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Milé naše čtenářky a naši čtenáři,
už jste si jistě užili letošního teplého 
léta, a to doma nebo někde u moře, 
a utužili svoje síly a vyčistili mysl. 
A taky hodně cestovali a poznávali 
nová místa. Dnes vše bez problémů, 
ale nebylo tomu tak vždy. Chování 
člověka v historickém pohledu je 
snad nejvíc ovlivněno právě jeho 
možností pohybu z místa na místo. 
Miliony let to bylo jen pěšky a na 
boso, tedy bez ochrany chodidla. 
Modernější doba pak už botu znala, 

ale i tovaryši chodící za císaře pána z Čech do Vídně za prací 
si obouvali boty až před branami měst a krajem kráčeli s tka-
ničkami přes rameno. Pokud ovšem nějaké boty vůbec měli. 
Koně záměrně vynechávám, neboť ti by si zasloužili deset edi-
torialů, a bez jejich využívané síly by snad nevznikla ani loko-
motiva. Takže vlak pak přinesl nebývalý komfort pro všechny 
vrstvy obyvatel a vzdálenost přestala být problém. A parní stroj 
objevil nezávislou pohonnou sílu i do menších vozidel, ale i na 
těžkou práci v zemědělství. Lokomobila umožnila vývoj mlá-
tiček na obilí a s její silou se dalo i orat. Ale naprostou revoluci 
v pohybu přinesl benzinový a také naftový motor. Auta jsou 
fenoménem dvacátého a tohoto století, jsou nositeli neustá-
lého technického rozvoje, a hlavně nesmírné lidské svobody. 
Revoluci ve výrobě a masové rozšíření automobilů odstartoval 
v Americe Henry Ford, když vymyslel a vyrobil lidově dostupný 
automobil, slavný Ford model T. Ten byl uveden na trh již v roce 
1908 a vyráběl se až do roku 1927. Dnes těžko najdeme na 
světě silnici či cestu, do níž by nikdy nevjela automobilová 
pneumatika. Automobil zlidověl, odře největší práci a dopraví 
vše a každého na vymyšlené i nevymyšlené místo. Města máme 
plná těch plechových krabic a smog z nich nahrazuje mraky 
rozháněné leteckou dopravou. Žijeme už léta ve smogových 
sférách, náš čich je hluchý a plíce si nemusí přijít na své ani 
na horách. Kdyby dnes svatý Václav přešel z Můstku ke svému 
koni pod Muzeem, nejspíš by se udusil, a ani by nemusel čekat 
na své vrahy z družiny svého bratra Boleslava.  Pro pořádek 
uvádím, že to bylo 28. září, a to ví dnes každý Venca. Ale že to 
bylo při pondělku roku 929, nebo ve stejném dni v týdnu v roce 
935, už třeba každý ne.  

Ale zpátky k autům. Před lety by nás nikoho nenapadlo, 
že bude jezdit elektromobilem někdo jiný než výstřední mili-
onář. A je to najednou tady. Ekologové jásají, jen jestli ne liše. 
Vyrobit elektřinu bez ekologických defektů nelze. A odpovědně 
a opravdově vytvořená komparace tvorby celkového uhlíko-
vého efektu z výroby a provozu vozidel se spalovacími motory 
a těch elektrických vytvořena nikdy nebyla. A pokud ano, tak 
lobbistická, která nemůže být brána vážně, protože vyzdvi-
huje jen tu svou zájmovou oblast. I náš předseda vlády prosa-
zuje podporu automobilového průmyslu, protože Škodovka 
je na tom dobře i v elektrice, ale zelený důvod tam nevidím ani 
trochu. Prostě pragmatismus. To britský jedenáctiletý školák 
Jude Walker je jiný kádr. Jde přes tři stovky kilometrů pěšky ze 
severu Anglie do Londýna a britské vládě předloží ultimátum, 
že do roku 2050 musí docílit jeho země snížení uhlíkové zátěže 
na nulu. Tento mladý obrýlený jinoch by asi nejradši odstranil 
uhlík, tedy chemickou značku C z  Mendělejevovy tabulky 
prvků, jenom se obávám, jestli vůbec ví, co to ta tabulka je. Udi-
vuje mě vážnost, s jakou to prezentují britská i světová média. 
Čouhá z toho zase jenom divný podvod, za nímž jsou schovaná 
extrémistická hnutí ze super zelené fronty. A ultimátum, byť ve 
formě petice, je vždycky jenom forma násilí, ať už fyzického, 
nebo psychického. Třeba mě Boris Johnson překvapí a pozve 
odvážného Juda na oběd. Ale spíš si myslím, že mu dá pár facek, 
pokud to nepřejde jako lord. 

A pak ještě jedna praktická úvaha o elektroautech. Jako 
spotřebitelé si nebudeme moct vybrat. Řada z nás motoristů 
už podlehla. Nepatřím až k tak velkým skeptikům, a tím jen 
k zastáncům hlučných motorů, ale otázky se nabízejí. Dojezd 
elektroaut je stálý problém, vybavenost nabíjecími stanicemi 
jde daleko pomaleji než nárůst těchto aut nových. Zamýšlí 
se někdo i nad tím, jak bude řešeno dobíjením třeba sídliště 
s vysokopodlažními paneláky, kde stojí v někdejší plánované 
zeleni tisíce aut? A bude stačit naše elektrická síť, když všichni 
přijedou ve čtyři v pět domů z práce a začnou nabíjet své tiché 
miláčky? Vyrobit auto není problém, koupit si jej taky ne. Mít 
z něj radost by mělo být samozřejmé. Opak radosti je starost. 
A tu zatím nikdo neřeší. Takže příjemné počtení o potravi-
nách. O autech jsem toho napsal dost.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel 

�

Mendělejevova tabulka prvků po roce 2050
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Činnost 
Státní zemědělské 

a potravinářské 
inspekce v době 

covidové krize
Ing. MARTIN KLANICA, 

ústřední ředitel Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce 

Pandemie COVID-19 a všechny s ní související okolnosti 
je bezesporu událost, která zasáhla naši novodobou spo-

lečnost v  míře jako dlouho žádná jiná. Všichni jsme ji pro-
žívali a dosud prožíváme ve svém pracovním a osobním ži-
votě a  je logické, že podstatně ovlivnila také činnost Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Pohledem zpět 
si ale troufám konstatovat, že jsme se s touto „hozenou ruka-
vicí“ vyrovnali vcelku úspěšně. Od počátku jsme situaci ne-
podcenili a naší snahou bylo krizovým situacím předcházet 
tak, abychom byli vždy krok nebo lépe o více kroků vpředu.

Už v březnu loňského roku, a toho se držíme až dosud, 
jsme vsadili na odborníky doporučovanou jednoduchou, ale 
účinnou strategii „minimalizace osobních kontaktů“ uvnitř 
i vně úřadu. Snadno se řekne, hůře se zrealizuje, zvláště když 
provádění úředních kontrol je na takových kontaktech zalo-
ženo. Nicméně uvnitř úřadu jsme zavedli „home offi ce“ na 
pozicích, kde to charakter práce umožnoval. Vně úřadu jsme 
významným způsobem posílili dozor formou tzv. „úkonů 
předcházejících kontrole“, a zajistili tak omezení kontaktu 
inspektorů se zaměstnanci kontrolovaného subjektu. Kon-
krétní podoba našich interních covidových opatření se však 
po celou dobu pandemie do značné míry měnila podle toho, 
jaká vládní nařízení nebo doporučení byla právě aktuálně 
platná. Zásadní však bylo to, že celkový výkon kontroly ani 

ostatní činnosti, to znamená činnost laboratorní, právní, per-
sonální, certifi kační atp., nebyly nijak zásadně oslabeny, jen 
probíhaly v modifi kované podobě. Výsledky naší činnosti jsou 
doloženy mnoha údaji ve Výroční zprávě SZPI za rok 2020 
(www.szpi.gov.cz.)

Např. počet kontrolních vstupů do provozoven potravi-
nářských podniků dosáhl loni bezmála 57 000, což je dokonce 
nárůst oproti minulému období, neboť rok předtím (2019) to 
bylo něco málo přes 45 000 a v roce 2018 přes 43 000. Pod-
statnou změnu pak doznalo v roce 2020 a v první polovině 
2021 cílové zaměření kontrol podle typu provozoven, kdy 
byly prioritou maloobchodní prodejny, redukce byla naopak 
ve společném stravování z důvodu částečného nebo úplného 
uzavření provozoven na základě epidemických opatření. Ve 
větší míře byl sledován také prodej potravin realizovaný on-
-line na internetu. Celé toto období od loňského jara se vyzna-
čuje i  dalšími odlišnostmi. Na druhé straně bez nějakého 
omezení probíhaly kontroly potravin podezřelých na poru-
šení bezpečnosti a podezřelých z falšování, kontroly dovozu, 
šetření podnětů svědčících o závažném porušení hygieny, 
došetřování hlášení v rámci systému RASFF (systém rych-
lého varování pro potraviny a krmiva) a činnost certifikační. 

Nejzávažnější kauzou bezpečnosti potravin, která 
zasáhla na přelomu roků 2020 a 2021 v podstatě všechny 
členské státy EU, byla bezpochyby kontaminace některých 
potravin pesticidem ethylenoxid. Původ bylo možné vysto-
povat v sezamovém semeni pocházejícím z Indie. Jeho po-
užitím jako potravinářské suroviny se dostal i do ostatních 
potravin, např. do pekařských výrobků. Ethylenoxid není 
v  EU k  ošetření potravin povolen, ale v  některých třetích 
zemích se používá jako ochrana před mikrobiální kontami-
nací. Úrovně ethylenoxidu hlášené v systému RASFF byly 
v některých případech opravdu vysoké, neboť dosahovaly až 
1000násobek platného maximálního reziduálního limitu. 
SZPI došetřovala oznámení ze systému RASFF a uskuteč-
nila kontroly sezamového semene také z vlastního podnětu. 
K analýze do laboratoře na ethylenoxid byly také odebírány 
vzorky sezamu a jeho nadlimitní obsah byl v několika pří-
padech potvrzen. Kontrola si kladla za cíl zajistit zejména 
preventivní opatření. Proto bylo všem provozovatelům dová-
žejícím sezamové semeno a jeho směsi z Indie uloženo, aby 
si na vlastní náklady nechali provést laboratorní analýzy 
a uváděli na trh pouze takové šarže, které budou vybavené 
protokolem z laboratoře s vyhovujícím výsledkem na obsah 
ethylenoxidu. Kontroly ethylenoxidu probíhají i v roce 2021, 
přičemž bylo rozšířeno spektrum analyzovaných potravin na 
dovážená koření také z jiných třetích zemí než Indie. V tomto 
případě se podezření nepotvrdilo a z dosud analyzovaných 
vzorků byly všechny vyhovující, nicméně kontrola dodržo-
vání maximálního reziduálního limitu ethylenoxidu nyní 
pokračuje odběry dalších šarží potravin. 

Jako příklad dalších potravin s porušenou bezpečností 
šetřených inspektory SZPI za posledních dvanáct měsíců 
(neboť výčet zde nemůže být úplný), a které byly zveřejněny 
také formou tiskových zpráv, lze uvést 21 tun rozinek z Íránu 
kontaminovaných ropnými oleji. Želé cukrovinky vyrobené 
ve Vietnamu byly nebezpečné především pro malé děti, neboť 
obsahovaly látku, která může v ústech bobtnat a při neopa-
trném polknutí způsobit udušení. V rámci kontroly dovozu 
ve spolupráci s celním úřadem bylo zadrženo více než 17 tun 
arašídů z Číny s překročeným limitem pro mykotoxiny, takže 
zásilka nebyla vpuštěna do vnitřního trhu ČR. Ne příliš licho-
tivé a svým způsobem očekávané byly závěry analýz fritova-
cích olejů v provozovnách společného stravování zaměřené 
na to, zda nejsou na přípravu pokrmů používány přepálené 
oleje a tuky. Hodnoceno bylo celkem 47 vzorků a 8 vzorků, 

tedy 17 % z celkového počtu, bylo kvalifi kováno jako potra-
vina nevhodná pro lidskou spotřebu. Akce proběhla už něko-
likátý rok po sobě, přesto se situace výrazněji nezlepšila. Jako 
další příklady šetřených potravin s porušenou bezpečností lze 
uvést doplňky stravy s nepovoleným syntetickým anabolicko-
-androgenním steroidem, se zakázanou látkou yohimbine, 
s nepovolenými farmakologicky účinnými látkami fenolfta-
leinem a sibutraminem, s vysokou dávkou látky amygdalin 
nebo se škodlivým obsahem olova a hliníku. 

Ukazuje se stále, že doplňky stravy nabízené především 
na internetu mohou být ze zdravotního hlediska rizikové, a to 
v míře podstatně větší než ostatní potraviny. Často se prodá-
vají na webových stránkách registrovaných mimo ČR, ve tře-
tích zemích, tedy mimo dosah českých dozorových orgánů. 
Lidé by měli být maximálně obezřetní při takových nákupech 
a raději dávat přednost zavedeným a spolehlivým interne-
tovým prodejcům. Pomůckou k lepší orientaci, kterou SZPI 
už dlouhodobě nabízí spotřebitelům i s doporučeními, čeho 
se vyvarovat, je přehled rizikových webů dostupný v aplikaci 
„Potraviny na pranýři“ (https://www.potravinynapranyri.
cz/) i na internetových stránkách SZPI (https://www.szpi.
gov.cz/).

Bezpečnost doplňků stravy prodávaných v  on-line 
prostředí není ovšem tím jediným rizikem, které zde může 
nepoučeného spotřebitele potkat. Tím dalším jsou zavádě-
jící a klamavé informace nebo jiné nedovolené praktiky. Už 
od začátku pandemie někteří prodejci zneužívali nejistotu, 
obavy a strach veřejnosti a označovali potraviny na internetu 
zakázanými „léčebnými tvrzeními“, která přisuzovala potra-
vinám prevenci nebo léčbu onemocnění COVID-19, nebo 
tato tvrzení používali v internetové reklamě. SZPI takové jed-
nání monitorovala, kontrolovala a postihovala už od března 
loňského roku a opakovaně o něm informovala. Krátce nato 
byla spuštěna kontrolní akce prakticky se stejným zadáním 
také na úrovni Evropské komise, na jejíž přípravě se SZPI 
aktivně podílela. Do konce roku 2020 bylo našimi inspek-
tory při kontrolách tohoto typu zjištěno v internetovém pro-
středí přes 100 případů porušení právních předpisů většinou 
ve vztahu k doplňkům stravy a desítky dalších nevyhovujících 
případů bylo prokázáno mimo internet. 

