divize Brenntag Food 
& Nutrition, jejíž součástí je Centrum pro potravinářské 
aplikace a vývoj. Mohl byste tuto organizační jednotku blíže 
představit? A to jak z pohledu dodávek a služeb, tak i systému 
práce s vašimi odběrateli.

Globální divize Brenntag Food & Nutrition vznikla 
v listopadu 2018 jako součást skupiny Brenntag SE s cílem 
zvýšit podíl na trhu s potravinářskými přísadami a  ingre-
diencemi. Tato globální divize zastřešuje 750 potravinář-
ských profesionálů v 73 zemích světa a 28 center pro potra-
vinářské aplikace a vývoj. Divize Brenntag Food & Nutrition 
v České republice disponuje dvacítkou potravinářských spe-
cialistů, nabízí téměř 2000 produktů od 80 dodavatelů lokali-
zovaných v Evropě, USA a Asii, a spolupracuje s 500 českými 
výrobci potravin a nápojů. 

Můžeme se pyšnit Centrem pro potravinářské aplikace 
a vývoj v Praze – Horních Počernicích, které jsme otevřeli již 
v roce 2012, a byli jsme tak průkopníkem na českém trhu. Cen-
trum je personálně a přístrojově vybaveno tak, abychom byli 
schopni pokrýt většinu potravinářských aplikací. V posledních 
letech jsme investovali do profesionální pekařské pece, roz-
valovačky těsta nebo homogenizátoru od fi rmy Stephan, na 
kterém jsme schopni připravit různé omáčky, kečupy, dresinky 
a majonézy. Plochu centra jsme rozšířili na současných cca 
100 m2, a to o prostor, kde skladujeme a navažujeme suroviny 
pro zkoušky v laboratoři, oddělenou kancelářskou místnost pro 
pracovníky centra a současně jsme rozšířili prostor, kde pro-
bíhá senzorické hodnocení fi nálních produktů. Zavedli jsme 
přísné standardy pro hygienu a bezpečnost potravin a pro-
cházíme pravidelnými audity ze strany naší německé matky.

Obecně naše činnost spočívá na třech pilířích, kterými 
jsou technická podpora pro naše zákazníky, tým specialistů 
pro každé potravinářské odvětví a spolupráce s těmi nejlep-
šími světovými dodavateli. 

Jsme obchodní fi rma, ale náš úspěch se neobejde bez 
technické znalosti našich zaměstnanců. Neustále musíme 
držet krok s vývojem u našich zákazníků a umět jim poradit 
i při složitějších problémech. A to ve všech potravinářských 
odvětvích a aplikacích, při portfoliu čítajícím 2000 položek. 
Logickou cestou tedy byla další specializace našich potra-
vinářů. Produktoví manažeři jsou odpovědni za určitou 
skupinu produktů, které jsou si blízké z  hlediska původu 
suroviny, aplikace či způsobu prodeje. Obchodníci se pak 
specializují na konkrétní potravinářské odvětví, od pekařů, 
nápojářů, cukrovinek až po mlékárny či sportovní výživu. 

Naši zaměstnanci absolvují několikrát ročně inten-
zivní produktová školení. Sdílíme své zkušenosti s kolegy 

POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Centra společnosti Brenntag pro 
potravinářské aplikace a vývoj
Společnost Brenntag Food & Nutrition chápe, že nalezení té 
správné funkční přísady pro vaše využití může být problém.  
Proto jsme se vám rozhodli podat pomocnou ruku ve světě  
potravin: dodáváme inteligentní řešení a inovativní přístupy, 
které dosahují správné rovnováhy, od chuti a textury produktu 
až po jeho vzhled a trvanlivost.

V popředí vývoje receptur  
a aplikací
Našich 28 vývojových center pro potravinářské aplikace najdete 
po celém světě, přičemž 13 z nich je v regionu Evropy, Blízkého 
východu a Afriky, včetně 3 provozů ve střední a východní Evropě. 

Jsme připraveni poskytnout vám tyto služby v našem aplikačním 
centru v Praze. 

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
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z okolních zemí, ať už formou pravidelných setkání, spolu-
prací na společných projektech nebo rotací zaměstnanců. 
Naši zaměstnanci mohou strávit v rámci svého zaškolení nebo 
práce na specifi ckém projektu několik dní či týdnů v regio-
nálním Centru pro potravinářské aplikace a vývoj v Polsku, 
stejně tak polští nebo slovenští kolegové přijíždí do centra 
pražského. Je to vlastně ta nejlepší cesta, jak si předat zkuše-
nosti a vytvořit živou síť specialistů, kteří sdílí své know-how.

Zásadně spolupracujeme s  prověřenými dodavateli, 
kteří jsou schopni dodat produkty ve špičkové kvalitě a spl-
ňují všechny požadavky legislativy a bezpečnosti. To platí 
i pro dovoz produktů ze třetích zemí. Vysoké nároky klademe 
i na nás samotné. Naše sklady v Praze i Chropyni splňují veš-
keré požadavky na skladování potravin a bezpečnost che-
mického provozu. Pravidelně obhajujeme biocertfi kaci, UTZ 
a pro stáčení sirupů v Chropyni i FSSC 22 000.

Rád bych zmínil, že divize Brenntag Food & Nutri-
tion a její Centrum pro potravinářské aplikace a vývoj je ote-
vřeno spolupráci s vysokými školami a možnosti zpracování 
diplomových prací jejími studenty. Nabízíme využití našich 
surovin, ale i přístrojového vybavení. S šikovnými studenty 
nebo absolventy bychom rádi navázali spolupráci, případně 
jim nabídli zaměstnání.

3. Jednou z vašich rozhodujících činností pro potravinářské 
výrobce je zlepšování potravinářských aplikací, vylepšování 
receptur a doporučení výběru přísad a vhodných ingrediencí 
u stávající výroby. Spolupracujete i na vývoji nových potravi-
nářských výrobků?

Naši zákazníci se na nás denně obracejí s požadavky na 
doporučení vhodné ingredience nebo rady ohledně výrob-
ního postupu. Naši specialisté často zajíždějí k zákazníkům 
do výroby nebo na jejich vývojové oddělení a pracují na recep-
turách společně nebo se účastní poloprovozních zkoušek. 
Zákazníci také přijíždějí do našeho aplikačního centra 
v Praze a mohou na místě probrat ta nejlepší možná řešení 
s našimi produktovými manažery a technologem. Pokud je 
požadavek dostatečně přesně specifi kován, lze provést ihned 
na místě i zkoušku, následně ochutnávku a zhodnocení vhod-
nosti receptury. Zákazník může být následně vybaven vzorky 
a cenovou indikací. To všechno výrazně zrychlí celý proces 
vývoje a ušetří náklady na obou stranách.

V případě složitějšího projektu není výjimkou, že spo-
lečně se zákazníkem si rezervujeme den či dva v nadřazeném 
pracovišti v polské Zgierzi, kde máme technické vybavení 
jako poloprovoz pro většinu potravinářských výrob a k dispo-
zici celý tým technologů s úzkou specializací.

4. Covid významně zasáhl do výroby a  oběhu potravinář-
ských výrobků, ale i do vaší práce. Jaké dopady to má na vaše 
podnikání a co se muselo oproti předchozímu normálnímu 
stavu změnit? A přispívá i vaše společnost ve své sortimentní 
nabídce k ochraně v boji proti této nemoci?

Covid významně ovlivnil všechny aspekty našeho života 
i podnikání. Museli jsme se vypořádat s prací z domova, což 
bylo náročné jednak na dovybavení IT technikou, tak pro 
zaměstnance samotné, ne každý má dostatečně velký byt, aby 
mohl nerušeně pracovat. Lidé, kteří byli zvyklí pracovat jako 
tým, najednou museli vše řešit online. Nebylo možné navště-
vovat zákazníky a vstupovat do jejich výrobních a vývojových 
prostor. Osobní schůzky se zákazníky nahradily videohovory, 
praktické semináře a Inovační dny pro zákazníky pak online 
webináře. Na čas se zastavila práce na nových recepturách 
a projektech. Závoz zboží probíhal za nových, přísnějších 
podmínek. Podobná opatření jsme samozřejmě museli zavést 
i na naší straně. 

Vládní opatření měla negativní dopad zejména na 
HORECA segment, ale také na sportovní výživu, nápojářský 
průmysl nebo výrobu zmrzliny. Naopak rostl prodej cukro-
vinek, trvanlivých potravin, baleného pečiva a doplňků stravy, 
zejména vitaminů a produktů stimulujících imunitu. Čelili 
jsme sníženým odběrům, nicméně vždy jsme se se zákaz-
níkem dohodli na odběrovém kalendáři. Na druhou stranu 
jsme měli problémy s dostupností produktů z Asie a s jejich 
dopravou po moři, kdy se doba dodání zvýšila z průměrných 
2 měsíců až na 4–6 měsíců, což se odrazilo i na růstu cen. 

Covid také výrazně změnil trendy na trhu. To, co vní-
máme nejsilněji, je tlak na zlevnění receptur a zvýšený zájem 
o zdraví a posílení imunity. Trendy zaměřené na zdraví tu 
samozřejmě byly už před covidem, zmínil bych například 
redukci cukru a soli, obohacení vlákninou a proteiny nebo 
clean label, ale došlo k určité změně. Nyní se dynamicky roz-
víjí fortifi kace vitaminy a minerály, a to i v aplikacích, kde to 
dříve nebylo tak markantní, jako např. v nápojích či cereáliích. 
Mnohem více se používají rostlinné extrakty, které mohou 
pozitivně ovlivnit naši náladu nebo celkový mentální stav.

I přes všechny těžkosti jsme ale pandemii ustáli, mno-
hému se přizpůsobili a naučili. Nezaznamenali jsme odliv 
zákazníků a  snad jsme i  drobně přispěli k  tomu, že jich 
mnohem více nezkrachovalo, a to tím, že jsme se dohodli na 
postupných odběrech nebo splátkových kalendářích. 

5. Vraťme se k potravinám. Náš trh je jimi plně saturován. 
Jejich nabídka je pestrá i v této době a spotřebitel nemusí mít 
obavy z nedostatku, může si vybírat. Z lékařského pohledu 
však často jíme nezdravě. Jak to vidíte vy? A je i součástí vaší 
práce věnovat se těmto problémům a vnímat trendy, kterými 
by měla výchova ve výživě jít? 

Rozhodně je i na českém trhu tlak na výrobu kvalitních 
potravin, ať už ze strany vládních orgánů, tak i zákazníků. 
Na druhou stranu je zde také silný tlak na levné a dostupné 
potraviny, které mohou být leckdy méně kvalitní a zdravé. 
Každý trh je řízen poptávkou spotřebitelů, která se více odráží 
v  nákupních koších než ve výsledcích různých průzkumů 
veřejného mínění. Nemyslíme si, že levná potravina musí 
znamenat, že je nekvalitní. Vždy jde o to sladit požadavky 
trhu s možnostmi výrobce a najít tu nejvhodnější surovinu. 
Důležitá je také osvěta mezi spotřebiteli. Ne všechna aditiva 
jsou špatná a mnoho potravin by bez nich ani vyrobit nešlo, 
což by mělo negativní dopad na rozmanitost nabídky.

My všechny globální i  lokální trendy bedlivě sledu-
jeme,  dle nich upravujeme i své portfolio a usměrňujeme náš 
vývoj receptur. Středoevropský trh je značně ovlivněn našimi 

sousedy, zejména německým a rakouským trhem, případně 
trhy, na které naši výrobci exportují. Tím, že jsme fi rma s glo-
bálním dosahem a spolupracujeme s Innova market insight, 
máme velmi dobrý přehled o tom, co se děje, případně bude 
dít v horizontu několika následujících let. 

Mám-li zmínit některé trendy, které už na našem trhu 
registrujeme a předpokládáme, že budou dále sílit, tak bych 
na prvním místě uvedl plant-based revolution, tzn. potraviny 
pro vegetariány, vegany nebo fl exiteriány, což jsou osoby, 
které se snaží snížit svoji spotřebu masa. Zajímavostí je, že 
zatímco u nás vede spotřebitele k této změně diety zejména 
problém welfare zvířat, tak naopak ve Velké Británii, kde tento 
trend zažívá nevídaný boom, je to dáno ohledem k životnímu 
prostředí, kdy cílem je redukovat velkochovy zvířat, která 
jsou vnímána jako největší producenti skleníkových plynů. 
Maso je nahrazováno rostlinnými proteiny, zejména hra-
chovými, rýžovými a sójovými. Velkou výzvou je skloubení 
chuti a textury. Tím jsme se zabývali několik posledních let 
a jsme schopni nabídnout mnoho zajímavých receptur a kon-
ceptů. Rostlinnou revoluci však můžeme očekávat i mimo 
oblast náhražek masa, např. se tento trend postupně objevuje 
i v kategorii mléčných produktů.

Velkým tématem je i personalizace potravin pro různé 
skupiny spotřebitelů. Sem můžeme zařadit některé speciální 
diety, velmi populární je v současnosti keto dieta, nebo potra-
viny určené přímo pro ženy či seniory, pro určitý sport nebo 
pro určitý zdravotní problém. Pokud mám uvést příklad, 
vyvinuli jsme energy drinky pro děti, které neobsahuji kofein 
a další aditiva, která jsou spojována s hyperaktivitou dětí.

Informace o  trendech poskytujeme zdarma i  našim 
zákazníkům, a to formou newsletteru či webináře, abychom 
na budoucí trendy byli připraveni společně a mohli rychle 
reagovat. 

6. K tomu, aby bylo možné ovlivňovat rozhodování výrobců 
potravin, zejména při inovačních aktivitách a  zlepšování 
jakosti již existujících výrobků, máte řadu nástrojů. Mohl 
byste je blíže představit? Mám na mysli nejen váš marketing, 
ale i to, jak vypadá váš konkrétní kontakt a formy spolupráce 
s vašimi zákazníky.

Ve světě potravin je marketing velmi důležitý. Jednak nám 
pomáhá v užší a efektivnější spolupráci s našimi zákazníky, 
jednak pomáhá lépe prezentovat naše inovativní koncepty 
a receptury. V prvé řadě využíváme databázi Innova market 
insight, která je pro nás zdrojem informací o trendech na trhu 
a chování a preferencí spotřebitelů. Na základě těchto analýz 
pak připravujeme inovativní koncepty pro naše zákazníky, 
semináře či webináře, které jsou známy pod názvem Inovační 
dny, či prezentujeme naše portfolio rozesíláním newsletterů, 
které jsou cílené dle výrobního programu či zájmu zákazníka. 
Není výjimkou, že pro zákazníka zpracujeme i analýzu trendu 
na míru a rovnou vyvineme a odprezentujeme možné kon-
cepty. Myslím, že to je to hlavní, co nás odlišuje od konkurence 
a dává obsah našemu sloganu „Pociťte ten rozdíl“.

Kromě toho jsme spustili nový web, logo a korporátní 
vzhled, který svou čerstvou zelenou barvou odlišuje divizi 
Food & Nutrition od zbytku fi rmy, která je tradičně posta-
vena na kombinaci modré a červené. Je to umocnění sdělení, 
že divize Food & Nutrition je 100% zaměřená na potraviny, 
má „zelenou“ a  plnou podporu nejvyššího vedení firmy 
a je také výrazem ambice být globálním i lokálním leadrem 
v oblasti distribuce potravinářských aditiv a surovin.

7. Významným prvkem vaší činnosti je komplexnost ve službě 
zákazníkovi. Nejde jen o návrhy celkové technologie, ale vždy 
o celkový inovativní koncept, který pak zahrnuje nejen design 

výrobku, ale i  zdravotní a  výživářské aspekty navrhované 
potraviny, její bezpečnost a také trvanlivost. A to včetně trž-
ních trendů, které jsou pro realizaci výroby nezbytným před-
pokladem úspěšnosti. Jak probíhají tyto procesy? 

Naší fi lozofi í je, že se neomezujeme na nabízení pro-
duktů pouze na základě nabídky, dokumentace a vzorku. Naše 
produkty prezentujeme spíše jako možné řešení na fi nálních 
výrobcích pomocí ochutnávek, přičemž dodáme i vzorovou 
recepturu, případně postup přípravy. Klíčové je samozřejmě 
zadání od zákazníka, ale snažíme se ukázat i další možnosti, 
od ekonomické po prémiovou variantu, a vždy také přihléd-
neme ke globálním trendům a možnosti jejich uplatnění na 
lokálním trhu.

Naše činnost se ubírá dvěma směry. Jednak pracujeme 
na projektech, které nám zadá zákazník s tím, že si specifi kuje 
výrobní postup, defi nuje aditiva a suroviny, která v žádném pří-
padě použít nechce, nebo naopak ta, která preferuje, poskytne 
cenovou indikaci receptury a v ideálním případě i marketin-
gové informace – komu je produkt určen, zda má obsahovat 
i zdravotní a výživová tvrzení apod. Následným krokem je 
výběr možných produktů a odzkoušení jejich funkčnosti či 
chuťového profi lu. Pokud jsme s výsledkem spokojeni, prezen-
tujeme ho zákazníkovi, který si vybere nejvhodnější variantu.

Druhý směr je proaktivní marketing, tzn. že nečekáme 
na zadání od zákazníka, ale sami vyvineme recepturu, která 
by mohla český trh oslovit. Právě zde nejvíce pracujeme 
s trendy a prezentujeme zákazníkům novinky, které by mohli 
zařadit do svých výrobních plánů. Zdrojem inspirace jsou 
i koncepty vyvinuté našimi dodavateli nebo kolegy z jiných 
zemí. Český zákazník tak má přístup k široké databázi mož-
ných řešení a inovací z celého světa.

8. Vývoj nejde zastavit, a tak se ve vaší nabídce objevují stále 
nové přísady a specifi cké ingredience pro kteroukoliv potra-
vinářskou výrobu. A také od nových dodavatelů. Mohl byste 
některé produkty a také jejich výrobce vyjmenovat? A pak uvést 
praktické využití těchto přídavných potravinářských látek?

Stále platí, že máme nejširší produktové portfolio na 
trhu a jsme pro mnoho zákazníků místem první volby, tzn. že 
nemusí složitě vyjednávat s několika dodavateli, ale mohou 
u nás vše koupit na jednom místě. To je velká výhoda, pokud 
nakupujete desítky surovin a v řádu palet, či dokonce pytlů. 
Většinu produktů máme trvale skladem, a proto dokážeme 
zákazníky velmi rychle zavést, většinou do druhého dne od 
objednávky.

Naše potravinářské portfolio obecně dělíme do šesti 
hlavních kategorií. První kategorií je design potravin, kam 
řadíme pestrou nabídku aromat a zvýrazňovačů chutí, bar-
viva, ovocné a zeleninové prášky, kakao a čokoládu. Druhou, 
nejpočetnější kategorií je technologie potravin, která obsa-
huje škroby a sirupy, zahušťovadla a želírující látky, emulgá-
tory, proteiny, fosfáty, vlákniny, sladidla a funkční mouky. Třetí 
kategorií jsou nutraceutika se sortimentem vitaminů, mine-
rálů, aminokyselin a přírodních extraktů. Ve čtvrté kategorii 
nalezneme látky zajišťující trvanlivost a bezpečnost potravin, 
např. konzervanty. V poslední, páté kategorii pak procesní 
látky, jako jsou enzymy, odpěňovače či protispékavé látky. 

Z  nových dodavatelů bych zmínil společnost Cargill, 
s kterou jsme navázali spolupráci v roce 2019. Cargill je jedním 
z největších celosvětových výrobců potravinářských surovin 
a aditiv. Díky tomuto strategickému partnerství jsme rozšířili 
naši nabídku o široké portfolio kakaových prášků, čokolád, 
kakaového másla a likéru. Kakao a čokoláda jsou pro mnoho 
spotřebitelů dobře známými a oblíbenými produkty, ale kakao 
a čokoláda jsou také hlavními ingrediencemi v pekařském, 
cukrářském a mlékárenském průmyslu. Například kakaový 
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VIKTOR JANOUŠKOVEC

Viceprezident Svazu chemických obchodníků 
a distributorů, člen představenstva 
Svazu chemického průmyslu

Vzdělání
1992–1997    VŠCHT Praha, FTOP

Pracovní zkušenosti
1997–2006    ředitel Koncept Ekotech s. r. o.
2006–2009    obchodní ředitel TOUAX s. r. o.
2009–2010    obchodní ředitel Lach-Ner s. r. o.
2011–2012     ředitel SBU Organické chemikálie 

Synthesia a. s.
2013– dosud jednatel Brenntag CR s. r. o. 
 �

likér či kakaová hmota jsou hlavní složkou tmavé, mléčné 
a bílé čokolády. Zejména kakaový prášek se používá při výrobě 
cukrovinek, čokolády a  jiných sladkých nebo polosladkých 
potravin. Také nabídka pektinů, funkčních směsí pro mléčný 
průmysl a výrobu zmrzliny, polyolů nebo právě škrobů je nyní 
díky spolupráci se společností Cargill mnohem širší.

Dalším novým partnerem je společnost Naturex, doda-
vatel barviv, extraktů, betaglukanů a ovocných a zelenino-
vých prášků. Tyto produkty vstupují do výroby takřka ve 
všech potravinářských odvětvích a při výrobě doplňků stravy. 
Toto portfolio, zejména rostlinné extrakty, skvěle doplňují 
naši strategii zaměřenou na aktuální trendy, ať už jde o posí-
lení imunity či pozitivní vliv na naši náladu, tak dříve zmí-
něnou personalizaci potravin, nápojů a doplňků stravy.

Oba výrobci jsou na českém trhu dobře etablovaní 
a známí. S oběma partnery jsme uzavřeli smlouvu o exklu-
zivní spolupráci, a jsme tak jediným jejich distributorem na 
českém trhu.

9. Vaše společnost v  posledním období hodně investovala. 
Mohl byste uvést, kterými směry to bylo a jaké investice ještě 
plánujete do nejbližšího budoucího období?

Naše investice měly za cíl zlepšit skladovací podmínky 
pro potravinářské zboží a zvýšit efektivitu při jeho manipu-
laci. Hlavní sklady potravinářského zboží v pražském i chro-
pyňském areálu prošly zásadní rekonstrukcí: zateplili jsme 
strop i stěny skladové haly, realizovali jsme nové podlahy 
s  indukčním vedením vozíků. Tím jsme mohli přistoupit 
k  výraznému zúžení uliček mezi regály, což nám přineslo 
nárůst skladové kapacity. V  těchto skladech nyní operují 
VNA vozíky, které jsou vedené indukční smyčkou, tím se 
prakticky eliminovala možnost střetu vozíku s regálem při 
šíři uličky pouze 1,9 m. Kabina těchto vozíků navíc vyjíždí 
s obsluhou vzhůru, a skladníci tak mají lepší kontrolu při 
manipulaci se zbožím ve vyšších patrech regálového sys-
tému. Do všech našich regálových systémů jsme instalovali 
rošty, které zabrání propadnutí palety v případě jejího zlo-
mení nebo v případě chybného uložení obsluhou. Ve všech 
našich skladových prostorech jsme přešli na LED osvětlení.

V pražském skladu jsme vybudovali několik prostorů 
s kontrolovanou teplotou a vlhkostí o kapacitě 400 paleto-
vých míst. Prostory jsou od sebe oddělené, abychom zajistili 
adekvátní skladovací podmínky pro různé materiály, které 
mají specifi cké skladovací požadavky a zároveň se vylučuje 
jejich společné skladování (např. kakao, čokoláda, aromata). 
V  Chropyni jsme rekonstruovali stáčení sirupů v  režimu 
HACCP s certifi kací FSSC 22000 a navýšili jsme skladovou 
kapacitu volně ložených sirupů na dvojnásobek.

Výše uvedené investice vedly k  rozšíření sortimentu 
zboží, zvýšení komfortu obsluhy, zvýšení efektivity našich 
procesů, úspoře energií a v neposlední řadě ke zvýšení bez-
pečnosti. Celkový objem investic do skladování byl přes 
30 000 000 Kč.

Protože nám záleží také na našich zaměstnancích, zre-
konstruovali jsme v  pražském areálu společné místnosti, 
kuchyňku, zasedací místnosti a sociální zařízení. V rámci 
těchto úprav byla kompletně zrekonstruována a dispozičně 
změněna recepce jako reprezentační místo, které určuje první 
dojem návštěvníků. Máme v plánu pokračovat s postupnou 
rekonstrukcí dalších místností a kanceláří. Pro zvýšení bez-
pečnosti jsme oddělili vjezd pro zaměstnance a návštěvy od 
vjezdu pro kamióny a cisterny.

10. Vést fi rmu přináší vysokou míru zodpovědnosti a osob-
ního vypětí. Jakými formami nabíráte novou sílu? A pochlu-
bíte se svými koníčky a zálibami? 

Zodpovědnost za chod a výsledky fi rmy stres a vypětí 
samozřejmě přináší. Mám ale štěstí, že mne má práce velmi 
baví a mám skvělé kolegy, na které se mohu vždy spolehnout. 
Občas se vyskytnou nestandardní situace, jako například 
současná pandemie koronaviru, které znamenají velký zásah 
do pracovního i soukromého života. I s takovými výzvami se 
ale vždy dá vyrovnat, pokud pracujete v týmu a můžete se 
o sebe navzájem opřít. Společně pak pokračujete dál s ještě 
větší motivací a sebevědomím, že vše se dá zvládnout. Pokud 
by to nestačilo, pak máte pravdu, ještě jsou v záloze koníčky 
a záliby. Bohužel se stále nemůžeme věnovat všemu, čemu 
bychom chtěli. Naštěstí číst knížky a sportovat se dá vždy. 
Chodím hodně běhat. Pokud zbude čas a vyjde dobré počasí, 
rád si zahraji golf. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc. 
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REGIONÁLNÍ KUCHYNĚ POLSKA

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

Bc. RADKA CHMELINOVÁ, 
Katedra gastronomie a hotelnictví, 

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Článek se věnuje regionální gastronomii Polska z pohledu 
gastronomického cestovního ruchu. Nejvyšším správním 

celkem v Polsku je województwo (česky vojvodství). Celkem 
je Polsko tvořeno 16 vojvodstvími (obr. 1). Gastronomie jed-
notlivých vojvodství a  jejich turistické zajímavosti se přímo 
navzájem ovlivňují. Jednotlivá města, oblasti a  regiony si 
často volí tradiční pokrmy a  speciality jako svou obchodní 
značku, nástroj pro odlišení se a nalákání většího množství 
turistů. Turista se skrze pokrm a jeho přípravu může dozvě-
dět i o dalších aspektech historie a kultury dané oblasti [2]. 
Rozvoj typické regionální kuchyně může přispět nejen k za-
chování části historie, ale také k prezentaci Polska jako země, 
která je pro turisty stále více lákavá.

Slezská kuchyně 

Slezsko je historický region, který se dnes rozkládá na 
území jihozápadního Polska a částečně i Česka a Německa. 
Slezsko původně spadalo pod polský region, který ve 14. sto-
letí přešel pod vládu českých zemí, následně i  s  českou 
korunou patřil Habsburkům a  v  18. století byl uzmut 

Prusy. Po druhé světové válce bylo tehdy německé Slezsko 
postoupeno Polsku Sovětským svazem jako kompenzace za 
východní části Polska, které se naopak staly součástí Sovět-
ského svazu. Slezsko se rozkládá převážně v  povodí řeky 
Odry. Do Slezska spadají vojvodství Lubušské, Dolnoslezské, 
Opolské a Slezské. Hlavní města jsou Vratislav a Katowice [3].

Charakteristickým rysem slezské kuchyně je skutečnost, 
že není kuchyní homogenní, jelikož každé město této oblasti 
má své vlastní speciality a recepty, patrné jsou vlivy rakouské, 
německé a české kuchyně. Velmi oblíbená jsou masová jídla, 
jako například vepřové koleno a vepřové kotlety, základní 
ingrediencí byly brambory. Slezská jídla jsou velmi tučná, 
v oblibě jsou různé druhy knedlíků a dochucování slaninou 
a cibulkou. Kartofl ak (śląska babka ziemniaczana) jsou strou-
hané brambory pečené s cibulí a slaninou, mozgoł je velmi 
tučné jídlo, které se připravuje uvařením brambor a zelí zvlášť, 
vše se poté smíchá dohromady se štědrou porcí sádla [4]. 

Specialitou jsou śląskie kluski z dziurką, vařené z těsta 
připraveného z  brambor, vajec, másla a  soli. Podávají se 
s přepuštěným máslem, osmaženou slaninou nebo se sma-
ženou cibulkou. Při výrobě se z těsta vytvoří malé kuličky, do 
kterých se palcem vymáčkne důlek, který tak vytváří typický 
vzhled těchto noků [5]. Slezské nebe (śląskie niebo) je pokrm 
z uzeného a vařeného masa v omáčce ze sušených švestek. 
Dřív pokrm vánoční, dnes už všední, jsou gołąbki z kaszy 
gryczanej i ziemniaków, zelné listy plněné pohankovou kaší, 
cibulí a bramborami. Tento pokrm má i masovou variantu, 
kdy se zelné listy plní masem a rýží [6].

Ke sladkým specialitám patří slezský koláč (kołocz 
śląski), jehož tradice sahá až do středověku, kdy byl pova-
žován za rituální pečivo. Dodnes nemůže chybět při rodin-
ných svátcích a oslavách. Původní kulatý tvar byl nahrazen 
obdélníkovým, koláč je kynutý, s makovou, tvarohovou nebo 
jablečnou náplní a  posypkou. Nejznámější slezský dezert 
s zpajza se vyrábí ze želatiny, ovocné šťávy nebo kompotu, 
bílku a cukru a je zdobený šlehačkou a ovocem. Dříve byl dezert 
hlavně citronový, dnes může být i višňový nebo čokoládový [7].

Malopolská kuchyně 

Malopolsko, jedno z nejrychleji se rozvíjejících polských 
a středoevropských regionů, se nachází na křižovatce cest 

mezi západem (Rakousko, Německo) a východem (Ukra-
jina), severem (Skandinávie) a jihem (Slovensko). Hlavním 
městem je Krakov, druhé největší polské město. V regionu 
je 6 národních parků, mnoho přírodních parků a chráněná 
území, na seznamu památek UNESCO je zapsáno 8 historic-
kých pamětihodností. Region se vyznačuje vysokou vzděla-
ností (přímo Krakov je univerzitním městem), dá se tedy říct, 
že potenciál regionu je v lidských zdrojích [8].

Specialitou regionu jsou vejce vařená ve skle (jajka po 
wiedeńsku), ale navzdory svému jménu nepochází z Vídně ani 
z rakouské kuchyně. Pokrm byl součástí takzvané vídeňské 
snídaně, která byla podávána v dobrých polských restaura-
cích a kavárnách v meziválečném a poválečném období [9]. 
Tradiční pokrm je také řízek (sznycel), který dokládá vliv 
vídeňské kuchyně, bulky z droždí (bajgle), které do malo-
polské kuchyně přinesli Židé, či dršťková polévka (fl aczki 
po krakowsku), která je v každém regionu připravována dle 
místních receptů. Kiełbasa lisiecka je dalším zástupcem 
regionálních masových specialit. Je to velmi jemná vepřová 
klobása, která se vyrábí ve dvou vesnicích poblíž Krakova, 
Liszki a Czernichów, v souladu s mnohaletou řeznickou tra-
dicí. Ta sahá až do 17. století, kdy se konaly trhy, na kterých 
bylo dovoleno volně prodávat své výrobky. Řeznická tradice 
logicky dokládá i tradici chovu prasat. Klobása je přirozeně 
uzená kouřem z olše a  je vyrobena z nejjemnějšího masa, 
dochucená pepřem, česnekem a solí [10].

Krakov je městem mnoha chutí. Proslulé jsou preclíky 
(obwarzanki) (obr. 2), které se prodávají v ulicích v pojízd-
ných stáncích a které dokládají židovskou historii. Tradičním 
dezertem je krakovský tvarohový dort (sernik) [5] anebo vafl e 
(krakowski pischinger) s velkým množstvím čokoládového 
krému, který se na vafl i vrství. Tento dezert, který má název 
podle svého stvořitele Oskara Pischingera, je známý již od 
konce 19. století [11].

Tradičním pokrmem této oblasti je m aczanka po kra-
kowsku, dostupná v restauracích i v pouličních stáncích. Na 

první pohled se může zdát, že jde o variantu hamburgeru, ale 
není tomu tak už proto, že tento pokrm nelze zařadit do kate-
gorie rychlého občerstvení. Všechny ingredience jsou lokální 
a přírodní, nejdůležitější složkou pokrmu je maso, které se 
zpracovává déle než dva dny. Krk je nejprve 48 hodin mari-
nován ve směsi, jejíž složení je tajemstvím každého kuchaře. 
Po marinování následuje dlouhé vaření masa při nízkých tep-
lotách a poté dušení s cibulí, dokud není naprosto jemné. 
K pokrmu se místo kečupu či hořčice podává omáčka z tele-
cích kostí, vývaru a červeného vína, to vše v čerstvě připra-
vované housce. Pokrm může být doplněn o cibulové kroužky 
a okurku. V restauracích se pokrm může podávat na talíři 
s  velkým množstvím omáčky, do které se pečivo namáčí.
 V 17. století to bylo oblíbené jídlo krakovských drožkařů, 
do restaurací se pokrm dostal o dvě století později, a proto 
mnozí spekulují, jestli byla právě maczanka prvním krakov-
ským pouličním pokrmem [12]. 

Z Malopolska pocházel papež Jan Pavel II., do jehož 
rodných Wadowic přicházejí zástupy věřících, kteří často 
ochutnají i  jeho oblíbené krémové zákusky, kterým se dnes 
říká papežské zákusky [13].

Mazovská kuchyně

Největším a  nejvíce obydleným regionem Polska je 
Mazovské vojvodství, tvořené převážně nížinami a povodími 
velkých středoevropských řek. Region si udržuje přírodní 
charakter, ačkoliv je jeho součástí i největší polské město, 
Varšava. Region je zemědělskou oblastí, najdeme zde pole, 
louky, pastviny, ale i  sady. Nejvíce pěstovaná je zde zele-
nina a ovoce, přičemž více než polovina celkové polské pro-
dukce jablek a  čtvrtina jahod se vypěstuje právě v  tomto 
regionu. Mazovské vojvodství je také druhým největším pro-
ducentem obilí v Polsku a nezaostává ani v produkci mléka 
a masa. V regionu je důležitá udržitelnost a ochrana životního 

Obr. 2  Obwarzanki krakowskie – slané preclíky povařené v cukrovém roztoku se sodou a poté pečené   Foto: Šustová, 2021

Obr. 1 Vojvodství v Polsku [1]
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prostředí, což se odráží v rychle se rozvíjejícím ekologickém 
zemědělství. Ve vojvodství je nyní více než tisíc ekofarem [14].

Varšava je vyhlášená svou kosmopolitní kuchyní, region 
tedy nabízí jak pokrmy světové kuchyně, tak i lokální, napří-
klad mazovskou drůbež a vývar z kapouna (bulion drobiowy) 
[5]. Tradiční mazovská kuchyně je založena na lidové kuchyni. 
Specialitou regionu jsou například polévka s hovězími dršť-
kami (fl aczki po warszawsku), ovesná kaše (gotowana kasza), 
pečená kachna (pieczone kaczka) nadívaná droby petrželkou 
a houskou a oblíbená houbová polévka (zupa grzybowa) [15].

Zygmuntówka je tradiční varšavský dezert tvarem při-
pomínající pusinky. Hlavní ingredience jsou mandlové těsto, 
čokoládová pěna, brusinkový džem, šlehačka a sníh z bílků. 
Dezert je pojmenován po králi Zikmundovi III. Vasovi. 
Wuzetka je moučník pojmenovaný po trase z východu na 
západ vedoucí přímo historickým centrem Varšavy. Je to 
moučník z  kakaového piškotu a  vrstvy šlehačky, který se 
nabízí ve všech tradičních kavárnách [16]. 