V období pandemie také probíhaly, i když někdy v upra-
veném režimu, kontroly zaměřené na odhalení hrubého 
porušení jakosti a falšování. Mezi takové nevyhovující potra-
viny zjištěné našimi inspektory patřila např. paštika s husími 
játry, kde byla rozborem prokázána i nedeklarovaná játra 
kuřecí, konzerva – BEST Premium Lunch s klamavě dekla-
rovaným (nižším) obsahem masa, doplněk stravy se zavá-
dějícím údajem o obsahu vápníku a hořčíku (jejich obsah 
byl několikanásobně nižší) anebo dvě šarže šunky falšované 
nižším obsahem masa. 

Četné kontroly jakosti přinesly naopak také pozitivní 
informace. Kladně je možné prezentovat kontrolu obsahu 
bílkovin ve více druzích tzv. vysokoproteinových potravin, 
kdy všech 16 kontrolovaných šarží proteinových cereálií, 
tyčinek atp. bylo kvalifi kováno jako vyhovující. Laboratorní 
analýza u nich prokázala pravdivost údaje o obsahu bílkovin 
uvedeného na obalu. Relativně dobré výsledky poskytla kon-
trola obsahu vitaminů D v doplňcích stravy, kdy z 10 vzorků 
doplňků stravy jen 1 vzorek nevyhověl deklaraci na obalu. 
Velmi vysoký standard kvality v řadě roků za sebou, včetně 
roku 2020, mají už tradičně potraviny českého původu spada-
jící do certifi kovaného systému jakosti Klasa (všech 114 šarží
kontrolovaných v  loňském roce vyhovělo) a  Regionální 
potravina (kontrolováno bylo 72 šarží a pouze 1 nevyhověla). 
V rámci kontrol chráněných zeměpisných označení a chrá-
něných označení původu bylo hodnoceno 116 šarží potravin 

(mimo víno). Nevyhověly pouze 3 šarže a to lze interpretovat 
také jako příznivé sdělení. 

Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolní řád), umožňuje dozorovému orgánu 
provádět před zahájením vlastní kontroly úkony, jejichž 
účelem je shromáždit podklady, a po jejich posouzení rozhod-
nout, zda kontrolu uskuteční, či nikoliv (tzv. „předkontrola“). 
Právě toto ustanovení se stalo hojně používaným nástrojem 
a součástí realizace kontrol SZPI v době zpřísněných epi-
demických opatření jak v roce 2020, tak i 2021, především 
za účelem monitoringu dodržování zákonných požadavků 
provozovateli ve veřejně přístupných prostorách prodejen. 
Ustanovení umožnilo, aby byl maximálně eliminován osobní 
kontakt inspektora se zaměstnanci, a tudíž právě ono bylo 
hlavním prostředkem pro naplnění strategie „minimalizace 
osobních kontaktů vně úřadu“. Inspektor kontrolu zahájil 
až v případě, pokud zjistil závažné porušení předpisů. Další 
přidanou hodnotou takového postupu bylo podstatné ome-
zení byrokratické zátěže kontrolovaných osob, administra-
tivy, a tedy i času stráveného na kontrole. 

Proměnlivá a v některých nepříliš vzdálených měsících 
i velmi nepříznivá epidemická situace kladla na potravinářské 
prodejny mimořádně velké hygienické nároky. Na začátku 
epidemie navíc existovala velká nejistota, jaké riziko nákazy 
COVID-19 by mohla pro člověka představovat kontamino-
vaná potravina. Nejen z toho důvodu bylo nezbytné dodr-
žovat pravidla hygieny zvláště důsledně. Pozornost našich 
inspektorů při monitoringu maloobchodu byla soustře-
děna na personál, prostory a zařízení, jejich čistotu, ale také 
na prodej nebalených potravin určených k přímé spotřebě 
bez další úpravy, předně pekařských výrobků. Dodržování 
hygienických požadavků při maloobchodním prodeji provo-
zovateli na straně jedné a zásad hygienického chování spo-
třebiteli na straně druhé bylo nicméně v posledních více než 
dvanácti měsících probíráno ve veřejném prostoru nesčetně-
krát. Rád bych proto na jednu specifi ckou část tohoto tématu, 
a to samoobslužný prodej nebalených pekařských výrobků, 
nabídl ještě trochu jiný a širší pohled. 

Prodej nebalených pekařských výrobků samoob-
služným způsobem má v  naší zemi dlouhou tradici. Nej-
častěji se tak prodávají druhy netrvanlivé určené k  časné 
spotřebě do 1 dne od upečení – chléb, běžné slané i  jemné 
sladké pečivo. Předností je, že výrobky si bez obalu zacho-
vají (za předpokladu šetrného zacházení) lepší vzhled i sen-
zorické vlastnosti (čerstvost, vláčnost, křupavost) a do ceny 
se nepromítne obal. Absence obalu může být přínos i z hle-
diska životního prostředí. Na druhé straně to klade podstatně 
větší nároky na hygienu přepravy a prodeje, předně na mini-
malizaci rizika kontaminace, protože se jedná o potraviny 
určené k přímé spotřebě bez další úpravy. Dodržování vyso-
kého standardu hygienických požadavků při samoobslužném 
prodeji nebaleného chleba a pečiva se však časem projevilo 
jako těžko řešitelný problém u  velkých prodejen (super-
market, hypermarket). Rizikem se stal souběh několika fak-
torů. Takovým ilustrativním a neakceptovatelným stavem 
je nabízení nebalených pekařských výrobků v  prodejním 
nábytku typu otevřených pultů a násypných košů, umístě-
ných často v blízkosti vchodu, jen s minimálním dohledem 
obsluhy a kolem nichž procházejí stovky zákazníků. Podobně 
nevyhovujících způsobů prodeje je samozřejmě více. Zde se 
sčítá nevhodně zvolený prodejní nábytek, špatná organizace 
prodejny a obslužného personálu ze strany provozovatele, 
ale navíc i riziko nehygienického chování některých zákaz-
níků, kterému se někdy bohužel dá jen těžko předejít. SZPI 
dosud vyvolala několik jednání se Svazem obchodu a ces-
tovního ruchu a zástupci velkých prodejních řetězců k této 
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problematice, kde se hledala cesta, jak zachovat samoob-
služný prodej nebaleného chleba a pečiva i v těch největších 
prodejnách a současně dodržet zákonné hygienické poža-
davky. Cesta se našla a výsledek už je v některých obchodech 
vidět na nově instalovaném prodejním nábytku, kde je zabez-
pečena podstatně větší ochrana před možnými riziky. Jde sice 
o řešení pro provozovatele fi nančně velmi náročné, vyžádá si 
to ještě určitý čas, ale bude současně zachován spotřebiteli 
preferovaný způsob prodeje nebaleného chleba a pečiva bez 
újmy jejich kvality. 

Letos na jaře byla ve Sbírce zákonů publikována novela 
zákona o potravinách a zákona o SZPI s obecnou účinností 
od 12. května 2021, představující adaptaci těchto právních 
norem na rychle se rozvíjející potravinářskou výrobu a trh 
s potravinami. Zákon o potravinách nově obsahuje zákaz 
uvádět na trh potraviny s tzv. dvojí kvalitou. Jedná se o trans-
pozici požadavku evropské směrnice 2019/2161, která sta-
noví také termín pro jeho začlenění do vnitrostátního práva. 
Tato opatření budou účinná ode dne 28. května 2022, od kdy 
bude možné zákaz „dvojí kvality“ uplatnit plně i na potraviny 
z jiných států EU. Do té doby se mohou výrobci a obchodníci 
novým požadavkům přizpůsobit a upravit obaly nebo složení 
potravin. SZPI bude zatím provádět monitorování jako pří-
pravu na nadcházející kontroly. ČR je tedy jedním z prvních 
států EU, který zákaz dvojí kvality začlenil do svého právního 
řádu.

V rámci letošní novely zákona o potravinách bohužel 
nakonec nedošlo k navrhované změně a logickému koncepč-
nímu kroku u kompetencí ke kontrole ve společném stravo-
vání, který byl zahájen před několika roky. To je k úplnému 
vyčlenění krajských hygienických stanic z kontrol v tzv. ote-
vřeném typu veřejného stravování (jako jsou restaurace, 
bufety, kavárny, cukrárny atp.) a jejich ponechání SZPI jako 
hlavnímu dozorovému úřadu. Tento oprávněný požadavek 
na změnu kompetencí vychází z podstaty evropského potra-
vinového práva, které je založeno na principu „od vidlí po 

vidličku“, tedy na komplexním pojetí bezpečnosti a kvality 
potravin „z pole“ až ke spotřebiteli. Chápe jednotlivé etapy 
produkce potravin od zemědělské prvovýroby přes zpraco-
vání až po různé formy uvádění na trh jako jeden propojený 
celek a společné stravování je jeho neoddělitelnou součástí. 
Dosud trvající vyčlenění kompetencí ke kontrole společného 
stravování i mimo resort Ministerstva zemědělství tak před-
stavuje nesystémový pozůstatek minulosti z doby dávno před 
vstupem ČR do EU. Zavdává také příčinu pro různě akcento-
vaný přístup při aplikaci potravinového práva dvěma dozoro-
vanými úřady.

Poslanecký návrh na nové uspořádání dozoru ve spo-
lečném stravování počítal s tím, že by SZPI měla kompetence 
pro kontrolu v  tzv. otevřeném typu stravování. Krajským 
hygienickým stanicím by zůstala kompetence ke kontrole 
v tzv. uzavřeném typu stravování (v nemocnicích, školách, 
školkách, domovech pro seniory atp.), kde se stravují „cit-
livé“ skupiny obyvatelstva a ponechána by jim byla také kom-
petence pro šetření příčin poškození nebo ohrožení zdraví 
a pro zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného 
poškození zdraví z potravin. Takto postavený dozor by respek-
toval odborné zaměření a zázemí, jímž jednotlivé úřady dis-
ponují, a stanovil by tak pro všechny zainteresované jasnou 
zákonnou kompetenční dělicí čáru. Zajistil by také před-
vídatelnost a rovný, transparentní přístup v celém sektoru 
otevřeného typu stravování. Naši inspektoři jsou na takové 
kontroly zcela odborně vybaveni. Zabezpečují kontroly jed-
notně a v celém spektru zákonných požadavků, tedy nejen 
těch hygienických, ale i požadavků na bezpečnost a pravost 
potravin, označování a jakost. O výsledcích dozorové činnosti 
podrobně a pravidelně veřejnost informujeme. Tato koncepce 
dozoru je logická především také z hlediska epidemického. 
Hygienické službě by se uvolnil prostor pro lepší zvládnutí 
právě takových situací, jako je pandemie COVID-19. 

 Snaha omezit co nejvíce mezilidské kontakty v  době 
COVID-19 nevyplývala jen z prosté povinnosti plnit vládní 
nařízení, ale také z potřeby být vůči ostatním lidem ohle-
duplný. Vnímal jsem to uvnitř SZPI u většiny svých kolegů. 
Zavedení „home offi ce“ a podstatné posílení dozoru formou 
tzv. „předkontroly“ byly sice nejvíce viditelnými projevy 
naší adaptace na pandemii, ale zdaleka ne jedinými. Pokud 
to šlo, probíhala externí i  interní komunikace prostřednic-
tvím videokonferencí, videoschůzek atp. Tímto způsobem 
jsme uvnitř úřadu na všech pracovních úrovních uskutečňo-
vali pracovní jednání, konzultace i vzdělávací akce pro široký 
okruh zaměstnanců. Na stejné „distanční“ bázi probíhala vně 
SZPI naše komunikace s Ministerstvem zemědělství a dal-
šími úřady, s nevládními organizacemi v čele Potravinářskou 
komorou ČR, Svazem obchodu a cestovního ruchu, Agrární 
komorou, zástupci provozovatelů a také úřady a zaměstnanci 
EU. Přineslo to navíc velkou úsporu času i fi nancí za cesto-
vání. Dalšími opatřeními, která byla důsledně na všech praco-
vištích SZPI dodržována, bylo nošení prostředků na ochranu 
nosu a úst, používání dezinfekce a testování zaměstnanců. 
Přestože má SZPI více než 550 zaměstnanců, a s ohledem na 
mobilitu lze její činnost považovat jako potenciálně rizikovou 
pro přenos onemocnění COVID-19, nedošlo po celou dobu 
trvání epidemie k tomu, že by na některém pracovišti vzniklo 
ohnisko nákazy. Případy onemocnění nebo nařízené karan-
tény byly u nás sporadické a týkaly se pouze jednotlivců.

Závěrem lze tedy konstatovat, že jsme se nestali rizikem 
pro společnost ani jsme nezatížili náš zdravotní a sociální 
systém a přitom jsme byli schopni zajistit účinný i efektivní 
úřední dozor ve prospěch spotřebitelů a korektních podni-
katelů.

�

SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel.: 224 805 158, e-mail: sekretariat@socr.cz

http://www.socr.cz

Proč je dobré vědět, 
co jíme

Češi platí za požitkáře, o tom žádná. Jasně 
to dokládá skutečnost, že už před korona-
virovým obdobím jsme si dopřávali jídla 
a  pití dosyta, a  to bez ohledu na zdra-
votní následky z toho plynoucí. Ze statistik 
vyplývá, že až 27 % všech úmrtí v  České 
republice, tedy více než čtvrtina, jde na vrub 
právě špatným stravovacím návykům. To 
překonává i úmrtí spojená s kouřením (20 %) 
nebo s nadměrnou konzumací alkoholu (7 %).
Ano, i  Evropa jako celek má problém 
s „nezdravou“ stravou, ale s osmnáctipro-
centním podílem úmrtnosti je na tom pořád 
o dost lépe než my.

Ono je to svým způsobem vlastně pocho-
pitelné. Lidé reagují nejprve na reklamu a pak 
i  na svoje chuťové preference, které však 
v  mnoha případech neodpovídají potřebám 
našeho organismu. Navíc rozsah chybného 
výběru potravin narůstá. A  aby toho nebylo 
málo, tak jsme během pandemie navíc výrazně 
omezili naši pohybovou aktivitu. Nedostatek 
pohybu a  s  ním spojená obezita už byly 
„českým“ problémem před koronakrizí, ale 
právě se změnou životního stylu, mimo jiné 
i kvůli práci a vlastně i  zábavě z domova, se 
přibírání na váze skutečně rapidně zvýšilo. 
S  tím se samozřejmě pojí závažná zdravotní 
rizika, jako jsou srdečně-cévní choroby, cuk-
rovka nebo nádorová onemocnění. 

Říká se, že co oči nevidí, to srdce nebolí. 
Právě z toho důvodu Češi potřebují v souvislosti 
s  výběrem potravin podat pomocnou ruku. 
Jako vhodný prostředek se nabízí společný 
a  jednotný systém značení týkající se slo-
žení potravin a jejich zdravotní prospěšnosti. 
Zákazník totiž musí být schopen promptně 
se zorientovat, jaké má ta která potravina slo-
žení a nakolik je pro jeho organismus vhodná. 
Pokud celý systém nebude jednoduchý, kupu-
jící mezi regály velmi rychle ztratí motivaci.

Potravinový semafor
Ano, řeč je o Nutri-score neboli nutričním 

hodnocení potravin. Princip není nijak složitý. 

Nutriční hodnota se převádí do jednoduchého 
kódu, který se skládá z pěti písmen – A, B, C, D, 
E. Dalo by se to přirovnat k semaforu, ostatně 
na podobném principu jsou založené i energe-
tické štítky na ledničkách, pračkách, myčkách 
a dalších domácích spotřebičích. Písmena na 
přední straně balení mají různou barvu, od nej-
zdravější zelené (A) až po nejméně zdravou čer-
venou (E). 

Pokud to zjednodušíme, tak na jednu 
misku vah se dají pozitiva daného produktu 
jako třeba bílkoviny, vláknina či podíl ovoce 
a  zeleniny a  na druhou misku pak negativa 
typu cukru, soli nebo nasycených mastných 
kyselin. Výsledkem je pak konkrétní písmeno 
v barevném poli na pětistupňové škále. Ono 
ani tak nejde o to odlišit „dobré“ potraviny od 
těch „špatných“, jako spíše rozlišit zdravější od 
těch méně zdravých. A zákazník ať se pak při 
nákupu rozhodne podle svého úsudku. Důle-
žité ale je, že tuto informaci na obalu zaregis-
truje.

Zatím vypadá situace s Nutri-score tak, 
že se na dobrovolné či povinné bázi využívá 
v západoevropských zemích, ale třeba Itálie 
ho odmítá. Do východní části evropského 
kontinentu zatím nepronikl. V České repub-
lice se na ofi ciální stanovisko čeká, nicméně 
to neofi ciální vyznívá spíše negativně. Podle 
mého názoru je to škoda a zbytečně utíká čas, 
kdy by už mohli mít lidé k dispozici přehledné 
vodítko, jaké potraviny jsou pro ně vhodnější. 
Mimochodem, rovněž evropská strategie 
„Farm to Fork“ se kromě zajištění udržitelného 
potravinového systému zaměřuje na podporu 
nabídky zdravých potravin. Jsem přesvědčen, 
že právě dlouhodobá zdravotní rizika spo-
jená s nevyváženou stravou či s podvýživou 
představují zásadní problém, který je do 
budoucna zapotřebí intenzivně a promyšleně 
řešit. 

Tomáš Prouza, 
prezident Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ČR 
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Stálá komise 
Senátu pro rozvoj 

venkova, 
tradiční partner 
České chuťovky

JIŘÍ VOSECKÝ, 
senátor a předseda Stálé komise Senátu 

pro rozvoj venkova

Když se řekne Česká chuťovka, bez ohledu na název pres-
tižní soutěže s dlouholetou tradicí, vybaví se mi něco po-

ctivého, tradičního, domácího. Jako bych mohl znovu zažít 
chuť babiččiny kuchyně. Totéž se mi vybaví i tehdy, když se 
řekne český venkov.

Velmi mne tudíž těší, že i letos je Stálá komise Senátu 
pro rozvoj venkova hrdým partnerem, spolupracovníkem 

soutěže Česká chuťovka. A to již tradičně. Je to partnerství, 
které dává smysl. Kvalitní, chutné a poctivé totiž podle mého 
k českému venkovu neodmyslitelně patří.

Podobně jako se Česká chuťovka snaží spotřebitelům 
přibližovat (a  oceňovat!) kvalitní tuzemské produkty, tak 
se Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova snaží o rozkvět 
českého venkova. Vždyť také na českém venkově žije zhruba 
polovina tuzemských obyvatel.

Co přesně patří mezi úkoly a cíle Stálé komise 
Senátu pro rozvoj venkova?

–  sledovat a případně iniciovat změny v legislativě vedoucí 
k rozvoji podnikání a ke zlepšení kvality života ve venkov-
ském prostoru včetně odstranění prvků diskriminace ven-
kova s cílem oživit pozitivní aktivity kulturní, ekonomické 
i sociální;

–  rozvíjet kontakty s  podobně zaměřenými orgány parla-
mentů zemí Evropské unie s  cílem prohloubit pozitivní 
dopady společných evropských politik na oblast venkova 
a zemědělství;

–  aktivně se podílet na sledování stavu a vývoje otázek souvi-
sejících s rozvojem venkova, zejména pořádáním seminářů 
na půdě Senátu k této problematice a výjezdy komise do 
jednotlivých regionů; 

–  věnovat pozornost maximálnímu využívání čerpání fi nanč-
ních prostředků z fondů Evropské unie týkajících se rozvoje 
venkovského prostoru, podporovat zachování Programu 
obnovy venkova v rámci ČR;

–  posuzovat tvorbu legislativy z pohledu dopadu na hospo-
daření obcí, zabývat se účelnou úpravou zákona o rozpoč-
tovém určení daní;

–  aktivně spolupracovat s vládními i nevládními organiza-
cemi působícími v oblasti venkova a zemědělství (zejména 
Spolkem pro obnovu venkova ČR, Sdružením měst a obcí 
ČR, Sdružením místních samospráv a jednotlivými míst-
ními akčními skupinami) s cílem napomoci rozvoji venkova 
a sledování dopadu pandemie koronaviru na český venkov.

Záleží nám na strategii rozvoje zdravého, ekologického 
venkova včetně zohlednění demografi ckých změn a  jejich 
dopadů – co způsobí odliv mladých lidí z venkova a jak jej 
přibrzdit, jak naopak mladé motivovat tu zůstat. Intenzivně 
se zabýváme hospodařením s vodními zdroji, novými for-
mami hospodaření na farmách i dostatečnou saturací soci-
álních služeb na venkově. Zástupci Stálé komise Senátu pro 
rozvoj venkova pravidelně navštěvují regiony a zajímají se 

o  venkovské oblasti a  fungování jejich samospráv. Stejně 
tak se ale i setkávají se zástupci zahraničních venkovských 
oblastí, aby si vyměnili své zkušenosti a poznatky.

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova tradičně pro-
půjčuje svou záštitu několika tuzemským akcím, další sama 
(spolu)pořádá. Letos potřinácté komise převzala záštitu nad 
putovní výstavou Má vlast. Ta po celý rok putuje po všech 
krajích ČR a  také po vybraných knihovnách a  nádražích. 
Před pandemií onemocnění COVID-19 se rovněž na Vyše-
hradě konalo každoroční slavnostní setkání krajů. Stejně tak 
komise uděluje záštitu soutěžím Vesnice roku a Nejkrásnější 
nádraží. Před vypuknutím pandemie komise několikrát ve 
Valdštejnské zahradě uspořádala Krojované slavnosti. Akce 
se setkala s velkým ohlasem veřejnosti i senátorů. Členové 
komise na akci představili své regiony, folklórní, hudební 
a  taneční soubory, tradiční řemesla i  regionální produkty 
typické pro jejich senátní obvod.

Partnerem a spolupracovníkem soutěží Česká chuťovka 
a Dětská chuťovka je Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova 
od roku 2017. Vynikající čeští potravináři přitom svá zaslou-
žená ocenění přebírají v nádherných reprezentativních pro-
storách Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ještě o pár let 
déle. Komise velice oceňuje, že tu je někdo, kdo spotřebitelům 
dlouhodobě pomáhá objevit potraviny, jež mají ryze český 
původ a vynikají svou kvalitou a chutí. Malým a středním 
výrobcům naopak pomáhá dát o  sobě vědět, zároveň ale 
ani nediskriminuje ty velké. Uznávané ocenění je pak pro 
poctivé tuzemské výrobce prestižní záležitostí, satisfakcí 
za jejich práci a píli. Jsem si jist, že existence této nestátní 
a nezávislé iniciativy potravinářských odborníků dlouhodobě 
přispívá ke zlepšování a udržování kvality českých potravin, 
jejich vysoké konkurenceschopnosti a v neposlední řadě ke 

zdravějším a spokojenějším spotřebitelům. I letos se těšíme, 
až české „chuťovky“ na půdě Senátu, ale i později z regálů 
našich obchodů ochutnáme.

Členové Stálé komise 
Senátu pro rozvoj venkova

Senátoři:
�  VOSECKÝ Jiří – předseda komise
�  KOŠTIAL Rostislav – místopředseda komise
�  ŠILAR Petr – místopředseda komise
�  ADÁMEK Miroslav
�  FISCHER Pavel 
�  HOLEČEK Petr 
�  CHLUPÁČ Ladislav
�  PAVERA Herbert
�  RABAS Přemysl
�  ŠTĚPÁNEK Petr
�  VÍTKOVÁ Jaromíra

Externí členové Stálé komise 
Senátu pro rozvoj venkova

Emeritní senátoři
�  HAMOUSOVÁ Zdeňka 

– bývalá členka a místopředsedkyně komise
�  MARTÍNEK Radko – bývalý člen komise
�  NENUTIL Miroslav – bývalý člen a předseda komise

�

Česká chuťovka 2019

Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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r o z h o v o rn a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Náš rozhovor 
– na 12 otázek 

odpovídá:
Mgr. VLADIMÍR MRÁZ, 

výkonný ředitel
Mráz Agro CZ, s. r. o.,

se sídlem v Blatné

 1. V roce 2017 jste se stal vedoucím manažerem společnosti 
Mráz Agro CZ, s. r. o., a později i jednatelem, když jste ofi -
ciálně převzal dlouholeté dílo a úspěšný podnik, který založil 
váš otec Vladimír Mráz. S jakými pocity jste do této náročné 
práce a funkce vstupoval?

Popravdě nad pocity ani nebyl čas přemýšlet, všechno 
nějakým způsobem vyplynulo přirozeně. Díky tomu, že celá 
rodina byla a je ve fi rmě nějakým způsobem téměř od počátku 
jejího fungování zapojena, se nestala situace, jako když do 
fi rmy přijde externí zaměstnanec nebo najatý manažer, je 
představen zaměstnancům a  fungování společnosti obrátí 

ze dne na den naruby. I když jsem nějaký čas strávil v zahra-
ničí, ať již při studiích nebo pracovních stážích, ve společnosti 
stále pracují zaměstnanci, kteří si mě pamatují téměř odmala. 
Zejména oni vědí, že jsem nikdy neměl nic zadarmo, tak jako 
můj otec a celá rodina. Ve svých krocích jsem se od počátku 
snažil a stále snažím navázat na všechno dobré a pokusit se 
naše aktivity posunout zase o krok dál. Někde se to daří lépe, 
někde hůře, ale důležité je, že věříme cestě, po které jdeme. 
Dnes jsme rovnocenným partnerem nadnárodním společ-
nostem, obchodní jednání probíhají v cizích jazycích nebo 
dnes i  v  digitálních  intencích, na které otec nebyl zvyklý, 
koronavirová pandemie tento rozdíl mezi vedením společ-
nosti nyní a před dvaceti lety ještě více zvětšila. Pokud se ale 
vrátím k otázce na pocity, na kterou jste se ptal, tím hlavním, 
který cítím po celou dobu nejen svého přímého působení ve 
fi rmě, ale pocitem, ke kterému se mě rodiče vždy snažili vést, 
je určitě zodpovědnost. Díky velikosti fi rmy už člověk cítí zod-
povědnost nejen za sebe nebo svou rodinu, ale i za desítky 
zaměstnanců, které společnost má, a za partnery, kteří na nás 
spoléhají. Snažím se, aby alespoň podobnou zodpovědnost 
cítili i naši zaměstnanci. Největší tíha ale vždy dopadne na 
nás i díky tomu, že jméno rodiny je přímo v názvu společnosti. 

2. Jakou jste absolvoval průpravu pro svoji nynější práci 
a  jak dlouho jste se seznamoval s  problematikou firmy? 
Nyní jste rovnocenným jednatelem se svým otcem, ale vedete 
podnik sám. Jak vám do vaší práce nyní zasahuje pan otec?

Ve fi rmě jsem odmala prošel téměř všemi funkcemi, od 
ježdění s obchodníky, brigád ve výrobě nebo prvovýrobě či 
asistování při velkých obchodních jednáních. Zhruba rok až 
dva před ofi ciálním převzetím neprobíhalo jednání, u kte-
rého bych nebyl přítomen. I  díky tomu jsem mohl nasát 
atmosféru i cíle společnosti, o to jednodušší a přirozenější 
proces přechodu následně byl. Ačkoliv je to průprava dobrá, 
nic nedokáže člověka připravit na to, co všechno ho čeká, 
když do ředitelského křesla usedne naplno. Až poté člověk 
opravdu pochopí, jak náročné je celý proces uřídit. Nikdy se 
ale nestalo to, že by otec jednoho dne vše přehodil a přestal 
se starat. Firma je jeho dítě a dodnes říkám, že fi rmu nadále 
vedeme společně. Není velké rozhodnutí, které bychom 
neprobírali společně s ním nebo v rámci celé rodiny. Ofi ciálně 
pak všechny velké projekty a jejich stav probíráme na pravi-
delných měsíčních poradách, neofi ciálně pak o aktuálních 
problémech hovoříme téměř denně, pokaždé když se vidíme. 
Co se kompetencí týče, dá se říct, že zatímco já se plně věnuji 
výrobní a obchodní činnosti společnosti, otec dohlíží na fun-
gování rodinné farmy a rybářského podniku, ačkoliv i tam již 
máme šikovné a schopné vedoucí pracovníky. Sám je vystu-
dovaným rybářem a vždy byl zapáleným chovatelem. Nyní 
se naplno věnuje tomu, co ho baví. Provozní problémy pak 
už nechává zcela na nás a myslím, že je to tak správně. Ono 
totiž právě často ty malé provozní problémy člověka vyčerpá-
vají daleko více než ty zdánlivě velké, na které se alespoň dá 
připravit. 

3. Vaše společnost má stěžejní oblasti působení v zeměděl-
ství a potravinářství. Mohl byste všechny tyto činnosti, jak 
výrobní, tak obchodní, blíže představit? A  pak se zmínit 
o všech provozech a střediscích, ve kterých se činnost společ-
nosti realizuje.

Naše společnost se od roku 1996 vyprofi lovala z malé 
rodinné firmy ve významnou zemědělsko-potravinářskou 
společnost, která patří ve svém oboru mezi největší fi rmy v celé 
Evropě. Jsme článkem, který uzavírá kruh mezi těmito odvět-
vími tím, že druhotné výstupy potravinářské výroby vracíme 
zpět do zemědělství. V principu jsme neobjevili nic nového. www.mrazagro.cz

zpracování 
vedlejších produktů 
rostlinného původu

Jednička 
na trhu

TVOŘÍME Z ODPADŮ
CENNÉ KOMODITY

OBRAŤTE SE NA NÁS.