Jedním z mazovských regionů, na území dvou pralesů, 
Zeleného a  Bílého, je Kurpie, kde přebývá stejnojmenná 
etnografi cká skupina. Zvláštnost tohoto etnika je dána jejich 
historicky daným speciálním postavením. Když v 15. století 
přišli na toto území první osadníci, nebyli podřízeni místní 
šlechtě, jako bylo tehdy v Polsku pravidlem, ale přímo králi 
nebo biskupovi. Etnikum se živilo převážně těžbou jantaru, 
svoje folklorní tradice udržují dodnes, formou slavností, 
rukodělných výrobků, kroji [17].

Důležitou složkou kurpiovské kuchyně jsou lesní plody 
a houby, zvláště bobule jalovce, ze kterých se vyrábí i tink-
tury a vodka. Tradičně se obyvatelé živili sběrem a  lovem, 
proto je v jídelníčku zastoupená i zvěřina, kachna a kachní 
sádlo. Polévky se dochucovaly šťávou z kysaného zelí a hlavní 
pokrmy křenem a červenou řepou. Základem jídelníčku byla 
pohanka, často jako příloha k masovým pokrmům (Kuchni-
aplus). Pohanka se používá i pro přípravu kaše (kasza gry-
czaną), která se připravuje s mlékem, bramborami a řepou. 

Kotlety gryczane jsou pohankové karbanátky s cibulí, hou-
bami a tymiánem. Pohanková mouka se používá na palačinky, 
nudle a koláče. Prażucha jsou knedlíčky z mouky podávané se 
škvarkami nebo slaninou. Fafernuchy se připravují při příle-
žitosti oslav Nového roku. Jsou to kosočtverce těsta z žitné 
mouky, medu, mrkve, papriky a pastináku, sladké a ostré 
chuti [18] (obr. 3). 

Unikátním medem kurpiovského regionu je miód kur-
piowski. V této oblasti se chovají včelstva již od 15. století, 
kdy se med dodával na královský a šlechtický stůl a také do 
klášterů. V dnešní době výroba medu podléhá přísným pra-
vidlům, aby se zajistilo, že med obsahuje všechny enzymy 
a složky tak jako v minulosti. Díky rozmanitosti rostlin je 
kurpiovský med velmi kvalitní, má kořeněné aroma a chutná 
po akácii a medovém melounu. Na důkaz obliby tohoto pro-
duktu se v regionu každoročně pořádá festival sběru medu, 
který láká tisíce místních i turistů [19]. 

Kujavská kuchyně

Kujavsko je historický region ve středním Polsku na 
území Kujavsko-pomořského vojvodství, mezi řekami Noteć 
a Visla. První záznamy jsou z roku 1136, název Kujavsko 
tehdy odkazoval na oblast nejblíže k Visle a teprve později se 
tímto názvem začala označovat i oblast blízko jezera Gopło 
na řece Noteć. Tento region si během historie prošel opako-
vaným přerozdělováním, nejprve to byl region mazovsko-
-kujavský, poté byl od Mazovska oddělen a následně rozdělen 
na dvě části, jihovýchodní Brześć Kujawski a severozápadní 
Inowrocław. Obou těchto podregionů se v 18. století zmoc-
nilo Prusko, v 19. století se region stal součástí Polského 
království čili Kongresového Polska a v roce 1918 čerstvě 
nezávislé Polsko kujavský region rozptýlilo mezi Pomoří 
a Varšav [20]. 

Kujavská kuchyně je známá pro své rozmanité chutě 
a pokrmy, za což vděčí poloze regionu ve střední části Polska. 
Důležitou roli mají ryby, houby a bobule. Díky blízkosti moře 
v pomořanském regionu mají obyvatelé Kujav snadný pří-
stup k mořským rybám, jako je například sleď. Z ryb se při-
pravují i saláty a polévky. Další oblíbené ingredience jsou 
hrách, fazole a zelí, vepřové maso, hovězí maso, drůbež. Jako 
v jiných polských regionech i zde je oblíbená polévka czar-
nina, která se připravuje z husí nebo kachní krve a podává 
se s bramborovými knedlíky (golcy), odtud i tradiční název 
czarnina z golcami [4]. 

Speciality tohoto regionu jsou klapacze – kujavská vari-
anta bramboráčků, pirzok – bramborový koláč, nebo żurek 
kujawski – žitná polévka z vařené šunky a bílé klobásy. Oblí-
bená jsou i švestková povidla (powidła śliwkowe) a růžový 
džem (konfi turę różaną) [21]. 

Tradiční specialitou jsou toruňské perníky (pierniki 
toruńskie). Výroba začala ve 14. století, kdy bylo město Toruň 
městem hanzovním, tedy provozovalo zahraniční obchod, 
a kdy se již dováželo koření z Východu. Vrchol pekařské tra-
dice nastal v 17. a 18. století, ale na přelomu 18. a 19. století 
se perník jedl pouze nižší šlechtou a rolníky, protože koře-
nitá chuť v té době nebyla módní. V dřívějších dobách byly 
perníky jednak sladkostmi, jako je známe dnes, ale byly též 
používány v pokrmech jako koření. Vznikly tak pokrmy jako 
toruňská švestková polévka (zupa śliwkowa po toruńsku), 
jelení svíčková v  perníkové omáčce (polędwiczki z  jelenia 
w sosie piernikowym) či ryba po toruňsku (ryba po toruńsku), 
kdy se ryba maceruje v perníkové omáčce. Tato metoda vyu-
žití perníků byla zaznamenaná v kuchařce Compendium fer-
culorum z roku 1682 [22]. 

Lublinská kuchyně

Lublinské vojvodství leží na východě Polska na hrani-
cích s Ukrajinou a Běloruskem. Díky přítomnosti výjimečně 
úrodné půdy a příznivého klimatu je oblast i v dnešní době 
jedna z nejdůležitějších pro zemědělskou produkci. Oblast 
ovšem na úplné využití svého již objeveného potenciálu ještě 
čeká, což dokládají i  specifické socioekonomické faktory. 
Většina farem je malé rozlohy (do 10 hektarů), zhruba polo-
vina obyvatel žije na venkově. Farmy zabírají malou rozlohu 
oblasti a pro farmáře je obtížné dosáhnout udržitelné eko-
nomické stability. Mladí lidé odcházejí do velkých měst a na 
vesnicích se zmenšuje stálá populace. S ohledem na to, že 
oblast nemá žádné přírodní zdroje pro rozvoj průmyslu, jeví 
se rozvoj turismu a kulinářský na lokální úrovni jako jedna 
z cest pro využití potenciálu této oblasti [23].

Typickými surovinami tohoto regionu jsou pohanka, 
brambory, cibule, zelí, fazole, mák, med, mléko, jablka, houby 
a lesní ovoce, pšeničná a žitná mouka [23]. Tradiční specia-
litou je kulatá cibulová placka (cebularz lubelski) (obr. 5).
V porovnání s běžným pšeničným těstem se cebularze pečou 
z těsta, které obsahuje dvojnásobné množství cukru a mar-
garínu nebo másla. Placky se posypou nakrájenou cibulí, solí 
a mákem a pečou se, dokud cibule nezezlátne a nerozvoní 
se. Jedná se o  pokrm z  židovské kuchyně [24]. Forszmak 
lubelski je masové ragú z nakrájeného dušeného hovězího, 
vepřového či kuřecího masa, nakládaných okurek a rajčat, 
často doplněno o uzenou klobásu, šunku, slaninu a koření 
jako sladká paprika, pepř a bobkový list. Pokrm se podává 
většinou v  zimním období, s  chlebem, bramborami nebo 
pohankou.
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Sušenky a oplatky 
v boji s vlhkostí

Ing. JIŘÍ HOTZKÝ

Jak by mohli mít naši výrobci potravin klidnější spánek, 
kdyby nám ta příroda skrze fyziku, chemii, mikrobiologii 

atd., nekladla do cesty tolik překážek.
V tomto článku se soustředíme na to, jak se můžeme 

vyvarovat některým chybám ve výrobě sušenek a oplatek spo-
jeným s vlhkostí.

Běžnou vadou u sušenek a oplatek je ztráta křehkosti. 
(A řekněte, komu by chutnaly oplatky měkké, nekřupavé?) 
A právě ta je způsobována vyšší vlhkostí. 

Počáteční obsah vody v  těstě pro sušenky se pohy-
buje mezi 11 a  30 %. Tato vlhkost je dána přídavkem 
vody v počátku výroby těsta a také obsahem vody v mouce 
a  jiných přísadách (například vejcích nebo margarínu). 
Vlhkost sušenek hned po upečení, dle druhu sušenek, je 
kolem 1–5 %. Konečná vlhkost po upečení je velmi důležitá, 
neboť ovlivňuje kvalitu sušenek během skladování. Vlhkost 
sušenek se častěji defi nuje jako ztráta na váze vzorku při-
praveného a sušeného podle standardizovaných laborator-
ních podmínek. Protože se používá více postupů a zařízení, 
není správné porovnávat mezi takto rozdílnými přístupy. 
Různé laboratoře mohou udávat rozdílné výsledky. Důle-
žitý je standardní postup pro danou výrobnu. Protože běžné 
laboratorní postupy nejsou dostatečně rychlé, používají se 

provozní rychlé instrumentální metody, které umožňují 
rychlé, operativní zásahy ve výrobě. 

V  počátku pečení je krátká fáze malé ztráty vlhkosti 
z těsta následovaná další fází, kdy se teplota těsta zvyšuje. 
V počáteční fázi je žádoucí vyšší vlhkost povrchu sušenek, 
čímž sušenky získávají lehce matný až lesklý vzhled. To se 
zajišťuje buď vyšší vlhkostí v první části pece, nebo se před 
vstupem do pece těsto pokrývá vodní mlhou.

Následuje delší fáze ztráty vlhkosti z  povrchu těsta 
a tvorba struktury sušenek, kdy se postupně vlhkost snižuje,  
a to až do stavu požadované konečné vlhkosti. Je důležité si 
uvědomit, že i ke konci pečení v sušence je gradient vlhkosti. 
Největší vlhkost se drží v prostřední tenké vrstvě souběžně 
s povrchem a menší vlhkost se drží v povrchových vrstvách. 
Tento gradient se postupně vyrovnává a ztrácí během vychlá-
dání a skladování. 

Při pečení, po odeznění první vlhčené fáze, je ztráta 
vlhkosti z těsta rychlá. Poté, jakmile se vrchní vrstvy více 
vysuší, je ztráta vody čím dál pomalejší, neboť přestup 
tepla skrz sušší část sušenky se zpomaluje. Proto je důležité 
pečení příliš neurychlovat a dosáhnout potřebného snížení 
celkové vlhkosti. Při pečení při vyšší teplotě dochází dříve 
k dosažení požadovaného zbarvení, a je tudíž snaha ukončit 
pečení. Pak ale nemusí být ještě dostatečně snížena vlhkost. 
Také je pochopitelně třeba, mimo první fázi, mít dostatečně 
rychlý odvod vlhkého vzduchu od povrchu sušenek, jinak se 
nedá dosáhnout požadované křehkosti. Na povrchu se může 
zdát zprvu dostatečná, ale poté, co dojde k vyrovnání vlh-
kosti ze středu do celého objemu sušenky, křehkost se ztrácí.

Pokud se nepodaří dostatečně vyrovnat gradient vlh-
kosti mezi středem a vnější částí sušenky, dochází během 
10–30 hodin k praskání zboží. Je to způsobeno tím, že vlh-
kost, která přechází k  povrchu, způsobuje malé zvětšení 
okrajových částí výrobku, zatímco vnitřní část ztrátou vody 
mírně zmenší svůj objem. Toto pnutí způsobí ve střední části 
sušenky malé prasklinky, které při další manipulaci způsobí 
rozlomení. Tomu se dá zabránit dostatečně dlouhým pro-
cesem sušení – pečení, aby onen vlhkostní gradient byl dosta-
tečně malý.

Kdy se pečení má ukončit? Jistě jsou ve výrobnách 
nastaveny jasné znaky pro to, kdy je pečení správně ukon-
čeno. Problémy mohou nastávat v různých případech, jako 
je změna surovin a těsta, změna ve tvaru a velikosti sušenek, 
změna teplot anebo vlhkosti v  peci, i  změna v  proudění 
vzduchu a jistě i další nepominutelné faktory. 

Často se mistři řídí zbarvením zboží. To ovšem může být 
klamné znamení hned z několika důvodů. Jednak například 
mírně zvýšený obsah mléčných součástí velmi ovlivní zbar-
vení i při kratším zahřátí na vyšší teploty díky Maillardově 
reakci cukrů s bílkovinami. Dalším měřítkem pro hodnocení 
upečení je váha kusu.

Bylo zaznamenáno, že u  polosladkých sušenek byla 
křehkost dostatečná ještě při vlhkosti kolem 5,5 %. Ale při tom 
bylo také zjištěno, že i tato, nepříliš vysoká vlhkost při zacho-
vání křehkosti sušenek, zvyšuje riziko zatuchlosti sušenek.

Při těchto zkouškách bylo zjištěno, že při vlhkosti 
sušenek kolem 2 % se organoleptické vlastnosti nezmě-
nily po dvanácti měsících, vzorky při vlhkosti 4 % byly cítit 
zatuchle již po šesti měsících a vzorky s vlhkostí cca 5,5 % 
byly zatuchlé již po šesti týdnech!

Není jasné, čím tato zatuchlost vzniká. Kontrolou bylo 
potvrzeno, že kvalita tuku se nezměnila a plísně nalezeny 
nebyly.

Po upečení následuje důležitá fáze vyrovnání vlhkosti. 
Zde je třeba uchránit zboží od nasátí vlhkosti z okolí. Vět-
šinou se to řeší rychlým balením nebo udržením atmosféry 
s nízkým obsahem vlhkosti. Přesto, zejména u oplatkových 
plátů, pokud není do linky zařazena část na vyrovnání vlh-
kosti, je třeba je uložit do temperovaného skladu s defi no-
vanou a udržovanou vlhkostí. Zde dochází k difuzi vlhkosti 
v celém objemu plátů. Jinak by se oplatky kroutily a jejich 
jakékoliv další zpracování by přinášelo problémy, například 
by se pláty oddělovaly od náplně.

Velmi důležitý je výběr kvalitních obalů, které zpomalují 
výměnu, nejen vlhkosti, s okolím.

Při vyšší vlhkosti je zvýšená pravděpodobnost nárůstu 
plísní, které nejsou pouhým okem viditelné. Ty pak způsobují 

nevratné změny vůně i chuti sušenek. Navíc jsou pochopi-
telně rizikem pro zdraví případných konzumentů, které 
neodradí organoleptické změny. Také snáze dochází ke žluk-
nutí tuků, ať již těch použitých k výrobě anebo přirozeně se 
vyskytujících v mouce.

Některé kovy, zvláště měď, i  v  nepatrné koncentraci 
dokáží iniciovat rozklad tuků. Je znám případ, kdy byly nou-
zově použity mosazné díly u čerpadla vody do těsta. Kontakt 
vody s mědí stačil k tomu, aby vypuklo během týdnů žluknutí 
tuků ve vyráběných sušenkách. Je zde ještě jeden důvod ke 
žluknutí tuků, a tím může být použití lipolytických enzymů 
do sušenkového těsta.

V mnoha případech nežádoucí i malé zvýšení vlhkosti 
sušenek, zvláště oplatek, které jsou obzvláště náchylné 
k absorpci vlhkosti, působí další problémy. Zde nekvalitní 
obal může napáchat větší škody a rychleji. U tohoto zboží 
máčeného v čokoládě může malá trhlinka v polevě způsobit 
postupné zvyšování vlhkosti oplatky a vzniklý tlak polámání 
polevy. Již malé zvlhnutí oplatky zvětší její objem a tím se 
odtrhne od náplně, která je tvrdá nebo není dost pružná. 
V  případě plastických nebo měkkých tuků, nebo celkově 
měkké náplně není tato vada tak pravděpodobná.

Jiná je otázka u náplní oplatek sušenek nebo piškotů, 
které mají vyšší vodní aktivitu (termín vodní aktivita = aw, 
z anglického termínu „available water“). Aktivita vody není 
totožná s obsahem vody v potravinách.

Tak například u oblíbených piškotů s ovocnou náplní 
a alespoň částečně máčených čokoládou je tento piškot vlhčí 
a snaha výrobců je, aby již ve výrobě bylo dosaženo vyrovnání 
aw náplně s aw piškotu.

Tak s vlhkostí se snad dokážeme vyrovnat. Kéž by to šlo 
vždy tak dobře.  �
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Graf 3  Velikost trhu hard seltzerů v  USA v  letech 
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Hard seltzer: 
kometa s krátkou 
dobou popularity, 

nebo nápoj 
budoucnosti?

Ing. JOSEF VACL, CSc., 
PORT spol. s r. o. / University of New York in Prague

Jen málokterý, možná v posledním desetiletí žádný nápoj 
uvedený na trh kdekoliv na světě nevzbudil takovou po-

zornost jako hard seltzer. Do češtiny poněkud neobratně 
překládaný jako tvrdá sodovka. Nabízíme i  termín, který 
si prozatím k  českému konzumentu nenašel cestu, jako je 
například háesko, který je v článku opakovaně uváděn. Do 
doby, než se české pojmenování ustálí. Je to tedy sodovka, 
která v sobě obsahuje alkohol a přírodní příchuť, nejčastě-
ji z ovoce.

S jejím vstupem na trh se pojí mnoho nadějí, ale také 
otázek. Jedná se o kometu mezi nápoji, která rozsvítí spotře-
bitelský trh, nebo naopak bude následovat třeba stopu, kterou 
v pivech začal legendární bavorák ve službách plzeňského 
pivovaru Josef Groll se svým spodně kvašeným ležákem, jenž 
svět piva zásadně ovlivnil a stal se stálicí na trhu alkoholic-
kých nápojů?

Většina odborníků, a  jsou mezi nimi především pivo-
varníci, věří, že hard seltzer je nápoj budoucnosti. Nápoj, 
který má sotva osmiletou historii, ale již zaznamenává velký 
prodejní úspěch. Pravda, především v USA, ale jeho postup 
do dalších zemí, a  můžeme již říci do všech kontinentů, 
představuje málo vídaný fenomén.

Co je hard seltzer?

Nabízí se další otázka, proč jej řadíme do kategorie 
nápojů, které vyrábějí hlavně pivovarníci, ale jehož úspěch 
je tak velký, že inspiroval výrobce, kteří ve svém portfoliu 
nikdy alkoholické nápoje neměli? Třeba Coca-Cola a výčet 
by mohl pokračovat. Hard seltzer, který vynalezl pivovarník 
páté generace Nick Shields1 ve Westportu, americkém 
státě Connecticut, a  uvařil první komerční várku v  listo-
padu 2013. Nápoj vzniká buď fermentací sladu, nebo častěji 
fermentací třtinového cukru. Vyrobený alkohol je doplněn 

sodovkou, a především přírodními chutěmi, hlavně z ovoce. 
Ale dnes získávají na popularitě chutě agáve a  jiných 
rostlin.

Stále ale neodpovídáme na otázku, proč zrovna tento 
nápoj získává na popularitě. Neuvedli jsme vlastnosti, které 
z něj dělají v současnosti nejrychleji rostoucí nápoj z hle-
diska meziročních nárůstů výroby a prodejů. Již dnes před-
stavuje, především pro pivovarníky i pro jeho jiné výrobce, 
velkou naději. Současně je však pro některé pivovarníky svým 
způsobem noční můrou. Důvod? Co je na hard seltzerech 
důležité? Ve srovnání s pivem má při stejném objemu, nej-
častěji třetinky (330 cl), méně dnes tolik obávaných kalorií, 
kolem 100 u  jednoho nápoje. Neobsahuje žádný nebo jen 
minimum cukru ani umělá barviva. Některé hard seltzery 
jsou bez lepku, kterého se nejen mnoho sportovců, ale 
i mnoho zdravých lidí obává a vyhýbá se mu. 

Popularita nápoje, který prozatím svou vlastní kategorii 
nemá a je řazen mezi piva, již dnes negativně ovlivňuje své 
výrobní „bratry“, sladové nápoje a pivo. Ale nejen ty. S velkou 
nervozitou jej vnímají i vinaři a také výrobci lihovin. Hard 
seltzer totiž bere podíl snad všem nápojům na trhu, včetně 
nealkoholických. Hard seltzer je tedy svou podstatou slabý 
alkoholický nápoj. V současnosti je vyráběn ve dvou kate-
goriích, první má objem alkoholu 1–4,9 %, druhá 5–6,5 %.
Aby situace nebyla tak jednoduchá, na trhu již byla předsta-
vena varianta, která má 8 % alkoholu. 

Co stojí za výrobním a prodejním úspěchem, alespoň 
do současných dnů, tvrdé sodovky? Podle výrobců i marke-
tingových odborníků je to dáno souhrou šťastných okolností. 
Nápoj vznikl ve správné době, na správném místě a  jeho 
výrobci byli na jeho vznik kapacitně i technologicky připra-
veni. Přesněji, dovedli a jsou schopni ve spolupráci s mar-
ketéry a prodejci jeho výhod využít. Nachází si spotřebitele, 
kterým svou podstatou vyhovuje, je k dispozici tam, kde jej 
potřebují a očekávají.

Proč jej tedy pijí a o něm mluví a také obdivují přede-
vším mladí? A kteří to jsou? Pro samotný nápoj, a především 
pro jeho výrobce je dobrou zprávou, že jsou to v  součas-
nosti mileniáni neboli marketingově nepříliš snadno ucho-
pitelná generace současných třicátníků. Ti jsou na rozdíl 
od generace rodičů a prarodičů jiní, než byli oni. Především 
mnohem více sledují vše, co souvisí se zdravím a zdravým 
životním stylem. Sportují, sledují svou váhu, kontrolují 
příjem potravy, která by měla obsahovat co nejméně uhlo-
vodanů, sacharidů. Neholdují tolik alkoholickým nápojům 
a hlavně, slovo kalorie pro ně znamená téměř vždy vykřičník, 
nutnost mít se na pozoru. A kromě toho se obávají, jak bylo 
uvedeno, lepku. Přitom ale nejsou abstinenti. Pravda, pijí 
méně alkoholu, ale nevyhýbají se mu. Mají rádi koktejly, ale 
sodovka je velmi důležitá ingredience a highball drink, nápoj 
ve vyšší sklenici, který byl dříve nápojem obsahujícím whisky 
nebo jinou lihovinu či likér, sodu, často led a jiné ingredi-
ence, nachází alternativu v tom, že alkohol ano, ale ne 40% 
lihovina. Konzument vyžaduje a vyhledává a testuje chutě 
„mnoha barev“, téměř libovolných druhů ovoce, snad ze 
všech zemí a kontinentů. A v neposlední řadě to musí být 
nápoj, který nevyžaduje jakoukoliv přípravu, žádnou práci. 
Patří do dynamicky se rozvíjející kategorie ready-to-drink 
(RTD), tedy nápojů k okamžité konzumaci, které nevyřa-
ďují další přípravu, a přitom splňují základní, klíčový poža-
davek. Aby byly v různých chuťových variacích. Hard seltzer, 
na rozdíl od piva, je chápan jako nápoj, který můžete kon-
zumovat doma, bez společnosti, zatímco pro pivo je téměř 
kardinálním požadavkem konzumace ve společnosti, s přá-
teli, známými. Pivo má v sobě pevně zabudovaný specifi cký 
společenský atribut. 

Jak se vyvíjí trh hard seltzerů ve světě? 

Celosvětový trh háesek, podle očekávání odborníků, by 
měl v letech 2020 až 2027 růst meziročním tempem 16,2 %
s odhadovaným objemem tržeb v roce 2027 kolem 14,5 mi-
liard USD.2

Trh této stále novinky na trhu by měl být i v budoucích 
letech jedním z nejatraktivnějších cílů potenciálních inves-
torů mezi výrobci alkoholických nápojů. Především proto, že 
roste poptávka po nízkoalkoholických nápojích u generace Y, 
nazývané také mileniáni nebo mileniálové, narození v letech 
1980 až 2000.

Tato generace a možná i  ta, která je nazývána gene-
rací Z, tedy narozená po roce 2000 a postoupně vstupující 
na trh s možností konzumovat i alkoholické nápoje, má již 
zmíněné preference. Ale to není vše, co na háeskách tato 
generace konzumentů obdivuje. Je to i snadná dostupnost 
v síti obchodů, pohodlnost při koupi a vlastnost RTD nápoje. 
Také snadná manipulovatelnost a v neposlední řadě to, na co 
mileniáni, i když nejen oni, velmi slyší. Jsou nabízeny v ple-
chovkách, o kterých je známo, že mají pro ně i další ceněnou 
vlastnost. Jsou snadno recyklovatelné. A obal je lehký, mnoho 
místa nezabírající. Nepředstavuje ve srovnání se skleněnými 
obaly téměř žádné obtíže při jeho nákupu a dopravě domů 
nebo pro personál v on-tradu s nimi pracovat. A stále to není 
vše, co na něm jeho konzumenti obdivují. Je to již připome-
nutý nápoj „sto a jedné tváře“. Ještě před dvěma lety bylo na 
trhu několik desítek značek. S dominujícími dvěma White 
Claw a Truly. Pravda, obě značky nadále trhu dominují, ale 
již mají konkurenci. Nikoliv v desítkách, ale počet značek, 
brandů, již zásadně překonal hranici sta druhů a patrně v létě 
jich bude na trhu přes dvě stě a ke konci roku 2021 i přes 
tři sta. A uvedený počet není zdaleka konečný. S nástupem 
výrobců mimo dosavadní trhy, jako je USA, Kanada a jiné, 
lze očekávat přírůstek brandů ještě dynamičtější než dopo-
sud.

Dalším fenoménem, který pozitivně ovlivňuje 
poptávku po háeskách, je fakt, že jde o nápoj, který se stal 
miláčkem sociálních médií. Platí více než jindy, že kdo 
dnes sociální média neoslovuje, jako by nebyl. Mileniáni 
i nastupující generace si život bez komunikace přes Insta-
gram, Facebook, Twitter a  mnoha dalších komunikač-
ních systémů nedovedou představit. Své místo si na nich 
velmi rychle našla i tvrdá sodovka. Toho využívají výrobci, 
obchodníci, distributoři. A hard seltzer si začíná nacházet 
i své místo mezi slavnými americkými celebritami3. Spat-
řují v něm další nástroj, jak být viditelnější v očích stáva-
jících i nových spotřebitelů. A že hard seltzer má již dnes 
svou významnou pozici, je podtrženo tím, že se stal spon-
zorem i předmětem inzerce takových slavných sportovních 
akcí, jako je nejslavnější americký dostih Kentucky Derby 
a mnoho dalších kulturních, společenských a sportovních 
událostí.

Hard seltzer ve své kolébce v USA

Osm let stačilo v USA k tomu, aby se neznámý nápoj stal 
atraktivním produktem, který má teprve nejlepší léta před 
sebou. 

Raketový vzestup popularity háesek na trhu USA má 
řadu již zmíněných příčin, které řetězec od výrobců přes mar-
ketingové experty, prodejce, distributory po síť maloobchod-
ních prodejců, online obchodníků využívá a bude využívat. 
S tím, jak snad postupně uvadne epidemie COVID-19 a gast-
ronomická zařízení ožijí, lze očekávat, že i restauratéři a další 
on-trade subjekty po hard seltzerech sáhnou. 

Růstu popularity háesek, jak jsme uvedli, si všimli 
vedle pivovarníků vinaři a  výrobci lihovin. Ale nejen oni, 
také výrobci nealkoholických nápojů spolu se všemi, kteří 
jim v uplatnění na nápojářských trzích pomáhají. Přesněji 
i ti, kteří doposud neměli alkoholické nápoje ve svém port-
foliu. Které jsou tedy uvedené subjekty? Hnací silou, která 
tak dramaticky posouvá háeska na mapě nápojového prů-
myslu, byť se jedná stále o okrajový nápoj s podílem kolem 
2,5 % v USA, jsou silné fi rmy, které nejsou na trhu nováčci. 
Stačí si vyjmenovat dvanáctku jmen, které vytvořily alianci4 
s cílem posouvat hard seltzery v žebříčku popularity. Jsou to 
jména, která zná jistě většina populace, nebo se mezi známá 
jména postupně prosazují. AB InBev, Molson Coors, Asahi, 
Drizly5 a Uber Eats spolu s dalšími pivovary, distributory, 
maloobchodníky online prodejci se spojily, aby ještě rychleji 
a komplexněji reagovaly na poptávku po tomto nápoji. 

Je-li jejich snažení ekonomicky jednoznačně pochopi-
telné, musíme ale rovněž dodat, že především producenti 
alkoholických nápojů dělají současně vše proto, aby jejich 
nápoje neskončily v rukou nezletilých, mladistvých. Aby byly 
konzumovány těmi, kteří jsou ve věku, kdy je konzumace 
alkoholu v pořádku.

O rychlosti, s jakou se háeska prosazují na trhu, ukazuje 
vývoj tržeb a odhady pro letošní rok.

Z neznámého nápoje se stal produkt, který si nachází 
místo u amerických spotřebitelů, který vytlačuje konkurenci, 
kterému maloobchodníci přidávají místo v regálech a distri-
butoři prostor ve skladech. A jak se ukazuje, trh USA a někte-
rých dalších zemí již nestačí. Hard seltzery pronikají dál.

Graf 1  Celosvětový trh s hard seltzery v  letech 2019, 
2020 a 2027 v mld. US $ (odhady)

Graf 2  Počet značek nápojů hard seltzer na trhu USA 
v letech 2018–2022
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i n f o r m a c e i n f o r m a c e

Hard seltzer vstupuje, zatím opatrně, do Evropy

Nejdál je hard seltzer v pronikání na trh Velké Británie. 
Snaží se tam úspěšně vstoupit i světová jednička ve výrobě 
háesek, kterou je americká White Claw. Chce dosáhnout 
obdobné pozice i v Evropě a přitom se vyhnout velmi nepří-
jemné situaci, opakovaně zmiňované v médiích, kdy nestačila 
rostoucí poptávce na trhu USA9 a velmi negativně to ovlivnilo 
její reputaci. 

Také AB InBev chce se svým úspěšným brandy Bud 
Light Seltzer a Michelob Ultra Organic Hard Seltzer prorazit 
na evropském trhu. Dalším příkladem fi rmy, která výrazně zvý-
šila produkci hard seltzerů a patrně anticipuje slábnoucí nebo 
přinejmenším stagnaci na trhu nízkoalkoholických nápojů, 
je pivovarský obr Heineken. Po zmíněných testech svých 
značek Pure Piraña a Canijilla v Mexiku i na Novém Zélandu 
vstoupily na klíčový trh v USA, ale na řadě, především s prvně 
jmenovaným nápojem, je Evropa10. Trhy v Irsku, Nizozemí, 
Portugalsku, Rakousku i Španělsku již dnes jsou místy, kde 
je ověřována reakce konzumentů. Jsou osloveni tradičními, 
již vyzkoušenými atributy. Komunikovány jsou jako ovocné, 
ale nikoliv sladké, mají pouze 92 kalorií v plechovce (stejný 
objem piva se pohybuje od 110 do 150 kalorií) o objemu 330 
ml, jen 4,5 % alkoholu, s pouhými dvěma gramy cukru (u piva 
15–30 gramů) a  nemají lepek, zatímco klasické pivo obsa-
huje. A především se třemi chuťovými variacemi. 

Ale ani další významný pivovarský subjekt, Carlsberg, 
nezůstává pozadu. V Norsku testuje Garage Hard Seltzer. 
A Molson Coors zkouší ve Velké Británii Three Fold Hard 
seltzer.

Evropa je však zajímavá i pro takové výrobce, jako je 
Coca-Cola. Již zmíněný Topo Chico Hard Seltzer představila 
na konci loňského roku v Řecku, v Rakousku, na Ukrajině, ve 
Velké Británii a dalších zemích.

Hard seltzer v České republice

Nikoliv pivovarský gigant, ale minipi-
vovar Obora v  Malšicích nedaleko Tábora 
byl prvním producentem, který v  České 
republice začal s výrobou tvrdých sodovek. 
Stranou nového trendu nezůstávají Pivo-
vary Staropramen s pivem Wai Moment nebo 
pivovarská skupina Asahi prostřednictvím 
společnosti Pilsner Urquell12. Ta se podle nej-
novějších zdrojů chystá vstoupit na evropský 
trh se značkou Viper Hard Seltzer. Bude obsa-
hovat vše, co mají jeho konkurenti na světo-
vých trzích. Základní složení je stejné, lišit 

Současné nejpopulárnější značky hard seltzerů v USA
  Foto: www.urbantastebud.com                                     

Hard seltzery pronikají i do Asie, Ruska 
a i další trhy jsou v hledáčku jejich producentů

Celosvětový vývoj ukazuje, že háeska mají kam růst. 
Zejména v  asijských zemích nápoje s  vysokým obsahem 
alkoholu nejsou zdaleka tak populární jako v USA nebo třeba 
v Evropě. Především trh Číny již začíná tvrdou sodovku obje-
vovat. Při známé schopnosti Číňanů absorbovat novinky 
v technologiích, ale i ve způsobu života lze s poměrně velkou 
jistotou očekávat, že tato země bude jejím silným importérem 
a současně si vytvoří vlastní průmysl. Spolu s fi rmami, které 
nabídnou konzumentům nápoje s  vlastními, velmi inova-
tivními chutěmi a rovněž zahrají na národní strunu konzu-
mentů. 

To potvrzuje příklad šanghajské společnosti ZEYA6, 
která vznikla v roce 2020. Založil ji Číňan, který do Šanghaje 
přesídlil z USA, kde získal potřebné know-how, a uvědomil si 
potenciál nápoje i trhu. V hlavním městě čínského byznysu 
(nepočítáme-li z pochopitelných důvodů Hong Kong) zare-
gistroval vznik nové fi rmy, nového nápoje a předpokládá, že 
se mu na trhu podaří prosadit. I když ví, že to, co je populární 
v Šanghaji, nemusí nutně znamenat popularitu v jiných čás-
tech Číny. Ale s penetrací čínského trhu již začal. Zajímavým 
jevem je, že na rozdíl od USA a jiných tradičních trhů v Číně 
s produkcí tvrdých sodovek nezačali nápojářští obři, ale spíše 
malé společnosti. S jedinou výjimkou. Na trhu se již etab-
loval AB InBev, který vycítil z velikých fi rem jako první šanci 
uspět.

Nepřekvapuje, že většina ingrediencí pro vznikající 
hard seltzery pochází právě z  Číny. Spotřebitelé je znají, 
mají v  ně důvěru. K  současné  nabídce nápojů na trhu, 
která jsou orientována spíše na baijui7, pivo a  lihoviny, 
se háeska jeví jako zajímavá alternativa hlavně pro ženy, 
neboť obsahuje pouhých 3,8 % alkoholu. Ale nejen pro 
ně.

Nejnovějším trhem, který se hard seltzerům široce ote-
vírá, je Rusko8. Společnost Amber Beverage Group, která 
vlastní ikonickou Moskevskou vodku, představila novinku 
Moskovskaya Street Hard seltzer. Dodává se v  plechovce 
se 4,5% objemem alkoholu ve dvou chuťových varian-
tách. Bude ji nabízet nejen v Rusku, ale i na britském trhu 
a  v  Evropě. A  zve ke spolupráci mezinárodní distributory 
a marketingové specialisty, aby podpořili její vstup na další 
trhy.

Ani Latinská Amerika nezůstává pozadu. Pro Heineken 
je významným teritoriem Mexiko, kde testoval hard seltzer 
Pure Piraña a Canijilla před nástupem na trh USA. A také 
Coca-Cola tam začala prodávat svoji nejsilnější značku Topo 
Chico Hard Seltzer.

se bude chuťovými variacemi. Kdy to ale bude, je prozatím 
spíše ve hvězdách. Překážkou není nic jiného než úřední šiml 
a česká byrokracie. 

Závěry a odhady budoucího vývoje

Jisté je, že pandemie covidu výrazně promluvila do 
nápojářského průmyslu. Jedním z vítězů jsou online prodeje13 

a z produktů hard seltzer. Pokusme se o shrnutí:
Hnacím motorem, především v kategorii nízkoalkoho-

lických nápojů, a zvláště u hard seltzerů, jsou inovace. Na 
trh v USA, ale i v dalších zemích přichází čtvrtletně a možná 
i za kratší dobu nejméně pět, ale častěji deset a více nových 
značek. 