Řešíte ve vašem podniku otázku odpadů či vedlejších produktů?

V Mráz Agro věříme, že každý odpad 
představuje příležitost.

Spolehlivost a flexibilita  •  Hygienický standard
Společné investice  •  Dlouhodobý vývoj
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r o z h o v o r r o z h o v o r

Naše rodina pochází z malé vesnice v jižních Čechách, otec 
pochází z pěti dětí z běžných vesnických poměrů. Již naši 
prarodiče, kteří zažili ve svém životě mnohé, se chovali jako 
řádní hospodáři a ve své domácnosti vždy pečlivě zužitkovali 
vše, co mohlo své využití najít znovu a jiným způsobem. Se 
vším se šetřilo, nic se nevyhazovalo. Naše společnost v této 
tradici pokračuje. Věříme, že každý odpad představuje příle-
žitost. Vedlejší produkty potravinářské výroby jsou nenahra-
ditelným a kvalitním zdrojem vitaminů, bílkovin a dalších 
hodnotných látek, vhodných pro širokou škálu např. hospo-
dářských zvířat. Produkty, které nelze nadále zužitkovat, ať 
již jako potravinové doplňky pro lidi, či krmné doplňky pro 
zvířata, pak nachází užití zejména při výrobě zelené energie. 
Cirkulární ekonomika, udržitelnost, to všechno jsou dnes 
moderní slova a směry, nejedná se ale o nic nového, jedná se 
o zdravý selský rozum.

V současné době zpracováváme až 300 000 tun ved-
lejších produktů potravinářského průmyslu ročně. Našimi 
partnery nejsou pouze pivovary, ale jde obecně o  produ-
centy alkoholických nápojů, lihovary, cukrovary, škrobárny, 
de facto všechny potravinářské podniky pracující se suro-
vinami rostlinného původu a kde dochází k produkci dru-
hotných surovin. V  této oblasti jsme jednou z  největších 
společností v Evropě. Mimo toho se v našich dvou sušicích 
a  škrobárenských závodech v  Červené Řečici na Pelhři-
movsku a v nově otevřeném středisku v Batelově u Jihlavy 
zabýváme i výrobou vlastních produktů, a to zejména potra-
vinářských a  technických modifikovaných škrobů, stabi-
lizátorů, směsí s vysokou přidanou hodnotou nebo dalších 
doplňků stravy. Naše výrobní technologie a zkušenosti využí-
vají i významné světové potravinářské koncerny. Dá se říct, že 
jsme „značka za značkou“, která pomáhá výrobcům potravin 
dosáhnout kvality, které potřebují v místě, kde je potřeba. 
Potraviny vyrobené ze surovin, které prošly našima rukama, 
najdete i v supermarketech na druhé straně Evropy. Mimo 
toho provozujeme i rodinnou zemědělskou farmu v Rado-
myšli na Strakonicku, jejíž součástí je i farmový chov jelenů 
sika Dybowského, a rybářský podnik, jehož součástí je nově 
i  soukromý rybářský revír pro sportovní rybáře na téměř 
20ha nádrži na Horažďovicku. Sídlo společnosti je pak již od 
roku 1996 v jihočeské Blatné. 

4. Teď tedy více podrobně. Jste známí zejména jako odběra-
telé a zpracovatelé pivovarského mláta, v  této činnosti jste 
jedničkou na našem trhu. Jak tento proces rutinně probíhá 
a jak je snadné zorganizovat plynulé odběry z pivovarů, tak 
aby se nemusela výroba piva zastavit? A jak vypadá systém 
transportu zemědělským odběratelům, kteří odebírají mláto 
jako krmivo? 

Pokud jde o  spolupráci s  pivovary, obvykle vedoucí 
výroby nebo jiný pověřený pracovník zašle na konci týdne 
plán výroby na týden následující zaměstnancům naší logis-
tiky a  tím veškeré povinnosti na straně pivovaru končí 
a nastupujeme my. Kolegové si podle plánu várek propočtou 
časy a organizují odvoz mláta tak, aby byl zásobník v pivo-
varu neustále prázdný a proces výroby piva probíhal bez sebe-
menšího zaváhání. Samozřejmě jde o velkou zodpovědnost, 
některé pivovary, působící v historických a často i památkově 
chráněných areálech, mají velmi omezené skladovací mož-
nosti. Někde by stačilo, aby se naše auto zpozdilo o několik 
hodin, a pivovar může být již na hraně zastavení výroby. Na 
druhé straně se jedná o živý proces. Asi neexistuje týden, kdy 
by nám naši partneři zaslali v pátek plán výroby, který by 
vydržel beze změny až do toho následujícího. Denně řešíme 
napříč partnery poruchy, zpoždění výroby, seškrtání, nebo 
naopak přidání várek a  podobně. Díky našemu širokému 

záběru jsme na všechny tyto změny schopni reagovat tak 
rychle, jak je jen možné. V  případě pivovarského mláta, 
pokud je zpracováváno čerstvé, je přímo v pivovaru naloženo 
na náš speciální návěs vybavený tzv. vakovacím čelem (tech-
nologií truck bagger), na němž je nasazen dlouhý bílý vak. 
Mláto, sterilní a horký materiál, je okamžitě přepravováno 
k zákazníkovi, kde je buď bez, nebo s přidáním konzervač-
ního přípravku uloženo zaškoleným řidičem do bílého vaku 
a kamion se vrací zpět do pivovaru. Zákazníci mají nastavené 
intervaly závozů tak, aby mláto dostávali pravidelně, což opět 
kontrolují naši zaměstnanci logistiky. Konzervace do vaku 
pak zajišťuje uchování vlastností mláta a brání před jeho zka-
žením. V sezoně přes naši logistiku projde i více než čtyřicet 
kamionů pivovarského mláta denně, a to se bavíme pouze 
o mlátu. 

5. A  ještě k mlátu. Vykupujete zejména z našich pivovarů, 
můžete je vyjmenovat? Sloužíte ale také i pivovarům zahra-
ničním. V  kterých zemích to je? A  máte i  další záměry na 
další rozšíření této velmi důležité služby? 

V České republice by spíše bylo rychlejší vyjmenovat 
pivovary nebo pivovarnické skupiny, se kterými nespolu-
pracujeme, než ty, se kterými ano. Dá se říct, že ve velikosti 
středních a  velkých pivovarů spolupracujeme až na malé 
výjimky se všemi a  naše know-how se nám úspěšně daří 
exportovat i za hranice. Omezovat ale naše partnerství na 
slovíčko „vykupovat“ by bylo příliš jednoduché. Naše spo-
lupráce nekončí odkupem vedlejšího produktu. Sami posky-
tujeme především službu a řešení vedlejších produktů jako 
celku. Společně spolupracujeme a hledáme možnosti, jak 
nejen řešit odvoz, ale jak vytvářet nový trh a nové příležitosti, 
a dlouhodobě usnadňovat tyto řešení. Přinášíme nové myš-
lenky, čerpáme ze zahraničních zkušeností a dlouhodobě pra-
cujeme i na studiích a výzkumu nového či budoucího užití. 
S mnohými partnery realizujeme společné investice vedoucí 
k dalšímu budoucímu zhodnocení produktů pro obě strany. 
Na vedlejší produkty nekoukáme jako na odpad, ale jako na 
produkt, který si zaslouží šetrné zacházení a správnou péči. 
Díky těmto krokům jejich hodnota nadále roste, a tak vytvá-
říme nové trhy i pro produkty nebo odpady, které partnery 
mnoho let trápily. S námi se nemusí obávat, zda jejich odbě-
ratel přijede, nebo ne, co budou s  odpadem dělat, pokud 
nepřijede, co s ním budou dělat v sezoně, když je ho více, 
nebo naopak. Pokud jde o zahraničí, mimo Česka jsme přímo 
aktivní v Polsku a na Slovensku, kde působí naše sesterská 
společnost Mráz Agro SK. Nepřímo pak v mnoha dalších 
zemích Evropy. V současnosti věnujeme největší úsilí rozvoji 
aktivit právě na Slovensku. I díky šikovným kolegům se nám 

na Slovensku v letošním roce daří. Nejnovějším přírůstkem 
do portfolia našich partnerů, se kterými jsme spojili síly, je 
nejstarší pivovar na Slovensku, pivovar Steiger. Aktuálně se 
také interně připravujeme na intenzivnější vstup na ruský trh. 
V Rusku jsme aktivní již téměř deset let, vždy tomu tak ale 
bylo pouze prostřednictvím pražské kanceláře zahraničního 
obchodu. V současnosti, i díky aktuální politické situaci, zva-
žujeme otevření přímého zastoupení. 

6. Další oblastí, jíž spojujete potravinářskou výrobu se země-
dělskou krmivovou základnou, jsou cukrovarnické řízky, 
pivovarské kvasnice a vedlejší produkty ze sladoven. Jak pro-
bíhá obchod s těmito komoditami?

Obchod a zpracování těchto produktů funguje velmi 
podobně jako u  pivovarnického mláta. Některé produkty 
vyžadují další zpracování, jiné ne. Zmínil jste sladovnu, 
v  případě suchých druhotných produktů například odvá-
žíme veškeré sladové prachy, které následně mícháme spo-
lečně se sladovým květem, nejcennějším sladovnickým 
vedlejším produktem vznikajícím při klíčení sladovnického 
ječmene. Tyto komodity následně granulujeme v  partner-
ském provozu v západních Čechách. Sladovnické vedlejší 
produkty jsou velmi bohaté na dusíkaté látky, čímž jsou 
opět nezastupitelné ve výživě hospodářských zvířat. Vysoké 
nároky sladoven na kvalitu ječmene na vstupu se promí-
tají samozřejmě i do druhotných produktů a odpadů. Další 
významnou službou, kterou našim partnerům poskytu-
jeme, jsou i konzultace a řešení odpadů z hlediska legisla-
tivy. Každý odpad klasifi kovaný jako odpad podléhá velmi 
důkladné evidenci a  nakládání s  ním je podmíněno velmi 
náročnou byrokracií. Díky našemu know-how jsme schopni 
ve spolupráci s producenty vyjmout dané produkty z odpado-
vého hospodářství a zařadit je jako vedlejší produkty rostlin-
ného původu tím, že pro ně vytváříme nový trh a dokládáme 
jejich následné zužitkování. Ať způsobem krmných kompo-
nentů, či využitím například jako surovinu pro výrobu zelené
energie. 

7. A dostáváme se k přímé potravinářské výrobě. Váš provoz 
v Červené Řečici suší na válcích řadu produktů a začala zde 
i výroba škrobových suspenzních materiálů pro další speciál-
ní potravinářské využití, protože takto zpracované škroby 
jsou oproti sprejovému sušení rozpustné ve vodě. Můžete blíže 
vysvětlit tento problém? 

Pokud se zastavím u tohoto jevu, je to způsobeno formou 
sušení. Všechny naše produkty jsou tzv. předželatinované 
neboli instantní. Jinak řečeno, velmi snadno a rychle roz-
pustné ve vodě nejen za tepla, ale i za studena. Tuto vlastnost 
naše produkty získávají díky tomu, že jsou před samotným 
sušením na válcích rozvařeny. Díky tomu jsou ve světě široce 
používány nejen ve škrobárenství, ale i při výrobě základů 
instantních nápojů nebo dětské výživy. 

Ke š krobá renství  jsme se dostali vlastně  ná hodou. Vá l-
cové  suš á rny znač ky Gouda jsme využ í vali a dodnes i čás-
tečně využíváme k sušení použitých pivovarský ch kvasnic, 
významného zdroje vitaminu B. V roce 2004 jsme se kvůli 
rozšíření výroby rozhodli koupit škrobárnu v Červené Řečici 
na Pelhřimovsku, jejíž historie sahá až do roku 1903. Č er-
venoř eč ická  š krobá rna sloužila od 50. do 90. let minulého 
století jako Výzkumný ústav č eskoslovenské ho škrobárenství 
a ve své době byla nejmoderněji vybaveným závodem modifi -
kace škrobů v České republice. K sušení modifi kované škro-
bové suspenze využívala válce holandské společnosti Royal 
Gouda. Ačkoliv naší  hlavní  činností  byla i nadále výroba krm-
ných surovin, postupem času jsme zjistili, že máme v rukou 
něco jedinečného. Odběratelé našich výrobků, které jsme 
popravdě ani nijak aktivně nevyhledávali, ale spíše tak nějak 
zdědili společně se škrobárnou, se k nám neustále vraceli 
s tím, že naše produkty sice nejsou nejlevnější na trhu, jejich 
vlastnosti ve výsledných výrobcích jsou ale jedinečné. Že vál-
cové sušení není určené pouze historii, dokazuje i  fakt, že 
na produktech zpracovaných právě touto technologií  mají 
své receptury založené ti největší světoví výrobci cukrovinek 
a  čokoládových nebo kakaových  výrobků na světě. Chuť 
a vlastnosti takto zpracovaného produktu jsou zkrátka jedi-
nečné.

Při použití jednoho válce se vlhký produkt přivádí 
pomocí  nanášecího válce (aplikátoru) na povrch velkého 
válce, kde se rovnoměrně roztírá. V závislosti na počtu po-
užitých aplikátorů je vrstva vytvořená na sušicím válci tlustší 
nebo tenčí. Tato varianta je díky dokonalému rozložení po 
délce válce ideální pro zpracování pastovitých nebo dužna-
tých výrobků. Aplikační systém zajišťuje dokonalé rozložení 
výrobku po celé délce válce.  Hnětací účinek navíc zabra-
ňuje  tvorbě hrudek v  lepivých materiálech. Dvouválcová 
varianta se často používá pro výrobky s  nižší viskozitou. 
Výrobek je přiváděn do jímky mezi oběma válci. Vzdále-
nost  mezi válci  může být přesně nastavena pro kontrolu 
tloušťky vrstvy na válcích. 

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

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

8. Ano, a právě válcové sušení, jehož produkty sice nezna-
menají velké tunové objemy, vás přivedly k  postavení nové 
sušárenské škrobárenské kapacity v Batelově. O jaké fi nální 
produkty se jedná a  kdo je jejich odběratelem, resp. které 
potraviny se bez nich neobejdou? 