Růst poptávky je dán demografi ckými změnami, dnes 
především v  USA, Kanadě, Austrálii, ale i  jinde. Gene-
race Y a  Z  zřetelně inklinuje k  nižší konzumaci alkoholu 
ve srovnání s generací jejich otců a dědů a vyšší spotřebě 
nízkoalkoholických nápojů (vedle nealkoholických), které 
představují právě háeska.

Trh nízkoalkoholických nápojů se stále intenzivněji pro-
sazuje i mimo dosavadní trhy, jako jsou USA, Kanada, Aus-
trálie, Mexiko. Japonsko, některé latinskoamerické země, 
možná Evropa, Rusko, a  především Čína jsou trhy, které 
teprve ukážou, je-li právě hard seltzer pouhým výstřelkem na 
trhu, nebo se stane jeho trvalou součástí.

Kromě producentů výrazně do rozvoje trhu hard sel-
tzerů promlouvají online prodejci a  distributoři, jako je 
Amazon, Drizly, Uber Eats a další. Staly se významným kata-
lyzátorem prodejů. 

Otázkou, na kterou není jednoznačná odpověď, je, zdali, 
nebo spíše do jaké míry hard seltzer proniká na trh konzu-
mentů piva, a případně vytěsňuje některé jeho druhy, jako 
jsou radlery nebo lehká, nízkoalkoholická piva. Spektrum 
předpovědí je široké. Od těch, kteří tvrdí, že tomu tak není, 
protože variantnost, šíře produkce piva a jeho velká oblíbe-
nost překoná nastupující konkurenci, až po ty, kteří vnímají 
háesko jako nápoj, jehož rostoucí oblibu je třeba pečlivě sle-
dovat a zkoumat. Odpověď nebude snadná a potrvá několik 
let, než tento nápoj skutečně ukáže svůj potenciál. Není na 
trhu ani deset let. Je teprve ve srovnání s  jinými nápoji na 
začátku své cesty na trhy a ke spotřebiteli. Pravdu mají ti, 
kteří tvrdí: počkejme, ono se uvidí. 
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Off -trade – 56 On-trade – 44

Spolumajitel pivovaru Obora Ing. Martin Novák s částí pro-
dukce před nedávno instalovanou linkou na plechovky, kde 
vedle piva bude stáčet i hard seltzer   Foto: PORT/jv

Graf 4  Celkový podíl hard seltzerů v USA podle druhu 
distribučních kanálů v roce 2019 (v %)
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4 37 000 hektarů  2,6 milionu tun řepy
300 000 tun cukru 550 000 hl pitného lihu

Perfektní team
 

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

WWW.FANUC.CZ

Ve  středočeské Dobrovici u  Mladé Boleslavi se nachází 
nejstarší činný cukrovar na území střední a východní Ev-

ropy. Založil ho již v roce 1831 kníže Karel Anselm Thurn-
-Taxis a za svou 190letou dobu existence nevynechal ani jed-
nu řepnou kampaň, což je v  evropském měřítku naprostý 
unikát. V  roce 2006 potom k  cukrovaru přibyl také lihovar 
a  v  roce 2014 bioplynová stanice. Vznikl tak závod s  celou 
řadou synergických efektů, který dokonale naplňuje jeden 
z dlouhodobých strategických cílů společnosti Tereos TTD – 
bezodpadové zpracování české tradiční zemědělské plodiny 
– cukrové řepy, a to s minimálními nároky na spotřebu ener-
gií z fosilních paliv.

Po období slávy na přelomu 19. a 20. století a postupné 
devastace za 40leté komunistické nadvlády prošel dobrovický 
cukrovar díky dobré privatizaci v roce 1990 a následně díky 
novým příležitostem celkovou rekonstrukcí, díky které dnes 
patří k nejlepším v Evropě, když je schopen denně zpracovat 
až 15 tisíc tun cukrové řepy, což za celou kampaň předsta-
vuje až 2 miliony tun této plodiny. Denní výroba cukru činí 
až 1800 tun, celkem za kampaň je to potom až 240 000 tun. 
Během porevolučního vývoje zde byl v roce 2006 vybudován 
také velký lihovar s výrobní kapacitou přes 4000 hektolitrů 
surového lihu, který slouží dále jako surovina jak pro výrobu 
potravinářského lihu, tak pro výrobu energetického lihu 
k pohonu automobilů, dále zde byly vybudovány biologické 

čistírny odpadních vod a  linky pro výrobu krmiv. Společ-
nost Tereos TTD realizovala také několik akvizic v  rámci 
svého oboru, kde může využít značné množství synergických 
efektů, které výrazně posilují její konkurenceschopnost. 

Využití bohatého potenciálu cukrové řepy

Akviziční politika a modernizace závodu v Dobrovici 
byla od samého začátku zaměřena na využití bohatého pro-
duktového potenciálu cukrové řepy. Začátek celého procesu 
je samozřejmě v cukrovaru, ve kterém je řepa v první řadě 
využita pro výrobu základní potraviny – bílého krystalic-
kého cukru. Vedlejšími produkty zpracování cukrové řepy 
jsou především melasa, cukrovarské řízky, vápenné saturační 
kaly. 

Melasa je poměrně hustý sirob, který stále obsahuje 
50 % cukru, jenž však nejde vlivem velké viskozity a vyso-
kého obsahu necukrů dále vycukerňovat krystalizací. Proto 
je využívána vedlejším lihovarem jako základní surovina pro 
výrobu kvasného lihu. Cukrovarnické řízky, ze kterých byl 
vyluhován cukr, se zde používají k výrobě krmiv. Řízky se 
suší a granulují a dodávají buď jako kvalitní vláknité krmivo 
pro hospodářská zvířata, nebo se farmářům dodávají čerstvé, 
nesušené pro přímé krmení nebo výrobu siláží.

Bezodpadová výroba cukru a lihu 
v duchu cirkulární ekonomiky 

ve středočeské Dobrovici

Pohled na budovy cukrovaru z věže vápenky
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bioplyn do

kotelny
voda do

technologie
voda do 

recipientu

voda

vápenné 
mléko

doprava 
a praní řepy

řezání řepy

extrakce cukru 
do vody

čištění šťávy

odpařování šťávy

krystalizace

sušení 
a doprava cukru

skladování 
a expedice cukru

sedimentace
hlíny

těžení hlíny
přírodní vysušení a expedice hlíny

řízkol sová

voda

lisování řízků

expedice vápenatého hnojiva

skladování 
melasy

čištění vod

sušení a granulování a expedice

přímá expedice farmářům ke krmení

skladování a prodej jemného lihu

voda melasa

kvasinky

fermentace 
melasy 

CO2

budoucí 
zpracování

expedice CO2

rektifi kace zápary

odvodnění 
surového lihu

prodej 
pro přimíchání 

do benzinu

zahuštění 
výpalků

refi nace lihu

skladování a expedice hnojiva

bioplyn do kotelny

odsířenífermentace 
výpalků

Schéma výroby lihu

Schéma výroby cukru
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Vápenné saturační kaly se dodávají zemědělcům jako 
kvalitní přírodní hnojivo, bohaté zejména na vápník a další 
minerální látky. Málokdo ví, že cukrovar v Dobrovici nepo-
třebuje pro svou výrobu přírodní zdroj vody. Veškerou vodu 
potřebnou pro svou výrobu získává z řepy. Řepa kromě cukru 
a sušiny obsahuje 75 % vody. Při zpracování 2 milionů tun 
řepy tak cukrovar získá 1,5 milionů m³ vody, kterou použije 
v technologii. Přebývající vodu důkladně vyčistí na biologické 
čistírně odpadních vod a vrací ji přírodě. Při biologickém čis-
tění vod vzniká navíc bioplyn (biometan), který je využíván 
jako palivo v kotelně, a snižuje tak spotřebu fosilního zem-
ního plynu. Dobrovický závod takto ročně ve svém ener-
getickém mixu ušetří až 5 % fosilní energie, a  tím pádem 
i emisí. 

Řepa se vozí do cukrovaru přímo z  pole a  obsahuje 
zbytky zeminy. Před zpracováním se tedy musí důkladně 
vyprat, aby byla čistá. Voda, která řepu pere, protéká přes 
rybníky, kde se hlína z řepy usazuje. Po skončení kampaně 
se úrodná zemina z  rybníků vytěží, přirozenou cestou se 
vysuší a vozí se zpět na pole, kam také patří. Cukrovar je tak 
nepřímo velkým protierozním činitelem.

Vedlejší produkt z výroby cukru – melasa se využívá jako 
zdrojová surovina pro výrobu lihu v dobrovickém lihovaru. 
V průběhu řepné kampaně, tedy v období zhruba od poloviny 
září do poloviny ledna, je lihovar zásoben přímo surovou 
cukerní šťávou z extraktorů v cukrovaru. Melasa je během 
kampaně skladována v  obrovských zásobních nádržích 
s kapacitou 180 000 tun, aby po ukončení řepné kampaně 
nahradila surovou šťávu jako základní surovinu pro výrobu 
lihu. Po zkvašení cukru v surové šťávě nebo melase vzniká tzv. 
zápara, která se destiluje v destilačních kolonách na surový 
líh. Ten se z určité části odvodní na bezvodý líh – bioetanol, 
nebo se v dalších lihovarech společnosti přepracuje na líh 
rafi novaný – pitný, lékařský, technický atd. Bezvodý líh slouží 
v menší části k výrobě samostatné automobilové pohonné 
směsi E-85 (Etanol-85), což je směs 85 % lihu a  15 %

benzinu, a ve větší části k přimíchávání do automobilových 
benzinů v množství 4–5 % (E5) a zanedlouho po schválení 
potřebné legislativy také v množství 10 % (E10). Celková 
výrobní kapacita surového lihu v dobrovickém lihovaru pře-
sahuje 1 milion hektolitrů.

Zbytkovým produktem z lihovaru jsou tzv. lihovarnické 
výpalky. Je to vlastně zbytek ze zkvašené zápary bez lihu, 
který byl oddestilován. Lihovarnické výpalky jsou bohaté 
na organické i anorganické látky, a mohou se tak dále vyu-
žívat. Lihovarnické výpalky se využívají dvěma způsoby. Buď 
jdou přímo na bioplynovou stanici, nebo se v případě pří-
mého požadavku zemědělců mohou aplikovat na pole jako 
organicko-minerální hnojivo. Dalším vedlejším produktem je 
plynný oxid uhličitý CO2, který vzniká jako produkt kvasného 
procesu melasy. I ten najde v brzké době své uplatnění. V sou-
časné době je v Tereos TTD zpracováván projekt na výrobu 
čistého potravinářského kapalného oxidu uhličitého. Výrobní 
jednotka by měla začít pracovat v roce 2021. 

Lihovarnické výpalky se na bioplynové stanici fermen-
tují pomocí kalových bakterií a organické látky jsou přemě-
něny na metan (CH4). Tento plyn se čistí a odsiřuje (opět 
pomocí bakterií) a čerpá se přímo do kotelny cukrovaru, kde 
se spaluje společně s nakupovaným fosilním plynem. Pro-
duktem odsiření bioplynu (metanu) je elementární síra, která 
se z části dodává zemědělcům jako hnojivo, nebo jako suro-
vina chemického průmyslu. 

Bioplynová stanice nezpracovává „pouze“ lihovar-
nické výpalky, ale též čistí prací vody cukrovaru. Princip je 
podobný, organické znečistění odpadních vod je fermento-
váno na bioplyn, který je taktéž spalován v kotelně cukrovaru. 
Konečný produkt, tzv. digestát (zbytek po fermentaci lihovar-
nických výpalků a pracích vod řepy), je dodáván na pole jako 
minerální hnojivo. 

Další odpadní vody cukrovaru jsou čištěny na bio-
logické čistírně odpadních vod. Opět zde vzniká bioplyn, 
který je společně s bioplynem z bioplynové stanice spalován 

Dopravník řepy, v pozadí čistírna odpadních vod

Dopravník řepných řízků a sila na cukr

Letecký pohled na příjem řepy

Sklad pelet



28 29
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

3
/

2
0

2
1

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

v kotelně cukrovaru. Celková výroba bioplynu může dosáh-
nout v závislosti na obsahu ostatních látek až 10 milionů m3 
ročně. Vyčištěná voda je používána v technologickém pro-
cesu výroby a přebytek vypouštěn jako čistá voda do vodo-
teče. Vyčištěná voda je kontrolována a splňuje všechny limity 
dané vodoprávním orgánem. 

Je nutné dodat, že pro výrobní jednotky v Dobrovici je 
zde vyráběna i elektrická energie. Pára, která je vyráběna 
v plynových kotlích, ve kterých je spalována směs nakupo-
vaného zemního plynu a zeleného bioplynu, je v první řadě 
použita pro výrobu elektrické energie na třech vlastních 
turbogenerátorech a poté, co vykonala mechanickou práci, 
slouží k tepelným náhřevům technologie. Díky využití bio-
metanu z  bioplynové stanice a  čistírny odpadních vod je 
dobrovický závod schopen nahradit až 5 % své energetické 
spotřeby obnovitelnými zdroji energie. 

Závěrem lze říct, že se postupně daří naplňovat strate-
gické cíle společnosti. Všechny výrobky z cukrové řepy, její 
vedlejší i odpadní produkty jsou smysluplně a bez zbytku bez-
odpadově využity. Jako potraviny, pohonné hmoty, krmiva, 
hnojiva, obnovitelné zdroje energie (pohonná směs E-85, 
bioplyn CH4), voda a zemina a v budoucnosti i kapalný CO2. 

Z pohledu ochrany životního prostředí, ubývajících pří-
rodních zdrojů a surovin, funguje výrobní závod v Dobrovici 
podle kritérií trvale udržitelné výroby a je velmi dobrým pří-
kladem tzv. cirkulární ekonomiky. 

Letecký pohled na čistírnu výpalků

O společnosti Tereos TTD
Tereos TTD je největším výrobcem cukru a  lihu 

v České republice. Historie společnosti sahá až do roku 
1831, kdy byl zámek ve středočeské Dobrovici přebu-
dován na cukrovar, a evropským unikátem je, že cukr se 
zde od té doby vyrábí nepřetržitě. Od roku 1992 je spo-
lečnost v rukou francouzského kapitálu (dnešní skupina 
Tereos) a navazuje na to nejlepší z bohaté tuzemské cuk-
rovarnické tradice. Tereos TTD v Česku aktuálně provo-
zuje dva cukrovary (vedle Dobrovice ještě ten v Českém 
Meziříčí), čtyři lihovary (v  Dobrovici, Chrudimi, 
v Kojetíně a Kolíně) a balicí centrum v Mělníku. Hlavními 
výrobky společnosti jsou cukr a líh, a to jak pitný, tak pro 
energetické účely. Vedlejšími produkty jsou řepné pelety 
– krmivo pro hospodářská zvířata, lihovarnické výpalky 
a vápenná šáma jako hnojiva, která se vrací zpět na pole. 
Je průkopníkem na českém trhu s  biopalivy, kdy jako 
první u nás začala vyrábět ekologicky šetrnou pohonnou 
směs pro automobily – E85. Jedinou základní surovinou 
pro produkci společnosti je cukrová řepa, přičemž z hle-
diska pokrytí její spotřeby jsou tuzemské závody zcela 
soběstačné: cukrovou řepu jim dodává více než 550 pěs-
titelů využívajících plochu téměř 37 000 hektarů půdy. Ti 
svou kvalitou a schopnostmi dosahují úrovně srovnatelné 
s nejvyspělejšími cukrovarnickými zeměmi v Evropě. 

Lihovar Dobrovice  �

Čistička opadních vod

Přechod pekařského 
řemesla z řemeslné 

malovýroby 
na průmyslovou 

velkovýrobu
POHLEDEM 

ING. LADISLAVY HROMÁDKY
– 3. ČÁST

Mezi nejvýznamnější stavby, jejichž přípravu a spolupráci 
při realizaci zajišťovala oborová projekce, byla pekárna 

v Praze-Michli, spuštěná do provozu v roce 1975. Jednalo se 
o pekárnu mimořádné velikosti se sedmi výrobními linkami 
a  celkovou pečnou plochou téměř 400 m2. Kapacita mouč-

ných sil byla asi 1300 tun, celý areál pekárny tvořilo několik 
budov s pomocnými provozy – výrobní blok s administrativ-
ní částí a betonovými sily, kotelna s dílnami, garáže s auto-
dílnou, plynová regulační stanice atd. Součástí výstavby pe-
kárny bylo i zajištění bytů pro pracovníky provozu, současně 
byly postaveny v blízkosti pekárny čtyři obytné domy. 

Hlavní zpracovávaná surovina, tedy mouka, byla skla-
dována v 16 silových betonových komorách, s obsahem po 
80 tunách všech druhů potřebných mouk, množství dodá-
vané mouky se kontrolovalo na mostní váze pro přepravní 
kontejnery, počítalo se i s příjmem mouky pytlované. Mouka 
se ve vnitřní části pekárny dopravovala šnekovými doprav-
níky a korečkovými elevátory. Přepravní systém byl dokonale 
aspirovaný, takže nedocházelo k naprosto žádnému šíření 
moučného prachu ve vnitřních prostorách budovy. 

Výrobní hala pekárny byla navržena s výškou 7,2 metrů, 
což odpovídalo velikosti haly 42 x 97 metrů. Výrobní část 
pekárny byla vybavená sedmi výrobními linkami, z toho třemi 
na výrobu chleba, dvěma na výrobu běžného pečiva a dvěma 
linkami pro výrobu jemného pečiva. Pečivo se peklo na prů-
běžných pásových pecích s různými velikostmi. Tyto pece byly 
velmi kvalitní, jak se projevilo při jejich demontáži při rušení 
pekárny, materiál použitý k jejich výrobě byl zcela netknutý, 
pece by mohly sloužit pro výrobu ještě dlouhou řadu let. 

Pekárna byla využívána i  pro potřeby výzkumných 
prací a  možností výroby dalších druhů pečiva, konaly se 
v  ní zkoušky s  mražením pekařských výrobků, byla vyba-
vena dílna pro výrobu alginátového ovoce, extrudovaných 
výrobků, cukrárny atd. Jejím ředitelem byl po dlouhé roky 
pan Josef Stoulil, který vedl pekárnu vynikajícím způsobem. 
Měl výhodu, že se funkce technického ředitele ujal pan Karel 
Paulů, který se dokonale staral o veškeré technologické i další 
technické vybavení velkopekárny. Díky svým znalostem elek-
trotechniky byl schopný zasáhnout i při případných výpad-
cích zařízení. Své místo zastával od založení pekárny až do 
jejího smutného konce, kdy byl nucen vidět z okna svého bytu 
zničení výrobní haly pekárny požárem, tak i následné bourání 

Pekárna Michle
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Jednou z  posledních a  určitě daleko největších prací 
oborové projekce bylo zpracování kompletní projektové 
dokumentace největší pekárny v republice, totiž pekárny na 
Jihozápadním městě v Praze, kde se tehdy začalo s výstavbou 
nového sídliště pro mnoho tisíc obyvatel. Jednalo se o závod, 
který měl zásobovat celou západní část Prahy pekařskými 
výrobky včetně několika speciálních druhů pečiva. Jako šéf 
pro řízení výstavby byl jmenován pan Karel Zopf z pekárny 
Vysočany, který se znamenitým způsobem zhostil své čin-
nosti při výstavbě průmyslové pekárny v Praze-Michli. 

Tato pekárna nemá svými parametry u  nás srovnání. 
Pekárna byla projektována se skladováním mouky v 16 ven-
kovních kovových silech s celkovou kapacitou cca 1000 tun, 
vnitrozávodová doprava mouky byla pneumatická se zařaze-
nými míchačkami směsí, ve výrobních halách byly zařazeny 
dvě linky na chléb vybavené průběžnými pecemi s pečnou plo-
chou každé pece 106 m2, tři linky na běžné pečivo, dvě linky na 
jemné pečivo a dále v oddělené hale linka na výrobu slaných 
preclíčků a zcela unikátní průběžná linka na výrobu čajového 
pečiva s potahovacím strojem, chladírnou a balením. Celková 
pečná plocha se blížila 500 m2. Výrobní linky byly v jednom pod-
laží, expedice pak o podlaží níže, ale vzhledem k možnostem 
terénu je možno expedovat i z podlaží výroby. Projekt byl usku-
tečněn za spolupráce stavební organizace, která celou stavbu 
pekárny realizovala a vypracovala si prováděcí dokumentaci. 
Bylo ovšem nutno volit také pouze stavební prvky, které tato 
organizace měla k dispozici, a z toho pak vyplynuly určité sku-
tečnosti, které třeba nejsou zcela optimální. V této pekárně bylo 
použito rekordního dovozu strojního vybavení v hodnotě cca 
2,5 milionu tehdejších západoněmeckých marek.

Oborový projekční ústav pracoval pro pekařské pod-
niky celé republiky jako jediné pracoviště ke zpracování pro-
jektů rekonstrukcí, úprav i celých nových provozoven. Jako 
jedna z prvních rekonstrukcí byla ústavu svěřena úprava nej-
větší pražské pekárny, totiž závodu Odkolek v Praze-Vysoča-
nech. Tento původně mlýnsko-pekárenský kombinát, který 
byl doplněn i velkou těstárnou, byl vybaven od svého začátku, 
to jest z  doby těsně po první světové válce až do začátku 
50. let minulého století původním strojním zařízením, jež 
bylo dodáno německou firmou Werner & Pfleiderer, a toto 
zařízení bylo nutné již vyměnit. Stejně tak se musel rekon-
struovat celý výrobní postup, v němž se například používalo 
pro pečení chleba 19 dvouetážových výtažných pecí, jež byly 
seřazeny vedle sebe ve velké výrobní hale v přízemí pekárny 
a byly samozřejmě vytápěny uhlím. Obsluha pecí tak musela 
přecházet od jedné pece ke druhé při osazování chlebů 
k  jejich upečení a  odebírání hotových výrobků pro expe-
dici. Tato činnost byla fyzicky velmi náročná, v dnešní době 
zcela nepředstavitelná, pracovalo se za vysokých teplot a ve 

značně nepříznivé atmosféře, nejméně 48 hodin v týdnu, a to 
ve směnném provozu. Tyto pece byly potom při rekonstrukci 
nahrazeny kromě jiného mechanizovanou linkou s použitím 
takzvané předpékací pece, kterou proběhl chléb hned po 
vykynutí při velmi vysoké teplotě cca 450–500 °C po dobu asi 
4–5 minut, čímž měly zůstat v chlebu zachovány všechny aro-
matické látky a zlepšena kvalita kůrky. Tuto pec bylo nutné 
dovézt ze zahraničí od osvědčené vídeňské fi rmy WP, avšak 
vzhledem k vysoké spotřebě plynu byla po nějaké době odstra-
něna a výrobky se pekly přímo na závěsové peci. Bylo nutno 
také rekonstruovat výrobu kvasů a těst, výrobu pečiva všech 
druhů, moučné linky a expedici výrobků, všechny tyto práce se 
potom postupně uskutečňovaly s přispěním oborové projekce 
po dlouhou řadu let.

Velmi zajímavá byla také rekonstrukce celé budovy 
na cukrářskou výrobu, kterou prováděly Pražské cukrárny 
v Praze-Karlíně. Cukrárna byla vybavena nejmodernějším 
zařízením včetně zásobníků na mouku s  pneumatickou 
dopravou, dokonalou tvarovací linkou japonské výroby 
a dalším zařízením v budově se šesti podlažími.

Pro bratislavské pekárny byla vyprojektována také 
kromě jiného nová velká průmyslová pekárna na západním 
okraji Bratislavy ve čtvrti Dúbravka. Jednalo se o  velký 
provoz se dvěma výrobními podlažími pro výrobu veškerého 
pekařského sortimentu. Tehdy již byly k dispozici venkovní 
kovové silové komory, ke kterým byla zakoupena pneuma-
tická doprava od jedné západní fi rmy. Slovenské ředitelství 
pekáren se přece nemohlo nechat zahanbit českými podniky, 
muselo mít něco v té době zvláštního. Tato pekárna potom 
vyráběla dlouhou dobu, ale bohužel byla již také z nějakých 
důvodů zrušena a zlikvidována. 

V Bratislavě spolupracovali rovněž někteří pracovníci 
projekce při výstavbě velké průmyslové pekárny v Petržalce. 
Výstavbu tehdy zajišťovala jedna jugoslávská fi rma, pekárna 
byla vybavena také jednou linkou na výrobu těstovin od 
italské fi rmy Braibanti. Jednou z posledních projektovaných 
velkých pekáren v republice byla potom pekárna Středočes-
kých pekáren v Kladně, což byl podnik, který získal při priva-
tizaci pan František Škuthan, velký sedlák ze severních Čech 
a vynikající odborník pro pěstování chmele. Tento bývalý tak-
zvaný „kulak“ zajistil provoz pekárny takovým způsobem, že 
se stala jednou z nejlepších současných výroben veškerého 
pekařského sortimentu. Pekárnu nyní vede jeho vnuk Marek 
Nozar se svými dvěma sestrami opravdu tak, že může být 
vzorem pro další pekaře.

V  součinnosti s  podniky zahraničního obchodu 
Technoexport v Praze a Technopol v Bratislavě, které jediné 
směly v té době obchodovat se zahraničím a prodávat naše 
technologické zařízení do ciziny, se podařilo získat pro pra-
covníky oborové projekce i určité projekční práce v cizině 
a docházelo k nutnosti cestovat i do zahraničí k projednávání 
dodávek, zajišťování podrobností nutných k vytvoření pro-
jektu, prohlídce staveniště a podobně.

Ve spolupráci s pracovníky generálního dodavatele stroj-
ního zařízení Chepos Pardubice a jejich šéfem panem Ivanem 
Vránou byla zpracována velká řada projektů pro dodávky tech-
nologického vybavení moučných linek, venkovních kovových 
sil, jež se velmi osvědčila, a zařízení pro kontinuální výrobu 
těsta v  řadě pekáren v  Bulharsku, tehdejším východním 
Německu a Polsku, nabídkové projekty pro Pákistán a Kypr, 
dokonce bylo jednáno i se zástupci Kuby, kteří měli zájem 
o kompletní pekárnu. Celá skupina kubánských odborníků 
přijela tehdy do Prahy, přivezli si svoje normy, které bylo třeba 
do puntíku při návrhu splnit, naši odborníci nestačili koukat, 
do jakých podrobností byly tyto normy pro všechny profese 
zpracovány. Řada našich projektantů navštívila dvakrát 

Pekárna Michle

specifi cké, všechny stroje na výrobu těsta a jeho tvarovací 
zařízení byly dovezeny z Ameriky, jenom průběžná pec byla 
česká a chladicí dopravníky na hotové výrobky, vedené vět-
šinou pod stropem haly, pocházely z Itálie. Potřebná mouka 
se dopravovala z hlavních sil pneumaticky.

Firma McDonald´s  si velmi zakládala na dokonalé 
hygieně výroby, několikrát během roku přicházel její přísný 
kontrolor a zjišťoval podrobně všechny podmínky, které se 
musely pečlivě dodržovat pro všechny pracovní postupy 
výroby. V  průběhu doby se podařilo zajistit tuto výrobu 
takovým způsobem, že linka vyráběla žemle velmi kvalitní, 
fi rma McDonald´s si prováděla porovnání kvality výrobků 
u svých jednotlivých dodavatelů a výrobky dodávané z Michle 
se staly nejlepšími, jaké byly v celé Evropě k dispozici. Po 

Pekárna Michle v průběhu demoličních prací, vzadu budova 
moučných sil a administrativy, vpředu vyhořelá výrobní hala se 
strojem, který celou stavbu zboural

Chladicí dopravníky pro výrobu McDonald´s, zavěšené pod 
stropem

Upečené žemle McDonald´s, vycházející z průběžné pece

všech budov, kromě menší výrobní haly pro původní výrobu 
jemného pečiva, kterou nyní využívá jeden pekařský výrobce, 
i  garáží. Ještě dnes zajišťuje tento odborník stálý provoz 
holandské výrobní linky na proslulý moučníkový výrobek 
Metro, kterou bylo nutné z Michle po jejím zrušení přemístit 
do jiné pekárny v severních Čechách.

V  pekárně Michle začínalo svoji postupnou profesní 
dráhu mnoho budoucích výborných pekařských odborníků, 
stala se vlastně učebním objektem k získání dokonalých zku-
šeností pro zajišťování provozu ve velké průmyslové pekárně. 
Jako příklad je možné uvést pana Václava Bozděcha, zatím 
jediného současného Rytíře české chuti v pekařském oboru, 
který v současné době zajišťuje celou pekařskou výrobu ve 
všech více než 70 pobočkách jedné velké maloobchodní fi rmy 
v celé republice. 

Po sametové revoluci, když bylo rozhodnuto, že se 
v Praze i jinde v republice zabydlí konečně i podnik rychlého 
občerstvení McDonald´s, se rozhodlo, že bude v  pekárně 
Michle zajištěna výroba potřebných sladkých žemlí, které jsou 
specialitou tohoto podniku. Byly zajištěny potřebné investiční 
prostředky a stanoveno pracoviště pro jejich výrobu, totiž 
hala na pozemku pekárny, využívaná pro výrobu jemného 
pečiva. Celé technologické vybavení pro výrobu žemlí bylo 
nutné dovézt ze zahraničí, firma McDonald´s  vyžadovala 
pro svoje prodejny jen žemle vyrobené na speciálních ame-
rických strojích, které tady samozřejmě k dispozici nebyly. 
Zařízení bylo zakoupeno a v hale namontováno, jednalo se 
o dosud nikde u nás nepoužívané stroje, a to od výroby těsta 
až po osazování výrobků do pece. Strojní zařízení bylo zcela 

určité době však došlo k  jistým svárům, jež se týkaly ceny 
dodávaných výrobků, fi rma McDonald´s od dodávek žemlí 
z pekárny Michle odstoupila a od té doby si tyto žemle nechává 
péci jinde a do republiky je dováží. Výrobní linka v pekárně 
Michle se začala využívat pro jiné odběratele a nakonec byla 
celá demontována a prodána do zahraničí. Rovněž pekárna 
Michle již bohužel neexistuje, stejně jako vynikající výrobky, 
které v ní vznikaly a kterých byla pekárna schopná v 90. letech 
minulého století vyrábět až ze 70 tun mouky za den. 

Další velkou akcí oborové projekce byla výstavba velko-
pekárny v Praze-Holešovicích, která byla postavena v blíz-
kosti holešovického mlýna, neboť se počítalo s pozdějším 
přímým zásobováním pekárny moukou ze mlýna pneuma-
tickou cestou. Vzhledem k omezeným rozměrům staveniště 
bylo nutno tuto pekárnu vyprojektovat v  patrovém uspo-
řádání. Administrativní část pekárny byla těsně přiřazena 
k výrobní části a měla 15 podlaží. Výrobní část projektované 
pekárny měla čtyři podlaží, v nejvyšším byly navrženy tři linky 
na výrobu chleba, v dolních podlažích byla výroba běžného 
a jemného pečiva a konečně v přízemí a v suterénu expediční 
část. Výrobky z výrobních hal bylo nutno dopravovat do pří-
zemní expedice výtahy, postupně se přešlo při dopravě chleba 
k použití drátěných toboganů. Mouka se skladovala ve ven-
kovních kovových silech, ze zahraničí byla zakoupena vnitro-
závodová pneumatická doprava. Pro vybavení technologic-
kých linek bylo použito několika zcela unikátních prvků, 
například sůl se dávkovala po umletí a navážení do mouky, 
smíchávala se v pneumatických míchačích spolu s příslušnými 
přísadami na směs, která se pak přímo zpracovávala na těsto. 
Tato pekárna měla dokonce osm výrobních linek, s využitím 
pekárny však vznikly určité potíže provozního a organizač-
ního rázu, takže její provoz byl po určité době zastaven, a nyní 
se používají její ohromné plochy jako vícepodlažní sklady.
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A g r á r n í  d i p l o m a t é

Obraz arabského 
spotřebitele 

a vzestup 
e-commerce v GCC

LUKÁŠ ZAMRZLA,
český agrární diplomat pro SAE, MZe 

O jakém regionu je řeč?

Region GCC (Gulf Cooperation Council), tedy Radu pro 
spolupráci arabských států v Zálivu, tvoří 6 samostatných 

arabských monarchií. Mezi ně patří hlavní iniciátor společen-

ství Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty (SAE), Omán, 
Katar, Kuvajt a  Bahrajn. Hlavním cílem bylo spojení okol-
ních zemí, a  tím i  zvýšení obranyschopnosti a  obchodních 
příležitostí pro jinak poměrně lehce napadnutelné malé, ale 
bohaté země. I když země GCC obývá pouze odhadovaných 
57 milionů obyvatel, drží přibližně 45 % světových zásob 
ropy. Pro svou ekonomickou integraci a  funkci celní unie 
čerpala především z Evropské unie. Podobně přistupuje na-
příklad ke společným importním clům nebo bezcelnímu ob-
chodování mezi členy společenství. Pokud se budeme zají-
mat o region a hledat nejen data, ale i obchodní příležitosti, 
většina signálů nás dovede především ke třem členům spole-
čenství. Těmi jsou samozřejmě největší Saúdská Arábie, ob-
chodně nejotevřenější Spojené arabské emiráty a Omán. To 
potvrzují data Euromonitoru, dle kterých 40 % veškerého po-
travinového exportu z EU do GCC putuje pouze do Spojených 
arabských emirátů. Všechny země jsou také extrémně závislé 
na importu potravin, a to téměř 80 %. I když je pravdou, že se 
některé státy snaží potravinovou soběstačnost vyřešit, vzhle-
dem k jejich klimatickým podmínkám mohou za pomoci dra-
hých technologií extrémní závislost na importu pouze snížit. 
Na druhou stranu je nutné říci, že málokterá země, jestli vů-
bec taková je, může říct, že je potravinově úplně soběstačná.

E-commerce v regionu

E-commerce, neboli jakékoliv obchodování elektro-
nickou cestou, není nic nového. Ve společné analýze fi rem 
Bain & Company a Google nazvané E-commerce in MENA 
(E-commerce v regionu Blízkého východu a Severní Afriky) se 
dočteme, že již v roce 2017 tvořily online prodeje 10 % obratu 
světového retailu. Dohromady s průměrným ročním růstem 
24 % tvoří nejdůležitější způsob expanze fi rem v současnosti. 
Přesněji, e-commerce roste dokonce čtyřikrát rychleji než 
prodeje v kamenných obchodech.

i Havanu, této cesty se zúčastnil i zástupce německé fi rmy 
Reimelt, která měla dodávat pro pekárnu strojní vybavení pro 
manipulaci s moukou. Jednání byla s kubánským zákazníkem 
velmi tvrdá, ale výsledek byl bohužel nulový, protože se obje-
vila na obzoru konkurence z Argentiny, která nabídla pod-
mínky výhodnější, vždyť také Argentina je ke Kubě podstatně 
blíže a hovoří se tam jejich jazykem. Ale zkušenost to byla 
znamenitá, i když si většina odborníků přivezla ze služebních 
cest dokonalou rýmu a nachlazení kvůli špatně regulované 
klimatizaci při jednáních na podnicích na ostrově. Podařilo 
se zúčastnit se také akvizičních cest spolu s pracovníky Tech-
nopolu do Chartumu v Súdánu, do Nigerie, kde se nabízela 
pekárna v paláci v džungli jednomu místnímu králi a navští-
vilo se kromě jiného hlavní město Lagos, potom dokonce i do 
Pekingu v Číně, při letu do této země rumunskou linkou se 
přeletěl během jasného dne Himálaj, což je dodnes nezapo-
menutelný zážitek.

Cestování pro služební účely do ciziny, zvláště kapitalis-
tické, nebyla tehdy žádná maličkost, každý, kdo byl vysílán na 
tyto cesty, byl důkladně prokádrován, byl mu vydán služební 
pas, který musel být uložen stále na ministerstvu zemědělství 
a potravinářství, a tam po skončení cesty opět neprodleně 
vrácený. Pro každou konkrétní cestu byl nucen příslušný 
podnik zahraničního obchodu zažádat generální ředitelství 
pekáren o povolení k výjezdu příslušného odborníka, nejlepší 
lidé na ředitelství, tj. závodní výbor komunistů, celou zále-
žitost projednali a pak buď cestu povolili, nebo nikoliv, a to 
i když se jednalo o cesty do spřátelené lidově-demokratické 
ciziny. Cesty do západní kapitalistické ciziny, které byly někdy 
potřebné třeba pro vyjednávání dodávek určitého speciálního 
strojního zařízení, pak byly ještě složitější. Obvykle byl dotyč-
nému projektantovi dán doprovod nějakého soudruha, který 
byl určen k tomu, aby dohlížel na správné jednání, neodporu-
jící nařízeným směrnicím. Na jednu zvlášť důležitou cestu byl 
vyslán jako hlídač sám vedoucí pracovník závodní organizace, 
výsledek však byl s ohledem na zajištění úkolu soudruhem 
dosti žalostný. Prokurista zahraniční fi rmy, se kterou se jed-
nalo, znal už totiž všechny příslušné okolnosti. Hned první 
večer vzal delegaci do kina na promítání ne příliš slušných 
filmů a  dotyčnému soudruhovi, který vůbec do té doby 
netušil, že něco takového existuje, se to zalíbilo do té míry, 
že zbylé dny strávil většinou v tomto kinu, a bylo po hlídání. 

Pro úplnost je nutno dodat, že byly v oborové projekci 
v mlýnském oddělení, vedeném pány Milanem Rejmanem 
a Miroslavem Kundlem, zpracovány také některé významné 
projekty mlýnů, například projekt mlýnsko-těstárenského 
kombinátu v Ostravě-Šenově nebo dokumentace na výstavbu 
mlýna v  Rimavské Sobotě na Slovensku. Kromě toho se 
podle dokumentace oborové projekce uskutečnila řada 
rekonstrukcí a modernizací mlýnských kapacit, namátkou 
je možno jmenovat mlýn Sládkovičovo, rekonstrukce mlýna 
Březí, míchárna v  Plzeňském mlýně atd. Dále byla usku-
tečněna modernizace těstárny v pekárně Odkolek v Praze, 
rekonstrukce a modernizace těstárenského provozu v Březí 
a v Rosicích a další akce. Se zástupci velkých italských fi rem 
na výrobu těstárenských strojů Braibanti a Pavan se zdařilo 
navštívit největší těstárny přímo v  Itálii, a získat tak další 
nezbytné zkušenosti pro výrobu této oblíbené potraviny.

Několika číslům se v tomto článku přece jenom nevy-
hneme. Pekárenská projekce zpracovala za dobu své existence 
projekty na více než 120 nových pekáren, přibližně 150 re-
konstrukcí, kromě toho velikou řadu nabídkových projektů 
pro cizinu, kolem 100 strojně-technologických projektů 
instalace moučných a  výrobních linek. Počet pracovníků 
v projekci vzrůstal od skromných začátků s několika lidmi až 
na 130 pracovníků v době jejího největšího rozkvětu.

Jen pro představu je třeba uvést, že v tehdejších dobách 
se uvažovalo s délkou celého procesu investiční výstavby od 
prvního záměru až do uvedení pekárny střední velikosti do 
provozu v trvání 4 až 5 let, s tímto časovým kritériem musel 
odpovědný projektant počítat a vlastně tvořit konkrétní pro-
jekt v pětiletém předstihu budoucí skutečnosti.

Projekční středisko bylo vybavené kreslicími prkny, 
výkresy se kreslily na takzvaný pauzovací papír, z něhož se 
potom výkresy přenášely v rozmnožovacích střediscích na 
papír a skládaly na odpovídající rozměry. Projektanti praco-
vali s použitím tužek, tyto tužkové výkresy se potom předávaly 
takzvaným kresličkám, byly to obvykle dámy, které překreslo-
valy tyto tužkové výkresy tuší, aby byly kopie snadno čitelné. 
Všechny obrysy do pekáren použitých zařízení a strojů bylo 
nutno si nakreslit v příslušném měřítku, což byla někdy dost 
úmorná činnost, a zanést na výkres. Pokud byla do projektů 
zařazována zařízení z ciziny, byli projektanti velmi vděčni 
dodavatelům, kteří dodávali výkresy svých strojů již v odpoví-
dajícím měřítku, takže stačilo jen zařízení zkopírovat. Tehdejší 
způsob práce nelze se současným stavem vůbec srovnávat, 
dnešní projektanti mají značně usnadněnou činnost, způso-
benou možnostmi současného stavu elektroniky.

Podle několika posledních pamětníků byla práce v pro-
jekci velmi zajímavá. Podařilo se získat několik špičkových 
odborníků, například architektů, z nichž však řada v průběhu 
let nejen projekční středisko, ale i  tuto republiku opustila 
a velmi dobře se uplatnila v cizině. Je jasné, že nelze porov-
návat tehdejší způsob práce s nynějším stavem, kdy je možno 
současným pracovníkům v těchto profesích jen závidět jejich 
možnosti, dané využitím počítačů a specializovaných pro-
gramů pro každou profesi, kdy si lze stiskem tlačítka ověřovat 
různé možnosti alternativního uspořádání linek, vodičových, 
potrubních a vzduchotechnických tras, trojrozměrné zobra-
zování, automatické zpracování zpráv a rozpočtů a podobné 
vymoženosti. Ale i  ta dřívější práce měla také své kouzlo 
a nakonec výsledky, které z ní vzešly, hovoří samy za sebe. 
Nezapomínalo se ani na sport, konalo se několik turnajů ve 
stolním tenise, které se odehrávaly buď ve velké místnosti 
v bytě generálního ředitele oborového ředitelství Jaroslava 
Kyncla, nebo na ohromné půdě ministerstva potravinářského 
průmyslu. O dobré součinnosti pracovníků určitě svědčí i to, 
že se až do současné doby řada z nich schází několikrát do 
roka na schůzce v jedné malé pražské hospůdce, aby si připo-
mněli staré příjemné časy a informovali se o svých starostech 
i radostech.

V  průběhu své činnosti na Oborové projekci se pra-
covníci seznámili s  řadou vynikajících odborníků z  peká-
renského oboru. Jedním byl například pan Ladislav Hebký 
z Brna, technolog nejvyšší kvality, jeho takzvaný Zábrdovický 
chléb, jehož recepturu ve své pekárně v Brně před dávnými 
lety vyvinul, se dosud všude prodává. Také pánové, tehdy tedy 
soudruzi, z investičních a technických oddělení jednotlivých 
krajských pekařských podniků byli většinou velmi příjemní, 
ve spolupráci s nimi vždy docházelo k řešení projektovaných 
provozů tak, aby vyhovovaly všem nutným požadavkům 
a potřebám. 

Ani v současné době, v průběhu penzijního věku, Ing. 
Ladislav Hromádka nedovede být v nečinnosti, spolupra-
cuje s redakcí odborného časopisu pro pekařský obor, pro 
který zpracovává odborné německé časopisy a  vyhledává 
tam články, které by byly vhodné pro české pekařství. Kromě 
toho má styk s některými zahraničními agenturami, které mu 
zadávají překlady technické literatury. 

Redakce
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A g r á r n í  d i p l o m a t é

třetím čtvrtletí roku 2020 rostl o 300 % do hodnoty 1,1 mi-
liardy dolarů. V sousední Saúdské Arábii to bylo dokonce 
úctyhodných 500 % s hodnotou 530 milionů dolarů. Stejná 
analýza udává, že například v Kuvajtu, ve kterém mělo e-gro-
cery v roce 2019 odhadovanou hodnotu 100 milionů dolarů, 
byla v  roce 2020 hodnota překonána pětkrát na částku 
500 milionů dolarů. Co je také velmi zajímavé, je podíl této 
hodnoty na obratu celkového online prodeje v regionu Blíz-
kého východu a Afriky. V loňském roce tvořil podíl potravin 
v online prodejích jen 5 %, během virových opatření se číslo 
vyšplhalo až na 24 %. Zjednodušeně řečeno se čtvrtina online 
obchodů týkala potravin.

Podobné informace potvrzuje i největší hráč na míst-
ních trzích Majid Al Futtaim. Generální ředitel Alain Bejani 
koncem roku 2020 prohlásil, že online prodeje jejich řetězce 
Carrefour za první pololetí 2020 rostly o 917 % v Saúdské 
Arábii a  o  257 % v  Emirátech. Průměrný růst e-grocery 
všech zemí, ve kterých Majid Al Futtaim operuje, tedy celý 
Blízký východ a Afrika, byl mezi 200 až 210 %. Koronavirová 

opatření tedy opravdu měla obrovský vliv nejen na firmy 
obchodující s potravinami, ale také na chování místních spo-
třebitelů. Jak uvádí marketingový ředitel místního online 
řetezce elGrocer Xavi Nunes, spotřebitelé v SAE začali více 
přemýšlet o tom, za co a kde utrácejí. 

Potvrdit nám to mohou také data fi rmy Google zobra-
zené na grafu 2. Mezi současnými světovými trendy vyniká 
pochopení hodnoty. Země Blízkého východu samozřejmě 
nejsou výjimkou. Dá se tedy říct, že spotřebitelé začali na 
kupované zboží pohlížet také z pohledu toho, co jim daný pro-
dukt nebo služba nabízí. Tím je myšlena například přidaná 
hodnota v už tak vysoké životní úrovni místních obyvatel.

Největší hráči v regionu

Pokud se zaměříme na fi rmy, které v regionu s online 
potravinami operují a podnikají, opět nalezneme specifi cké 
rozdíly oproti většině zemí. Bitevní pole online prostředí 

Zdroj: Bain & Company
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Zdroj: Wamda
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A g r á r n í  d i p l o m a t é

I když k tomu vedla pozvolná digitální revoluce, a na 
tom nám nepřijde nic zvláštního, v regionu Blízkého východu 
byl vývoj úplně jiný. Oproti zbytku západního světa zde 
býval internetový prodej málo oblíbený. I samotný vznik byl 
v porovnání s jinými státy pomalý. Nicméně následné velmi 
rychlé osvojení vysokorychlostního internetu a sociálních 
médií po roce 2010, které nastalo téměř ze dne na den, zasko-
čilo v tomto regionu skoro každého obchodníka. Ve světovém 
žebříčku se země GCC vymykají především v  internetové 
penetraci, užívání sociálních médií nebo vlastnění chytrého 
telefonu. To dokazuje také zmíněná analýza Bain & Com-
pany, kterou prezentuje přiložená tabulka.

Tabulka:  Využívání internetu, mobilních telefonů a sociál-
ních sítí na Blízkém východě  

Zdroj: Bain & Company

Nicméně přímo v sekci e-commerce na tom před pan-
demií tak dobře místní nebyli. Využívání elektronického 
obchodování se v GCC pohybovalo kolem 3 % retailového 
obratu, což je velmi nízká hodnota v porovnání se zeměmi 
EU, které se pohybují kolem 10 %. Co je ale zajímavější, že 
dle dat Google hraje internet v rozhodování místních obrov-
skou roli. Ať jde o nakupování online nebo v kamenných pro-
dejnách, 48 % zákazníků ve Spojených arabských emirátech 
a v Saúdské Arábii hledá inspiraci a produkty online. To je 
naopak dvojnásobná hodnota oproti evropským zemím. 
Ještě vyšší je počet zákazníků, kteří k vyhledávání používají 
internetový vyhledavač namísto přímých webových stránek 
obchodníků. Ten je dokonce závratných 56 %. 

Pokud jste v tomto regionu někdy žili anebo déle pobý-
vali, možná vás překvapily rozsáhlé a velmi časté reklamy 
například na YouTube. Vysvětlení lze najít také v datech. 
Google ukázal, že například v  Saúdské Arábii přivedla 
50 % dámských zákaznic na online prodejny právě reklama 
na YouTube. Dokonce 70 % všech zákazníků oděvního 
průmyslu v Saúdské Arábii odebírá aktuality z ofi ciálních 
YouTube kanálů svých oblíbených značek. Za mého profes-
ního působení ve fi rmě Booking.com si pamatuji, jak jsme 
během prezentací hotelovým partnerům ukazovali, že právě 
nastal čas, kdy více než 50 % návštěvnosti ubytovacího por-
tálu přichází z mobilních zařízení. V případě zemí GCC je 
průměr návštěv internetu z mobilního telefonu neuvěřitel-
ných 70 %. 

Jak na tom byla e-commerce před pandemií?

Jak již bylo zmíněno, region GCC měl oproti západním 
zemím pomalejší nástup e-commerce. Co ale zaspali před 
rokem 2010, to dokázali během posledních let dohánět. 
Dle analýzy Accelerating digital adoption in the Middle East 
(Akcelerace digitalizace v regionu Blízkého východu) fi rmy 
PwC 88 % ředitelů obchodních řetězců v zemích Blízkého 
východu označilo přestup na online prodeje jako jeden z hlav-
ních cílů. A i když v roce 2017 tvořila e-commerce v těchto 
zemích jen necelá 2 % obratu řetězců, dokázala mít roční 

nárůsty kolem 20 %. Velcí hráči na trhu si světového trendu 
všímali a nechtěli být nepřipravení. 

Například holding Majid Al Futtaim, vlastnící v regionu 
mimo jiné řetězce Carrefour, těsně před pandemií zahájil pro-
jekt pro vybudování automatizovaných robotických center 
pro zpracování online objednávek v Saúdské Arábii a ve Spo-
jených arabských emirátech. Stejný holding začal také v roce 
2019 skupovat lokální online platformy, aby pohlcoval vzrůs-
tající konkurenci. Pokud ty úspěšnější nebyly koupeny, dostá-
valy mezi roky 2018 a 2019 silné fi nanční injekce. Investování 
do e-commerce a přesněji do e-grocery se stalo v  regionu 
velmi populární. To způsobilo, že je oproti západním zemím 
online prostředí v zemích GCC silně roztříštěno mezi velký 
počet silných hráčů. I  přesto místní podnikatelský portál 
Wamda ve své analýze Online grocery retail uvedl, že v roce 
2019 bylo pouze 27 % zákazníků ochotných nakoupit potra-
viny online. Dokonce 58 % uvedlo, že budou vždy raději 
chodit do kamenných prodejen. 

Vše ale změnil příchod pandemie na začátku loňského 
roku. Online prodeje potravin přinesly jednu z mála mož-
ností, jak si obstarat potraviny bez nutné návštěvy obchodů. 
A jelikož se v zemích GCC opatření berou velmi vážně, odra-
zilo se to na výsledcích prodejů přes internet. 

Jak se situace měnila během roku 2020 
a jaká je dnes?

Již během loňského roku přišla konzultační fi rma Red-
Seer s velmi zajímavými daty v  jejich analýze E-grocery in 
UAE and KSA. Data jsou vidět v přiloženém grafu 1. Uka-
zují, že nárůsty v této kategorii měly být do konce roku 2020 
extrémní. Například ve Spojených arabských emirátech již 
první kvartál roku 2020 překonal v tržbách celý předchozí rok.

Graf 1 Zdroj: RedSeer

Z  vlastní zkušenosti mohu říct, že jsme jako rodina 
během koronavirových opatření přešli minimálně zčásti na 
online objednávání potravin. Dovolím si říct, že to podobně 
měla většina lidí. Je tedy logické, že musely online prodeje 
růst. Podle studie Global Consumer Insights (Náhled na glo-
bálního spotřebitele) od fi rmy PwC věnující se změnám cho-
vání spotřebitelů během pandemie uvádí 53 % dotázaných 
v regionu Blízkého východu zvýšené užívání online naku-
pování z  mobilních telefonů. Celých 92 % z  těchto dotá-
zaných s odstupem času uvedlo, že i po ukončení většiny 
opatření v regionu u online nakupování zůstalo. Pouze 9 % 
z dotázaných odpovědělo, že online nakupování neprakti-
kuje.  

Také jedna z posledních analýz konzultační fi rmy Red-
Seer dokazuje, že online prodej potravin v  Emirátech ve 

SA roční tržby 
z e-grocery
(v mil. USD)

2018                 2019                       2020                                   2018             2019                       2020
Odhadované tržby Odhadované tržby

SAE roční tržby 
z e-grocery
(v mil. USD)
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internetu
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strávený online 
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Používání 
chytrých 
telefonů

Používání 
sociálních 

médií
SAE 91 % 7 hodin, 49 minut 66 % 99 %

SA 73 % 6 hodin, 45 minut 62 % 75 %

EGYPT 43 % 8 hodin, 10 minut 28 % 40 %

US 85 % 6 hodin, 30 minut 69 % 71 %

CHINA 59 % 6 hodin, 30 minut 49 % 65 %
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A g r á r n í  d i p l o m a t é

Co si z toho může český exportér odnést

Dobrá otázka může být, zdali jsou tyto změny dobrým 
signálem pro české exportéry? Mou odpovědí je, že pro kaž-
dého exportéra je vzestup online obchodů zajímavý a při-
náší příležitosti. Důvodů k mému tvrzení existuje spousta. 
Může to být například rozvoj privátních značek, které v tomto 
regionu mají velkou váhu. S rostoucí oblibou značky online 
obchodu přichází i  možnost zařazení produktů s  vlastní 
značkou. Takových fi rem, které z České republiky vyvážejí do 
regionu výrobky pod privátními značkami, je vysoký počet. 
Pro ně je to určitě příležitost, na kterou by se dalo zaměřit. 

Další může být zjednodušený náhled na trh v dané zemi. 
Díky online obchodům došlo k digitalizaci produktů a jejich 
prezentaci online. Je tedy mnohem snazší si z jakékoliv dálky 
udělat průzkum toho, co v obchodech nabízejí, za jaké ceny, 
jak zboží prezentují a jaké uplatňují akce. 

Jednou z výhod je i větší chuť zákazníků experimentovat. 
Lidé jsou během nakupování z mobilních zařízení ochotni zkusit 
nové produkty, je pro ně velmi jednoduché hledat produkt podle 
kategorie a porovnávat. Z pohodlí domova věnujeme výběru více 
času. Nestane se tedy, že by nový produkt na pultech obchodu 
zapadl ve spodním regálu poslední uličky. Na experimentování 
lze napojit další příležitost, a to využití propagace k přesvědčení 
zákazníka. Většina online prodejců nabízí dodavatelům mar-
ketingové balíčky, které mohou v arabských zemích opravdu 
pomoci. Jak bylo zmíněno u  profi lu arabských spotřebitelů, 
online reklamy, akce a prezentace mají na místní největší vliv. 

Podle Sandeepa Ganediwalla, regionálního mana-
žera konzultační firmy RedSeer, investují FMCG firmy 
při spolupráci s online prodejci až 30 % prodejní ceny do 

marketingových aktivit. Je to především tím, že takové mar-
ketingové investice mají mnohem lepší návratnost než ty kla-
sické mimo internetový obchod. Také pro velké obchodní 
řetězce je jednodušší vyzkoušet nové produkty online, které 
mohou nabízet bez opuštění skladu. 

Jde o určitě pozitivní změnu a zároveň příležitost pro 
fi rmy, které o tomto regionu přemýšlejí. Nikdy dříve obchod 
s  potravinami nedosahoval takových hodnot. Pokud tedy 
fi rma v dnešní době usiluje o rozšíření na nové území, ana-
lýza online prostředí může být správnou cestou. Například 
v Emirátech je několik online obchodů, které si zároveň samy 
produkty importují, a obcházejí tím potřebu dalšího místního 
distributora. Takové fi rmy projeví zájem o zajímavý a kvalitní 
produkt pravděpodobněji než klasické obchodní řetězce. 

A  na co bych já osobně doporučil se zaměřit? Země 
GCC zažívají v poslední době několik silných trendů. Trošku 
podrobněji jsem je popsal v jednom článku, který je na webo-
vých stránkách Ministerstva zemědělství a  na němž jsem 
pracoval s Lubošem Drástou, Agency Development mana-
žerem fi rmy Google. Výstup z našeho bádání jsme zakon-
čili třemi zapamatovatelnými trendy. Prvním je důležitost 
vyšší přidané hodnoty, kterou musíte zákazníkovi pomoci 
najít. Následuje možnost nabízet produkt, který přináší 
i pocit zdraví či prevenci. A do třetice přivést na trh takzvané 
„healthy quilty pleasures“, tedy jakési zdravé sladkosti, které 
v regionu zažívají boom. 

Díky zájmu českých firem získávám i  já možnost 
nahlédnout více do problematiky nebo příležitostí na míst-
ních trzích. Proto mi dělá radost pokaždé, když se mi ozve 
česká fi rma, která se rozhodla rozšířit své aktivity do tohoto 
regionu. Budu velmi rád, pokud se mi s takovým plánem také 
ozvete.  �

A g r á r n í  d i p l o m a t é

si totiž nárokuje nezvykle velké množství fi nančně silných 
fi rem. V online rozvinutých zemích většinou více než polo-
vinu online prodejů ovládají dva hlavní hráči. Dobře to vidíme 
v přiloženém grafu 3 z analýzy fi rmy Bain & Company. Data 
dokazují, že potravinové online prostředí je v tomto regionu 
vysoce konkurenční. 

Je tedy prostředí opravdu tak konkurenční? Odpověď je 
rázné „Ano!“. Především během pandemie v loňském roce 
a úpadku zisků z klasických prodejních kanálů nebyl přestup 
na online otázkou k zamyšlení, ale nutným krokem. Do e-gro-
cery se tedy pustily i velké fi rmy, které s obchodními řetězci 
ani potravinami neměly nic společného. Zaváhání velkých 
hráčů se nevyplatilo a na místním trhu vstoupily do hry inter-
netové giganty, u kterých bychom ukusování z potravinového 
koláče nečekali. Mezi mnohé z nich patří například Amazon, 
místní obdobná firma Noon nebo původně rozvoz hoto-
vých jídel Talabat. Nákup vám tedy mohou nyní dovézt jak 
samotné supermarkety, tak řidiči rozvozu jídel z restaurací. 

S rostoucí sílou e-commerce budou země GCC nejspíše 
následovat ostatní rozvinuté země, kde trh ovládá hrstka 

silných hráčů. V  loňském roce jsme mohli pocítit první 
náznak toho, když evropský gigant DeliveryHero začal sku-
povat několik nejúspěšnějších online platforem v regionu. 
Jde o pokračování strategie, kterou aplikují ve více online-
-rozvojových regionech. 

K  tomuto článku se pro úplnost určitě hodí ukázka 
nebo seznam fi rem, o kterých se celou dobu bavíme. Proto 
přikládám infografi ky 1–3 arabské konzultační a investiční 
fi rmy Wamda. K  ní je ještě nutno vysvětlit hlavní rozdě-
lení online prodejců do třech kategorií. Těmi jsou Omni-
channel, Pure Play a Marketplace. Omnichannel zastupuje 
fi rmy, které využívají více prodejních kanálů. Může to být 
například obchodní řetězec, který využívá i online prodej. 
V kategorii Pure Play jsou fi rmy, které se specializují právě 
na online prodej. Jejich strategie může buď propojovat 
zákazníky přímo s  farmáři, nebo vlastnit sklady speciali-
zované na zpracování online zakázek. V případě Market-
place se zákazníci dostávají do online prostředí, ve kterém 
se nachází nabídky všech spolupracujících supermarketů 
nebo obchodů. 

Infografi ka 2 Zdroj: Wamda

Infografi ka 3 Zdroj: Wamda
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i n f o r m a c en a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Každý pekař ví, že spolehlivého dodavatele pekařské tech-
niky a technologií najde v Plzni ve společnosti PEKASS 

s. r. o. Firma byla zapsána do podnikového rejstříku jako fy-
zická osoba Ing. Zdeněk Maštálka – PEKASS již 1. červen-
ce 1991. Od samého počátku byla předmětem podnikání 
výstavba, zařizování a zprovozňování investičních celků v ob-
lasti pekáren a cukráren. V témže roce v říjnu získala fi rma 
ochrannou známku na název a logo fi rmy. V roce 1993 změ-
nila svoji formu na společnost s ručením omezeným a k 20. 7.
1993 byla do obchodního rejstříku zapsána jako PEKASS 
s. r. o. se stejným předmětem podnikání.

Filozofií firmy od počátku bylo dodávat do pekáren 
a cukráren to nejlepší – spolehlivé a osvědčené strojní vyba-
vení, které je pro české tradiční chleby a pečivo v Evropě 
k dispozici. Vedení fi rmy zjistilo, že pro tuzemské druhy těst 
jsou nejlepší stroje z Německa, Rakouska, Švýcarska, které 
jsou nejblíže sortimentem pekařských výrobků. V začátcích 
byla trochu problém cena nových strojů, a  tak byly dová-
ženy stroje použité. Ty se v dílnách fi rmy repasovaly a tím 
mohly být nabízeny stroje cenově dostupné, se stejnými 
parametry jako stroje nové. Zároveň se mechanici společ-
nosti naučili stroje znát do posledního šroubku, což využívají 
dosud při zajišťování servisu. Na kvalitu strojů a jednodu-
chost obsluhy a údržby je kladen zvýšený důraz. Pekaři a cuk-
ráři mají spousty starostí s technologií, surovinami, lidmi. 
A aby neměli problémy s technikou, pomáhají jim technici 

společnosti Pekass velmi aktivně a  jsou se svými zákaz-
níky v trvalém kontaktu. Firma je vyhlášená svoji ochotou 
v pekařských a cukrářských provozech pomáhat a řešit pří-
padné provozní problémy promptně a v přátelském duchu. 
Toho si odběratelé velmi cení a tyto seriózní vztahy jsou velmi 
významnou obchodní devizou fi rmy. 

Z původních 3–5 lidí se fi rma rozrostla na 15 zaměst-
nanců, 4 prodejce, 15 mechaniků a 8 externích mechaniků po 
celé ČR. Od svého založení bylo pekařskému a cukrářskému 
světu dodáno cca 10 tisíc strojů a zařízení, pro které je stále 
dostatek náhradních dílů a prováděn požadovaný i preventivní 
servis.

Každá fi rma má svůj vývoj a k tomu jednatel společnosti 
a  její šéf Ing. Zdeněk Maštálka uvádí: „Koncem roku 2019 
odešel z fi rmy obchodní ředitel, který byl nahrazen Ing. Miro-
slavem Malým. To umožnilo návrat k původnímu směrování 
fi rmy na kvalitní osvědčené dodavatele. Na místo technického 
ředitele nastoupil Ing. Marek Maštálka, syn spoluzakladatele 
fi rmy. Tím pokračoval trend generační výměny. Nyní máme ve 
fi rmě již 5 mechaniků, kteří pokračují v práci svých otců. To by 
mělo být zárukou postupného omlazování týmu a plynulého 
přechodu firmy do dalších let.“

Přesto, že sortiment dodávaných strojů je poměrně 
široký, na všechny dodávané stroje má společnost k dispozici 
základní náhradní díly skladem. Většinu strojů a zařízení pak 
umí dodat i ve variantě repas.

PEKASS s. r. o. 
30 let dodávek špičkové techniky 

do pekáren

Tým fi rmy PEKASS. Zleva Ing. Miroslav Malý, obchodní ředitel, Ing. Zdeněk Maštálka, jednatel, Ing. Marek Maštálka, 
technický ředitel



40 41
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

3
/

2
0

2
1

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

PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ STÁŇA 
z Malé Hraštice slaví letos 30 let

od svého založení. Za tuto dobu fi rma 
v čele s majitelkou Stanislavou Kor-
tánovou získala mnoho prestižních 
ocenění jako Cukrárna roku, Regio-
nální potravina, Nejlepších 100 pod-
nikatelů, Diamantová liga kvality 
a mnohé další.

Cukrářskému řemeslu se paní Stáňa vyučila před více 
než padesáti lety, již od mládí se učila tvrdé práci a nechala 
se inspirovat především zahraničními cukrářskými časopisy. 
Mnoho cenných zkušeností však získala od cukrářského 
mistra, pana Františka Myšáka, který pocházel z vyhlášeného 
cukrářského rodu, jenž vlastnil proslulou cukrárnu ve Vodič-
kově ulici v Praze. S ním spolupracovala dlouhá léta a později 
se o něj a jeho ženu ve stáří starala.

Jako poděkování a zachování odkazu tohoto výjimeč-
ného cukrářského rodu vzniklo na pobočce této fi rmy v Jílo-
višti pamětní muzeum Františka Myšáka, kde jsou vystaveny 
s hrdostí všechny formičky, fotografi e a další poklady, jako 
je například skleněný servis, z nějž každou neděli Myšákovi 
servírovali ovocnou bowli svým přátelům, mezi které patřili 
například Havlovi nebo Baťovi a o kterých s láskou mnoho-
krát mistr paní Stáně vyprávěl, stejně jako o vážených hos-
tech slavné cukrárny, mezi které patřil nejen prezident T. G. 
Masaryk, ale také pěvkyně Ema Destinnová, básník Svatopluk 
Machar, herci Oldřich Nový, Adina Mandlová a mnozí další.

Díky tomu mohou zákazníci ochutnat nejen mnoho 
specialit, tak jako ve vyhlášené Myšákově cukrárně před sto 
lety, ale především vlastní receptury, které vznikly díky spolu-
práci celého cukrářského týmu, jehož základem je mnohaletá 
praxe paní Stáni v tomto oboru, ale také novinky na základě 
nových trendů a poptávky zákazníků.

Základem mistrovské cukrařiny jsou kvalitní suroviny, 
které není v dnešní době opravdu lehké sehnat, proto je jejich 
vyhledávání každodenní praxí. Nejsou to však jen kvalitní 
suroviny, ale také dodržování klasického postupu výroby tak, 
jak se tomu paní Stáňa celý život učila, a také proto jsou důle-
žitá i kvalitní zařízení, která dodržování těchto postupů dovo-
lují v přísných moderních podmínkách.

Proto před šesti lety si po dlouholetém plánování začal 
syn paní Stáni, pan Martin Lupač, plnit svůj sen a  začal 

budovat svou vlastní pekařskou výrobnu v Jílovišti. Měli však 
zase ty nejvyšší nároky na moderní technologii a využívání 
klasických receptur. Obě tyto zdánlivě protikladné podmínky 
na výbornou splnily pekařské kamenné pece značky MIWE, 
které dodnes skvěle slouží ke každodennímu pečení čers-
tvého kváskového chleba. Díky nim má chléb opravdovou 
a  nezaměnitelnou chuť i  vůni. Téměř dvě desítky druhů 
chleba z vlastních receptur pana Martina Lupače mají spo-
lečnou charakteristiku, kterou jsou vysoce kvalitní suroviny, 
zejména pak žitný kvásek, který si sám vyvádí. Také jemu byl 
dán do vínku velký talent pro poctivé cukrářské a pekařské 
řemeslo. Už od deseti let s velkou chutí pomáhal ve výrobě, 
proto nebylo divu, že se vyučil pekařem a cukrářem na Střední 
průmyslové potravinářské škole v Pardubicích, která se řadí 
bezpochyby mezi nejlepší školy v oboru. Chléb z Jíloviště je 
vrcholem pekařského fachmanství a zákazníky láká to, jak 
provoňuje široké okolí pekárny. 

Stejně tak byla při modernizaci provozu v Malé Hraštici 
jasnou volbou cukrářská pec značky MIWE, kterou použí-
vají pro pečení veškerých cukrářských výrobků, a paní Stáňa 
ji nazývá Rolls-Roycem mezi pecemi a nedá na ni dopustit. 
Proto od stejného dodavatele postupně vybavila své provozy 
také dalším pekařským vybavením, protože se s nimi pracuje 
na výbornou a pekařské i cukrářské výrobky jsou díky nim 
chuťově vynikající.

CHODSKÁ PEKÁRNA HOLÝŠOV
Rodinná tradice zde pokračuje. Otec současného 

majitele pekárny pana Davida Koritáka  byl vyučený pekař 
a vydražil pekárnu v privatizaci v roce 1991 od Domažlických 
pekáren.

V té době se v pekárně nevyráběl chleba, jen rohlíky, 
vánočky, šátečky a sladké rohlíky, vždy jen jeden druh denně. 
Pak byla započata výroba chleba z  třístupňově vedeného 
kvasu. Provoz pekárny byl od listopadu 1997 díky majet-
kovým nejasnostem přerušen a následně se opět rozběhl až 
na jaře roku 2001. V roce 2006 byla vybudována nová část 
pekárny – prodejna a expedice. Od října 2010 pekárnu pře-
vzal současný majitel od svého otce, pana Kurice, od něhož 
nabyl a využil vysoké odborné znalosti a vědomosti, jichž 
si velmi cení! Od doby převzetí roste produkce pečiva a byl 
rozšířen počet vlastních prodejen ze dvou na osm. Kromě 
Holýšova si mohou zákazníci zakoupit výrobky v Domažli-
cích, ve Staňkově, v Horšovském Týně a v Plzni. S přibývající 

Vybraní odběratelé strojů a zařízení společnosti PEKASS s. r. o.:

Majitelé Stanislava Kortánová a Martin Lupač před rotačními 
pecemi MIWE roll-in e+

Etážové pece MIWE ideal e+ s automatickým osazovacím zaří-
zením MIWE sherpa

Ing. Zdeněk Maštálka žije svou prací a svůj elán a entu-
ziasmus vnáší nejen mezi své zaměstnance, ale také na své 
odběratele. Miluje řemeslo a k tomu dodává: „Co si přát víc? 
To je velmi jednoduché. Naše fi rma je s pekaři na jedné lodi. 
Když se bude dařit dobře pekařům, bude prosperovat i Pekass. 
Naším přáním je tedy pozvednutí pekařského a cukrářského 
oboru na úroveň zemí, jako je Rakousko, Německo, Švýcarsko. 
Především postupným vyrovnáním prodejních cen konečných 
výrobků, které jsou v  současnosti u  nás násobně nižší při 

velice podobných vstupních cenách surovin, strojů a energií. 
Dále přejeme celému pekařskému oboru zvýšení společenské 
prestiže a ohodnocení. Jsme přesvědčeni, že chléb a pečivo je 
zdraví prospěšné a má v naší výživě nezastupitelné místo již 
od doby prvních zemědělců pěstujících obilí. Ke zvýšení úrovně 
pekáren a cukráren chceme přispívat tím, že budeme navr-
hovat a dodávat vhodné strojní vybavení, postaráme se o servis 
technický a nabídneme i servis technologický na tradiční i nové 
výrobky.“

SKLADOVÁNÍ A PŘÍPRAVA SUROVIN 
HB Technik 

–  moučná sila vnější, vnitřní, big-bagy
– pneudoprava přetlaková, podtlaková
– navažování a dávkování surovin se záznamem historie

MÍSENÍ TĚST
SIGMA 

–  hnětače průmyslové s automa-
tickým vyprazdňováním

–  hnětače s  pevnou i  výjezdnou 
díží, překlapěče

DELTA 
– směšovače a chladiče vody

JAC 
–  výrobníky pšeničných a žitných kvasů

TVAROVÁNÍ CHLEBA
BENIER 

–  děličky těst žitných, pšeničných
–  vykulovače kuželové, protiběžné, 

vyvalovače

TVAROVÁNÍ PEČIVA
TRIMA 

–  děličky 2, 4 a 6řadé, předkynárny, 
kynárny

KASPER 
– rohlíkovače, vyvalovače

JAC – bagetovače

TVAROVÁNÍ JEMNÉHO PEČIVA
RONDO 

–  rozvalovače stolní, stoja-
nové, průmyslové

–  tvarovací linky, řemeslné 
i průmyslové

DOGE 
–  speciální linky – pizza, bagety dle specifi ckých poža-

davků

ANKO 
– tvarovač plněných výrobků

KYNUTÍ, ŘÍZENÉ KYNUTÍ, CHLAZENÍ, MRAŽENÍ
MIWE 

–  stopkynárny GVA, mra-
zicí boxy TLK, šokové 
mrazáky SF

PEKASS 
– chladkynárny

PEČENÍ, SMAŽENÍ
MIWE 

–  pece do obchodů Gusto, 
Econo, Cube, Aero, 
Backcombi

–  pece rotační – Shop in, Roll in, Orbit
– pece etážové – Condo, Electro, Ideal, TE
– pece průběžné

JUFEBA 
–  fritézy stolní, s kynárnou, auto-

matické obracení

DOHOTOVENÍ – KRÁJEČE, BALENÍ
JAC 

–  stolní Pico, stojanové Duro, 
samoobslužné Self, průběžné 
Full, nafukovače sáčků

OSTATNÍ
– čističky plechů, myčky Jeros
– plničky, dávkovače Unifi ller
– pečné plechy, vozíky Anneliese

Oblasti obchodního zaměření společnosti PEKASS s. r. o. 
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produkcí byl nucen investovat do mechanizace výroby 
a implementovat nové technologické směry.