Pokud jde o škrobárenské výrobky v souvislosti s cuk-
rářským a pekařským a mléčným průmyslem, vyzdvihl bych 
naši nabídku termicky modifi kovaných instantních škrobů, 
patřících do kategorie škrobů bez E čísla. Tato kategorie pro-
duktů se dělí podle vstupní suroviny, a to na škroby pšeničné, 

kukuřičné a bramborové, které nachází velké uplatnění při 
výrobě směsí pro přípravu např. cukrářských krémů, vylep-
šují strukturu třeného těsta nebo slouží jako vazný prostředek 
pro bezlepkové výrobky. Pro oblast bezlepkové výroby vyrá-
bíme instantní kukuřičné a rýžové mouky, případně mouky 
z jiných bezlepkových zdrojů podle přání zákazníka. V potra-
vinářství se tyto výrobky používají jako nízkoviskózní zahuš-
ťovadla cukrářských krémů, polévek a omáček. V technickém 
průmyslu nachází využití v papírenství, výrobě sádrokartono-
vých desek, při výrobě textilií nebo jako škrobící prostředek 
pro prádelny. V závislosti na poptávce trhu umíme vyvinout 
nové technické škroby přímo na míru zákazníkovi, důkazem 
toho je náš poslední projekt, vývoj ekologicky šetrných rychlo-
schnoucích lepidel v  tekuté (tzv. „ready-to-use“) i  suché 
formě. V současnosti také vyrábíme významné objemy směsí 
pro pekaře. Ve spolupráci s významnými společnostmi půso-
bícími v  oblasti kvasů, kvásků a  pekařských polotovarů 
vyvíjíme nové sušené instantní produkty a vzájemně se obo-
hacujeme o nové poznatky z oboru. V současnosti vyrábíme 
vyšší stovky tun fi nálních produktů ročně. Od nového pro-
vozu si slibujeme další navýšení jak v kapacitě, tak v kvalitě.

9. A jak to v Batelově, tedy v nové sušárně, jejíž provoz byl 
zahájen v  tomto roce, začalo? A  jaký je stav této výrobní 
kapacity v této době? A teď i ekonomická otázka. Dá se z této 
maloobjemové produkce zajistit úspěšná návratnost celé této 
investice?

V nové sušárně a škrobárně v Batelově jsme nyní stále 
na samém začátku a  v  současnosti běží zkušební provoz, 
do kterého jsme vstoupili teprve před několika měsíci. 

Technologie je funkční, sušárna jako celek běží a funguje, ale 
jak to u každé nové výroby bývá, i my řešíme určité porodní 
bolesti a technologii postupně optimalizujeme a ladíme dle 
našich představ. Zároveň provoz a mechanismy v něm při-
pravujeme na potravinářský audit FSSC. Veškerá technolo-
gická optimalizace probíhá v přímé spolupráci s klíčovými 
zákazníky a partnery tak, aby více vyhovovala požadavkům, 
které se i v průběhu času mění. 

Cílem projektu od počátku bylo mít možnost vyrábět 
co nejširší škálu produktů. Před časem jsme např. ukončili 
zkušební výrobu karboxymethylcelulózy (CMC) navázané 
na kyselinu citronovou. Zákazník, který produkt objed-
nává, tento produkt zkoušel bez úspěchu vyrobit v několika 
továrnách od Anglie přes Rusko po Turecko. Uspěl až u nás, 
v Batelově. Skutečnost nám denně ukazuje, že sami dnes 
ani nevíme, jaké produkty můžeme za několik let vyrábět, 
případně jaké produkty budou chtít vyrábět naši zákazníci. 
Musíme na to být připraveni. Dodaná sušárna v Batelově 
je vybavena válci s povrchem z  tvrzeného chromu. Každý 
z válců je vybaven několika menšími, nanášecími válci, tzv. 
aplikátory, které jsou průběžně zchlazovány a zajišťují lepší 
hnětací účinek při sušení produktů s vyšší viskozitou. Válce 
lze zároveň od sebe oddělit tak, že stroj v Batelově umožňuje 
všechny varianty válcového sušení. Od jednoválců sušících 
samostatně po dvouválce. Díky tomu jsme schopni v té nej-
větší potravinářské kvalitě sušit veškeré materiály od škrobo-
vých suspenzí po například pivovarské kvasnice. 

Pokud se dostanu k ekonomické stránce, souhrnně se 
bavíme o investici ve výši zhruba 130 milionů korun. Sušárna 
nenavazovala na nějaký starší provoz, nešlo ani o moder-
nizaci, vybudovali jsme zcela nový provoz téměř na zelené 
louce. Na místě areálu stála pouze hala a malá administrativní 
budova. Naším cílem pro rok 2021 bylo rozjet výrobu naplno. 
Vzhledem ke koronavirové situaci, která omezuje dodávky 
některých navazujících technologií, si ještě nejsme jisti, zda 
se nám cíl podaří splnit, věříme ale, že nejpozději v polovině 
roku příštího výroba naplno pojede. Zakázky se postupně roz-
šiřují a zákazníci nás nyní sami oslovují. Za současných pod-
mínek očekáváme návratnost někde na úrovni 6–8 let. Jedná 
se o investici, která by díky své nejistotě a dlouhé návratnosti 
v mnohých jinak řízených fi rmách neprošla, z naší strany šlo 
ale trochu i o investici srdcem. Jsme rodinná fi rma a i díky 
tomu nekoukáme jen na rychlou návratnost, ale i udržitelnost 
a dlouhodobost. Často nekoukáme na věc pohledem let, ale 
i pohledem generací. Věřím, že projekt, který jsme vybudovali 
v Batelově, bude sloužit desítky let. 

10. A  ještě k  dalším aktivitám vaší společnosti. Váš otec 
Vladimír Mráz, velmi schopný a  kreativní podnikatel, ale 

i nadšený rybář, myslivec a chovatel, přišel už v roce 1996 
s myšlenkou vytvoření harmonického ekosystému lidí, zvířat 
a  přírody využíváním odpadů potravinářského průmyslu. 
O potravinářské výrobě jsme mluvili. A vy nyní tento odkaz 
naplňujete. Jak je to ale právě v těch ekologických a zeměděl-
ských aktivitách a jak v nich pokračujete?

Částečně jsem se již zmínil, že součástí naší společ-
nosti je i zemědělská farma v Radomyšli na Strakonicku. Tato 
farma se zabývá nejen klasickou zemědělskou prvovýrobou na 
zhruba 200 ha orné půdy, ale i farmovým chovem jelenů sika 
Dybowského, daňka skvrnitého a k ní přidružené i rybářské 
výrobě, kde na zhruba padesáti hektarech vodních ploch cho-
váme především kaprovité ryby. Součástí farmy je ale napří-
klad i  jablečný sad. Hospodaříme z větší části na vlastních 
půdách, a i proto se k půdě snažíme chovat nejlépe, jak umíme. 
Veškeré živiny vracíme do půdy, z přilehlých zemědělských 
podniků si odvážíme i přebytečné organické hmoty. Pravi-
delně sbíráme z polí kámen, čistíme lesy, ročně sázíme zhruba
5000 stromků. Když je potřeba uskutečnit brigádu, jdeme 
všichni. Ať se jedná o ekonomy, logistiky, obchodníky, nebo 
ředitele. Když je třeba vzít za práci, neřeší se čas nebo pra-
covní náplň. O tom je práce v rodinné fi rmě. Když potřebuje 
fi rma, zaměstnanec musí pomoci, zároveň ale ví, že potřebuje-
-li on, fi rmu má v zádech. I díky tomu žně, které v leckterých 
jiných podnicích jsou hektickým a nervy drásajícím obdobím, 
jsou pro nás většinou klidným vyvrcholením zemědělského 
roku. Mimo farmy v Radomyšli jsme ale v letošním roce ote-
vřeli veřejnosti i soukromý rybářský revír určený pro sportovní 
rybolov pojmenovaný Revír Komušín. Ačkoliv kapitální ryby 
teprve dorůstají, jsme rádi, že i přesto si k nám první rybáři 
nacházejí cestu a odjíždějí plni dojmů a nadšení. 

11. Takže i rekreaci pro lidi milující přírodu umíte nabíd-
nout. V jakých oblastech jejich zájmu a v jakých lokalitách?

Pro veřejnost v  současnosti nabízíme zejména právě 
zmíněný sportovní rybolov. Revír Komušín je soukromé 
rybářské útočiště na pomezí jižních a  západních Čech. 
Jeho centrem je stejnojmenná nádrž o rozloze téměř 20ha, 
nacházející se nedaleko malé obce Komušín, přibližně
6 km od Horažďovic a  13 kilometrů od jihočeské Blatné, 
kde naše společnost sídlí. Přehradní nádrž s hrází vysokou
15 metrů je díky svému zasazení do srdce přírody velmi čle-
nitá, v nejhlubším místě dosahuje hloubky až 10 metrů. Díky 
své jedinečné povaze vodní plochy na pomezí nádrže a jezera 
nabízí Revír Komušín opravdu unikátní rybářské zážitky. Při 
posledním výlovu v roce 2017 bylo vyloveno více než 40 tun 
kaprů, amurů, tolstolobiků, ale i dravých ryb nebo úhořů. 

V tom samém roce byla nádrž opětovně nasazena. Součástí 
revíru je i malý rekreační areál s několika apartmány, které 
jsou v současné době plně využité především zaměstnanci 
společnosti, kterým dovolenou v nich spojenou s rybářskými 
zážitky nabízíme jako jeden z pracovních benefi tů. Pravi-
delně zde také pořádáme každoroční setkání obchodního 
týmu. Okolo celé nádrže je vytvořeno pouze šest lovných 
míst. Naším cílem je, aby lidé, kteří si náš revír k rekreaci 
zvolí, měli absolutní soukromí a  klid, ať dorazí sami, či 
s rodinou nebo přáteli. 

12. Vaše práce vám zabere hodně času. Máte čas i na svoje 
koníčky? Které to jsou?

Popravdě mi přijde, že na koníčky mám času stále 
méně a méně. Sám si při odkládání mnoha osobních věcí 
neustále říkám „až dodělám to, tak…“, „až se nám podaří 
to, tak…“. Poslední roky se většina podobných cílů točí 
kolem výstavby v Batelově. Obvykle se vždy o rok později 
ohlédnu, zjistím, že cíle, které jsme si před pár lety vytyčili, 
jsou dávno za námi a místo každého jednoho z nich máme 
dva nové. V našem postavení se ale nelze zastavit, dát fi rmu 
na druhou kolej a na šest měsíců odjet na druhý konec světa. 
To by byla smrt. Jsem stále ještě dost mladý, a dokud mám 
dostatek energie, chci ji směřovat správným směrem a fi rmu 
maximálně rozvíjet. Věřím, že se i onoho dříve zmíněného 
případu jednou dožiji. 

Rád cestuji a předtím, než přišla epidemie koronaviru, 
jsem měl možnost spojit práci i s tímto koníčkem při návště-
vách obchodních partnerů. Ani na dovolené si ale nedo-
vedu představit den bez přístupu k e-mailu. Asi i díky jménu 
si moc nepotrpím na vedra, takže poctivě schován ve stínu 
vždy listuji v e-mailu. Ono to zní zvláštně, a i když psycho-
logové určitě doporučují na dovolené vypnout a hodit sta-
rosti za hlavu, za sebe mohu říct, že pro mě nic není tak 
uspokojující jako vědomí, že i přesto, že jsem na dovolené, 
vím, že vše funguje, a mohu si pouze listovat v tom, na čem 
kolegové dělají a co řeší. Zároveň i kolegové již vědí, že ať je 
noc nebo den, ať jsem na dovolené nebo ne, když mi napíšou 
e-mail, který vyžaduje mou reakci, dostanou ji během něko-
lika minut. Vyjma aktivního sportu, jako je například squash, 
si rád zajdu s přáteli na fotbal, a ať již na živo nebo při sledo-
vání zápasů, se jako správný Čech na několik hodin stanu 
trenérem a komentuji každé střídání a nepovedenou akci. 

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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„Když nevíš nic o stravě člověka, 
jak můžeš porozumět jeho nemoci?“

Hippokrates, otec medicíny 
(460–377 př. n. l.)

Úvod

V současné době, i přes epidemické koronavirové onemoc-
nění, představují chronické (nesdělné) choroby celosvěto-

vě stále velmi závažný zdravotní problém. Mezi příčiny těchto 
onemocnění se dnes považují nejen dědičnost, ale také epige-
netické mechanismy a vlivy přicházející z vnějšího prostředí. 
Vnější faktory mohou sice do jisté míry vyvolat určité změny ve 
struktuře genetického materiálu či modifi kovat expresi genů 
(Haggarty 2012), ale je jisté, že převažující úlohu při jejich 
vzniku hraje typ výživy, což zahrnuje tzv. „zdravou“ či „nezdra-
vou“ stravu, a také způsob stravování (hladovění či přejídání, 
speciální diety, jako jsou vegetariánské, veganské apod.). Ne-
méně významné jsou také technologické postupy, které se po-
užívají při zpracování potravin či kulinární přípravě stravy, jež 
mají jak pozitivní, tak negativní dopad na lidský organismus. 

V  tomto článku nechceme zmiňovat pozitivní příno-
sy tepelných úprav, jakými jsou odstranění škodlivých mikro-

organismů (bohužel i těch zdraví prospěšných) a některých 
zdraví poškozujících látek (jako příklad může sloužit odstra-
nění toxického fytohemaglutininu při vaření fazolí), zlep-
šení stavitelnosti (např. vaření zeleniny obsahující vysoké 
množství škrobů – brambory) i lepší využití např. vitaminu 
A při vaření mrkve atd. Nezmiňujeme ani všechny možné 
negativní vlivy a dopady na zdraví vznikající při zahřívání 
potravin, jako jsou ztráty důležitých látek (enzymů, vitaminů 
apod.), ani vznik některých sekundárních sloučenin zdraví 
přímo narušujících. Za příklad lze uvést mediálně oblíbený 
vznik akrylamidu při pečení, smažení a fritování, který dal 
dokonce podnět k vydání nařízení Evropské unie týkající se 
snížení jeho přítomnosti. 

Tento článek se zaměřuje na konečné produkty pokro-
čilých neenzymatických reakcí, kterými rozumíme glykační 
reakce (AGE) (z angl. Advanced Glycation End Products) 
a lipooxidační reakce (ALE) (Advaced Lipooxidation End 
products), a na látky, jež jsou příčinou vzniku oxidativního 
stresu, proteinooxidace (AOPP) (Advanced Oxidation Pro-
tein Products). Uvedené produkty nejsou příliš mediálně roz-
šířené, nicméně pro kvalitu života, zdraví, dokonce i proces 
stárnutí jsou nesmírně důležité. 

Hlavní chronická onemocnění

Chronická onemocnění (nehledě na současně probíha-
jící epidemii infekční nemoci COVID-19 vyvolanou korona-
virem SARS-CoV-2) představují stále hlavní celosvětovou 
příčinu úmrtnosti. Postihují prakticky bez rozdílu jak oby-
vatele v průmyslově rozvinutých zemích, tak v zemích roz-
vojových, jež rychle přejímají westernizovaný styl života. 
Nejčastější to jsou kardiovaskulární choroby, obezita, 
nádory, cukrovka typu 2, respirační onemocnění a osteopo-
róza. Dohromady se podílejí na více než 80 % úmrtí ze všech 
ostatních chronických chorob (WHO 2011).