Jako dodavatelského partnera  si majitel Chodské 
pekárny vybral firmu Pekass, jenž je zástupcem špičko-
vého  německého výrobce pekařských technologií firmy 
MIWE, Michael Wenz GmbH z Arnsteinu. Nákup automa-
tické kynárny MIWE GVA pomohl částečně odstranit noční 
práci ve výrobě. Veškerý sortiment jemného pečiva se vyrobí 
přes den a dá se do kynárny. Zde pečivo kyne více než 10 ho-
din. Řízené, pomalé a  dlouhé kynutí dodá výrobkům 
prémiovou kvalitu (čerstvost, barvu, vůni, chuť).    Nad 
ránem se pak pečivo upeče a připraví k expedici zákazní-
kům.

Dalším inovativním přístupem výroby jemného pečiva 
v  automatické kynárně MIWE GVA  je možnost nakynutí 
pečiva pomocí speciálního programu „shop“. Tento program 
umožňuje nakynuté pečivo převézt v přepravních boxech na 
vlastní obchody.  Zde pak dochází na etážové peci MIWE 
Condo s  kamennou deskou  k  pečení přímo před zákaz-
níky. Teplé a voňavé pečivo v prémiové kvalitě dostupné po 
celý den zákazníci vždy ocení.

PEKÁRNA HOSTIVAR
Dnes už je pekárna v pivovaru Hostivar nedílnou sou-

částí celého komplexu Pivovar Hostivar v Praze 10, kde jinde 
než v Hostivaři. Byl založen v roce 2011, první várka byla uva-
řena v únoru 2013 a pivovarská restaurace otevřena na apríla 
téhož roku. Hned v prvním roce po otevření získal Pivovar 
Hostivar ocenění Minipivovar roku 2013. Hostivar je pivo-
varem akcionářským, v tomto případě opravdu akcie vlastní 
přes 90 drobných podílníků, převážně sousedů z nejbližšího 
okolí a jejich kamarádů. Borůvkový koláč pečený v etážové peci MIWE Condo

Ing. Milan Wimmer, ředitel pivovaru, restaurace a pekárny 
Hostivar, s Ing. Miroslavem Malým, obchodním ředitelem 
fi rmy PEKASS s. r. o.

V roce 2015 bylo zřejmé, že kapacita Hostivaru 1 nestačí 
poptávce a akcionáři se rozhodli postavit další minipivovar. 
V dubnu roku 2017 byl otevřen nový provoz, pivovar Hos-
tivar 2.

Shodou okolností v  době výstavby H2 byla uzavřena 
známá Hostivařská pekárna. Bylo nám líto, že v našem okolí 
nebude možné nadále kupovat dobré pečivo, proto jsme se 
rozhodli vybudovat v rámci H2 nejenom pivovar, ale i malou 
řemeslnou pekárnu. Abychom zákazníkům usnadnili nákup, 
přidali jsme drive okénko, kde si může zákazník koupit pivo 
i pečivo s sebou rovnou z auta.

Spojení pivovaru a pekárny se ukázalo jako správný 
krok. Oba tyto výrobky – pivo a chléb – jsou běžnou sou-
částí našich každodenních potřeb. Každý, komu záleží na 
kvalitě jídla a  pití, samozřejmě dá přednost řemeslnému 
pivu nebo kváskovému pečivu pře d masovou velkovýrobou. 
V  době, kdy jsme budovali pekárnu, už naše pivo mělo 
dobré jméno, proto jsme dbali i na kvalitu chleba a ostat-
ního pečiva, aby nám naše dobré jméno zůstalo zachováno. 
Podle reakcí našich zákazníků se nám to daří a množství 
prodaného chleba a pečiva každým rokem roste. Základem 
pekárny jsou kvalitní německé pece firmy MIWE – sázecí 
pec MIWE Condo a  rotační pec na vozík MIWE Roll-
-in. Další zařízení řemeslné pekárny je také od špičkových 
německých výrobců, rozvalovač těsta je od švýcarského 
výrobce Rondo. Firma Pekass dodala celou pekárnu „na 
klíč“.

Redakce

�
Automatická kynárna MIWE GVA 

Výroba koláčů v kynárně MIWE GVA metodou řízeného kynutí

MVDr. Šotola s. r. o.
Akreditovaná laboratoř č. 1086

Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 767 01

Tel./fax: 573 330 281

 Mobil: +420 602 716 658, +420 603 882 871

E-mail: jan_sotola@volny.cz 

GARANCE

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

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

kosmetických výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků 
prostředí,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kamille s. r. o.,

V pláni 11/25, 142 00 Praha 4, CZ

Kontakt: Ing. Pavel Heřmánek

Tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104
kamille.sro@gmail.com

www.kamille-livestock.com

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz
a dovoz živých zvířat.

Společnost má dlouholetou tradici v oboru
a při své obchodní činnosti upřednostňuje spolehlivost 

a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

KONKRÉTNĚ NABÍZÍME:
– výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu, 

– výkup zástavového skotu k výkrmu.

Máme svoje stálé obchodní partnery
a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.

S důvěrou se na nás obraťte!
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Africké muzeum 
Dr. Emila Holuba 

v Holicích
MALÉ SPLNĚNÍ VELKÉHO SNU

Město Holice ve východních Čechách proslavila doma i ve 
světě celá řada holických rodáků. Tím nejslavnějším 

je bezesporu osobnost afrického cestovatele, lékaře a vědce 
Dr. Emila Holuba. Rodné město na svého velikána nikdy ne-
zapomínalo. V roce 1909 je na rodném domě, staré holické 
radnici, instalována pamětní deska od akademického socha-

ře Jana Štursy. V roce 1947, při oslavách 100. výročí Holubo-
va narození, byla slavnostně odhalena na staroholické škole, 
kterou jako žák navštěvoval, pamětní deska. Roku 1949 byla 
instalována na náměstí socha, dílo akademického sochaře 
Jindřicha Soukupa, představující Dr. Emila Holuba v cestov-
ním obleku, ve vysokých botách a s tropickou helmou na hla-
vě, v levé ruce opřené o bok drží zápisník (cestovatelský de-
ník) a u nakročené levé nohy leží kámen, na němž je křovácká 
skalní rytina zobrazující antilopu. A právě tento pomník, pře-
místěný v roce 1956 na nynější místo před holickou poštou, 
se stal jakýmsi symbolem města Holic. 

Cestovatel projíždějící přes naše město směrem na 
Hradec Králové nebo směrem opačným míjí právě tuto sochu 
a věnuje jí alespoň chvilkovou pozornost. Od mnoha návštěv-
níků našeho muzea slýcháme, kolik let už kolem pomníku Dr. 
Emila Holuba jezdí s přáním, dozvědět se o této osobnosti víc. 
A zde se dostáváme k poctě největší, jaké se africkému cestova-
teli v našem městě dostalo. V letošním roce tomu bude již 55 let,
kdy byl slavnostně otevřen Památník Dr. Emila Holuba, 
v roce 2012 přejmenovaný na Africké muzeum Dr. Emila 
Holuba. Ale než se dostaneme k tomuto výročí, ráda bych 
Vám život a dílo afrického cestovatele stručně představila. 

Do rodiny městského lékaře Františka Holuba a  jeho 
ženy Anny se Emilian Karel Jan narodil 7. října 1847. Rodným 
domovem budoucího cestovatele se stala městská radnice, 
která však byla za 2. světové války zničena. Rané dětství prožil 
malý Emilek v domě č. 442, stojícím u královéhradecké silnice. 
Tuto nemovitost Holubovi zakoupili a Dr. Emil Holub ji poz-
ději rodnému městu daroval. Na tomto místě byla roku 1892 
postavena měšťanská škola chlapecká, nyní ZŠ Holubova.

Malý Emil začal v Holicích navštěvovat obecnou školu 
na starých Holicích. Dochovaly se záznamy z knihy cti, kde 
je Emil Holub vyznamenán jako žák velmi pilný. V roce 1857 

Pomník Dr. Emila Holuba – symbol města Holic

za ženu. 22. listopadu 1883 odjíždí Dr. Emil Holub se svojí 
novomanželkou a šesti průvodci na druhou cestu do jižní 
Afriky. 

Jeho cílem je jako první na světě projít Afrikou od 
Kapského Města až na sever do Egypta. Hned po příjezdu 
však výpravu stíhají samé těžkosti. Vysoké clo, byrokracie 
britské koloniální správy, úhyn tažného dobytka. V oblasti 
řeky Zambezi onemocněli všichni členové výpravy malárií. 
Dva z průvodců zemřeli, třetí musel odjet domů. Oslabená 
výprava pokračovala dál na sever, kde byla 2. srpna 1886 
u  vesnice Galulongy napadena kmenem Mašukulumbů. 
V boji umírá další z průvodců, přišli o veškeré zásoby jídla, 
většinu sbírek a deníků. Zbylí členové výpravy si útěkem 
zachraňují holý život. Po čtyřech letech strávených v Africe 
je rozhodnuto o návratu domů.

Dr. Emil Holub se opět věnuje přednáškám, pracuje na 
dvoudílném cestopise „Druhá cesta po Jižní Africe: Z Kap-
ského Města do země Mašukulumbův“. V roce 1891 pořádá 
velmi obsáhlou etnografi ckou výstavu ve Vídni. O rok poz-
ději ji převáží do Prahy. Čítá na 13 000 exponátů. Dr. Emil 
Holub ji chce věnovat Zemskému (dnes Národnímu) muzeu, 
to ji však odmítá. Zklamaný cestovatel své přírodopisné 
a národopisné sbírky rozdává. Ty jsou rozptýleny po celém 
světě. Obdaruje na 586 muzeí, škol a jiných ústavů.

Na přelomu století Dr. Holuba stále více sužují ataky 
malárie a přidávají se další nemoci. Umírá 21. února 1902 ve 
svém vídeňském bytě. Africký cestovatel Dr. Emil Holub sní 
věčný sen o černém kontinentu na čestném místě vídeňského 
Ústředního hřbitova, v blízkosti takových jmen, jako jsou 
W. A. Mozart, J. S. Bach, L. V. Beethoven. Manželka Růžena 
Holubová přežila svého muže o  celých 56 let, zemřela 
28. září 1958. Podruhé se nevdala, až do své smrti připomí-
nala význam a velikost práce svého manžela. Je pochována 
vedle svého muže.

Historii vzniku holického muzea můžeme datovat 
již k první návštěvě slavného cestovatele v rodném městě. 
Koncem listopadu 1880 přijíždí Dr. Holub do Holic před-
nášet, je přijat s  velkou okázalostí, navazuje na stará 
přátelství a od té doby udržuje s představiteli města kore-
spondenci. Do Holic zasílá různé publikace, noviny a  jiné 
tiskoviny seznamující s  jeho badatelskými úspěchy. Neza-
pomíná na školní kabinety. Jednu z velkých zásilek skvěle 
vypreparovaných zvířat provází i dopis, v němž Dr. Emil 
Holub naznačuje, že sbírky jsou věnovány budoucímu měst-
skému muzeu.

Od úmrtí Dr. Emila Holuba se v  Holicích udržovala 
myšlenka založit mu v rodném městě muzeum. Ve třicátých 
letech minulého století měl Studentský spolek snahu vytvořit 

se Holubovi stěhují do Pátku nad Ohří a Emil nastupuje na 
gymnázium, nejprve v Praze, ale svá středoškolská studia 
dokončuje v Žatci. Přírodovědně i archeologicky zajímavý 
kraj v západních Čechách se stal pravým rájem Emilových 
zájmů. S podporou otce se cvičí v přírodovědě, archeologii 
a kreslení. Údajně již v této době touží po dalekých krajích, 
jeho velkým vzorem se stává David Livingston, skotský mi-
sionář, lékař a cestovatel. Na doporučení otce a po vzoru 
svého idolu se rozhoduje pro studia na Lékařské fakultě 
univerzity Karlovy v  Praze, kde v  únoru 1872 promuje 
jako doktor medicíny. Ještě téhož roku se vypravuje na 
svoji první cestu do jižní Afriky. Zpočátku se věnuje 
lékařské praxi v  oblasti Kimberley. Za naspořené peníze 
podniká výzkumné výpravy. Ty byly za jeho první, sedmi-
letý pobyt v Africe celkem tři. Nashromáždil při nich roz-
sáhlý soubor přírodovědných i  etnografických sbírek, 

které postupně odesílá do Prahy příteli a mecenáši Vojtovi 
Náprstkovi. Je prvním, kdo podrobně zakresluje a  poz-
ději i knižně vydává podrobnou mapu Viktoriiných vodo-
pádů. 

V srpnu roku 1879 se vrací zpět do Evropy.
Zde se mu dostává projevů poct a přízně, je již slavným, 

odbornou veřejností uznávaným cestovatelem. Uznání při-
chází i  od slavného anglického přírodovědce Charlese 
Darwina. Hlavním příjmem Dr. Emila Holuba se stává 
přednášková činnost, píše cestopis „Sedm let v jižní Africe“ 
a  pomalu koná přípravy na druhou africkou výpravu. Při 
uskladňování sbírek v Rotundě vídeňského Prátru se sezna-
muje s  Rosou Hoffovou, kterou si 2. listopadu 1883 bere 

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Mapa Viktoriiných vodopádů

Manželé Holubovi
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alespoň pamětní síň v jedné z místností holické radnice. Byly 
zde ukázky z darů, jeho knihy a korespondence. Na konci 
2. světové války však byla radnice vybombardována a zcela 
zničena. V roce 1947 se v Holicích slavilo 100. výročí naro-
zení slavného rodáka. Oslav se zúčastnila i vdova po cesto-
vateli Růžena Holubová. Znovu připomněla přání Dr. Emila 
Holuba vybudovat stálé muzeum. Holičtí občané se začali 
touto myšlenkou opět zabývat a během několika dalších let 
došlo k  mnoha návrhům. Nakonec mu byly vyčleněny tři 
místnosti v budově holické fary, kam byly postupně shro-
mážděny sbírkové předměty z kabinetů místních škol. Další, 
velmi cenné sbírkové předměty, věnovala Holicím krátce 
před svou smrtí právě paní Růžena Holubová. Jednalo se 
o vybavení Holubovy vídeňské pracovny, úmrtní lože ces-
tovatele, pracovní stůl, knihovna a skleník, dále pak mnoho 

předmětů osobní potřeby a také zoologické a etnografi cké 
exponáty. 

V té době již probíhala výstavba Kulturního domu města 
Holic a s ní související výstavní síně dle návrhu architekta Ing. 
Štefana Imricha. V roce 1964 bylo rozhodnuto, že z výstavní 
síně bude zřízen Památník Dr. Emila Holuba – Africké 
muzeum. K tomu přispěla i ochota zoologického oddělení 
Národního muzea doplnit skromné holické sbírky o prepa-
ráty afrických zvířat. Československý státní fi lm věnoval sád-
rové fi guríny černošských domorodců, které byly vytvořeny 
pro natáčení životopisného snímku o Dr. Emilu Holubovi 
„Velké dobrodružství“. Tento fi lm měl premiéru v Holicích 
v roce 1952. 

Velikou zásluhu o zřízení muzea měli tehdejší ředitel 
Kulturního domu pan Miloslav Kment a  vlastivědný pra-
covník a archivář František Ottmar a hlavně holičtí občané, 
kteří se v akci „Z“ na stavbě podíleli. K slavnostnímu ote-
vření muzea došlo 30. dubna 1966. To se stalo vyhledávaným 
cílem našich i  zahraničních turistů. Do tří sálů se poda-
řilo kromě bohatých a unikátních památek na život a dílo 
Dr. Emila Holuba a jeho ženy Růženy soustředit jedinečné 
přírodopisné a národopisné sbírky.

První stálá expozice s menšími obměnami sloužila svým 
návštěvníkům až do roku 2010, kdy město Holice získalo 
fi nanční podporu z Evropské unie na její kompletní rekon-
strukci. Autorem návrhu nového zpracování expozičních 
prostor se stal architekt Ing. David Vávra. Expozice byla zcela 
změněna a obohacena mnoha interaktivními prvky. Došlo 
i ke změně názvu památníku na Africké muzeum Dr. Emila 
Holuba.

Jednopodlažní budova muzea je zcela bezbariérová. 
Po zaplacení, dovoluji si napsat symbolického vstupného, 
odchází návštěvníci do první místnosti věnované dětství 

Africké muzeum Dr. Emila Holuba – vchod muzea

a studiu Dr. Emila Holuba. Zde je promítán krátký životo-
pisný fi lm z dílny Milana Šteindlera, kdy postavu cestovatele 
hraje pan Martin Sitta a manželku Růženku herečka Petra 
Špalková. Celý dokument provází komentář Jana Třísky. 
Na pódium pod promítacím plátnem je umístěn i náš velmi 
vzácný exponát. Jedná se o vycpaninu vyhynulého lva kap-
ského. Nejde jen o vzácný zoologický exponát, na celém světě 
se dochovalo pouze 7 vypreparovaných kůží tohoto druhu, 
ale i o příběh se lvem spojeným.

Na jedné z  výprav africkým vnitrozemím Dr. Emil 
Holub zakoupil párek lvíčat. Slabá samička brzy uhynula, ale 
sameček se těšil dobrému zdraví a brzy z něj vyrostl mladý 
lev. Dostal jméno Princ. Později cestovatel vzpomínal, jak 
Princ ve své kleci vstával, přivinoval ho tlapou k sobě a lásky-
plně svého pána olizoval. Dr. Emil Holub plánoval, že Prince 
vezme s sebou domů. Bohužel v době jeho nepřítomnosti se 
měli o lva starat domorodí ošetřovatelé, ty se šelmy pocho-
pitelně báli a lev po několika dnech pošel. Dr. Holub nechal 
vyčinit jeho kůži a později ve Vídni vypreparovat. Po smrti 
Dr. Emila Holuba se Princ dostal do muzea ve Dvoře Králové, 
odkud si jej půjčil místní fotograf. V období první republiky 
se s ním fotila místní smetánka. V šedesátých letech minu-
lého století byl lev Princ poslán do Holic. Odborník na koč-
kovité šelmy PhDr. Petr Lupták určil v roce 2008 našeho lva 
za vyhynulý druh.

Prohlídka pokračuje v hlavním sále muzea. Prostor je 
rozdělen do pěti kójí znázorňujících různé životní etapy ces-
tovatele – dvě africké cesty, významné výstavy a ocenění, 
pracovnu Dr. Emila Holuba a  salónek jeho ženy Růženy 
Holubové. Dále je zde připomínka následovníků, afric-
kých cestovatelů 20. a 21. století. Jako první je zde Bed-
řich Machulka (1874–1954) zakladatel safari výprav, dále 

Jiří Hanzelka (1920–2003) a  Miroslav Zikmund (1919), 
v  roce 1956 se pánové H + Z  dokonce setkali s  Růženou 
Holubovou při jejich návštěvě ve Vídni. Za mladší cestova-
telskou generaci Dan Přibáň a  jeho „žlutý cirkus“, ti pro-
jeli Afriku v roce 2009, a Vojtěch Hlásný z nedaleké Býště, 
který o  své africké cestě absolvované na motocyklu ČZ 
v roce 2016 napsal knihu „S čezetou po stopách Dr. Emila 
Holuba“.

V poslední třetí místnosti naší expozice je instalována 
africká vesnička, skleněný model Viktoriiných vodopádů 
a scenérie africké savany, kdy lev loví antilopu vranou. To vše 
návštěvník pozoruje za zvuků afrických bubnů, Vídeňského 
valčíku a zvuků denní a noční savany. Pro zvídavé děti jsou 
připraveny tři dotykové obrazovky, jedna s cestovatelskou 
hrou a dvě obrazovky obsahují vědomostní kvízy. Pro menší 
děti jsou připravené hmatové skříňky obsahující africké před-
měty, dětský koutek a venkovní africká vesnička s houpadly 
v podobě afrických zvířátek. Velikostí jsme muzeum malé, 
prohlídka u nás trvá přibližně 60 minut, ale každý návštěvník 
si u nás najde to své. O spokojenosti svědčí pochvalné zápisy 
v naší pamětní knize, za které jsme velmi rádi, je to pro nás 
odměna za naši práci.

Africké muzeum Dr. Emila Holuba je otevřeno sezonně, 
od začátku dubna do konce října denně od pondělí do neděle, 
s polední pauzou. Veškeré informace o nás a našich akcích 
naleznete na webových stránkách muzea www.holubovomu-
zeum.cz a na Facebooku. Budeme se s Vámi všemi těšit na 
viděnou!

za Africké muzeum Dr. Emila Holuba
Petra Hrubanová

�

Pohledy do tří kójí v hlavním sále muzea – Druhá cesta do Afriky, kóje Dr. E. Holuba, kóje Růženy Holubové 

Lev loví antilopu Africká vesnička

Hlavní sál muzea – rok 2012
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Pokud pojedete po dálnici D10, která spojuje Liberec 
s  Prahou, určitě nepřehlédnete výrazný areál Mlýna

Perner na břehu řeky Jizery. Stojí v místech, kde se mouka
mele už od roku 1420. I když se v průběhu staletí měnili
majitelé panství i mlýna, hlavní zásady přetrvaly: úcta k ře-
meslu, nejvyšší kvalita surovin i mouky a efektivní způsob 
mletí. Těchto tří principů se svijanský mlýn drží už od svého
založení, a  proto si mouka našla cestu k  zákazníkům 
i z řad šlechtických rodů Valdštejnů, Šliků nebo Varten-
berků. V těchto dobách se samozřejmě mouka mlela zcela 
odlišným způsobem, než je tomu dnes, ale láska k tomuto 
řemeslu a poctivý přístup k mletí zůstávají ve svijanském 
mlýnu dodnes stejné. A jinak tomu nebude ani v následu-
jících obdobích, protože Mlýn Perner stále sleduje nejmo-
dernější trendy v mlýnské technologii i nejnovější poznat-
ky z oblasti výživy. Díky tomu dodává mouky té nejvyšší 
kvality, ze kterých bude pečivo skvěle chutnat, hezky vo-
nět, a navíc dodá lidskému tělu tolik potřebnou vlákninu 
a další zdraví prospěšné látky.

Mlýn Perner od roku 1992

Nejmodernější mlýn v Česku ale nebylo možné postavit 
ze dne na den. Když v roce 1992 získala rodina Pernerů mlýn ve 
zdecimovaném stavu zpět, bratři Bohumil a Jan Perner věděli, 
že je potřeba mlýn modernizovat. Už v roce 1995 byla proto 
do provozu uvedena nová mlecí technologie. Jedním z nej-
důležitějších momentů v historii moderního mlýna byl rok 

2007, kdy se většinovým vlastníkem 
stal Daniel Perner. Díky bohatým 
zkušenostem a  poznatkům, které 
Daniel Perner získal během pobytů 
v  zahraničních mlýnech ve  Švý-
carsku, Lucembursku a Německu, 
se mlýn stal velmi rychle špičkou ve 
svém oboru. Tomuto růstu předchá-
zela rozsáhlá modernizace a  díky 
tomu dnes mlýn Perner disponuje 
nejmodernějším mlecím zařízením 
od fi rmy Bűhler ze Švýcarska, před-

ního světového výrobce mlýnů. „Jsme hrdí na to, že se nám 
podařilo vybudovat nejmodernější mlýn v České republice s pro-
dukcí více než 150 000 tun ročně, který navíc disponuje v České 
republice unikátní mlecí linkou,“ říká Daniel Perner. Rozvoj se 
ale nezastavil a na základě rostoucích požadavků zákazníků 
byla ve mlýně v roce 2018 spuštěna v České republice naprosto 
unikátní mlecí linka na zpracování celozrnných mouk.

Nejmodernější mlýn ve střední Evropě

A právě unikátnost mlecí linky a benefi ty celozrnných 
Pernerek jsou důvodem, proč si rodinná fi rma ze  Svijan 
vydobyla tak silné postavení na tuzemském trhu. A nejedná 
se jen o  úspěch na tuzemském trhu, o  Pernerky roste 
zájem i v zahraničí, kam se začaly v letošním roce vyvážet. 
Celozrnná Pernerka je mouka umletá do hladka až na 

Nejmodernější technologie mletí v Česku 
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granulaci 160 mikrometrů, a navíc obsahuje všechny části 
zrna včetně obalových a podobalových vrstev. To znamená, 
že má ve srovnání s pšeničnou hladkou moukou významně 
vyšší obsah vlákniny, minerálních látek, vitaminů a  dal-
ších bioaktivních složek, které mají příznivý vliv na zdraví 
spotřebitele. Nízká granulace částic navíc pozitivně ovliv-
ňuje pekařské a senzorické vlastnosti mouky. Proto je tolik 
vyhledávaná a  oblíbená nejen u  velkých průmyslových 
pekáren, ale také u  malospotřebitelů i  rodinných pekař-
ství. 

Pernerka: Pečení s vlákninou 
pro vaše zdraví 

Jak už bylo řečeno výše, celozrnné Pernerky přináší kon-
zumentům celou řadu benefi tů vyplývajících z jejich složení, 
tedy vysokého obsahu vlákniny a dalších látek. Pravidelný 
příjem vlákniny přispívá k udržení normální hladiny choleste-
rolu v krvi a rovnováhy střevní mikrofl óry a ke správné funkci 
střev. Vláknina navíc snižuje tzv. glykemický index výrobků. 
Po konzumaci pečiva s vysokým obsahem vlákniny se tedy 
člověk bude cítit déle sytý a v konečném důsledku sníží svůj 
energetický příjem. Právě přebytek energie je hlavní faktor, 
který vede k rozvoji civilizačních onemocnění, tedy nadváhy, 
obezity a cukrovky 2. typu. Celozrnné Pernerky navíc mají 
nižší poškození škrobových částic, což opět přispívá k niž-
šímu glykemickému indexu.  

Kromě vlákniny obsahují Pernerky i celou řadu dal-
ších zdraví prospěšných látek, jako jsou např. fenolové 
látky, lignany a taniny. V řadě případů se jedná o antioxi-
danty, jejichž působení ještě není zcela objasněno, ale už 
teď existují výzkumy, které spojují pravidelnou konzu-
maci celozrnných žitných či pohankových mouk s prevencí 
vzniku kardiovaskulárních onemocnění, osteoporózy a dal-
ších. U pohankové mouky je ještě potřeba zmínit vysoký 
obsah rutinu, který zvyšuje pružnost cév, reguluje srážli-

vost krve a posiluje imunitní systém. Nutno podotknout, 
že díky velmi nízké granulaci je účinek těchto látek ještě 
umocněn.

Pernerka a technologie

Pro pekárny je důležité, že má mouka díky nízké gra-
nulaci vyšší vaznost vody. Vyšší vaznost mouky je taktéž 
důležitá vlastnost při přípravě kvasů. Unikátní mlecí linka 
dále pozitivně ovlivňuje reologické vlastnosti těst a peká-
renských a  pečivárenských produktů. Těsto se v  porov-
nání se  standardní celozrnnou moukou lépe zpracovává 

a dobře kyne. Proto si mouky Pernerky konzumenti tolik 
oblíbili. Nízká granulace částic se navíc pozitivně pro-
jeví na chuťových vlastnostech pečiva, a pečivo z celozrn-
ných Pernerek je tak chutné a  konzumenti se nemusejí 
obávat pachuti, která se u některých celozrnných výrobků 
může vyskytovat vinou hrubší granulace celozrnných 
mouk.

Kvalitní obilí

Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje výslednou 
kvalitu mouky, je ale bezpochyby kvalita vstupní suroviny. 
Mlýn Perner proto disponuje vlastní laboratoří, kde pečlivě 

sleduje kvalitu dodávaných surovin, a odebírá pouze obilí 
nejvyšší kvality, které splňuje přísné požadavky. V naší labo-
ratoři nechybí přístroje jako alveograf, farinograf, NIR 
analyzátor a  další zařízení, bez kterých by  nebylo možné 
dlouhodobě vyrábět mouku prvotřídních vlastností, pří-
padně připravovat mouku na míru dle požadavků zákaz-
níka. Kvalitu zrn, ze kterých se melou Pernerky, navíc 
také hlídá optický třídič zrn SORTEX. Ten dokáže vyřadit 
každé zrno, které nesplňuje všechny kvalitativní para-
metry. 

Biomouka a udržitelnost

A abychom zajistili, že si výrobky z naší mouky budou 
moci vychutnávat lidé i za dalších 100 let, stále více spolu-
pracujeme se zemědělci, kteří pěstují obilí v souladu s poža-
davky na ekologické zemědělství. V naší nabídce momentálně 
nabízíme čtyři celozrnné Pernerky v biokvalitě – konkrétně 
ze žita, pšenice, špaldy a pohanky. Jsme i součástí iniciativy 
Harmony, která si klade za cíl vyrábět obilí bez využití umě-
lých hnojiv a s minimem pesticidů a zachovat co největší bio-
diverzitu polí. 

Mlynářský chléb

Jak už bylo řečeno výše, celozrnná mouka Per-
nerka je  inovativní produkt, který nemá díky svým výži-
vovým i  technologickým vlastnostem konkurenci. Toho si 
postupně začínají všímat obchodní řetězce i pekárny, které 
začaly  z  celozrnných Pernerek vyvíjet chutné a  zároveň 
zdravé výrobky. Prvním průkopníkem je bezpochyby pekař-
ství Jan Mašek Pekařství, které z celozrnné žitné a pšeničné 
Pernerky vyrábí „superchleby“ s vysokým obsahem vlákniny 
a β-glukanů a s příznivým glykemickým indexem kolem 35. 
Je prokázáno, že konzumace potravin s nízkým glykemickým 
indexem působí preventivně proti rozvoji civilizačních one-
mocnění, např. cukrovky 2. typu. 

A cestou inovací se posléze vydala i společnost Albert, 
která chtěla svým spotřebitelům nabídnout zdravější vari-
anty tradičních výrobků. Důraz byl kladen na  co  nej-
lepší technologické vlastnosti těsta, aby bylo možné chléb 
vyrábět přímo v hypermarketech Albert, a rovněž na chuť 
a  vůni výsledného výrobku, aby se o  zdravý životní styl 
začala zajímat co  největší část spotřebitelů. Po  čtyřech 
měsících vývoje se  podařilo upéct kvasový chléb, který 

díky svým unikátním vlastnostem dostal název „Mlynář-
ský“.

Pernerka je ale úspěšná i v jiných řetězcích, například 
v Lidlu, kde si zákazníci mohou koupit BIO žitný chléb, vyro-
bený z naší BIO celozrnné žitné mouky. 

Výhled do budoucna

Jak ale říká sám Daniel Perner, biochléb je jen první 
vlaštovka, předvoj něčeho mnohem většího. V nejbližších 
dnech totiž Mlýn Perner otevře moderní stánek s pečivem 
v Bedřichově, kde hodlá nabízet své vlastní celozrnné bio-
pečivo, na kterém si budete moct dopřát šunku, kozí sýr 
nebo tuňákovou pomazánku plnou bílkovin a řadu dalších 
dobrot.

Neméně důležitá je nyní pro Mlýn Perner expanze do 
zahraničí. Celozrnnou Pernerku díky jejím unikátním vlast-
nostem ve světě zkrátka chtějí,  a  proto se již brzy objeví 
na pultech v  polských a  britských obchodních řetězcích. 
Anglický trh je pro Pernerku veliká výzva, jelikož se jedná 
o  trh s  velmi přísnými normami. Nicméně díky nejmo-
dernější mlýnské lince nebyl problém těmto požadavkům 
dostát.

Mlýn Perner se pod vedením Daniela Pernera neustále 
posouvá dopředu. Po necelých třiceti letech se svijanský mlýn 
stal výrazným hráčem na tuzemském trhu s moukou a prů-
kopníkem nových trendů nejen v mletí mouky, ale i ve zdravé 
výživě. O správně nastavené cestě a prioritách svědčí i zájem 
o Pernerku na zahraničních trzích, jako je třeba ten polský 
nebo anglický.

Ing. Daniel Koval, 
vedoucí vývoje,

Mlýn Perner Svijany 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
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Řeznicko-uzenářská prodejna roku

Soutěž se koná od 21. 6. 2021. – 3. 9. 2021 
a  je určena všem podnikatelům zabývajícím 
se prodejem masa a/nebo masných výrobků 
konečnému spotřebiteli na území České repub-
liky. Soutěžit se bude ve dvou samostatných 
kategoriích. 

Do první kategorie „Nezávislý trh“ spadají 
provozovatelé s  maximálně pěti prodejnami. 
Tyto prodejny musí mít vlastní samostatný 
vchod pro zákazníky z  veřejného prostranství 
a nesmí být umístěny v obchodním centru ani 
v rámci jiné prodejny.

Do kategorie „Prodejní sítě“ spadají pro-
vozovatelé s více než pěti prodejnami na území 
ČR. Tyto prodejny naopak mohou být umístěny 
v obchodních centrech.

Poplatek za účast v soutěži je stanoven ve 
výši 1000 Kč za každou přihlášenou prodejnu 
v obou kategoriích.

Každý přihlášený účastník obdrží poštou 
od ČSZM propagační materiály, které umístí 
do přihlášené prodejny. Nejpozději do třech 

pracovních dnů od provedení prvního hodno-
cení každý provozovatel obdrží ke každé jím při-
hlášené prodejně profesionálně zpracovanou 
zprávu o výsledcích tohoto hodnocení, které 
provede nezávislá agentura.

Přihlášení prodejen do soutěže není 
podmíněno členstvím jejich provozova-
telů v ČSZM! Přihlášky prodejen do soutěže je 
možné zasílat na ČSZM v termínu do 31. 5. 2021.

Veškeré materiály související s touto soutěží, 
včetně plného znění pravidel a přihlašovacího 
formuláře, jsou k  dispozici na internetových 
stránkách www.cszm.cz.

Nejprve proběhnou dvoukolově krajská 
kola soutěže a  následovat bude celostátní 
finále. Vítězné prodejny budou slavnostně 
vyhlášeny 5. 10. 2021 v  rámci konference 
MEATING 2021 v hotelu Voroněž v Brně. Zde 
budou v  obou kategoriích oceněni vítězové 
krajských kol a prodejny s nejvyšším bodovým 
hodnocením v  dané kategorii získají čestný 

titul Řeznicko-uzenářská prodejna roku 
2021.

Tyto prodejny navíc od partnera soutěže, 
společnosti MARANKO design s. r. o., obdrží 
atraktivní ceny.

Vyhlášeni také budou tzv. „Sympaťáci za 
pultem“, což je doplňkové ocenění pro per-
sonál jedné vybrané prodejny s  nejlepším 
dojmem na hodnotitele a „design prodejny“.

Cílem soutěže je podpořit prodej masa 
a masných výrobků.

Hlavní důraz při hodnocení je kladen na cel-
kovou organizaci a  hygienu prodeje, úroveň 
personálu, šíři a rozmanitost sortimentu, vyba-
vení prodejny a v neposlední řadě dodržování 
platných předpisů.

Provozujete řeznictví a  máte se čím 
pochlubit? Nebojíte se srovnání s konkurencí?

PAK JE TATO SOUTĚŽ URČENA PRÁVĚ VÁM!

Karel Pilčík,
předseda představenstva ČSZM
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Každý, kdo vyrábí saláty a marinované výrobky, stojí před 
velkou výzvou. Pokrmy a výrobky, jako jsou žebra, ma-

rinované steaky, kuřecí křidélka, vepřové maso a lahůdkové 
nebo zeleninové saláty, vyžadují dokonalé zpracování jednot-
livých složek.

To sice snadno zní, ale není tak snadné toho dosáhnout. 
Zvláště důležité je jemné a rovnoměrné míchání, masírování 
a marinování. Jednotlivé komponenty nesmí být během pro-
cesu poškozeny. Nejčastěji se k tomu používají standardní 
masírovací zařízení, nebo se výrobky míchají ručně. Tyto 
metody však často neposkytují uspokojivý výsledek a neod-
povídají současným hygienickým požadavkům. Oba způsoby 
navíc vyžadují enormní množství času. 

Výrobce Maschinenfabrik Seydelmann KG stanovil 
za cíl nabídnout stroj, který míchá a  marinuje produkty 
obzvláště šetrně, intenzivně a rovnoměrně. Dalšími poža-
davky byly krátká doba zpracování, a tím i zvýšená produkti-
vita, nízké personální náklady a fl exibilní možnosti aplikace. 
Stejně jako u všech strojů Seydelmann bylo i tuto novinku 
nutné vyrobit v designu, který splňuje nejvyšší hygienické 
standardy a  vyznačuje se robust ností, provozní odolností 
a jednoduchým ovládáním.

Tyto požadavky vedly ke zkonstruování nového masí-
rovacího a míchacího stroje pro standardní 200 nebo 300lit-
rové vozíky. Standardní vozík naplněný míchanými složkami 
slouží zároveň jako míchací nádoba. Není třeba nakládat 

a vyprazdňovat stroj, jako je tomu u klasických masírovacích 
a míchacích zařízení. To umožňuje rychlé změny produktu 
a minimalizuje jeho ztráty. Standardním vozíkem se najede 
do stroje, kde se zvedne a uzavře vydutým míchacím víkem. 
Poté následuje obousměrná horizontální nebo příčná rotace 
v závislosti na konstrukci stroje. 

Výrobky se jemně a intenzivně míchají v běžném vozíku 
bez míchačky nebo lopatek. V  míchacím víku je umístěn 
míchací kříž, který zajišťuje optimální zpracování. Míchací 
kříž lze přizpůsobit charakteru výrobků. Příkladem je ozu-
bená varianta pro rozbíjení mražených potravin nebo trhané 
vepřové maso. Díky systému rychlé výměny lze míchací kříže 
snadno a bez nářadí vyměnit, což ze stroje dělá fl exibilního 
pomocníka pro každý den.

Mezi další procesy, které lze u tohoto stroje realizovat, 
patří hydratace, rafi nace, potahování, masírování, rozbíjení 
mražených potravin a další. Volitelně je možné míchací stroj 
vybavit vakuovým čerpadlem s  dosahovanými hodnotami 
vakua až 80 %, což umožňuje optimalizované marinování, 
masírování a  míchání masných výrobků. Nejvyšší úroveň 
provozní bezpečnosti zajišťuje ochranný kryt s elektricky jiš-
těnými bezpečnostními dveřmi a bočně umístěnou elektro-
nikou chráněnou proti vlhkosti.

Ovládací jednotka Command 700 umožňuje automa-
tický provoz stroje s ukládáním vytvořených programů. 

MASO-PROFIT s. r. o.  �

Jde se míchat, masírovat a marinovat. 
Seznamte se s VTT 200 X
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 Skvělé grilování 
s novinkami 
od IDC-FOOD

Společnost IDC-FOOD již mnoho let dodává na trh koření,
marinády a  řadu dalších produktů, které usnadňují pří-

pravu masných výrobků na gril a marinovaných polotovarů 
pro maloobchodní prodej. Každoročně rozšiřuje sortiment 
marinád a koření pro přípravu lahodných kulinářských dob-
rot.

Při sestavování nabídky grilovacích směsí a marinád 
vývojáři firmy IDC-FOOD mysleli jak na výrobce masných 
výrobků a polotovarů, tak na konečné spotřebitele.

V sortimentu marinád IDC-FOOD najdete:
●   Suché marinády pro jednoduchou přípravu hotové 

marinády 
●   Hotové vodo-olejové marinády
●   Hotové olejové marinády

Každá z těchto skupin má nějaké výhody, pro které je 
zákazníci a spotřebitelé upřednostňují:

Suché marinády 

Mají dlouhou trvanlivost, jsou vždy dostupné, lze se 
jimi předzásobit a připravit si vždy potřebné množství čer-
stvé vodo-olejové marinády. Lze skladovat při běžných poko-
jových teplotách.

Ze široké palety chutí zmiňuji tyto nejprodávanější:
Gyros – klasická chuť řeckých bylinek ve vyladěné mari-

nádě, výrazná chuť pro všechny milovníky grilovaných vepřo-
vých plátků, nejlépe z krkovičky.

Marináda s  medvědím česnekem – jemná chuť 
a zdravý bonus v podobě lahodné jarní byliny, vhodná nejen 
na masa, ale i k přípravě bylinkového másla, kterým při grilo-
vání lze ochutit steaky či rozpečené bagetky.

Grilovaná žebírka – naprostá klasika s medovou pří-
chutí, vytváří příjemnou krustu a urychluje přípravu žebírek 
na grilu.

Hotové vodo-olejové marinády 

Ideální varianta pro gastro-provozy či menší řeznictví, 
která připravují marinovaná masa pro přímý prodej či konzu-
maci v provozovnách. Tyto marinády jsou snadno použitelné, 
naložená masa krásně zkřehnou a zkrátí dobu grilování. Sou-
časně zůstane maso šťavnaté a je skvěle a stejnoměrně ochu-
cené.

Marinády neobsahují žádné konzervanty, je proto třeba 
je skladovat do 5 °C, a mají kratší dobu trvanlivosti.

Z mnoha druhů zmíním osvědčené „evergreeny“ k pou-
žití na vepřové plátky:

Barbecue, Česneková marináda a  Provensálská 
marináda.

Hotové olejové marinády 

Jsou vhodné pro přímý maloobchodní prodej, mají 
nízké dávkování, lze je skladovat do 20 °C. 

Tento typ marinád upřednostňují i  výrobci masných 
polotovarů pro jejich robustnost při použití, nenáročnost na 
přepravu a skladování a pro širokou paletu chutí.

Pro nadcházející grilovací sezónu jsme vyladili řadu 
marinád, zmiňuji nejoblíbenější:

Knusper – variace zajímavých bylinek v hnědočerveně 
laděné olejové marinádě

Green Herbs – zelené bylinky jemnější chuti
Gyros olejová marináda – jiná variace na oblíbené 

téma, velmi úspěšná kombinace vhodná pro vepřová masa, 
kuřecí plátky, ryby i zeleninu na gril

Tip pro gurmány je naše novinka – marináda Mango 
a chilli. Skvěle doplní například salát s krevetami v marinádě 
a opraženými ořechy, které v našem sortimentu také nalez-
nete.

Další sortiment, který vyrábíme 
a uvádíme na trh

Pro ochucení steaků, salátů 
a  jiných pochoutek zákazníci určitě 
ocení výběr Himálajských solí, které 
jsme pro vás namíchali s  bylinkami. 
Pro ty, kdo se nebojí pikantnější chuti, 
jsme připravili Himalájskou sůl s chilli. 

Nabízíme šest variant ochu-
cené Himálajské soli, kterými můžete 
dochutit nejen maso, ale i  vytvořit 
exkluzivní dresink nebo dip. 

Komu nevyhovují marinády ani 
ochucené soli, může vyšperkovat své lahůdky na gril některou 
z našich kořenicích směsí – ať Na masa a ryby či na Grilo-
vanou zeleninu. Pro snadnou orientaci k použití jsou takto 
směsi nazvány.

Lámete si hlavu s přílohou? I  to jsme za vás vyřešili. 
S námi je vaření hra. Vyberte si jeden z našich ochucených 
kuskusů. Je to skvělá příloha k masům a díky rozmanitosti 
chutí, které nabízíme, se jich nikdy nepřejíte. 

Na bagetky či saláty si můžete udělat dip či pomazánku 
s dokonalou směsí Bylinkové máslo či ze směsi Jogurtový dre-
ssing, které jsou jako řada dalších směsí bez soli a bez glutamátu.

 Tip pro všechny – z našich vodo-olejových marinád lze 
připravit velmi jednoduše dip či studenou omáčku k masu – 
jen smícháním lžíce hotové marinády s kysanou smetanou či 
jogurtem. Úspěch je zaručen.

Za tým IDC-FOOD vám přejeme, aby chvíle, kdy se 
můžete potkávat nad dobrým jídlem v širším kruhu, přibývaly. 

Bližší informace na: www.idc-food.cz a  na e-shopu: 
www.yourbody.cz

Ing. Hana Reuterová,
jednatelka a majitelka IDC-FOOD � 

j

j
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Každá prodejna může mít vlastní e-shop

Prodejna + e-shop = 2x více zákazníků

Trend propojování on-line a off-line světů v posledních ně-
kolika letech významně rostl. V době koronavirové tento 

trend ještě více zesílil.
A nejen pro to byl rok 2020 celkově pro e-commerce výji-

mečný. Podle APEK (Asociace pro elektronickou komerci) 
on-line nákupy v době koronavirové nabraly na obrátkách. 

Meziročně české e-shopy v  roce 2020 rostly o  26 % 
a z maloobchodního podílu si ukrojily už 16 %. Přičemž mezi-
roční nárůst nákupu potravin přes e-shop je úctyhodných 
42 %.

Tedy byť byly v době koronavirové potraviny jako jedny 
z mála obchodů otevřené, i zde nárůst prodejů přes e-shop 
významně posílil. A není se čemu divit, jak vyplývá z prů-
zkumu, 32 % Čechů má obavu z přenosu nemoci právě při 
osobním nákupu na prodejně. 

Ale aby to nevyznělo jen ve prospěch on-line kanálu, 
podle dalšího průzkumu si vyzvednutí v externích výdejnách 
v roce 2020 vybralo jako nejčastější způsob doručení objed-
návky 45,3 % internetových nakupujících. Osobní odběry 
jsou tak dalším významným trendem.

To vše potvrzuje, že oba prodejní kanály se navzájem 
potřebují, a předpoklad je, že tento trend nadále poroste.

V dnešní době plné obav z koronavirové nákazy je nasa-
zení e-shopu pro jakoukoli kamennou prodejnu ideálním 
řešením, které zjednodušuje nakupování a vylepšuje služby 
zákazníkům. 

I přesto některé kamenné obchody stále e-shop nemají, 
a přichází tak o zákazníky. Přitom nasadit e-shop není dnes 
nic složitého.

GS5 e-shop od společnosti Novum Global nabízí ve 
velmi krátké době nasazení plnohodnotného on-line řešení 
pro jakoukoli prodejnu. E-shop může být spojený s konkrétní 
prodejnou, tedy pokud máte více prodejen, můžete mít jeden 
e-shop pro všechny, nebo pro každou prodejnu zvlášť. Každá 
provozovna si může sama určit, s  jakým zbožím chce na 
e-shopu obchodovat. Ne každá provozovna prodává stejné 
zboží, a  proto e-shop umožňuje rozdílnou prezentaci pro 
různé prodejny

Zákazník řetězce si může vybrat v aplikaci konkrétní 
prodejnu, nakoupit místní specialitu. A může se rozhodnout, 

zda si objednávku nechá dovést domů, nebo zda si objed-
návku na své oblíbené prodejně vyzvedne např. cestou 
z práce. Je tak minimalizován kontakt i možnost nákazy.

Kamenný obchod s e-shopem tak může získat dvakrát 
více zákazníků. Jednoduše se napojí na pokladní systém GS5 
a navolí si sestavu položek, které se mají prodávat on-line.

V rámci aplikace může obchodník spravovat veškeré 
číselníky pro e-shop, menu e-shopu, číselník zboží včetně 
všech vlastností internetového prodeje, cenotvorbu a jiné. 

GS5 e-shop je unikátní také tím, že je zaměřený na 
prodej váženého zboží. Nabízí spotřebitelům a obchodníkům 
možnost vybrat u  objednaného zboží způsob zpracování 
(např. statut, kdy si spotřebitel přeje nakrájet salám, nebo 
4 plátky masa na grilování). Obchodník nastaví u zboží vlast-
nost, zdali je možné zboží nakrájet, a případně i naplátkovat. 
Zákazník má možnost na e-shopu u takovéhoto zboží zaškrt-
nout volbu „nakrájet“, případně „na plátky“ s tím, že defi nuje 
počet plátků a případně zapíše do poznámky, jak silné mají 
plátky být. Pokud nezapíše, tak systém počítá s přibližnou 
hmotností plátku defi novanou obchodníkem.

Objednávky z e-shopu jsou automaticky zpracovávány 
v GS5 modulu internetových objednávek a zákazník dostává 
aktuální informace o stavu objednávky.

GS5 e-shop nabízí možnost avizov ání objednávky 
z e-shopu až na pokladně, možnost prodejních akcí pro on-
-line prodej a předpokládá i další navazující služby (on-line 
platby, rozvoz, věrnostní systém v mobilním telefonu a jiné).

Záleží tak na obchodníkovi, jak si e-shop namodeluje 
a jaké další služby nabídne svým zákazníkům. 

Tato konkurenční výhoda dokáže výrazně posílit posta-
vení jakéhokoliv kamenného obchodu.

Novum Global, a. s. 

�

Každá prodejna může mít vlastní e-shop!
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V  Chr. Hansen jsme posledních 145 let pracovali po boku 
výrobců potravin a  přinášeli jsme průlomové inovace 

a nové přístupy, jak řešit dlouhodobé světové výzvy. Do bu-
doucna očekáváme, že se spotřebitelé budou ještě více za-
jímat o  to, co kupují, a  budou hledat potraviny, které jsou 
nejen zdravější, cenově přijatelné a nenáročné na přípravu, 
ale jsou také šetrné k životnímu prostředí. Věříme, že u stále 
více spotřebitelů bude o nákupu potravin rozhodovat jejich 
vnitřní přesvědčení. Na základě těchto faktorů se již ukazu-
je, že spotřebitelé dnes chtějí mít možnost vybrat si alterna-
tivu k živočišným produktům, a předpokládá se, že konkrét-
ně trh s  alternativami masných výrobků poroste v  příštích 
pěti letech v průměrném tempu 5,35 % za rok (Euromoni-
tor 2020).

Nárůst popularity této kategorie výrobků s sebou nese 
vyšší očekávání a požadavky na kvalitu. Spotřebitelé oče-
kávají lepší chuť i  vzhled rostlinných alternativ masných 
výrobků a také požadují, aby byly tyto výrobky zdravější. To 
vede ke zvyšování poptávky po chlazených výrobcích, které 
jsou oproti svým mraženým protějškům vnímány jako čer-
stvější i zdravější. Spotřebitelé také kladou důraz na menší 
množství aditiv. Dlouhý seznam ingrediencí a vysoký obsah 
sodíku mnohých výrobků z této kategorie často vede ke zkla-
mání zákazníků.

Vyvíjející se požadavky trhu motivují výrobce, aby hle-
dali cesty, jak nabídnout spotřebitelům zdravější alternativy 
masných výrobků s důrazem na jejich ekologickou produkci. 
Zejména chlazené produkty mohou představovat náročný úkol, 
a to jak z důvodu krátké doby trvanlivosti v porovnání s výrobky 
mraženými, tak také z hlediska udržení jejich čerstvosti. V Chr. 
Hansen chceme pomoci výrobcům rostlinných alternativ 
dosáhnout v této oblasti té nejvyšší úrovně kvality, ať už jde 
o stávající producenty nebo o ty, kteří se chystají do této oblasti 
teprve vstoupit. Na základě našich znalostí v oblasti techno-
logie potravin a mikrobiologie se snažíme vyvíjet taková řešení, 
díky kterým budou potraviny zdravější, bezpečnější a lahod-
nější. Nyní s  potěšením představujeme kulturu SafePro® 
Flora Ctrl 01, novinku z produktové řady SafePro®, která byla 
navržena speciálně do rostlinných alternativ masa a masných 
výrobků. SafePro® Flora Ctrl 01 obsahuje živé kultury – známé 
také jako „dobré bakterie“ – které udrží výrobky déle čerstvé 
bez nutnosti použití dalších ingrediencí.

S kulturou SafePro® Flora Ctrl 01 jsou nejnovější rost-
linné výrobky na trhu chráněny před znehodnocením pomocí 
starověké metody fermentace. Nežádoucí kontaminující mik-
roorganismy by jinak pro výrobek znamenaly zkázu. Ti zákaz-
níci, kteří si do svých výrobků vyberou kulturu SafePro® 
Flora Ctrl 01, získají spolu s ní následující výhody:

SafePro® Flora Ctrl 01 
pro rostlinné alternativy masných 

výrobků
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SafePro®  
Flora Ctrl 01
Přirozená ochrana pro rostlinné 
alternativy masných výrobků  
a jejich delší čerstvost i trvanlivost

Pro více informací navštivte  
www.chr-hansen.com nebo kontaktujte 
czinfo@chr-hansen.com

Graf:  SafePro® Flora Ctrl 01 a její vliv na ekosystém výrobku na 
začátku a na konci doby trvanlivosti. Kultura SafePro® 
Flora Ctrl 01 se rychle množí od počátečního zaočkování až 
do koncentrace 108 KTJ/g, a zabraňuje tak růstu Listeria 
monocytogenes a dalších nežádoucích mikroorganismů
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Standard
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Kontaminující 
mikroorganismus F
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–     ještě lepší ochranu proti růstu a množení Listeria mono-
cytogenes,

–     delší dobu trvanlivosti pro své výrobky, více času na jejich 
konzumaci pro spotřebitele,

–     nižší potřeba přidávat antimikrobiální látky často s vy-
sokým obsahem sodíku,

–     méně znehodnocených výrobků v důsledku pomnožení 
nežádoucí mikrofl óry, čímž současně vylepší svůj profi l 
udržitelnosti,

–     delší čerstvost a čistou chuť svých výrobků,
–     kultury certifikované pro použití do vegetariánských 

a veganských výrobků,
–     méně aditiv pro čistou etiketu.

„V Chr. Hansen již dlouhou dobu úzce spolupracujeme 
s producenty masa a masných výrobků a s výrobci potravin urče-
ných k přímé spotřebě, kam řadíme uzené ryby, vegetariánské 
pomazánky (např. hummus) a čerstvé saláty. Podporujeme 
jejich podnikání v mnoha různých oblastech, vždy se zamě-
řením na to, co mohou trhu nabídnout,“ říká Zdeněk Čech, 
Business Development Manager pro rostlinné alternativy 
masa. „Naše kultury řady SafePro® pomáhají producentům 
z různých oblastí zvýšit bezpečnost jejich výrobků, ochránit je 
před kontaminací nežádoucími mikroorganismy a současně 
udržet výrobku čerstvost po celou dobu trvanlivosti.“

„Nyní s uvedením kultury SafePro® Flora Ctrl 01 začí-
náme novou kapitolu v oblasti rostlinných alternativ masa,“ 
pokračuje Čech. „Těšíme se na zavedení tohoto nového pro-
duktu a na budování vztahů s výrobci rostlinných alternativ, jež 
mají s výrobci tradičních masných výrobků i s výrobci potravin 
určených k přímé spotřebě mnoho společného, ale současně se 
od této kategorie stále poměrně liší. Doufáme, že díky kultuře 
SafePro® Flora Ctrl 01 bude snadnější vstoupit na tento trh 

a také na něm uspět. Velice rádi pomůžeme výrobcům rostlin-
ných alternativ objevit potenciál ukrytý v síle živých kultur.“

www.chr-hansen.com, 
czinfo@chr-hansen.com

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.  �
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Údržbáři se budou 
tetelit blahem

Ing. VÁCLAV MIŠKOVSKÝ,
Distributor Lubes Engineer

Maier & Korduletsch Maziva 

Majitelé, ředitelé nebo ti, kteří mají na starost správu 
technologií taky, protože to, co nabízíme, určitě pomů-

že strojům i  lidem kolem nich, denně se setkáváme s nářky 
na nedostatek kvalifi kovaných pracovníků a bohužel to pla-
tí pro údržbu a správu majetku možná nejvíc. Jak jistě víme, 
správná údržba je základem k udržení efektivní výroby a k za-
mezení škod jak na technologiích, tak i ztrát z prostojů a z ne-
realizované výroby. Když k  tomu připočteme, že v  potravi-
nářských provozech se pracuje s  unikátními technologiemi 
a strojním vybavením, je tlak na správnou údržbu pochopi-
telný. Poloautomatické a  automatické linky na výrobu řady 
potravin jsou dnes již nutností i u menších výrobců a speciali-
zovaných dodavatelů potravinářského zboží. To všechno při-

náší vyšší požadavky i na kvalitu a včasné zajištění správné 
a odborné údržby, která často začíná i končí správným ma-
záním. V minulých číslech jsem psal o našich výrobcích ur-
čených pro potravinářské provozy a aplikace, tentokrát si do-
volím několik nápadů, jak se vypořádat s praktickými úkoly 
kladenými na aplikace maziv. 

Vedle speciálních olejů a  maziv určených spíš pro 
náplně převodovek, hydraulických systémů, kompresorů 
a podobných zařízení naše společnost Maier & Korduletsch 
Maziva k. s., která je výhradním distributorem olejů a maziv 
ExxonMobil známých pod značkou Mobil, nabízí a  pro-
dává produkty určené právě pro zajištění kvalitní a včasné 
údržby. 

V první řadě jsou to spreje. O výhodách jejich použití 
v běžném provozu se jistě nemusím rozepisovat. A u těch, 
které nabízíme, je jejich unikátnost právě v  tom, že jsou 
určeny pro aplikace v potravinářských provozech. Nabízený 
sortiment je uveden v tabulce č. 1.

Nemusím zdůrazňovat, že všechny uvedené produkty 
splňují předpisy FDA 21 CFR 178.3570 na maziva, u kterých 
může dojít k nechtěnému styku s potravinami a mají regist-
raci NSF H1. K dispozici jsou i technické a bezpečnostní listy 
v češtině.

Výrobek Mobil Konzistence Barva Hnací plyn Obsah (ml)

Grease PTFE 
Spray

pasta bílá propan/butan 500
Zvláště vhodný pro mazání řetězů, vaček, čepů, otevřených převodů a různých mechanismů pra-
cujících v kontaktu s vodou a párou a používaných při výrobě potravin a nápojů a při jejich balení.

Chain Oil 
Spray

kapalina bezbarvá propan butan / CO2 400
Adhesivní a vodě odolné mazivo pro mazání řetězů, lan, vaček, pastorků a ozubených kol, které 
jsou vystaveny vodě nebo páře. Též vhodný pro mazání různých mechanismů vystavených kyselým 
šťávám nebo alkalickým roztokům.

Lube Degreaser 
Spray

kapalina bezbarvá CO2 400
Speciální sprej chránící před zapečením dílů. Určený pro čištění a odmašťování mechanických dílů 
a strojů kontaminovaných olejem, plastickým mazivem, produkty na ochranu proti korozi a jinými 
nečistotami.

Penetrating Oil 
Spray

kapalina bezbarvá CO2 400
Olej proti zadírání dílů zařízení napadených korozí, které jsou používány při výrobě potravin nebo 
nápojů a při jejich balení.

PTFE Spray

kapalina bílá propan/butan 500
Silikonový olej vhodný pro mazání, skluzů, hřídelů, řetězů, vaček zdvihátek, vodítek, ližin, vodících 
lišt, dopravníků a podobných mechanismů. Zvláště vhodný pro mazání ve vlhkém a prašném pro-
středí (mouka, papírový prach apod.), protože zanechává suchý a nelepivý povrch.

Silicone Spray
kapalina bezbarvá propan/butan 400

Vhodný pro mazání válců, skluzů, vodítek, os, vaček, válečků, dopravníků, řemenů apod. Je vhodný 
pro uvolnění plastových a pryžových výlisků a jako mazivo pro díly z plastů a elastomerů.

Tabulka č. 1  Spreje určené pro potravinářské provozy
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X X   X X       X     Mobil SHC Cibus 32 X X X
  X     X X     X   X Mobil SHC Cibus 46 X X X
  X     X X X   X   X Mobil SHC Cibus 68 X X X
  X     X   X       X Mobil SHC Cibus 150 X X X
  X     X   X       X Mobil SHC Cibus 220 X X X
  X     X   X         Mobil SHC Cibus 240 X X X
  X     X   X         Mobil SHC Cibus 320 X X X
  X     X   X X       Mobil SHC Cibus 460 X X X
  X     X   X         Mobil Glygoyle (68, 150) X    
              X       Mobil Glygoyle (220, 320, 460) X    
                  X   Mobil Gargoyle Arctic SHC (224, 228, 230) X    
                  X   Mobil Gargoyle Arctic  SHC 226E X    
    X X               Mobilgrease FM 101 X    
    X X               Mobilgrease FM 222 X    
    X       X X       Mobil SHC Polyrex 005 X X X

Tabulka. č. 2  Aplikace maziv pro potravinářský průmysl značky Mobil

olejem nebo plastickým mazivem Mobil, určenými pro kon-
krétní aplikace, a hlavně schválenými pro potravinářský prů-
mysl. Tedy s produkty, které jsem popsal ve svých předešlých 
článcích. Pokud máte jen vzdálenou myšlenku na to, že byste 
mohli ušetřit problémy se zajištěním včasného a správného 
mazání, neváhejte nás kontaktovat. Rádi poradíme a pomů-
žeme najít konkrétní a optimální řešení. Jistě uděláte radost 
i své údržbě, která místo obíhání provozů s pákovou maz-
nicí bude moci konečně opravit vjezdová vrata nebo vyměnit 
kliku u vás v kanceláři. 

Jen pro připomenutí si dovolím uvést následující 
tabulku možných aplikací maziv pro potravinářský průmysl 
značky Mobil. Třeba by se vám mohla hodit.  

To by bylo pro toto číslo všechno, ale jak jsem již uvedl, 
naše společnost Maier & Korduletsch Maziva k. s. je tu pro 
vás a na našich stránkách www.maierkorduletsch.cz najdete 
kontakty na mě, ale hlavně na naše obchodníky, kteří rádi 
poradí a nabídnou vynikající produkty Mobil.   �

Dalšími produkty, které nabízí naše společnost, jsou 
automatické maznice simalube https://simatec.com/. Jedná 
se o automatické maznice s obsahem od 15 ml po 250 ml 
a s možností nastavení množství aplikovaného maziva od 
1 měsíce do 1 roku. Dodáváme i kompletní sortiment dílů 
pro montáž maznic simalube na jakýkoli stroj nebo zařízení. 
Montáž je nenáročná na úpravy stroje nebo zařízení a nevyža-
duje žádné dodatečné úpravy nebo instalaci držáků nebo kon-
zolí. Kulové nebo jiné maznice se nahradí aplikačními díly 
a propojí pomocí různých fi tinek nebo i hadičkou s automa-
tickou maznicí simalube. Pochopitelně, že existují i kartáčky 
na aplikaci maziva na kluzné plochy nebo řetězy. Nedělám 
si iluze o  tom, že zájemci nenavštíví weby našich konku-
renčních společností, které mají v sortimentu tyto výrobky, 
ale od nás můžete dostat jinou přidanou hodnotu. Jednak 
máme specialisty vyškolené přímo u švýcarského výrobce, 
takže můžeme zákazníkovi sestavit mazací sady přesně podle 
jeho potřeb a pak můžeme dodat maznice plněné mazivy, ať 
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doporucuje
Dana Morávková
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tvarohovy mix od tatry
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Vstup do nového roku ve znamení nového výrobku. Přesně 
takto započala rok 2021 Mlékárna Hlinsko se svým pro-

duktem „Mlsni.si Tvarohový mix“. 
Mlsni.si je spojení polotučného tvarohu Tatra a  čtyř 

lahodných příchutí – jahoda, Pikao, broskev s maracujou, 
borůvka s černým rybízem. 

„Při vývoji dezertu Mlsni.si jsme vsadili na výjimečnou 
chuť našeho tvarohu a na ty nejkvalitnější marmelády s vel-
kými kousky ovoce. Marmelády obsahují více než 30 % ovoce. 
Konkrétně borůvková marmeláda obsahuje 20 % borůvek 
a 10 % černého rybízu, v jahodové marmeládě najdete 50 % 
skutečných jahod a v broskvové 30 % broskví,“ říká specialista 
vývoje Bc. Gabriela Moravcová.

Poslední příchuť snad není nutné ani představovat. 
Jedná se o tradiční Pikao, slazené kondenzované mléko s jedi-
nečným holandským kakaem, jehož výroba ani ingredience 
se nezměnily od roku 1952.

„Spotřebitele jistě potěší, že výrobek Mlsni.si je plný bíl-
kovin. Bílkoviny samy o sobě tvoří více než 20 % energetické 
hodnoty výrobku. Je známo, že přispívají k růstu a udržení 
svalové hmoty a k udržení normálního stavu kostí. Značka 
Tatra se snaží být symbolem kvality, proto i při rozšiřování 

Smlsněte si 
s Tatrou na Mlsni.si

našeho portfolia a při vývoji nových produktů se této strategie 
držíme,“ doplňuje manažerka jakosti Ing. Jitka Chrbolková.

Tvarohový mix Mlsni.si se vyrábí do dvoukomorových 
kelímků s gramáží 133 g a již nyní ho můžete najít na prodej-
nách Billa, Globus, Kaufl and, Lidl, Penny, Coop, Hruška, CBA, 
JIP nebo v distribučních systémech Accom, KBJ a dalších. 

S novým produktem přichází 
i nová televizní kampaň

Mlékárna Hlinsko již v minulosti oslovila diváky něko-
lika velmi povedenými televizními kampaněmi, které připo-
mínaly zákazníkům tradiční produkty značky Tatra. Ať už 
se jednalo o legendární pochoutky Jesenka, Piknik, Pikao, 
o trvanlivé mléko nebo cukrářkami oblíbené Salko.

Nový spot je výjimečný tím, že se spoluprací souhlasila 
česká herečka Dana Morávková. Paní Morávková zde hraje 
sebe samu při natáčení reklamního spotu na tvarohový mix 
Mlsni.si od Tatry. 

„I přes současnou nepříznivou situaci dopadlo natáčení 
skvěle a doufáme, že se reklama bude lidem líbit. Především 
ale věříme, že až si zákazníci produkt koupí, bude jim chutnat 
a budou se k němu dále vracet,“ říká manažerka marketingu 
Bc. Kristýna Šibalová.

Na televizních programech Nova Group, Prima Group 
a TV Barrandov můžete reklamu vídat od poloviny března.

Vývojový a marketingový tým Mlékárny Hlinsko usi-
lovně pracuje na dalších nových projektech a určitě se bude 
na co se těšit.

Do té doby 
– MLSNI.SI TVAROHOVÝ MIX OD TATRY. 

 Mlékárna Hlinsko, a. s.

 �

VYHLAŠUJÍ 13. ROČNÍK SOUTĚŽE 
Dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA 2021

a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2021

www.ceskachutovka.cz

Soutěž probíhá pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

O D B O R N Ý  P A T R O N :

Pavel Matějka, rektor VŠCHT

Z Á Š T I T A  R E S O R T U :

Miroslav Toman, ministr zemědělství

                     G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                            P A R T N E Ř I  S O U T Ě Ž E :

M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I :
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I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

 
 
 

 

 výrazné 

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
„Dobrý tuzemský 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

 
 

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

16. září 2021
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky 
soutěže

Přihlašovatel
Firma, adresa:   .................................................................................................................................................................................................................................

Kontaktní osoba, mobil, e-mail:    ..............................................................................................................................................................................................

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

IČO:  ................................................................................................................  www:   ....................................................................................................................

případně písemně vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:

Sympex Group, s. r. o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3

do 16. září 2021
� registrační poplatek: 4 000 Kč (bez DPH)

�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)

�  + poplatek za každý výrobek v soutěži 

Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH)

Na základě zaslané přihlášky obdržíte zálohovou fakturu, 

kterou uhraďte obratem na účet číslo:

2700214690/2010

Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2000 g bude přijímáno 
dne 22. září 2021 od 8.00 do 16.00 hod., pekařské a cukrář-
ské výrobky až 23. září 2021 od 7.00 do 8.30 hod. na adrese: 
VOŠ, SPŠ a SOŠ, Podskalská 10, Praha 2. Výrobky se předávají ve 
3. patře v  laboratoři č. 317. Podrobnosti a  upřesnění dodání 
zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.

Potvrzujeme, že přihlášený výrobek je od českého výrobce 
a je vyroben v ČR.

Jméno a podpis oprávněné osoby, razítko firmy:

Datum, místo:     ..........................................................................................

NÁZEV PŘIHLÁŠENÉHO VÝROBKU A KATEGORIE

Elektronickou on-line přihlášku najdete na www.ceskachutovka.cz

Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve svém § 9b stanovuje 
pojem „česká potravina“ s podmínkami % obsahu surovin 
původu z  České republiky. Pokud nesplňuje výrobek 
oceněný diplomem Česká chuťovka podmínky pro 
možnost označení „česká potravina“, protože obsahuje 
vyšší podíl nečeských surovin, bude možné využívat logo 
„Naše chuťovka“, například pro značení na obalu výrobku. 
Toto opatření přijali pořadatelé soutěže jako přechodné 
a  bude přesně stanoveno v  licenční smlouvě uzavřené 
s jednotlivými účastníky soutěže Česká chuťovka 2021.

Logo „Naše chuťovka“
– DOPLNĚK K SOUTĚŽI ČESKÁ CHUŤOVKA

Výrobek Charakteristika

1
Česká chuťovka    Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

2
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

3
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

4
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

5
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

6
Česká chuťovka Dětská chuťovka                    Číslo kategorie                         Tepelná úprava:   ANO                   NE

Přihláška výrobků 
do soutěže 

Česká chuťovka 2021
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JaGa, spol. s r. o.

Na Hlavní 166

182 00 Praha 8-Březiněves

tel.: +420 283 910 228–9 

fax: +420 283 910 230

e-mail: obchod@jaga-cr.cz

www.jaga-cr.cz

JaGa Bratislava, s. r. o.

Ružová dolina 6

821 08 Bratislava

tel.: +421 250 221 476

fax: +421 250 221 476

e-mail: jaga@cdicon.sk

www.jaga-sr.sk

Jediný distributor sortimentu označovacích zařízení značky Videojet v ČR a SR

DODÁVÁME
  Ink-jet tiskárny

Systém CIJ – výška znaků 2–10 mm, až pětiřádkový režim

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

  Ink-jet tiskárny s vysokým rozlišením 

  Termotransferové tiskárny pro přímý tisk na obalové materiály

  Termotransferové tiskárny stolní

  Etiketovací stroje s integrovanou termotransferovou tiskárnou

  Aplikátory samolepicích etiket

  Průmyslové lasery

30

1991 – 2021
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Putování za sýry
O „SÝRECH“ 

PRO HODNĚ SILNÉ ŽALUDKY

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

V další kapitole seriálu „Putování za sýry“ se budu zabývat 
trošku choulostivou záležitostí, na kterou jsem některými 

čtenáři často dotazován, a  stejně tak mými návštěvníky 
pořádaných večerů spojených s ochutnávkami sýrů. Jedná se 
o téma výroby a zrání sýrů s červy, ale já bych k tomu přidal 
ještě také zrání sýrů se sýrovými roztoči. Popravdě řečeno 
pro mě samotného je toto téma trochu „odpudivé“, a nechtěl 
jsem se tudíž k  němu dříve vyjadřovat, nicméně dotazů 
z veřejnosti přibývá, a tak jsem se rozhodl, že k němu alespoň 
něco málo napíši. Se sýry, které zrají na základě pomnožení 
larev mouchy Sýrohlodky drobné jsem se, myslím pro mě na-
štěstí, nikdy nesetkal, zato zrání sýrů pod roztoči jsem měl 
možnost poznat, a  dokonce jsem si dodal odvahu, abych 
malé sousto takového sýra pozřel. No, co k  tomu říci, bylo 
to překvapivé, ale jednou mi to myslím stačilo… Ale pojďme 
tedy začít od začátku, tedy od těch červů.