Vznik těchto onemocnění v průběhu života je determi-
nován geneticky i epigeneticky (Gicquel et al. 2008) a může 
být vyvolán jak endogenními, tak exogenními příčinami, 
které přímo či nepřímo souvisejí se životním stylem, stravo-
vacími návyky a do značné míry také příjmem zdraví přímo 
poškozujících složek stravy, které vznikají až při jejím zpra-
cování. 

Endogenní příčiny vzniku nesdělných 
onemocnění

Dědičnost 
Genetické příčiny má jen 10–20 % těchto onemoc-

nění. Za daleko významnější pro jejich vznik se považuje 
vliv skladby stravy matky, která může (jak bylo zjištěno na 
konci 20. a na začátku 21. století) ovlivňovat už nitroděložní 
vývoj dítěte (Godfrey a Barker 2000, Harding 2001). Jde o ty 
živiny a jejich dostupnost pro vyvíjející se plod, které přímo 
ovlivňují vyvíjející se tkáně a  orgány plodu, a  tak určují 
jejich postnatální funkčnost. Na základě těchto poznatků 
byla vyslovena hypotéza o fetálním programování chronic-
kých chorob (Lucas 1991, Barker 1998), které se mohou 
projevit v průběhu života jedince. Nejen sklony k onemoc-
nění některým z chronických onemocnění, ale také zvýšená 
náchylnost k infekčním chorobám v dospělosti jsou určovány 
už i výživou matky v období těhotenství. Přímo to dokládají 
závěry vyšetření zdravotního stavu dospělých, jejichž matky 
zažily v období těhotenství v důsledku absolutní německé 
blokády mezi lety 1944 a 1945 v Holandsku krutý hladomor, 

tzv. „holandskou hladovou zimu“. Téměř všichni, které hla-
domor postihl v posledním trimestru, onemocněli přibližně 
kolem svých padesáti let kardiovaskulárními chorobami 
a cukrovkou typu 2 (Lumey et al. 1993, Lumey 1998).

Stresové faktory
Jako endogenní příčiny vzniku nesdělných onemocnění 

se považují:
–  oxidativní stres, který se projevuje jako nerovnováha mezi 

vysoce reaktivními kyslíkovými radikály a  antioxidanty, 
kdy převažují reaktivní formy kyslíku, tzv. ROS (z angl. 
Reactive Oxygen Species),

–  karbonylový stres, což je vazba karbonylových sloučenin na 
volné skupiny aminokyselin v molekulách proteinů vznika-
jících glykačními pochody (tj. neenzymatickými glykozyla-
cemi, viz níže). V průběhu karbonylového stresu převažují 
reaktivní karbonylované sloučeniny, jejichž tvorba se zvy-
šuje v důsledku jak oxidativního stresu, případně neoxida-
tivní glykolýzou intermediálních sloučenin, nebo snížením 
schopnosti detoxikace některých enzymů (glyoxalázy). 
Jako příklady těchto látek lze uvést např. vysoce reaktivní 
aldehydy nebo sloučeniny obsahující α-dikarbonylovou 
skupinu (Myiata et al. 2000).

Při obou typech tohoto stresu dochází k  poškození 
proteinů, sacharidů, lipidů a nukleových kyselin. Změny ve 
struktuře jejich molekul rozpoznává imunitní systém jako 
„cizí“ podobně jako molekulární struktury patogenních 
mikroorganismů označované jako PAMP (z angl. Pathogen 
Associated Molecular Patterns) (Janeway a Medzhitov 2002), 
anebo molekulární mediátory zánětu (molekuly vyvolávající 
neinfekční zánětové reakce), nazývané alarminy nebo také 
DAMP (z  angl. Damage / Danger / Associated Molecular 
Patterns) (Bianchi 2007, Sitaya 2011). 

Na všechny tyto molekulární struktury potom imunitní 
systém reaguje zánětem, imunitní, alergickou či autoimu-
nitní odpovědí (Davis et al. 2001).

Vnější příčiny chronických onemocnění

Kontaminanty
Dalšími příčinami chronických nemocí, které urychlují 

stárnutí a snižují kvalitu života, jsou poškozující vlivy půso-
bící na člověka z vnějšího prostředí. Díky socioekonomickým 
změnám, za jejichž počátek lze považovat průmyslovou revo-
luci, došlo v globálním měřítku k nebývalému narušení rov-
nováhy přírodního prostředí. Zdraví člověka přímo ovlivňují 
závadné látky pocházející z chemického znečištění ovzduší, 
půdy a  vody, které se do organismu dostávají jak přímo 
(dýchání, povrchová kontaminace), tak technologicky upra-
vovanými a kontaminovanými potravinami a vodou (tabulka 
č. 1). 

Výživa a imunita
Už bylo výše řečeno, že imunitní systém rozpoznává 

PAMP a DAMP, čímž udržuje rovnováhu vnitřního prostředí 
organismu, jinak řečeno zdraví. Rovněž likviduje vlastní 
tělní buňky pozměněné nádorovým procesem či poško-
zené v důsledku toxických látek přicházejícími z vnějšího 
prostředí, ze znečištěného vzduchu a vody, radioaktivního 
záření, ale také z potravin. 

Ještě na konci čtyřicátých let minulého století se o  vlivu 
výživy na infekční choroby tvrdilo, že snad s výjimkou tuber-
kulózy neexistují žádné důkazy, které by závislost vztahu 
mezi infekcí a výživou potvrzovaly (Jeliffe 1950). Postupně 
se ale začaly stále více zjišťovat následující příčinné souvis-
losti:
–  při podvýživě stoupá počet nakažených infekčním onemoc-

něním,
–  průběh každé infekce je provázen snížením příjmu potra-

vy.

A dále, že snížený příjem potravy:
–  oslabuje imunitu, 
–  zpomaluje uzdravování, 
–  má vždy za následek zvýšenou vnímavost nejen k infekci, 

ale zhoršuje i průběh chronického onemocnění. 

Teprve v r. 1968 vydala Světová zdravotnická organi-
zace monografi i pojednávající o vztahu výživy k infekčním 
chorobám, kde bylo poprvé konstatováno, že vztah mezi pod-
výživou a infekcí je synergistický. Ukázalo se, že neadekvátní 
výživa je příčinou až 60 % chronických chorob a více než 
75 % infekčních nemocí. 

Syndromy provázející dysfunkci imunitního systému 
vyvolanou podvýživou jsou tak podobné imunodevastačnímu 
onemocnění HIV, že byly analogicky označeny jako NAIDS 
(Nutritionally Acquired Immune Deficienty Syndromes) 
(Beisel 1996, Rodgers 2011). 

Příčiny Následky
Industrializace a urbanizace, letecká, 
námořní a pozemní doprava tržní globalizace

rozkolísání environmentální rovnováhy, kontaminace život-
ního prostředí odpady

Westernizace životního stylu pokles fyzické aktivity, zeslabení účinnosti imunity

Westernizace nutričních návyků zvýšení příjmu energie

Nutriční technologie zvýšení příjmu kontaminující látek 
a produktů neenzymatických reakcí

Sociálně psychologické faktory přelidnění nezaměstnanost/workholismus

Tabulka č. 1  Exogenní příčiny vzniku globálního vzrůstu chronických onemocnění
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(resveratrol), čímž se celkově snižuje jejich genotoxické riziko 
(Li et al. 2010).

Produkty ALE

Produkty lipooxidačních reakcí se označují ALE 
(Advanced Lipooxidation End Products), které mají stejné 
poškozující účinky na zdraví jako AGE (Baynes a  Thorpe 
2000). Jsou to hlavně malondialdehydy (MDA) a akroleinové 
addukty aminokyselin (lysinu, histidinu a cysteinu). Ve tkáních 
byla identifi kována akumulace mnoha různorodých sloučenin 
ALE, ale při jejich praktickém stanovování se obvykle zjišťují 
jen jejich markery Nє-(karboxymetyl)lyzin (CML) a Nє-(kar-
boxyetyl)lyzin (CEL) (Ames 2008, Assar et al. 2009).

Produkty AOPP

Hlavním induktorem vzniku AOPP je oxidativní 
stres (viz výše) (Witko-Sarsat et al. 1998). V  následných 

Zdravotní rizika vznikající 
při technologickém zpracování potravin 

a při kulinární přípravě stravy

Průmyslové zpracování potravin a  kulinární příprava 
pokrmů má zabezpečit jejich vyšší bezpečnost, lepší stravitel-
nost, delší skladovatelnost, barevnost a chutnost. Avšak i při 
moderním technologickém ošetření, jako jsou tepelné zpraco-
vání, přidávání různých aditiv či ionizace, vznikají chemicky 
pozměněné látky, jež mohou negativně ovlivňovat zdravotní 
stav. K nejšetrnějším technologickým způsobům kulinární pří-
pravy jídel patří vaření, vaření v páře a dušení. Zdravotně riziko-
vější je pečení, smažení a fritování, grilování (ale i uzení a sušení), 
kdy dochází k podstatnému zvýšení obsahů stabilních sloučenin 
nesoucích cizorodé molekulární konfi gurace DAMP a PAMP.

Rozeznávají se tři hlavní typy těchto reakcí: glykace, lipo-
xidace a oxidace proteinů. Glykační reakce v nepřítomnosti 
enzymů byly popsány L. C. Maillardem už v roce 1912, který 
pozoroval hnědnutí proteinů při jejich zahřívání se sacharidy 
a vyslovil předpoklad, že produkty těchto reakcí by mohly hrát 
významnou roli v patogenezi chronických chorob, zejména 
diabetu 2 (Maillard 1912). 

Produkty AGE

Produkty glykačních reakcí byly nazvány AGE (Advanced 
Glycation End Products, AGE) (Cerami et al. 1987, Horiuchi 
2002). Tvoří komplexní, heterogenní a stále se rozrůstající 
skupinu sloučenin, které vznikají převážně neenzymatickými 
reakcemi sacharidů s  aminokyselinami, peptidy, proteiny 
a nukleovými kyselinami, při nichž vznikají po řadě moleku-
lárních přestaveb již dále nerozložitelné, stabilní chemické 
sloučeniny (tzv. Maillardovy produkty). Jejich tvorba i akti-
vity jsou vždy doprovázeny oxidativním stresem a zánětem 
(Makita et al. 1992, Horiuchi 2002). Rozlišují se nízkomo-
lekulární LAGE (Low AGE) vytvářející se při dušení a vaření 
(100 °C, 10 min.) a vysokomolekulární HAGE (High AGE) 
vznikající při pečení (230 °C, 20 min.). U  diabetiků bylo 
prokázáno, že na rozdíl od LAGE mají HAGE závažnější 
nežádoucí účinky na průběh onemocnění. Tvorbu těchto gly-
kovaných produktů včetně heterocyklických aminů během 
tepelné úpravy masa lze omezit přidáním koření obsahujícího 
antioxidanty (např. rozmarýnová silice) nebo červeného vína 

 Rok Autor Reakce Vztah k onemocnnění
1912 L. C. Mailard glykace proteinů diabetes 2
1968 R. Rahbar glykace hemoglobinu (HbA1C) diabetes 2
1971 R. Trivelli glykace i v živých organismech diabetes 2, galaktosemie
1972 S. P. Robins glykace kolagenu diabetes 2
1978 V. J. Stevens glykace krystalinu diabetes 2

1979 Cerami zvýšená glykace 
u diabetu 2

zelený zákal, ateroskleróza, 
neuropatie u diabetes 2

1987 H. Vlassarová glykace/lipoxidace diabetes 2
1989 E. C. Abraham glykace krystalinu diabetes 2

1992 A.-M. Schmidtová 
M. Neeper

receptory pro AGE (RAGE)
receptory pro AGE (RAGE)

exprese na buňkách
exprese na buňkách

1994 M. A. Smith glykace/lipoxidace Alzheimer
1994 H. Vlassarová glykace/lipoxidace glomerulární skleróza
1996 D. R. Sell glykace kolagenu stárnutí kolagenu

2002 H. Vlassarová glykace
/lipoxidace

bovinní spongiformní 
encefalopatie

2004 T. Chavakis identifi kace RAGE aktivace NFκB
2005 R. Rahbar objasnění úlohy HbA1C diabetes 2

Tabulka č. 2 Historie hlavních objevů produktů neenzymatických přeměn a jejich vztahů k chronickým nemocem

Tabulka č. 3 Hlavní zdroje AGE/ALE/AOPP

zánětlivých pochodech za účasti myeloperoxidázy a peroxidu 
vodíku jsou modifi kovány albumin, fi brinogen a lipoproteiny. 
Metabolicky se AOPP chovají podobně jako jiné sloučeniny 
AGE a ALE. Malá množství AOPP vznikají také v organismu 
samovolně v průběhu celého života. Vyšší koncentrace AOPP 
jsou zjišťovány při řadě chronických onemocnění včetně dia-
betu 2 (Piwowar 2010a, b, Yan et al. 2010).

Přehled objevů glykovaných látek ve vztahu k  chro-
nickým chorobám udává tabulka č. 2.

Hlavní potravinové zdroje AGE/ALE/AOPP a při kte-
rých technologických procesech vznikají, jsou uvedeny 
v tabulce č. 3. 

Nutriční specialisté i imunologové jsou stále více pře-
svědčeni, že právě tyto nízkomolekulární látky, které jsou 
většinou dále nestravitelné (nepodléhají štěpení trávicími 
enzymy), přestupují střevní bariéru a aktivují imunokom-
petentní buňky v lymfoidní tkáni těsně nasedající na střevo, 
jež se označuje jako GALT (z  angl. Gut Associated Lym-
phoid Tissue) a představují největší imunitní orgán organis-
mu. 

Konečné produkty 
neenzymatických reakcí 

v patogenezi chronických chorob

V tkáních a v krvi pacientů trpících chronickými cho-
robami, zejména u diabetu 2, byly identifi kovány rozličné 

produkty neenzymatických reakcí v  daleko vyšších kon-
centracích než u zdravých lidí. Bez ohledu na potravinový 
zdroj jsou tyto látky dlouhodobě hromaděné v organismu 
příčinou oslabení imunity, což vyúsťuje v chronické záněty 
a zvýšenou vnímavost k  infekčním chorobám. Co je však 
nejdůležitější, urychluje se vznik a rozvoj dalších chronic-
kých onemocnění, a  to v  důsledku snížení antioxidační 
ochrany a narušení mechanismů oprav DNA (Bengmark 
2004). 