Sýr Casu Marzu

O tom, že jsou Italové národem gurmánů, určitě není 
pochyb. Pochutnávají si na skvělých těstovinách, rizotech, 

středomořské rybí a  zeleninové kuchyni, lanýžích, skvěle 
připravených masech a uzeninách a samozřejmě na sýrech. 
Jenom těch „chráněných“ mají dnes již 55, ale pak je tu 
celá řada skvělých regionálních specialit. Temperamentnost 
některých italských gurmánů však nezná mezí – jak jinak si 
vysvětlit, že jsou mezi nimi i tací, kteří doslova obdivují sar-
dinský „sýr“ Casu Marzu, který se hemží stovkami malých, 
docela odporných živých červů. A všimněte si, prosím, že 
jsem slovo sýr napsal v tomto případě raději do uvozovek. 
A nejenom, že už napohled „není, o co stát“, protože „sýr“ 
vypadá, jako že ho už někdo jedl, protože je viditelně natrá-
vený, navíc k tomu i nepříjemně zapáchá.

Kdy se tento „výrobek“ začal vlastně prvně vyrábět, už 
není přesně známo, ale na Sardinii mu připisují starobylý 
původ a připravují ho zde již drahnou řádku let, a navíc o jeho 
zachování srdnatě bojují s Evropskou unií, která produkt již 
dávno zakázala. 

Pro přípravu tohoto „formaggio proibito“, tedy zakáza-
ného sýra Casu Marzu, se vychází z tradičního sardinského 
ovčího sýra Pecorino sardo, u kterého se úmyslně a podstatně 
prodlouží doba a způsob zrání. Někdy se používá také sýr 
Fiore Sardo (Sardinský květ), který je ale opět jedním z regio-
nálních pecorin. Sýr je zvláštní tím, že je záměrně infi kovaný 

larvami mouchy Sýrohlodky drobné (Piophila casei). Uve-
dený druh mouchy naklade do sýrového bochníku tisíce 
vajíček, ze kterých se posléze líhnou larvy. Ty jsou dlouhé 
v průměru asi 8 milimetrů a s velkou vervou se ihned pustí do 
požírání sýrové hmoty, a to tak, že jejich vlastní trávicí trakt 
napomáhá rozkladu tuků a jejich natrávené výměšky „oži-
vují“ a zjemňují konzistenci původního sýra, jehož hmota se 
stává hladkou, krémovou a protkanou četnými dutinkami. 
V sýru tak doslova probíhá urychlené sekundární zrání, které 
není časově omezeno, ale trvá obvykle od dvou do třech 
měsíců, než aktivita larev ustane.

Lidé pochutnávající si na Casu Marzu již vědí, kdy se 
mají do své „lahůdky“ pustit. Když sýr zakrojí ještě v době 
aktivity larev, je sýrová hmota doslova v pohybu, vlastně se 
v ní pohybují, ale také vysoko vyskakují až osmimilimetroví 
červi. Ty se totiž obvykle ze sýrové hmoty nevytahují a je jen 
na vás, abyste si před nimi při ukusování kryli obličej, protože 
červíci jsou schopni v touze po čerstvém vzduchu vyskočit až 
do výšky patnácti centimetrů! Na druhou stranu tělíčka larev 

jsou zcela „naplněná“ sýrem, takže prý není důvod se jich při 
hostině zříkat. Pokud se však již červi nehýbají, je potřeba 
počítat s tím, že sýrová hmota už bude vysoce toxická, a tedy 
zdraví nebezpečná.

K sýru natrávenému tančícími červy se obvykle přiku-
suje speciální sardinský chléb Pane carasau a vše se zapíjí 
sklenkou místního těžkého červeného vína Cannonau. 
Místní znalci vám prý při ochutnávce radí, že se nesmíte ani 
na moment zapomenout soustředit a sýrové sousto pečlivě 
žvýkat. Problém je právě v oněch larvách, které jsou uvyklé 
na prostředí s minimálním množstvím kyslíku a mají stále 
vynikající apetit. Když je tedy nerozkoušete a pozřete celé, 
mohou se následně uchytit ve vašich střevech a pustit se i zde 
„do práce“. Krvavé průjmy nebo zvracení jsou prý jen těmi 
menšími z komplikací, které mohou z neopatrné konzumace 
sýra Casu marzu plynout. Nešikovní strávníci často končí 
v nemocnici, kde jim často nepomůže ani „vypumpovaný“ 
žaludek. Jisté ale je, že zatím není znám případ, že by člověk 
po konzumaci Casu marzu zemřel.

Pro zvědavce, kteří chtějí ochutnat vše, znamená tedy 
konzumace Casu marzu velký díl odvahy a osobního sebeza-
pření, nicméně, jak říká klasik, „proti gustu, žádný dišputát“. 
Já jsem si ale jistý, že toto bych opravdu nedal.

Když se před lety Evropská unie vůči Casu marzu ostře 
ohradila a v rámci nejrůznějších zákazů ho postavila mimo 
zákon, narazila nejdříve na vládu tehdejšího premiéra Ber-
lusconiho, která sýr obhajovala s  tím, že nelze jednoduše 
zakázat staletý kulturní majetek na Sardinii.

Po vydání zákazu se sýr podle hesla „zakázané ovoce 
nejlépe chutná“ stal najednou ještě populárnějším a vyhle-
dávanějším, a dokonce se rozšířil i do jiných oblastí Itálie 
a vznikly další divoké varianty jako Formaggio marcio, Casu 
modde, Casu cundhídu či na Korsice Casgiu merzu. Po určité 
době Evropská unie ustoupila: pokud se prý Italům podaří 
zajistit chov „čisté mouchy domácí“, který bude pod kont-
rolou, mohl by být sýr snad povolen.

Na Sardinii považují místní lidé tento sýr i za účinné 
afrodiziakum a zákazy nesou velice nelibě. 

Uvádění sýra na trh nebo jeho podávání v restauracích 
je jak na Sardinii, tak v celé Itálii tedy nezákonné a seženete 
ho pouze na „černém trhu“ pro domácí soukromou spotřebu. 
Takže otázka, kolik sýr stojí, není vůbec namístě, ale ten, kdo 
po něm touží, bude ochoten si za něj zřejmě připlatit. Na 
internetu jsem našel „nabídky“ od 20 eur/kg až po 100 USD 
za libru. Tento zákaz platí v Itálii již od roku 1962, Evropská 
unie svůj zákaz potvrdila teprve v roce 2002. Otázkou však 
zůstává, co bude dál a zda se dnes při zavádění tzv. Novel Food 
(nových potravin) a povolování konzumace jedlého hmyzu 
přesto do budoucna něco nezmění.

Potravin zakázaných Evropskou unií je hodně, ale vět-
šinou se omezení týkají názvu, nikoliv pokrmu samotného. 
V případě sýra Casu marzu se však jedná o výrobek. Je to 
proto, že se podle současné legislativy jedná o  potravinu 
napadenou parazity, tedy o rizikovou potravinu „nevhodnou 
k lidské spotřebě… v důsledku hniloby, znehodnocení nebo roz-
kladu “, jak stanoví čl. 14 nařízení 178/2002, a proto je uvá-
dění na trh zakázáno.

Pravdou ale je, že v případě Casu Marzu je však pří-
tomnost larev požadovaným prvkem ve výrobním procesu, 
a proto nejde o selhání těch, kteří sýr produkují, ani o zamo-
ření spojené s nedostatečnou ochranou výrobku. Regulační 
mezera, jak se zdá, nachází určitou potenciální podporu 
v nařízení (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách. Potra-
viny založené na jedlém hmyzu nebo z něj sestávající spadají 
do defi nice „nové potraviny “ podle čl. 3 odst. 1 písm. 2, nebo 
jsou to „potraviny skládající se ze zvířat nebo jejich částí nebo 

z nich získané, s výjimkou zvířat získaných tradičními šlech-
titelskými postupy používanými k výrobě potravin v Unii před 
15. květnem 1997, pokud tyto potraviny získané z těchto zvířat 
byly v minulosti bezpečně použity jako potraviny v Unii “. V EU 
sice již existují některé členské státy, které umožňují uvádět na 
trh potraviny založené na jedlých hmyzech nebo z nich sestá-
vající, jako je např. Dánsko, Belgie, Holandsko, Rakousko 
a Spojené království, nicméně se to dosud netýkalo Itálie, kde 
nebyl pro použití v potravinách povolen žádný druh hmyzu.

Výrobci „nových potravin“ musí za účelem uvedení 
nové potraviny na trh v EU podat žádost přímo u Evropské 
komise doplněnou o vědecké údaje na podporu posouzení 
bezpečnosti nové potraviny, které provádí EFSA (Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin).  Pokud je  nová potravina
povolena,  je zapsána do unijního seznamu spolu se všemi 
předpokládanými zvláštnostmi, včetně požadavků na 
označování produktu určeného pro konečného spotřebitele.

Díky zavedení této nové regulace potravin by tedy mohlo 
být možné znovu otevřít záležitost sýra Casu Marzu a před-
ložit spolehlivá fakta o tvorbě larev Sýrohlodky drobné cho-
vané ve sterilním prostředí (laboratoři) a jejím následném 
využití při výrobě tohoto specifi ckého sýra. Bude ale také 
nutné prověřit zdokonalení technik chovu mouchy a vyvrátit 
rizika náhodného požití larev konzumenty a vyloučení pří-
tomnosti zbytkových larev v  produktu. O  tom, zda se to 
podaří, ale přesvědčený nejsem.

Milbenkäse – sýry s roztoči

V  živočišné říši existují ještě další živočichové, kteří 
mohou být záměrně využíváni pro výrobu, resp. pro zrání 
sýrů. Kromě červů jsou to sýroví roztoči, kteří představují 
zřejmě o něco významnější postup při zrání sýrů, nežli je to 
v případě sardinských červů. Jakousi tupou a zatuchlou vůni 
roztočů pozná v Rakousku, Švýcarsku, Francii či Německu 
každý zkušený sýrař nebo afinér. Příkladem může být 
německý Milbenkäse, případně někdy i francouzský Mimo-
lette, které se připravují právě za pomoci sýrových  roz-
točů.

Začnu ale nejdříve jednou mojí osobní zkušeností. Když 
jsem v roce 2019 navštívil v Alpách na rakousko-německém 
pomezí krásnou sýrárnu pana Herberta Planggera „Plan-
gger´s Felsenkeller Käse“ a procházel jsem jeho zrací sklep 
uměle vybudovaný ve skalní jeskyni, spatřil jsem najednou 
v jednom rohu regál s velmi podivnými sýry. V ten moment 
jsem si vzpomněl na mého profesora na škole Jiřího Dole-
žálka, který nám studentům říkal, abychom se vyvarovali ve 
sklepě toho, že by nám snad sýroví roztoči napadli sýry, to 
by byla doslova pohroma. A jak jsem si matně na popis této 
vady vzpomněl a současně jsem u inkriminovaného sýra ucítil 
podezřelý zápach, zeptal jsem se opatrně mého hostitele ing. 
Brunnera, co že to na tom regálu zraje za sýry. 

Odpověď byla rychlá a jasná: „Milbenkäse, doch. Das 
können Sie nicht?“ (Roztočové sýry, to neznáte?). V  ten 
moment jsem nevěřil vlastním očím! K tomu pan Brunner 
ihned dodal: „To je veliká specialita, nechcete ochutnat? 
Nebojte se toho!“ Popravdě řečeno jsem neměl odvahu 
odmítnout, a tak jsem váhavě přikývl. Sýrař přinesl sýrařský 
nebozez a ze sýra vyvrtal asi osm centimetrů dlouhý vzorek 
a nabídnul mi ho. Velmi nedůvěřivě jsem opravdu jen malý 
kousek drobivé sýrové hmoty vložil do úst a  rázem ucítil 
velmi výraznou, silně kořeněnou chuť s mírně nahořklým 
dozníváním. Vůně sýra byla lehce amoniakální. Celkový 
dojem byl sice velmi zvláštní, ale určitě ne odpudivý, skoro 
by se dalo říci, že překvapivě dobrý. Polotvrdý horský sýr byl 
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totiž povrchově „afi nován“ roztočovou směsí. Tato malá „zví-
řátka“ z rodu pavoukovců o velikosti 80 μm–1 mm produkují 
ve svých slinách speciální enzymy, které jsou zodpovědné za 
zrání sýra. Sýr pod nimi zraje 3 až 12 měsíců. 

Má ochutnávka tedy byla překvapivá, nicméně i tak si 
myslím, že jednou v životě mi tato zkušenost stačila a že pro 
příště raději zůstanu u „tradičních sýrů“, kterými nic nehýbe. 

Když jsem si totiž pozorně daný sýr prohlížel, jasně jsem viděl 
v povrchové kůrce pohyb mikroskopických mikroorganismů, 
které sice nebyly jako osmimilimetroví červi v Casu Marzu, 
ale přesto sýrová hmota byla na můj vkus až příliš živá.

Sýroví roztoči vlastně působí jako neviditelní afi néři 
sýrů a na povrchu sýrů odvádějí hodně práce: doslova kar-
táčují a provzdušňují kůru sýra a částečně i sýrové těsto tím, 
že v nich vytvářejí mikroskopické průduchy. Tento způsob 
zrání se dodnes používá v některých klášterních sýrárnách 
ve Francii, zejména při zrání francouzské sýrové koule, jejíž 
sýrové těsto je barvené karotenem, s názvem Mimolette. Uve-
dený sýr byl rovněž exportován z Francie do USA, kde však 
v roce 2013 zablokoval jeho dovoz americký úřad Food and 
Drug Administration právě kvůli přítomnosti živých roztočů 
a hnilobné látky na povrchu, která podle úřadu není vhodná 
ke spotřebě. Zákaz však vyvolal mezi spotřebiteli rozruch, 
v  New Yorku se vytvořila dokonce facebooková skupina 
a  restaurace odebírající tento sýr povzbuzovaly uživatele 
internetu k dalším protestům. Věci se dokonce chopilo minis-
terstvo zemědělství, které řeklo, že americká norma neumož-
ňuje více než 6 roztočů na čtvereční palec (1 palec = 2,5 cm),
což vedlo k tomu, aby o této podmínce američtí dovozci sýra 

jednali s jeho francouzskými výrobci. Naplnit podmínku se 
však nepodařilo, protože na uvedeném povrchu je v sýrech 
běžně od 30 do 3000 mikroskopických roztočů. V  jakém 
stavu je tato záležitost dnes, se mi zatím nepodařilo ověřit.

Některé postupy doporučují, aby byly sýry po ukon-
čeném zrání zchlazeny na teplotu 1 °C, která roztoče usmrtí, 
a poté aby byly sýry ještě před prodejem okartáčovány nebo 
oškrabány.

Ve francouzské oblasti Auvergne v městečku Le Puy-en-
-Velay se vyrábí ze syrového kravského mléka další roztočový 
sýr s použitím roztoče Acarus siro. Místní jej nazývají Acariens 
či Artison nebo Artisou, což doslova znamená řemeslný sýr. 
I zde roztoči nasazení do sýra provzdušňují jeho kůru a sýrové 
hmotě dodávají nenapodobitelnou  kyselou  chuť,  kterou 
nadšenci zbožňují.

Ve Švýcarsku, v oblasti Berner Oberland, existuje další 
varianta sýra s roztoči, Cironé. Sýr nejprve zraje v pískov-
covém sklepě dva roky a poté ještě jeden rok ve speciálním 
sklepě s  roztoči. Roztoči se poté ale neodstraňují nízkou 
teplotou, nýbrž se doslova utopí v  lázni se slanou vodou. 
Následné otírání kůry lněným olejem brání ještě jejímu vysy-
chání.

V německé spolkové zemi Sasko-Anthaltsko je známý 
další zajímavý sýr, který se jmenuje Würchwitzer Milbenkäse. 
Zdejší ho pokládají za světový unikát a říkají o něm, že je to 
prý „nejživější“ sýr světa. Sýr má velmi dlouhou historii, pro-
tože se jeho výroba v regionu Burgenlandkreis připomíná 
již více než pět set let. Dnes ho vyrábí ve vesnici Würchwitz, 
která je součástí města Zeitz. Již od středověku byly v této 
oblasti vesnice a farmy známé výrobou sýra s roztoči, kterou 
zakázala po 2. světové válce na základě tehdejšího zákona 
o potravinách až socialistická vláda bývalé NDR. S pádem 
Berlínské zdi se to ale opět změnilo, zákazy padly a místní 
podnikatel pan Helmut Pöschel starověkou tradici výroby 
roztočového sýra oživil. Sýr dnes vyrábí zcela legálně ve své 
„továrně“ nazvané Würchwitzer Milbenkäse Manufaktur, 
Schmelzer & Pöschel GbR.

Při výrobě je zde využíván kmen roztoče Tyrophagus 
casei, resp. Tyroglyphus casei, kterého pan Pöschel získal od 
své matky a pro výrobu použil starý recept své prababičky.

Používaný pavoukovec má velikost asi 0,3–0,5 mili-
metru, osm nohou, ale takto je ho pouze možné vidět pod 
mikroskopem. Obvykle v jedné skupince žije okolo 50 000 těch-

to drobných tvorů, kteří se plazí a pod mikroskopem vypadají 
poměrně nebezpečně, o  čemž se přesvědčují návštěvníci 
manufaktury, která provozuje také muzeum tohoto 
zajímavého sýra.

Výroba probíhá manufakturně, ručně a vychází se při 
ní z odtučněného tvarohu získaného z kravského mléka, lze 
ale použít i tvaroh z mléka koz či ovcí. A pak tu je už zmíněný 
roztoč Tyrophagus casei. Tvaroh ale musí být vždy v kvalitě 
bio, protože „vybíravým“ roztočům prý ten z konvenčního 
mléka vůbec nechutná. Tvaroh se promísí s  kmínem, solí 
a sušeným bezovým květem a ze získané tvarohové směsi 
se vytvarují malé ruličky a hruštičky velikosti palce, které 
se nechají oschnout. Tvarohovina však nesmí být ani příliš 
suchá, protože tu by roztoči nerozkousali, ale ani příliš krátká 
a vlhká, na kterou by se roztoči zase lepili. Pro zdejší sýraře 
je to již otázka zkušenosti a správného načasování, ve kterém 
okamžiku je třeba na sýry nasadit roztoče. 

Vše pak probíhá ve speciálních bedničkách na sýr 
z neošetřeného dřeva, ve kterých je tma, teplota okolo 15 °C 
a vzdušná vlhkost téměř 100 %. Teplotní a vlhkostní pod-
mínky jsou v průběhu zrání monitorovány. V každé bedně 
může být okolo 250 milionů roztočů. Když se bedny otevřou, 
zavane štiplavý, amoniakální, lehce citrónový a silně zemitý 
zápach. Tvarohovitá hmota se hnědě zbarvila a vypadá tak 
trochu jako nerafi novaný hnědý cukr. V  tomto biotopu se 
roztoči samozřejmě dále rozmnožují, kladou hromady vajec 
a doslova výbušně se množí, ale současně tu funguje i kani-
balismus, kdy se roztoči navzájem požírají.

Ve správném momentě pak již miliony těchto osmino-
hých příšerek začnou pojídat tvaroh, fermentovat ho, a tak 
tvarohové syrečky vlastně prozrávají od povrchu dovnitř. Celý 
proces trvá asi tři měsíce. Bedny se syrečky i roztoči se větrají, 
provzdušňují, přidává se také žitná mouka, a to proto, aby se 
roztoči nepřejídali pouze sýra. Ke konci „zrací doby“ zůstane 
ke konzumaci sýra pouze asi poloviční množství původní 
sýrové hmoty.

I  v  případě těchto roztočových sýrů může existovat 
několik stupňů zralosti. Nejběžnější jsou tříměsíční sýry, 
které mají světle hnědý povrch a uvnitř měkké bělavé tvaro-
hové těsto. Sýry v době zralosti šesti měsíců jsou již v hmotě 
pevnější a těsto je naoranžovělé, a roční sýry jsou již poměrně 
tvrdé, povrch je doslova černý a chuť je výrazně intenzivní 
a čpavá.

Je potřeba říci, že při konzumaci zralého sýra jsou 
roztoči stále naživu a zákazníci je jedí společně se sýrovou 
hmotou. Manufakturu ve Würchwitzeru ročně navštěvuje 
mnoho turistů z celého světa, včetně „zákazníků“ z Ruska, 
Japonska a USA, a i když nejprve odvahu k ochutnání nemají, 

stejně nakonec všichni sýr zkusí a pak se nechávají slyšet, jak 
byl sýr prý zvláštní, ale mimořádně dobrý. Někteří dokonce 
tvrdí, že konzumace sýra by měla pomoci proti alergii na 
roztoče z domácího prachu či stimulovat trávení a co také, 
inspirovat lásku. Zejména ve středověku si znalci totiž cenili 
roztočové sýry jako chutné afrodiziakum. 

Sýr z Würchwitzu se dnes servíruje 
na chlebu, který by neměl být příliš čer-
stvý, měl by být namazán máslem a pak 
pokladen plátky sýra. Je dobré ho ještě 
dozdobit zelenou petrželkou, a  hlavně 
zapít sklenicí piva nebo vína, ale skvěle 
se prý také hodí šálek kakaa. 

A  kolik  že tento sýr stojí? Vše se dočtete na webové 
stránce würchwitzerské sýrařské manufaktury www.milben-
kaese.de. Tak například za roličku originálního sýra Wür-
chwitzer Milbenkäse, která váží 30–50 g, zaplatíte necelých 

9 eur. Tak nevím, zda to budete chtít také zkusit a sýr si objed-
náte. Toto rozhodnutí však již ponechám na vás.

Na návsi ve Würchwitzeru mají vztyčený zajímavý 
„pomník“, který má připomínat, jak si roztoč pochutnává na 
zdejším sýru.

Nakonec snad ještě jedna zajímavost: Německá orga-
nizace Slow Food e.V. zařadila Würchwitzer Milbenkäse jako 
nového pasažéra do svého projektu „Archa chutí“, do kterého 
jsou uváděny potraviny, kterým hrozí zapomenutí a vymizení. 
Jen z Německa je tu již 64 takových potravin. Tímto způsobem 
„Archa“ chrání rozmanitost a  kulinářské dědictví mnoha 
regionů – aktivním shromažďováním informací o výrobcích, 
jejich popisem, katalogizací a informováním. Heslo tohoto 
projektu je: „Jezte to, co chcete zachránit!“ Protože: Co se 
nejí, po čem není poptávka a co se nemůže prodat, to se prostě 
nebude příště vyrábět. A tomu je prý třeba zabránit.

Tak nevím, zda jste si na této kapitole „Putování“ 
pochutnali, ale já vám slibuji, že se pro příště už zase budu 
věnovat takovým sýrům, které přeci jen lahodí velké většině 
z vás. 

 �
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Gastronomie 
na netu
Ing. IVAN JEMELKA

Pandemie koronaviru zasáhla celý svět byznysu, restaurace 
jsou ovšem jedním z nejvíce postižených sektorů. Téměř 

polovina stravovacích zařízení přerušila činnost. Současně 
nastal nevídaný pohyb na trhu světových gastronomických 
donáškových služeb. Dochází k  akvizicím za stovky milio-
nů dolarů. Obchod s hotovými jídly se nenávratně mění a re-
staurace, které tento trend včas nezachytily, budou těžko zá-
pasit o existenci. 

V rozvozu jídel se točí miliardy

Společnost Uber Eats, která se specializuje na rozvoz 
jídla, se chystá vstoupit na německý trh a konkurovat tamní 
službě Lieferando. Za několik týdnů začne působit v Berlíně. 
Donášková služba se v  období pandemie ukázala být pro 
firmu důležitější než taxislužba. V Evropě loni využilo služeb 
Uber Eats asi 24 milionů lidí. Jídlo si objednali ze 126 tisíc 
restaurací a doručovalo jim jej 370 tisíc kurýrů.

Švýcarský potravinářský gigant Nestlé loni koupil 
americkou donáškovou službu Freshly za 950 milionů dolarů. 
Koncern tak reagoval na rostoucí trend objednávání jídla na 
internetu. 

Nizozemská internetová služba pro rozvoz jídla Just Eat 
Takeaway loni v létě oznámila, že se chystá za 7,3 miliardy 
dolarů převzít podobnou americkou službu GrubHub. Pokud 
záměr dokončí, vznikne největší společnost pro rozvoz jídla 
na světě mimo Čínu.

K největším konkurentům Just Eat Takeaway v Evropě 
patří britská fi rma  Deliveroo, která rozváží jídla také napří-
klad ve Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku či v Belgii. 
Konkuruje jí také německý Delivery Hero, majitel české plat-
formy Dáme jídlo.

Na síti je burger za pětistovku 
i nejedlá miniatura závitku

Žádná restaurace na světě to dnes nemá lehké 
a musí na internet. Svědčí o tom fakt, že i  luxusní podnik 
Spectrum v amsterdamském hotelu Waldorf Astoria, která 
se pyšní dvěma michelinskými hvězdami, nabízí za 20 eur 
burger online. Za takovou cenu musí být způsob, jakým jej 
kuchař připravuje a servíruje, opravdu bezkonkurenční. Do 
domácích francouzských briošek proto ve Spectru dávají 

240 gramů masa z  holštýnského skotu, slaninu z  prasat 
britského plemene Berkshire, vyzrálý holandský sýr 
a zeleninový relish vlastní výroby. Uživatelé donáškové apli-
kace Uber Eats prý tyto burgery hodnotí na 4,8 hvězdičky 
z pěti a restaurace každý týden dostává stovky objednávek. 

Globálního přesunu gastronomie na internet se roz-
hodla využít také mladá architektka z Hanoje Nguyen Thi 
Ha An. Zhruba před rokem začala vytvářet z modelíny minia-
turní podoby nejznámějších vietnamských jídel a prodávat je 
po síti. Podle Nguyen se mohou použít jako brože, prstýnky 
nebo náušnice. Práce na jednom takovém dílku jí zabere 
několik hodin. Používá ruce, pinzety i speciální jehly, kterými 
dává výtvoru tvar. Autorka miniatur jídel tvrdí, že jejich zho-
tovení vyžaduje jen trpělivost. Inu, z koronavirovou dobou se 
lidé vyrovnávají různě, ale proti gustu žádný dišputát.

Kdy to začalo

Donášku potravin znali údajně již ve 14. století movití 
Pařížané, kterým řezníci dopravovali své masné výrobky až 
ke dveřím domů. 

Snad každý zná pořekadlo: Kašle jako „mlíkařský“ pes. 
Když ještě ledničky nebyly, rozváželo se totiž čerstvé mléko 
po domech a někdy se do vozíku s konvemi zapřahal místo 
člověka právě pes. 

První doložená donáška vařeného jídla až do domu se 
datuje k roku 1889, kdy si král Umberto a královna Marghe-
rita při návštěvě Neapole objednali pizzu až do svého paláce. 
Nedlouho poté si podnik na rozvoz jídla otevřel Mahadeo 
Havadži Bačče v indické Bombaji a soustředil se na dodávky 
obědů. Tato tradice se v nejlidnatější zemi udržela do součas-
nosti a každý den se tam na kolech a motorkách rozveze na 
200 tisíc obědů.

V Británii teplé jídlo rozvážela za druhé světové války 
vláda, aby tak pozvedla morálku nálety sužovaných oby-
vatel. Ve stejné době se nápadu chytli podnikaví Američané. 
Tamní situace nebyla tak nepodobná té naší současné. Ame-
ričané trávili čas u tehdy nového vynálezu televize a přestali 
chodit za jídlem ven. Když nejde hora k Mohamedovi, musí 
Mohamed k hoře. Restauratéři tedy začali jezdit za svými 
zákazníky. Stačilo zavolat a objednat si.

S nástupem internetu v 90. letech pak vznikly specia-
lizované dodávkové fi rmy, které rozvážejí jídlo od mnoha 
restaurací současně.

Rozváží se 3x více jídel. 
Dáme jídlo má žně

Tuzemská gastro scéna za posledních 13 měsíců covidu 
(od března 2020 do března 2021) nenávratně přišla na trž-
bách o 102,9 miliardy korun.

V časech, kdy jsou restaurace zavřené, aby se pohybem 
i pobytem osob v jejich uzavřených prostorách nešířila nákaza 
covidem, se jejich majitelé snaží alespoň částečně kompen-
zovat ušlý zisk prodejem jídla s sebou přes okénko nebo jeho 
rozvozem. V České republice se zvýšily online objednávky 
v restauracích o 326 procent. Je to pohodlné pro zákazníky. 
Už méně komfortní je to pro restauratéry, kteří za distri-
buci pokrmů a marketing platí provizi, ale alespoň si mohou 
vybrat z několika poskytovatelů této služby.

Nejznámější v  ČR je firma Dáme jídlo. Výhodou je 
v tomto případě silná marketingová podpora, která restau-
racím kromě stávajících zákazníků může přitáhnout i zákaz-
níky nové. Ovšem fi rma investuje do propagace svých služeb, 

přičemž mezi aplikací pro objednávání taxíku a jídla lze jed-
noduše přepínat. Spřáteleným restauracím tato rozvozová 
služba poskytuje určité slevy.

Na podobném principu v ČR fungovala i služba Uber 
Eats, kterou rovněž založila alternativní taxislužba. Služba 
Uber Eats ovšem z důvodu velké konkurence loni v červnu 
skončila.   

Spoléhat se jen vlastní síly 
nebo věrnost zákazníků je ošidné

Mnoho restauratérů spoléhá na vlastní objednávkový 
systém buď po telefonu, nebo prostřednictvím vlastního 
e-shopu. Tato možnost se zdá jednoduchá, protože systém 
si majitelé restaurací vytvoří a obsluhu jí sami. Jenže tele-
fonické objednávání je často zmatečné a zdlouhavé. Imple-
mentovat na svůj web e-shop se také moc nevyplatí. Volně 
dostupná řešení totiž nezohledňují specifi ka prodeje jídla, 
a vývoj vlastního e-shopu je časově i fi nančně dost náročný. 
V případě vlastního objednávkového systému navíc restau-
race musí zajistit logistiku i marketing, což je v konkurenci 
velkých rozvozových služeb těžké.

Podle dostupné statistiky až 86 % zákazníků restau-
rací v  USA během pandemie své jídlo objednává online 
a v ČR se čísla začínají tomuto trendu také přibližovat. I po 
uvolnění restrikcí lze navíc očekávat, že od tohoto zvyku 
velká část zákazníků neupustí. Přesto, uvidíme. Možná 
se ukáže pravý opak a  lidi vezmou své oblíbené podniky 
ztečí.

�

nikoliv do propagace jednotlivých restaurací. Společnost si 
účtuje provizi ve výši 30 % za každou objednávku. Kuchaři 
proto musí vařit z levnějších surovin.

Dáme jídlo nabízí více než tři tisíce restaurací po celé 
ČR a jezdí ve 170 městech. Ať už máte chuť na cokoliv, tahle 
fi rma vám to kdykoli doveze. I z McDonald´s, KFC, Kolkovny 
nebo Burger Kingu. 

Konkurence, s Pohlreichem v čele, 
dělá, co může

Poměrně nedávno český start-up Storyous ve spolupráci 
se Zdeňkem Pohlreichem představil platformu OneMenu.cz. 
Od klasických služeb donášky jídla se liší jednak formou posky-
tovaných služeb, ale i výší provize. Ta činí pouhých 3,79 %
z  každé objednávky. Objednávkový systém OneMenu.cz 
si majitel restaurace může umístit na svůj web a  propojit 
jej s pokladním systémem. Má také možnost si zvolit, zda 
zákazníkům nabídne výdej jídel přes okénko nebo doručení 
vlastním autem či službou Liftago. 

Další online servis Wolt je zahraniční obdobou českého 
Dáme jídlo. Také Woltu zaplatí restauratér provizi ve výši 30 %.
Dostane ale za ni silnou marketingovou podporu. Firma jídlo 
rozváží prostřednictvím spolupracujících kurýrů. 

Wolt se snaží provozovatelům restaurací během pan-
demie vyjít vstříc tím, že na dobu neurčitou snížil ceny doru-
čení.

Společnost Bolt je známá především jako alternativní 
taxislužba. Díky široké síti spolupracujících řidičů se ovšem 
rozhodla rozšířit své portfolio i o rozvoz jídla. Objednávkový 
systém funguje pouze prostřednictvím mobilní aplikace, 

Analyzátor sušených mléčných produktů

• Použití v laboratoři nebo u výrobní linky.
• Ideální pro rutinní řízení výroby a sledování 

kvality konečného produktu.

MILCOM servis a.s.
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR  FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: +420 274 016 140
promo@milcom.cz

www.milcomservis.cz

Analyzátor sušených mléčných produktů
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Země 
vycházejícího 

slunce
LADISLAV STEINHAUSER

Je doslovný překlad z  japonštiny, který zdomácněl po ce-
lém světě. V originále Nihonkoku (ni – slunce, hon – za-

čátek, koku – země). A co takhle 日本国? To už je jistě horší, 
ale vidíte ve středu znaků japonskou posvátnou horu Fudži-
-jama neboli Fudži-san? Ta jako by symbolizovala, že souost-
roví má svůj počátek v sopce, je vulkanického původu. Japon-
ci chápou, že by se znaky u turistů neuspěli, a tak především 
mladí používají angličtinu. Welcome to Narita airport, svítí 
nám nad hlavami. Odsud je to do Tokia sice šedesát kilome-
trů, ale vlakem jen pár minut. Na tomto letišti není tak velký
ruch jako na letišti Haneda. Poté, co na něm postavili další 
runway jako umělý ostrov v  Tokijském zálivu, zvýšili počet 
odbavených cestujících na bezmála devadesát milionů ročně. 

Na Hanedě se Japonci naučili jak na to a v roce 1994 otevřeli 
letiště Kansai v Ósackém zálivu. Postavit letiště v bahně pod 
dvaceti metry vody a v seismické zóně je dodnes stavitelský 
zázrak. O letišti Narita se říká, že je určeno především pro ty, 
kteří přiletěli do Japonska za zábavou. Takže do řady, do fron-
ty, do proudu a slušně čekat na vlak. Přijede na vteřinu, na to 
si v Japonsku zvyknete rychle, asi déle si budete zvykat, že do 
vás, turistických čumilů, davy lidí šťouchají a postrkují, lidé 
se tlačí tělo na tělo, koukají se do mobilů a stále někam spě-
chají. Jsme ve druhé nejlidnatější zemi světa, v metropoli To-
kiu žije téměř 13 milionů obyvatel a  v  jeho distriktu 38 mi-
lionů. Největší mraveniště světa. Nelelkovat, nastupovat, 
vystupovat a zařadit se do proudu tekoucího snad tam, kam 
chceme.

Sem do přístavu Edo v roce 1853 vplula námořní flotila 
USA a  její velitel Matthew Calbraith Perry silou přinutit 
šogunát zrušit politiku sakoku – uzavřené země. „Ctěte císaře, 
vyžeňte barbary!“ bránili se tehdy tradicionalisté. V Japonsku 
vypukl zmatek a uklidnil ho až nástup mladého císaře Meidži 
na trůn. Přestěhoval se z Kjóta do Eda, které přejmenoval 
na Tokio, a nastartoval nevídané změny: feudální systém byl 
zrušen, vzniklo období největších změn, jaké kdy feudální 
císařství zažilo. Byl tu parlament, byla přijata ústava, refor-
movány soudy, zavedena jednotná měna jen, otevřena burza, 
ze Západu přišli civilní a vojenští poradci, kteří pomáhali 
stavět železnice, budovat průmysl, školství, loďstvo, vycvičit 
armádu, učit Japonce pracovat s betonem a cihlami, nadaní 
japonští studenti byli vysíláni do Evropy a Ameriky na stu-
dium, byly zrušeny kasty, zanikla i třída samurajů a s nimi 
symbolicky staré pořádky.