Konečné produkty neenzymatických reakcí, které se 
do organismu dostávají stravou, jsou také příčinou zvý-
šení tvorby volných radikálů. Ukázalo se také, že zhoršují 
průběh Parkinsonovy, Huntigtonovy a Creutzfeld-Jacobovy 
choroby, amylotrofi cké laterální sklerózy, familiární amy-
loidotické polyneuropatie a Downova syndromu. Stejně tak 
prohlubují průběh nemoci „šílených krav“, tedy bovinní 
spongiformní encefalopatie, která vykazuje řadu podobností 
s  Alzheimerovou chorobou (Bengmark 2007). Výživová 
skladba krmiva pro skot je v posledních desetiletích velmi 

PROZÁNĚTOVÉ SLOŽKY VÝŽIVY

představují 
komplexní, heterogenní a stále 

se rozrůstající skupinu sloučenin

vznikají
neenzymatickými reakcemi sacharidů/lipidů/proteinů 

s aminokyselinami, peptidy, proteiny a nukleotidy

v průběhu
Maillardovy reakce jako přechodné 

Amadoriho meziprodukty,

které procházejí 
komplexními přeměnami

cyklizací, dehydratací, oxidací, kondenzací, 
zesíťováním, polymerací

a vytvářejí
stabilní Maillardovy produkty

PŘÍKLADY AGE/ALE

AGE:  pentosidy, vesperlysiny a 3DG-imidizony
ALE:   malondialdehydy, akroleinové addukty lysinu, his-

tidinu a cysteinu
Glykované proteiny indikují téměř 50x více volných radi-
kálů než neglykované.
Rozličné AGE/ALE byly už identifi kovány u chronických 
pacientů v daleko vyšších koncentracích než u zdravých lidí.

Bez ohledu na potravinový zdroj jsou AGE/ALE hroma-
děné dlouhodobě v organismu příčinou:

– oslabení imunity  – zvýšený sklon k infekcím
      – chronické záněty, 

 – chronická onemocnění
– snížení antioxidační ochrany
– narušení mechanismu oprav DNA (nádory)

Šetrné Rizikové

Polycyklické aromatické 
uhlovodíky, heterocyklické 

aminy, trans isomery mastných
kyselin, akrylamid, oxidační 

deriváty cholesterolu, 
chlorpropandioly – 3 – MCPD, 

konečné produkty neenzymatické
oxidace (AGE/ALE/AOPP)

Ionizce, ozařování,
tepelné zpracování,

konzervační aditiva aj.
Vaření, 
vaření 
v páře, 
dušení

Pečení, 
smažení, 
grilování, 

uzení, 
sušení

Zdroj Technologický proces

 Mléko a mléčné produkty  pasterace, sterilizace, ozařování, mikrovlny, zrání sýrů 

 Obiloviny, pekařské produkty  pečení

  Maso, ryby, masné produkty, konzervy  dušení, vaření, pečení, grilování, uzení, konzervace

 Ovoce, zelenina tepelné zpracování, sušení, konzervace

 Káva, čaje, alkohol, vína, piva fermentace aj. technologické postupy zpracování 
surovin a přípravy nápojů

Tabulka č. 4    Světový výskyt chronických onemocnění 
r. 2001 a tendence do r. 2020

2001 2020

 % všech onemocnění 46 57

% všech úmrtí 60 75

Zdroj: WHO, Geneva, 2003 

Současné technologie zpracování potravin a přípravy stravy



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t20 21
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

5
/

2
0

2
1

Onemocnění Depozice a úloha AGE/ALE/AOPP
Alergie a autoimunita jako neoantigeny
Astma, cystická a idiopatická fi bróza narušení oxidačně antioxidační rovnováhy

Ateroskleróza, kardiovaskulární váží se na A po B složku LDL cholesterolu
pozměněný LDL cholesterol je odstraňován daleko pomaleji 

Diabetes

pozměněný LDL cholesterol až 4x vyšší
glykovaný hemoglobin (HbA1C)
strukturální a funkční změny oční sítnice, ledvin, kůže (hojení ran) 
a v kardiovaskulárním systému

Gastrointestinální záněty žaludku, steatóza a cirhóza jater (16x vyšší konc. v plazmě)

Kožní nahromadění produktů a vysoká exprese RAGE v elastinu 
a kolagenu a inhibují proliferaci kožních fi broblastů *)

Neurodegenerativní, Alzheimer, Down,
Parkinson, Huntigton, Creutzfeld-Jacob, 
polyneuropatie aj.

hromadění v senilních placích, neurofi brilech, amyloidu, 
-proteinech, a zejména v oblasti zakončení čichových nervů 
v čichovém laloku 

Nádorové u některých typů nádorů je zvýšená exprese RAGE 

Reumatoidní artritida,
pohybový aparát: 
ruptura Achillovy šlachy, menisky, fi bromyalgie

nahromadění produktů a vysoká exprese RAGE v tkáních 
s pomalým metabolismem a vysokou aktivitou prozánětových 
cytokinů a některých metaloproteináz (šlachy, synovie, 
chrupavka, kůže, kosti, amyloidní plaky) 

Urogenitální 
nahromadění produktů a vysoká exprese RAGE u diabetických 
nefropatií, sklerózy glomerulů a atrofi e tubulů vede k selhání 
ledvin; v r. 2007 zjištěn RAGE v močopohlavním traktu mužů

Zubní 

apoptóza fi broblastů a osteoblastů indukovaná po navázání 
produktů na RAGE je jednou z příčin chronické periodontitidy; 
u diabetiků je zvýšena exprese RAGE mRNA o 50 % ve srovnání 
se zdravými lidmi

*)  Míra hromadění AGE/ALE/AOPP produktů v kůži odráží přesně stav jejich celotělové depozice, takže lze podle měření kožní 
autofl uorescence odhadnout nejen celkové množství glykovaných látek, ale i progresi retinopatie a nefropatie u diabetiků i mor-
talitu hemodialyzovaných pacientů.

Tabulka č. 5 AGE/ALE/AOPP a chronická onemocnění

podobná westernizované stravě. Technologizovaná píce 
dnes obsahuje daleko větší množství rychle metabolizovatel-
ných sacharidů z obilovin, což u skotu vyvolává inzulinovou 
rezistenci, která byla prokázána u telat krmených mlékem 
a laktózou, a jak studie uzavírá, kdyby krávy žily dostatečně 
dlouho, pak by se u  nich rovněž projevil diabetes typu 2 
(Vlassarová 2005). 

Receptor vázající konečné produkty 
neenzymatických reakcí

Všechny druhy produktů glykace mají schopnost kří-
žově se vázat s proteiny přes své specifi cké receptory RAGE 
(Receptor for AGE) (Schmidt 1992, Neeper et al. 1992). 
RAGE je členem nadrodiny imunoglobulinových buněč-
ných povrchových molekul a jeho gen se nachází u člověka 
na 6. chromozomu (Sugaya et al. 1994). RAGE se exprimuje 
během vývoje plodu hlavně v CNS (centrální nervové sou-
stava), v dospělosti jeho exprese klesá, ale opětně se zvyšuje 
za patologických stavů (Schmidtová et al. 2001)

Další výzkumy ukázaly, že RAGE se váže s řadou struk-
turálně velmi odlišných molekul (Chavakis 2004, Ramasamy 
2005, Sparvero et al. 2009, Bianchi a Celona 2010) a hraje 
významnou úlohu nejen při probíhajícím nesdělném one-
mocnění, ale i při zánětu a stárnutí. V této souvislosti se také 
prokázalo, že přetrvávající mírný zánět provázený zvýšenými 
teplotami předchází tzv. metabolický syndrom, a  ten zase 
předchází některé z  budoucích chronických onemocnění. 
Zánět rovněž předchází a  provází nádorová onemocnění, 

MUDr. Bohumil Turek, CSc. – in memoriam
MUDr. Bohumil Turek, 
CSc. ,  náš významný 
nutriční specialista nás 
opustil ve svých nedoži-
tých 86 letech. Po celý svůj 
činorodý život se věnoval 
tématům úzce souvise-
jícím s  výživou člověka, 
hygienou výživy, toxic-
kými látkami v  poživati-
nách a  potravinářským 
zákonodárstvím. Po abso-
lutoriu Lékařské fakulty 
UK v  Praze a  atestacích 

z  hygieny a  epidemiologie a  z  hygieny výživy a  před-
mětů běžného užívání pracoval v Centru hygieny výživy 
na Institutu hygieny a epidemiologie (dnes Státní zdra-
votní ústav), kde se stal vedoucím tohoto centra a kde 
pracoval až do svého odchodu do důchodu. Působil zde 
jako vedoucí výzkumné skupiny, která se zabývala vlivem 
jednotlivých nutričních faktorů, jako např. vitaminů, fl a-
vonoidů a stopových prvků, na zdravotní stav. Na základě 
komparativního hodnocení pak byla stanovena obecná 
výživová doporučení tak, aby bylo vyloučeno negativní 
ovlivnění zdraví a aby strava zdraví prospívala. 

Jako nutriční toxikolog spolupracoval s řadou dal-
ších institucí a výzkumných ústavů. Věnoval se výzkumu 
účinků toxických látek obsažených v potravinách, zvláště 
pak negativnímu vlivu dusičnanů, dusitanů a  nitro-
saminů obsažených v pitné vodě a v zelenině na zdraví 
člověka. Po mnoho let se věnoval tzv. dietárním nuk-
leotidům, do té doby opomíjeným nutričním složkám, 
jež jsou nezbytné pro obnovu tělních buněk v průběhu 
infekčního onemocnění a spolu s imunogenními stopo-
vými prvky a vitaminy mají rovněž stěžejní význam pro 
obnovu normální skladby střevní mikrofl óry, a tím i pro 
prevenci infekce. MUDr. Turek se jako jeden z prvních 
u nás detailně zabýval vlivem jednotlivých skladebních 
součástí výživy na aktivitu mikrobiomu a jejich vlivu na 
imunitu. 

I v důchodovém věku přednášel pro studenty medi-
cíny, postgraduální studenty a lékaře na Lékařské fakultě 
a na Fakultě potravinářské technologie VŠCHT v Praze 
a  na Institutu vzdělávání ve zdravotnictví v  Brně. Byl 
také dlouholetým členem redakční rady vědeckého časo-
pisu „Výživa a potraviny“ a „Czech Journal of Food Sci-
ence.“ Také po 24 let pracoval v  přípravném výboru 
konferencí s mezinárodní účastí „Výživa a zdraví“, jediné 
konferenci věnované prevenci nemocí výživou, která se 
koná v ČR. Bohužel, 25. jubilejní konference už se letos 
nezúčastní. 

Do posledních dnů svého života byl stále publikačně 
aktivní jako autor nebo spoluautor četných odborných 
publikací týkajících se nutriční toxikologie (zejména 
účinků mykotoxinů, antioxidační ochranou a kontami-
nací potravin kancerogenními látkami vznikajícími při 
jejich zpracování a technologické úpravě). 

MUDr. Bohumil Turek (mezi přáteli přezdívaný 
„Boban“) byl jeden z  mála, kteří se zabývali těsným 
vztahem výživy a  imunity, tedy jedním z  mála nutrič-
ních imunologů u nás. Vždy zdůrazňoval, že nejúčinnější 
(a také nejlevnější) ochranou před infekčními, a potažmo 
i chronickými chorobami je prevence výživou. Snažil se, 
aby si každý uvědomoval, že jeho zdraví je podmíněno 
tím, co jí a  jak jí, tedy skladbou potravin a svými stra-
vovacími zvyklostmi. Snažil se, aby prevence nemocí 
výživou byla co nejvíce propagována. V  tom spočívá 
hlavní zásluha a životní odkaz MUDr. Bohumila Turka 
budoucím odborníkům, který vždy připomínal moudrost 
starých Římanů: 

„Cibi veritas causa 
morborum omnium est.“

(„Neukázněnost v jídle 
je zdrojem všech nemocí.“)

Všichni z nás, kdo jsme Bobana znali, budeme stále 
želet jeho ztráty, protože prozatím nemáme nikoho, kdo 
by jej v jeho rozsáhlé odbornosti nahradil.  �

jak správně vytušil již v 19. století R. Virchow (Blakwill et 
al. 2001).

Přehled chronických onemocnění vyvolaných koneč-
nými produkty neenzymatických reakcí je v tabulce č. 5.

Závěr

Až do objevu konečných produktů neenzymatických 
reakcí si odborníci na výživu neuměli představit, že existují 
poškozující nutriční složky, které podporují vznik chronic-
kých onemocnění, urychlují jejich nástup a zhoršují jejich 
průběh. Význam výživy při léčbě onemocnění nádorových, 
autoimunitních, alergických i  infekčních je dnes uznáván 
jako rozhodující. Nejvíce zdraví škodlivých faktorů přichází 
do organismu trávicí soustavou, protože jíst se musí. Člověk 
za dobu svého života zkonzumuje v průměru 60 tun potravin. 

Je zapotřebí si uvědomit, kolik je v  tomto množství nejen 
základních živin, vitaminů, minerálů a stopových prvků, které 
potřebujeme pro svůj růst i udržení zdraví, ale také desítky 
kilogramů látek našemu tělu nepříliš prospěšných, nebo 
přímo zdraví škodlivých. 

Avšak podle stále vzrůstajícího zájmu o  tuto proble-
matiku lze vyjádřit naději, že už v blízké budoucnosti bude 
možno očekávat další pokroky týkající se úlohy nutrič-
ních faktorů při vzniku nesdělných chorob, které by mohly 
dopomoci podstatně zbrzdit současné stále vzrůstající ten-
dence jejich výskytu a také zvýšit kvalitu života nemocných
 lidí. 

Poděkování: Studie vznikla za podpory projektu RVO 
61388971 . 

Použitá literatura je u autorů článku.

VAROVÁNÍ 
PRO OBYVATELE ČR

Zdravá délka života
tj. roky prodlouženého života 

prožité ve zdraví (tzv. úspěšné stárnutí).
V ČR i v r. 2010 byl průměrný počet let pro-

žitých ve zdraví 62 roků.

Pozor!
Od roku 1962 se však tato hodnota nezvýšila!

Prodlužování naděje na dožití tedy spočívá 

ve zvyšování počtu let prožitých v nemoci

(v počtu let prožitých se zdravotním omezením)

Srovnej!
Ve Švédsku se ve stejné době prodloužila

doba prožitá ve zdraví o 9 let 
a lidé zde prožijí ve zdraví 71 let, 

což je o 9 roků více než v ČR

Kde hledat příčiny?
V životním stylu a hlavně v nutričních návycích!

Zdroj: Zpráva o zdraví obyvatel České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Praha 2014 
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n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Obiloviny 
a jejich zpracování

Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc.,
doc. Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D.,

Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT Praha

Proměna pohledu na význam obilovin 
ve výživě

Diskuse o významu obilovin v lidské výživě trvá již několik 
desetiletí. Přitom ještě v průběhu minulého století se zdá-

la být jejich role jako základu lidské výživy v našem kulturně-
-historickém okruhu zcela nezpochybnitelná. Dnes se pohled 
na jejich význam a nutriční hodnotu pohybuje od střízlivého 
přijetí, byť za úplný základ racionální výživy je již nepovažu-
je téměř nikdo, až na druhé straně k naprostému odmítání. 