Náš hotel je doslova hotýlek, v  Japonsku je prostor 
drahý, a  tak se v  pokoji kolem postele stěží otočíte. Tísní 
se v  ulici nedaleko Nebeského stromu, nejvyšší budovy 
v Japonsku a po dubajském Burdž Chalífa druhé nejvyšší 
na světě. Je vysoká 634 metrů, a když je ale dobře vidět, dá 
se podle ní i orientovat. Stavět do výšky je v Tokiu nutnost, 
ale také technický oříšek. Japonsko leží na Ohnivém kruhu 
(Pacifi c Ring of Fire), který je typický častými zemětřeseními 

Hora Fudži, symbol Japonska

nejen kvůli uvědomění o pomíjivosti života, ale především 
jeho síly k obnově. Jedním stiskem vymazané město, sto tisíc 
obětí, obří vědecký, vojenský a politický experiment, který 
nejen přinutil válčící Japonce k nepředstavitelnému – vzdát 
se, ale změnil celý svět. Jediná stavba, která přežila výbuch, 
je kupole bývalého prefekturního paláce navrženého českým 
architektem Janem Letzelem a stala se mementem, památ-
níkem míru, muzeem pekla. Na stěně visí fotografi e malého 
chlapce plakajícího v ruinách města, které spálil také chlapec 
– Little Boy, tak přece Američané nazvali první svrženou ato-
movou bombu. V parku před muzeem si pár klučinů hraje 
na schovávanou a nebýt pozadí ruiny kupole, klidně byste se 
spletli, že stojíte v newyorském Central Parku. 

Ekonomický vývoj po druhé světové válce byl označován 
jako „japonský zázrak“. Japonsko se stalo technologickým 
lídrem – přenosná rádia, magnetofony, televizory, auta 
a pak počítače a další a další elektronické zázraky. Japonci 
nemohli vsadit na nerostné bohatství země, ale na vzdělání, 
kvalifi kaci a pracovitost lidí, která se stala symbolem sou-
časného Japonska. Výšková budova tokijské prefektury svítí 
celou noc, pracuje se tam. Úředníci zkrátka ještě mají práci. 
Nestíhám? Nezvládám? Pro Japonce něco, co poukazuje na 
jeho neschopnost a dotýká se osobní cti. Počet sebevražd 
z přepracování už sice klesl, ale workoholismus zde byl doma 
mnohem dříve, než ho v USA jen pojmenovali.

Pojďme se posilnit. Nedáme si sushi? Kroutíte hlavou, 
že je máte i v Praze? Jenže tady se tento fastfoodový systém 

narodil. Pan Yoshiaki Shiraishi měl problémy s obsluhou 
své malé sushi restaurace, nestíhal a napadl ho pás, který 
viděl v pivovaru. V roce 1958 otevřel v Ósace první restau-
raci s dopravníkem, ale boom přišel po výstavě Osaka World 
Expo 1970. Pak už running sushi vyrazila do světa, jenže teď 
už je svět zase dál. Kdepak jen dopravníky, vyvíjí se obslu-
hovací roboti a kde jinde je potkat než zase v  Japonsku? 
Japonci si ale potrpí nejen na technologické novinky, ale 
i  na tradici. Jídlo, dokonce „jen“ pozvání k  šálku čaje je 
společenským zážitkem. Žádní roboti, ale obsluha krásnou 
a inteligentní gejšou. Tradiční čajový obřad se nazývá chadō 
nebo chakai. Něco jako anglický čaj o páté, svět se inspi-
roval, Angličané v sousední Číně. Japonský čajový obřad 
se zdá být pro cizince jednoduchý, ale pro Japonce vyža-
duje léta trénování a  cvičení, musí být prováděn co nej-
dokonaleji, nejušlechtileji, nejvznešeněji a  nejčarovněji. 
Každé nej vyžaduje čas a dril. Říká se, že pití čaje rozšířil 
v Japonsku v 9. století buddhistický mnich Eichu. Čaj byl 
pěstován a popíjen v klášterech, od 13. století si jej připravo-
vali samurajští bojovnici a teprve od 16. století čajový obřad 

Torzo dómu v Hirošimě

Čajová kultura se v Japonsku udržuje jako kulturní dědictví

Vyhlášené japonské zahrady

a vulkanickou činností. Na zdejších ostrovech je na šedesát 
činných sopek a otřesy půdy jsou na denním pořádku. Proto 
se v Japonsku tradičně stavěly jednoduché dřevěné a pružné 
stavby, které vystřídaly mrakodrapy s obřími kyvadly, které 
houpání vysokých budov tlumí. Japonci jsou na otřesy 
zvyklí, nepanikaří a dělají vše podle vypracovaných postupů. 
Obvykle se zhoupne lustr, zacinkají skleničky, ale co pár 
desítek let se opakuje katastrofa. V roce 2011 se otřásl ostrov 
Honšů a posunul se celý o dva metry do moře. Následovala 
tsunami vysoká čtyřicet metrů, která smetla téměř šest-
náct tisíc lidí a poškodila atomovou elektrárnu Fukušima. 
Japonský „Černobyl“ otřásl celým světem, atomový džin po 
66 letech zase vykouknul z lahve, kam byl v Hirošimě zavřen, 
aby ho svět dobře viděl. Lidé s obavami sledovali, jak dobře 
drží zátka, aby některý technický nešika či politický blázen 
lahev náhodou neupustil. Atom a Hirošima se staly neroz-
lučnými symboly Japonska. Do města musí každý turista 
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pohled na společnice! Sněhobílá pleť, dokonalé oblečení, 
vyprecizované pohyby, gesta, úsměvy, k  tomu elegance 
tance, ovládání hudebních nástrojů, servírování jídel, čajový 
obřad a samozřejmá konverzace nejen v japonštině.

Za proslulost japonské kuchyně mohou z valné části 
Američané, jejich základny jsou na ostrovech dodnes. Už při 
bojích za druhé světové války zjistili, že jejich jídlo z konzerv 
chutná lépe než americké. Kuchaři začali pátrat a objevili 
již objevené – umami, glutamát sodný, se kterým profesor 
Tokijské univerzity Kikunae Ikeda v Americe už před první 
světovou válkou neuspěl, Američané přece nebudou jíst 
jakési mořské řasy. Jenže Japonci nespali a založili podnik 
Ajinomoto, který se stal největším výrobcem glutamátů na 
světě. Dnes se tehdy objevené aminokyselině říká pátá chuť 
a kuchaři se bez ní neobejdou. Vědci ji objevili v sušených 
rajčatech, šunkách, parmezánu, ančovičkách i  v  chřestu 

a průmysl vyrábí po celém světě stovky přípravků zlepšujících 
chuť jídel spojených především s živočišnými bílkovinami. 
Říká se, že to byl kulinární objev století. Jenže umami je 
pouhým zlomkem japonské kuchyně. Ta je postavena na kon-
zumaci nízkotepelně opracovaných anebo syrových surovin 
dostupných na japonských ostrovech, tedy ryb, mořských 
živočichů a  celé škály mořských řas. Dlouhodobou izo-
lací Japonska je tato kuchyně jiná, než jsme zvyklí, Ameri-
čané jí přišli na chuť a se současným trendem zdravé výživy, 
u Japonců ale postavené na střídmosti, se rozšířila po světě. 
Svoji roli v osvětě sehrál jistě i fakt, že Japonci se dožívají 
nejdelšího života. A víte, že a la humr či a la krevety jsou také 
japonského původu? Jedná se o technologii surimi vyvinutou 
v  Experimentálním rybářském institutu Hokkaido. Vědci 
dostali úkol řešit obrovské přebytky plevelných ryb zachy-
cených ve vlečných sítích. Sáhli do historie po rybí masové 
pastě kamaboko a  vyrobili jí podobnou pastu surimi, což 
v  japonštině znamená mleté maso, a  posunuli vývoj ještě 
o krůček dál. Dochutili je, vytvarovali do krabích klepítek či 
krevetích ocásků a bylo vyděláno. Ne všichni mají na humra, 
ne pro všechny jich je v oceánech dostatek. 

 Cestováním se učí obě strany. Když se zde v šestnáctém 
století vylodili Portugalci, Japonci na jejich zvyk jíst maso 
nevěřícně zírali. Pak Japonsko navázalo ofi ciální styky se 
světovými velmocemi a otevřelo se světu. Změny ale nebyly 
přijímány japonskou společností s nadšením. Postavili se 
proti ní především samurajové, kteří museli být nakonec 
poraženi armádou v boji muže proti muži. Řada rozhod-
nutí mladého císaře je pobouřila, a nebyly to jen jejich statky 
a postavení, o které přišli. Striktní buddhistická pravidla, 
která císaři prosazovali přes tisíc let, zvláště dogmaticky Polévka dashi

Nejvyšší kvalita wagyu beef má také nejvyšší poměr tuku vůči 
svalu

V Kjótu rozhodně potkáte nejednu gejšu i v parku

pronikl do širokých vrstev. Obřadní příprava a popíjení čaje 
je podřízeno rituálu wabi, představující ticho, klid, vytří-
benost v chování a pokora, že každé setkání je jedinečné 
a má být všemi zúčastněnými vážené. Vše má své přesné 
místo a použití. Chakin je konopné plátno sloužící k vymý-
vání čajové misky, Fukusa hedvábné plátno k otření čajové 
naběračky, Hishaku bambusová naběračka k přenášení vody 
do železné konvičky z nádobky s čerstvou vodou, Chawan je 
čajová miska široké škály velikostí a  stylů. Mělké misky, 
ve kterých čaj rychleji chladne, se používají v  létě, hlubší 
v zimě, jsou značkové podle čajových mistrů a použít staré 
misky je pro hosta výjimečná událost. Pokukujete po ladně 
se pohybující gejše? Ta byla vždy nejen krásnou ženou, ale 
i profesionální společnicí, která umí a zná. Kdepak je dnes 
už jejich dávná sláva! A kdepak je náš pokřivený evropský 

Vítejte mezi mistry japonské kuchyně

Hibachi, příprava  pokrmů na rozpálené plotně, často označovaná jako peppanyaki

v  období Edo, se najednou rozvolnila, ve společnosti se 
objevil se nový termín: „westernifi kace“ a jedním ze symbolů 
integrace se západem se stala konzumace masa. Až  roce 
1872 císař prolomil 1200 let starý zákaz a sám z vlastní vůle 
jedl maso před svým dvorem. Byl to takový šok, že japonské 
noviny odmítly tuto zprávu publikovat. A dnes je Japonsko 
jedním z velkých a výborně platících importérů masa. Sami 
jsou malými producenty a svůj trh zásobovat nestačí. Přesto 
jsou světově proslulí hovězím masem pocházejícím z ple-
mene Wagyu. Je nejdražším hovězím masem, zvláště pokud 
má až šedesátiprocentní protučnělost. Tuk přece nese chuť. 
Chov černého Wagyu Matsusaka v oblasti Kóbe do špičkové 
kvality masa je v Japonsku považován za umění. Chovatelé 
zvířata hýčkají, podávají jim pivo, aby podpořili jejich chuť 
ke krmivu, pouští jim vážnou hudbu, masírují jim svalové 
partie, prý k tomu někdy používají saké, je samozřejmostí, že 
zvířata dostávají výborné seno a obilí výhradně z místní pre-
fektury. Zákazník kvalitu rád zaplatí. Na jatkách je maso po 
klasifi kaci nejen perfektně označené, ale dostane příslušný 
certifi kát pravosti. O maso z Japonska je neustálý zájem, 
i když je trojnásobně dražší než z wagyu chovaných v Aus-
trálii nebo kdekoli jinde.

Odjíždíme. Obyčejný městský vlak přijel na vteřinu 
přesně a stejně tak odjíždí. Za pár minut vystupujeme na 
nádraží vysokorychlostní železnice. Japonsko bylo první zemí 
na světě, která se do rychlovlaků pustila opravdu s vervou, 
první trať byla otevřena v roce 1964 z Tokia do Ósaky, samo-
zřejmě jako příprava na EXPO, a po současných 2800 kilo-
metrech těchto tratí se prohání šinkanseny rychlostí až tři sta 
kilometrů za hodinu. Jenže Japonci spokojení nejsou, chtějí 
jezdit až třistašedesátkou. A představte si, že první železniční 

trať postavili až v roce 1872. Když se Japoncům pochlubíte, že 
u nás v Čechách máme první železnici od roku 1827, užasnou 
tak, že žasnete i vy. Oni ale nejvíce, když se svezou rychlíkem 
z Prahy do Brna. My žasli také, za pár minut vystupovat. Mys-
líte, že už jsme na letišti?

Kdepak, to bychom Japonsko hodně odbyli! Vždyť jsme 
sem letěli téměř dvanáct hodin. Nespěchejte zpět, Japonsko 
je natolik jiné, že je třeba koukat, vstřebávat a přemýšlet, co 
vše by se dalo přivést domů. Kdepak nový telefon či mikroka-
meru! Znalosti! Na těch přece Japonci postavili svůj světový 
věhlas a úspěch. A nezapomínejme na pracovitost. Mám totiž 
pocit, že se nám v Evropě nějak zvrtává, podle japonských 
standardů ale už pořádně zvrtla. �



82 83
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

3
/

2
0

2
1

v z d ě l á n í / v ý c h o v an a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Nejnovější rozvoj 
pivovarských 

technologií 
a univerzitního 

pivovaru na VŠCHT 
Praha

Ing. TOMÁŠ KINČL,
Ústav biotechnologie VŠCHT Praha 

Mnoho lidí vůbec neví, že se v  suterénu budovy A  Vy-
soké školy chemicko-technologické v  Praze nachází 

fungující minipivovar. Dokonce i  mezi zaměstnanci školy 
a studenty je dost těch, kteří nemají o existenci pivovaru tu-
šení. V současné době univerzitní pivovar patří organizačně 
k Ústavu biotechnologie, který je součástí Fakulty potravi-
nářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-
-technologické v Praze.

Historie výuky pivovarství na VŠCHT Praha

Pivovarství patří spolu s  vinařstvím, lihovarstvím 
a  výrobou octa mezi tradiční biotechnologie, a  proto 
bylo od počátku jedním z  prvních vyučovaných tech-
nologických oborů, dokonce ještě před existencí samo-
statné Vysoké školy chemicko-technologické v  Praze. 
První dochované zmínky o  pokusném pivovaru při České 
vysoké škole technické v Praze pochází z roku 1900. V sou-
časném sídle v Technické ulici v Dejvicích byl minipivovar 
realizován už spolu s výstavbou samotných budov univer-
zity v  roce 1937. Po založení samostatné VŠCHT Praha 
byla v  roce 1965 pořízena varní souprava s  objemem 
50–60 litrů mladiny na jednu várku, která v  technolo-
gické hale po několika rekonstrukcích funguje dodnes 
(obr. 1).

Podoba technologické haly Ústavu biotechnologie se 
začala formovat při rekonstrukci v roce 1987 pod vedením 
současného staršího sládka pivovaru Rudolfa Junga, vedoucí 
ústavu tehdy byla profesorka Ing. Gabriela Basařová, DrSc. 
Tehdy byly na spilku umístěny skleněné otevřené kvasné 
nádoby a  spolu s  varní soupravou z  roku 1965 je prostor 
a  zařízení využíváno dodnes pro výuku a  výzkum výroby 
piva. Od roku 1990 má také zdejší pivo název Lachout, který 
byl odvozen od jeho lahodné chuti. Důležitá změna pro-
běhla v roce 2010, kdy byla do prostor technologické haly 
Ústavu biotechnologie instalována nová varna o  objemu 
100 l mladiny na jednu várku. V roce 2012 byla tato varna 
plně automatizována, což umožňuje vyučovat pivovarství 
s demonstrováním prvků spojených s výrobou v moderních 
průmyslových pivovarech (obr. 2). V  prostorách spilky 
a  sklepa byly také instalovány nerezové kvasné a  ležácké 
tanky, které se dnes v pivovarech používají. V současnosti tedy 
univerzitní pivovar VŠCHT Praha disponuje starou varnou 
určenou zejména pro výzkumné pokusy a výuku teorie var-
ního procesu, novou varnou pro výuku moderního procesu 
výroby piva a produkci piva, dvěma automatickými cylindro-
kónickými tanky pro kvašení piva, deseti skleněnými kvas-
nými káděmi, čtyřmi ležáckými tanky, šrotovníkem sladu, 
stáčečkou piva a sanitační stanicí CIP (obr. 3 a 4). Kromě 
pokusného minipivovaru a pivovarské laboratoře je součástí 
vybavení ústavu také mikrosladovna pro výzkum a simulaci 

Obr. 1  Stará varna z  roku 1965 v  Univerzitním pivovaru 
VŠCHT Praha

Obr. 2  Nová automatizovaná varna Univerzitního pivovaru 
VŠCHT Praha
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procesu výroby sladu, přičemž jedna šarže zde připraveného 
sladu (8 kg) stačí přibližně na jednu várku na staré varně 
(obr. 5).

Ústav biotechnologie prodělal v  posledních desetile-
tích změny, co se týče zaměření výzkumu a výuky. Kořeny 
oboru kvasné chemie pocházejí již z 19. století, kdy se začal 
formovat tehdejší Ústav kvasné chemie a mykologie. Tehdy 
se vyučované disciplíny zaměřovaly především na pivovar-
ství a další tradiční obory (lihovarství, octářství, drožďař-
ství). Název ústavu se v průběhu 20. století postupně měnil 
na Katedru kvasné chemie a konzervárenství, Katedru kvasné 
chemie a technologie a Katedru kvasné chemie a bioinženýr-
ství, která byla v 90. letech 20. století přejmenována na Ústav 
tak jako všechny katedry na VŠCHT Praha. Až do 90. let byla 
existence ústavu spjata především s pivovarstvím, postupně 
se však začaly rozšiřovat aktivity spojené s moderními bio-
technologiemi (výroba organických kyselin, mikrobiální bio-
masy, organických rozpouštědel a biologicky aktivních látek, 
jako jsou antibiotika, enzymy nebo aminokyseliny). Proto se 
název ústavu v roce 2012 zobecnil na Ústav biotechnologie, 
což v sobě zahrnuje veškeré produkce využívající mikroor-
ganismy, tedy tradiční i moderní biotechnologie. Z potravi-
nářských technologií se prakticky na ústavu vyučuje již jen 
pivovarství a  v  posledních několika letech byla věnována 
značná pozornost propagaci a rozvoji školního minipivovaru 
ze strany fakulty i vedení univerzity. VŠCHT Praha je také 
stále jedinou vysokou školou v České republice, kde je možné 
studovat přímo obor pivovarství a sladařství, a většina před-
ních českých sládků a pivovarských odborníků působících 
v ČR i v zahraničí absolvuje studium právě zde. 

Současnost výuky pivovarství 
na Ústavu biotechnologie

Jednou z pracovních a výzkumných skupin na Ústavu 
biotechnologie je pivovarská skupina, v  současnosti pod 
vedením profesora Ing. Pavla Dostálka, CSc. Celkem skupinu 
tvoří prof. Dostálek, 2 odborní asistenti, 2 odborní pracovníci 
v pivovaru a postgraduální studenti. Činnost pivovarské sku-
piny lze rozdělit do několika oblastí:
●   vedení bakalářských a diplomových prací se sladařskou 

a pivovarskou tematikou
●  výzkum v oblasti pivovarské a sladařské technologie
●   pedagogická činnost (předměty tradiční biotech-

nologie, sladařství, pivovarství, praktická cvičení 
v mikrosladovně a minipivovaru)

●   spolupráce s  průmyslovými pivovary a  minipivovary 
v ČR

●   spolupráce s institucemi, univerzitami a pivovarskými 
podniky v zahraničí

Praktická výuka studentů v univerzitním pivovaru pro-
bíhá zejména při biotechnologických laboratorních cvičeních 
v prvním ročníku magisterského studia. Úloha spočívá buď 
v přípravě sladu plzeňského typu (v mikrosladovně), nebo 
várky spodně kvašeného piva. V rámci předepsaných harmo-
nogramů laboratoří je na praktické úlohy bohužel poměrně 
málo času a studenti nemají dostatečný prostor pro osvojení 
celého technologického procesu. Z tohoto důvodu je všem 
studentům se zájmem o pivovarství umožněna přítomnost 

Obr. 3 Sanitační CIP stanice a kvasné cylindrokónické tanky

Obr. 4 Ležácké tanky Obr. 5 Mikrosladovna

na vybraných várkách a ostatních činnostech v univerzitním 
pivovaru. Po předchozí domluvě lze asistovat při výrobě 
piva pro reprezentaci školy či některých pokusných várkách 
kdykoliv v průběhu roku. Většina pivovarských studentů si 
dnes dokonce zkouší vyrábět pivo doma, což vede v pivovaru 
k plodným diskuzím, námětům na nové recepty nebo zpro-
středkování poskytnutí pivovarských surovin. Pro zájemce 
z řad studentů VŠCHT Praha existuje i klub domácích vařičů 
piva, který také spolupracuje s univerzitním pivovarem. 

Zvýšený zájem o výrobu piva v domácích podmínkách či 
minipivovarech je v posledních letech dán hlavně masivním 
nárůstem počtu minipivovarů v ČR a v zahraničí. S tím je také 
spojená dostupnost zde dříve neznámých druhů piva a piv-
ních stylů. Dalším faktorem zvyšujícím atraktivitu studia 
pivovarství na VŠCHT Praha je čím dál větší zájem o české 
sládky v zahraničí, kde narůstá poptávka po ležáku českého 
typu a  jeho výrobě v  lokálních minipivovarech. Z  těchto 
a dalších důvodů se vedení vysoké školy před několika lety 
rozhodlo podpořit rozvoj pivovarské technologie a oblasti 
působení univerzitního pivovaru. Původním záměrem bylo 
mimo jiné nabízet komerční kurzy výroby piva a další služby 
veřejnosti a pivovarům, což umožnilo rozšíření pivovarské 
skupiny o absolventa VŠCHT Praha a odborníka se zkuše-
nostmi z praxe, Ing. Tomáše Kinčla. Kromě komerčního vyu-
žití univerzitního pivovaru však tento krok umožnil i realizaci 
většího počtu dosud neprováděných praktických technolo-
gických experimentů.

Obecným nedostatkem vzdělávacích a vědeckých insti-
tucí je často problém udržet krok s vývojem technologií a ino-
vací v komerční sféře potravinářství, což platí i pro výrobu 
piva. Dlouhá léta a desetiletí se na VŠCHT Praha vyučovala 
prakticky jen technologie výroby spodně kvašených ležáků, 
tradičního a typického druhu piva zakořeněného v ČR. Stejně 
tak technické vybavení školního pivovaru odpovídá převážně 
výrobě těchto piv. Tento konzervativní přístup do jisté míry 
limitoval i provádění výzkumu, jelikož všechny experimenty 
mohly být realizovány pouze na poměrně úzké škále pivních 
druhů (ležák s variabilitou barvy, stupňovitosti, hořkosti, 
popř. použitím alternativních surovin). 

Limitujícím faktorem pro rozvoj a výzkum byly kromě 
zařízení pivovaru dostupné pivovarské kvasinky. Veškerá piva 
v univerzitním pivovaru se dříve vyráběla s použitím kvasnic 
získaných ze spřátelených komerčních pivovarů, které se 
věnují výhradně výrobě piv plzeňského typu (světlý ležák). 
S nárůstem počtu minipivovarů, který v ČR započal přibližně 
před 10 lety, začala narůstat dostupnost svrchně kvašených piv 
na českém trhu (piva typu Ale, APA, IPA, Weizenbier, Stout 
atd.) a spolu s tím i dostupnost mnoha dalších produkčních 
kmenů kvasinek. Sládci minipivovarů, někdy bez pivovar-
ského vzdělání, jen se zkušenostmi z praxe či teoretickou prů-
pravou, se většinou nebojí experimentovat a zkoušet výrobu 
nových druhů piva. Koneckonců tento postup je často nutný 
pro prosazení své výjimečnosti na trhu. Na druhou stranu 
konzervativní a nepružná sféra výrobců piva, která sestává 
z malých i velkých průmyslových pivovarů sázejících na tra-
dice a jméno, se zpravidla drží výroby osvědčeného ležáku. 
VŠCHT Praha v této situaci čelí dvěma úhlům pohledu – velcí 
a významní výrobci piva spolu s konzervativními konzumenty 
očekávají vzdělávání pivovarských odborníků a propagaci 
v oblasti výroby tradičního českého ležáku. Naopak mladší 
generace i pivní nadšenci, kterých rychle přibývá, očekávají, 
že se v pokusném pivovaru provádějí a vyučují i netradiční 
postupy, vyvíjí se nové druhy piva, a  právě zde je přístup 
k výrobě progresivní. Toto dilema z praxe je na akademické 
půdě třeba řešit s rozvahou a ubírat se určitým způsobem 
oběma směry, přičemž je ideální případné disputace podložit 

konkrétními fakty vycházejícími z  praktických pokusů ve 
školním minipivovaru. Nejen to vedlo v posledních něko-
lika letech v pivovaru VŠCHT Praha k výrobě jiných pivních 
stylů než tradičního ležáku. Na podzim 2018 bylo k ochut-
nání první svrchně kvašené pivo vyrobené v univerzitním 
pivovaru, jako druh byl zvolen v současnosti velmi oblíbený 
New England IPA neboli NEIPA. Zajímavostí je, že názvem 
tohoto piva byla slovní hříčka odkazující na předcházející 
trend zdejší výroby piva „NEpřIPAdá v úvahu.“ Od té doby se 
v produkci pivovaru objevila další svrchně kvašená piva jako 
pšeničný Weizenbier nebo APA s názvem „nenAPAdlo nás“ 
pokračující v nastavené vlně inovací. Nutno říci, že kvalita 
uvedených piv byla na základě ohlasů z řad studentů i jiných 
konzumentů hodnocena jako nadprůměrná, což svědčí 
o optimální praxi výrobního procesu. Kromě příležitostné 
výroby piva se rozšířila i výzkumná oblast, kde se provádí 
čím dál více experimentů s  použitím kvasinek svrchního 
kvašení, čímž dosažené výsledky získávají větší vědecký 
přesah. Kromě odlišností v senzorickém profi lu svrchně kva-
šených piv je velkou výhodou rychlejší výroba – oproti něko-
lika týdnům až měsícům nutných pro přípravu ležáku zabere 
produkce jednoduchého Ale 10–15 dnů, což umožňuje větší 
pružnost plánování výzkumu a výroby.

Dalšími soudobými tématy, kterými se zabývá pivo-
varská výzkumná skupina na VŠCHT Praha, jsou studené 
chmelení a trvanlivost nefi ltrovaných piv. Chuťová variabilita 
jednotlivých druhů piva je do značné míry dána i použitým 
chmelem a způsobem jeho aplikace. V tradičním konzerva-
tivním postupu výroby českého ležáku se používají pouze 
vybrané české chmelové odrůdy (zejména Žatecký polo-
raný červeňák, Sládek a Premiant), přičemž se chmel dáv-
kuje výhradně při varním procesu. Tato technika nabízí 
velmi omezené možnosti ovlivnění chmelového aroma piva. 
V rámci dlouholetého výzkumu chmelových látek na VŠCHT 
Praha je v posledních letech věnována velká pozornost apli-
kaci chmelových výrobků do ležácké nádoby, tzv. studenému 
chmelení. Laboratorně i poloprovozně se zde zkoumá pře-
chod chmelových složek do piva při nízké teplotě, změny sen-
zorického profi lu piva nebo různé způsoby aplikace chmele. 
Při technologii studeného chmelení se používají převážně 
chmelové odrůdy se zajímavým ovocným či květinovým 
aroma. V současnosti se jedná hlavně o zahraniční odrůdy 
(USA, Německo, Austrálie), ale experimenty na VŠCHT 
Praha jsou hojně prováděny také s českou odrůdou Kazbek, 
která se vyznačuje citrusovým a kořenitým aroma. Z těchto 
pokusů vzniklo další pivo, které je občas k ochutnání z uni-
verzitního pivovaru – „Kazbek“ spodně kvašené, studeně 
chmelené světlé výčepní pivo.

Již zmíněný nárůst počtu minipivovarů spolu se zvyšu-
jící se poptávkou po čerstvém pivu otevřel také problematiku 
stáčení, skladování, distribuce a trvanlivosti nefi ltrovaného 
piva. Nefi ltrované pivo obsahuje kvasnice a v případě zvý-
šení teploty skladování hrozí nebezpečí nastartování sekun-
dárního kvašení, které vede ke změnám chuťového profi lu 
(tzv. kysnutí), tlakování obalů a přepěňování piva. Trvanli-
vost nefi ltrovaného piva v běžných podmínkách skladování 
je velmi náročné až nemožné předem určit, a  proto roste 
poptávka po možnostech pasterizace či jiné stabilizace piva 
bez výrazného dopadu na jeho senzorické vlastnosti. Na 
VŠCHT Praha byly ve spolupráci s  komerčními pivovary 
provedeny četné experimenty s průtokovou pasterizací nefi l-
trovaných piv a zkoušela se také možnost stabilizace piva 
aplikací vysokých tlaků. Pokusy byly pozitivně hodnoceny 
se závěrem, že šetrná průtoková pasterizace deaktivuje kva-
sinky a stabilizuje vlastnosti nefi ltrovaného piva bez význam-
ného negativního dopadu na jeho aroma a chuť. 
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Je třeba zmínit, že produkce piva v univerzitním pivo-
varu VŠCHT Praha nikdy nebyla a  v  nejbližší době ani 
nebude výdělečnou činností. Vzhledem k výrobním kapa-
citám zařízení a  časové náročnosti výroby se bude vždy 
jednat primárně o  reprezentační aktivitu školy. Hlavní 
myšlenkou je prezentace Vysoké školy chemicko-technolo-
gické v Praze způsobem, který je pro veřejnost a potenci-
ální studenty pochopitelný a hmatatelný, což se na rozdíl 
od pivovarství o  mnoha jiných oborech vyučovaných na 
VŠCHT Praha říci nedá. Ještě před 3 lety bylo pivo Lachout 
veřejnosti a studentům k dispozici pouze výjimečně. Když 
pomineme nepravidelné exkurze, které se v  pivovaru 
dělají pro různé návštěvy, bylo pivo možné ochutnat jen 
na několika společenských akcích a  konferencích v  prů-
běhu roku jako doplněk občerstvení bez jakékoli širší 
propagace. Tato situace se však postupně mění a s rozší-
řením technologie o  ležácké tanky a  podporou ze strany 
vedení ústavu a školy je možné pivo nabízet čím dál více 
způsoby. 

Pivo Lachout se stáčí dle potřeby do skleněných lahví, 
PET lahví nebo do sudů. V  souvislosti s  lahvovým pivem 
bylo také nezbytné vyvinout design etiket školního piva. 
První návrhy vyšly již před lety ze studentské soutěže, při-
čemž vítězná podoba se vyznačuje hravostí a  těší se velké 
oblibě u studentů a návštěvníků pivovaru (obr. 6). Nicméně 
z  důvodu reprezentace univerzity bylo třeba změnit vizáž 
piva tak, aby byl jasně patrný jeho původ. Současná fi nální 
podoba etiket Lachouta je jednoduchá, univerzální a prvním 
dojmem upozorňuje na technické zaměření VŠCHT Praha 
(obr. 7). Pivo v  lahvích se používá jako speciální propa-
gační předměty univerzity, ceny pro vítěze různých student-
ských soutěží, nebo se příležitostně prodává zaměstnancům 
a studentům (obr. 8). Sudové pivo se příležitostně prodává ve 

Obr. 6  Vítěz studentské soutěže o vývoj etikety školního piva 
v roce 2013

Obr. 7 Současná podoba etikety školního piva

Lachout na Festivalu minipivovarů 
na Pražském hradě 2018

Pivo Lachout ze školního pivovaru VŠCHT Praha 
se poprvé v historii dostalo k široké veřejnosti na Festi-
valu minipivovarů na Pražském hradě. Festival tradičně 
pořádá Českomoravský svaz minipivovarů, jehož je 
školní pivovar také členem. Na festivalu bylo přítomno 
60 minipivovarů a každý se prezentoval 2 druhy piva ze 
své produkce. Zástupci pivovaru VŠCHT Praha nabí-
zeli světlý ležák Lachout 11° a polotmavý ležák zrající 
s dubovým dřevem s názvem Mr. Tříska, který i podle 
médií patřil k nejzajímavějším pivům na celém festivalu.

Obr. 8  Pivo Lachout z Univerzitního pivovaru VŠCHT Praha 
v lahvích

Činnost univerzitního pivovaru VŠCHT Praha

Samostatnou činnost univerzitního pivovaru VŠCHT Praha 
lze v současnosti rozdělit zejména na tyto oblasti:

●   výuka studentů všech stupňů studia (bakalářské, magi-
sterské a doktorské studium)

●  naučné kurzy pivovarství pro veřejnost
●   odborné kurzy pivovarství pro fi rmy a speciální příleži-

tosti
●  konzultační činnost v oboru pivovarství
●  vývoj nových pivních receptur
●   výroba školního piva pro reprezentaci VŠCHT Pra-

ha
●  exkurze v pivovaru pro reprezentaci VŠCHT Praha

studentské kavárně Carbon přímo v budově B. Dále se čepuje 
na některých veřejně přístupných studentských akcích, jako 
jsou Hanami, Lesamáj nebo podzimní festival minipivovarů 
Kampusfest. Ten se koná v areálu kampusu vysokých škol 
v Praze v Dejvicích a je spojen se Svatováclavskými dny čes-
kého piva spolu se zahájením nového školního roku, přičemž 
pivní část festivalu je přímo v režii univerzitního pivovaru 
VŠCHT Praha. Čistě veřejnou akcí, kde se VŠCHT Praha 
prezentuje svým pivem, je festival minipivovarů na Pražském 
hradě. 

Kromě výroby školního piva se v univerzitním pivo-
varu VŠCHT Praha pořádají kurzy pivovarství. Nej-
běžnější formou je jednodenní kurz, který je na pomezí 
vzdělávání a  zážitkového vaření. Dosud probíhaly jed-
nodenní kurzy pivovarství výhradně individuální formou 

Cloudové řešení  
pro bezpečný chod vaší firmy.

Díky řešení ERP QAD Cloud získáte:

Jistotu:  
Můžete se spolehnout, že jsou vaše data chráněna  
nejen před zcizením, ale i před případnými útoky.

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

Kontrolu:  
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do vlastního archivu

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

po předchozí domluvě se zájemci. Náplní kurzu je vaření 
jedné várky dle přání a aktuálních možností pivovaru, při-
čemž účastníci mají po uplynutí patřičné doby kvašení 
a  ležení nárok na vzorek ve formě několika lahví připra-
veného piva a  zároveň dostávají diplom o  absolvování 
kurzu. Veřejnosti je dále nabízen třídenní kurz obsahu-
jící výuku teorie výroby piva, praktické vaření piva a jeho 
sudování do ležáckých nádob. Tento kurz je vypisován jen 
v určitých termínech. Do budoucna se připravuje inten-
zivní patnáctidenní semestrální kurz pivovarství, nicméně 
z personálních a organizačních důvodů ho dosud nebylo 
možné realizovat. V neposlední řadě školní pivovar nabízí 
kurzy pivovarství šité na míru, což využily již některé fi rmy 
nebo zahraniční instituce. Obzvláště v  Americe je stále 

Obr. 9  Odborná exkurze v  univerzitním pivovaru VŠCHT 
Praha v podání staršího sládka Rudolfa Junga

větší poptávka po pivu českého typu, takže mezi míst-
ními pivovarníky narůstá zájem o získání znalostí techno-
logie výroby českého ležáku a české pivní kultury, které je 
VŠCHT Praha schopna nabídnout. Spolu s kurzy pivovar-
ství nabízí Ústav biotechnologie také školení pivovarské 
praxe v provozu, vývoj receptů piva, odborné konzultace 
a pomoc při řešení technologických problémů, konzultace 
při realizaci investičního projektu či vypracování komplex-
ního technicko-technologického auditu. Nedílnou sou-
částí činnosti univerzitního pivovaru VŠCHT Praha jsou 
i odborné exkurze a přednášky s  tematikou výroby piva 
nejen na VŠCHT Praha (obr. 9 a 10).

�

Obr. 10  Odborná pivovarská přednáška s  degustací Ing. 
Tomáše Kinčla
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