Obiloviny stály u zrodu naší civilizace a zvládnutí jejich 
pěstování tento zrod do značné míry umožnilo. A po několik 
tisíciletí až do velmi nedávné historie hrály naprosto zásadní 
roli jako zdroj dostupné a snadno využitelné energie ve formě 
škrobu i  jako významný zdroj bílkovin, byť neplnohodnot-
ných. Obiloviny je možné poměrně snadno a relativně dlou-
hodobě skladovat, což představovalo další velkou výhodu.

Dnes je situace jiná v tom, že se změnila naše energe-
tická bilance. Máme historický nadbytek energeticky vydat-
ných potravin a nesmírně pestrý a dostupný sortiment a náš 
energetický výdej ve formě fyzické práce se v rámci popu-
lace minimalizoval. Historická výhoda obilovin se stala 
nevýhodou. Standardní cereální produkty mají vysokou ener-
getickou hodnotu, vysoký glykemický index (GI) a k dispo-
zici je dostatek jiných potravin s vysokým podílem nutričně 
hodnotnějších bílkovin. (Mluvíme o naší části světa, velká 
část populace v řadě méně rozvinutých oblastí se bez obilovin 
i nadále neobejde.)

Další rozvoj v oblasti potravin na cereální bázi, zejména 
v mlýnské a pekárenské technologii, tak předpokládá nový 
pohled na obiloviny a nové postupy jejich efektivního využití. 
Hovoříme v tomto smyslu o novém paradigmatu, ze kterého 
plyne celá škála výzev a úkolů. 

Využití nutričního potenciálu obilovin

Zaměříme se na jeden klíčový aspekt, kterým je maxi-
málně efektivní a  užitečné využití nutričního potenciálu, 
kterým obiloviny disponují vedle škrobu a zásobních bílkovin 

endospermu. A je třeba říci, že obiloviny, zejména ty u nás 
nejrozšířenější (pšenice, žito, ječmen a  oves) přílišným 
bohatstvím biologicky aktivních a nutričně přínosných látek 
neoplývají. Ať se jedná o vlákninu a  její významné složky, 
doprovodné látky (zejména fenolické sloučeniny), některé 
vitaminy nebo minerální látky, najdeme mnoho bohatších 
a dnes stejně dobře dostupných zdrojů.

Mezi složkami vlákniny, které považujeme u obilovin za 
nejcennější, jsou to především obilné beta-glukany, které se 
vyskytují ve všech obilovinách v obalových a podobalových 
vrstvách, zejména to platí pro ječmen a oves, a arabinoxylany 
(pentosany), jejichž významným zdrojem je především žito. 
Jako doprovodné látky se vyskytují fenolické sloučeniny (poly-
fenoly, fenolické kyseliny), jejich obsah je vyšší u některých 
nově vyšlechtěných barevných odrůd obilovin včetně pšenice.

Abychom tyto vpravili do pekařských výrobků (chleba, 
běžného i jemného pečiva), je třeba je zachovat v moukách. 
Při standardní výrobě pekařských mouk jich většina (u pše-
nice prakticky všechny) přechází do vedlejšího produktu 
– otrub. Nejjednodušší cestou, jak je v moukách zachovat, 
je výroba celozrnných mouk. Ta v sobě ovšem skrývá jeden 
zásadní problém, a to odlišné a ne vždy zcela příjemné senzo-
rické vlastnosti, které se promítají do senzorických vlastností, 
a tím i atraktivity výrobků, a vedle toho také obtížnou peká-
renskou zpracovatelnost.

Celozrnné mouky mají podstatně vyšší sorpční schop-
nosti, vyšší „vaznost vody“ než běžné mouky, což může být 
výhoda z hlediska hmotnostní bilance výroby a současně to 
může vést k prodloužení čerstvosti pečiva. Na druhé straně 
to ovšem změní texturu střídy, ta bývá podstatně hutnější 
a méně porézní. To se promítá do snížení objemu pečiva i jeho 
křehkosti a vláčnosti. Běžně vyrobené celozrnné mouky obsa-
hují relativně hrubé částice obalových vrstev (otrubnaté čás-
tice), které jsou senzoricky nepříjemné a jejich výskyt souvisí 
se zmíněnými problémy s objemem pečiva, protože brání 
vytvoření jemné struktury těsta schopné v dostatečné míře 
udržet kvasný plyn. 

Jednou z cest k řešení je výroba jemně mletých „hlad-
kých“ celozrnných mouk. Cesta zdánlivě jednoduchá, nic-
méně skrývající jedno významné nebezpečí. Docílit jemné 
granulace otrubnatých částic lze intenzivním mlecím 
postupem, který však může způsobit vedlejší efekt v podobě 
rozsáhlého poškození škrobových zrn. Můžeme získat 
sice jemnou mouku, ale díky mechanickému i  tepelnému 
poškození škrobu technologicky nepoužitelnou. Hluboké 
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Pro jakékoli dotazy k produktům a cenám a doporučení kontrétních produktů 
na základě individuálních potřeb kontaktujte distributora produktů Harmonelo.

poškození škrobu navíc zvyšuje glykemický index potraviny. 
Výběr techniky (typu mlýna), který vede k  jemným celo-
zrnným moukám, u nichž je škrob poškozen jen v přijatelné 
míře, srovnatelné s poškozením u běžných mouk, není jed-
noduchý.

Jinou možností je cílit na mouky nikoli celozrnné, ale 
mouky s vyšším obsahem vlákniny, ze kterých jsou však odse-
parovány ty složky vlákniny, které jsou zejména zodpovědné 
za nepříznivé vlastnosti otrubnatých částic, a navíc nepřed-
stavují vysoký nutriční benefi t, tj. celulóza a lignin. Toho lze 
dosáhnout řízenou povrchovou úpravou zrna před vlastní 
dezintegrací ve mlýně, která se nazývá „peeling“ a která může 
mít mnoho různých podob.

Toto jsou cesty k celozrnným moukám nebo moukám 
s  vysokým obsahem vlákniny s  lepšími technologickými 
vlastnostmi a  lepším senzorickým potenciálem, než tomu 
je u běžných celozrnných mouk. Jak je to ale s technologic-
kými postupy při jejich pekárenském zpracování? Moderní 
mlýnská technologie a  zejména naznačené inovativní 
postupy výroby mouk představují základ. To, co je třeba ještě 
učinit k maximálně efektivnímu využití nutričně význam-
ných složek vlákniny a doprovodných látek, je zajistit jejich 
maximální biologickou dostupnost pro lidský organismus 
nebo střevní mikrobiom. Význam některých složek vlákniny 
spočívá právě v tom, že působí jako prebiotika. 

Pro zvýšení biologické dostupnosti a  využitelnosti 
nutričně významných složek obilných mouk lze v  sekun-
dárním, v našem případě pekárenském, zpracování použít 
několik nástrojů. Nejvýznamnějším z nich jsou fermentační 
postupy, respektive procesy přípravy kvasů či kvasných 
stupňů, procesy zrání a kynutí těst.

Kvasy

O kvasech a fermentačních postupech uplatňovaných 
v cereální technologii jsme již i v tomto časopise pojednali 
v předloňském roce. Proto jen shrneme to nejpodstatnější. 
Kvas je systém (suspenze mouky ve vodě), ve kterém pro-
bíhá vždy mléčné kvašení (většinou homo- i heterofermen-
tativní) a v některých (tradičních) typech kvasů souběžně 
i  etanolové kvašení. Kvasy se mohou iniciovat spontánně 
(mikrofl órou přítomnou v mouce), nebo pomocí startovacích 
kultur. Pokud v kvasu neprobíhá etanolové kvašení, nedo-
chází k dostatečné tvorbě kvasného plynu (CO2) a těsto musí 
být kypřeno pomocí přidaného droždí. 

Hlavními produkty kvasů jsou kyseliny mléčná a octová, 
ale vedle nich vzniká i  celá řada dalších látek, které mají 
dopad zejména na senzorické vlastnosti, ale působí napří-
klad také stabilizačně (mléčná kyselina vykazuje antifungální 
aktivitu, octová kyselina v menší míře, ale příznivě způsobuje 
i samotné snížení pH). Některé druhy bakterií mléčného kva-
šení produkují také látky, které označujeme jako exopolysa-
charidy a které mají podobné vlastnosti i účinky jako některé 
složky vlákniny.

Podívejme se na kvas z hlediska použití výše uvedených 
typů mouk a zejména toho, k čemu během fermentace dochází. 
Kvas představuje prostředí se značným přebytkem vody, ve 
kterém postupně se zvyšující se koncentrací obou kyselin 
stoupá titrační kyselost a klesá pH. Otrubnaté částice sorbují 
vodu, bobtnají a nativní struktury polysacharidů vlákniny se 
rozvolňují, část polysacharidů extrahovatelných ve vodě se 
stává součástí koloidních disperzí, část setrvává v suspenzi. 
S  rozvolněním struktur vlákniny se také do roztoku uvol-
ňují fenolické sloučeniny. Tím dochází ke zvýšení biologické 
dostupnosti těchto látek. Tomu přispívá i zvýšená kyselost.

Vedení kvasů z celozrnných mouk představuje zároveň 
několik technologických dopadů. Zaprvé díky vyšší vaznosti 
mouk je vyšší podíl vody nutný pro dosažení správné konzi-
stence kvasu, přičemž vaznost se zvyšuje nepřímo úměrně 
s  velikostí částic, tj. u  jemně mletých celozrnných mouk 
je vyšší. Nicméně i u mouk s hrubší granulací otrubnatých 
částic vede jejich prokvašení k významnému snížení nepří-
jemných senzorických vlastností i technologických důsledků. 
I to je jedna z cest, jak vpravit do chleba a pečiva významný 
podíl diskutovaných nutričně významných látek – použít celo-
zrnný kvas a zbytek mouky pro přípravu těsta použít v běžné 
pekařské kvalitě. 

Při výrobě běžného a jemného pečiva se kvasy (zatím) 
používají spíše okrajově a v nízkých dávkách, ale navrací se 
technologie nepřímého vedení těst s tzv. kvasným stupněm 
(u nás se většinou jedná o omládek, méně často o poliš, ale 
možných variant je více). Kvasný stupeň představuje podobný 
systém, jakým je kvas, tj. suspenzi mouky a vody o podobné 
konzistenci, ve kterém ale neprobíhá mléčné, nýbrž výhradně 
etanolové kvašení. To je iniciováno droždím jako startovací 
kulturou a většinou se přidává také malé množství enzymově 
aktivní sladové mouky nebo sladového výtažku pro zvýšení 
amylolytické aktivity, a tím urychlení přísunu substrátu kva-
sinkám.

V kvasném stupni probíhají podobné děje jako v kvasu 
– hydratace a  bobtnání biopolymerů, včetně polysacha-
ridů vlákniny, pokud je použita celozrnná mouka či mouky 
s vysokým obsahem vlákniny. Chybí však významný vliv níz-
kého pH, který se uplatňuje v kvasech. I použití kvasného 
stupně však vede ke snížení negativních technologických 
dopadů přítomnosti celozrnných mouk i  k  významnému 
zlepšení senzorických vlastností pečiva. Vliv na chuť a vůni 
je samozřejmě nižší, než je tomu u kvasu, ale podstatné bývá 
zlepšení textury i homogenity střídy i objemu a barvy výrobku.

Většina uvedených technologických efektů, dopady do 
mikrostruktury těsta a následně do textury střídy atd. sou-
visí se samotným fermentačním procesem nepřímo a jedná 
se především o interakce mezi vodou a biopolymery mouky 
(škrobem, bílkovinami a  neškrobovými polysacharidy). 
Přímý dopad má fermentace do chuti a vůně zejména v pří-
padě kvasů, do snížení pH také v případě kvasů a do nakyp-
ření těsta a vytvoření pórů především v případě etanolového 
kvašení. Dalším významným faktorem, který napomáhá hyd-
rataci, je částečná enzymová hydrolýza škrobu (amylázy), 
ale také bílkovin (proteázy) i neškrobových polysacharidů 
(hemicelulázy).

Sorpce vody a  hydratace mikrostruktury mouk pro-
bíhá v čase a ukazuje se, že čím dokonaleji proběhne, tím 
pro výsledek lépe (a zdaleka nejen v případě použití celozrn-
ných mouk). Rozhodující roli vedle správně nastavené dávky 
vody hraje čas. Použití kvasů a kvasných stupňů prodlužuje 
kontakt části mouky s vodou (zbytek se dávkuje až do těsta) 
a navíc, vzhledem k tomu, že se pracuje s přebytkem vody, 
je hydratace velmi intenzivní. Nicméně i bez použití kvasu 
nebo kvasného stupně, tj. při přímém vedení těsta, kdy se 
všechny složky receptury dávkují současně („na záraz“), 
vzniká prostor pro podobné procesy, jaké probíhají v kvasu 
nebo kvasném stupni. Jedná se o zrání a kynutí těst.

Kynutí a zrání těst

Zrání je etapa, ve které probíhá první (v případě použití 
kvasu nebo kvasného stupně druhá) fáze fermentačního pro-
cesu – fermentace těsta. Zraje zpravidla celá šarže vyhněte-
ného těsta, a to nejčastěji přímo v díži. Běžná doba zrání se 

pohybuje v řádech několika desítek minut při teplotě kolem 
30 °C. Poté následuje dělení a tvarování a následuje poslední 
fáze fermentačního procesu – kynutí vytvarovaných těstových 
kusů. Kynutí probíhá standardně v řízené atmosféře o teplotě 
opět kolem 30 °C a relativní vlhkosti vzduchu v kynárně mezi 
70–80 %. Kynutí, podle typu výrobku, trvá opět běžně několik 
desítek minut.

Jak jsme uvedli výše, pro dokonalou hydrataci škrobu, 
bílkovin a neškrobových polysacharidů je nezbytný dostatek 
vody (daný vazností příslušných mouk), a především čas. 
A  právě proto se v  moderní pekárenské technologii stále 
častěji uplatňují postupy s  prodlouženým zráním nebo 
kynutím těst. Problém prodlužování obou těchto fází spočívá 
v tom, že současně probíhá fermentace, která má své limity, 
protože v  případě etanolového kvašení vede příliš dlouhá 
fermentace k nadměrnému vývinu kvasného plynu a zborcení 
struktury těsta a v případě mléčného kvašení k překyselení. 
Nadto mohou začít probíhat i degenerativní nebo vedlejší 
nežádoucí fermentační procesy (octové, propionové nebo 
máselné kvašení).

Znamená to, že pokud chceme prodloužit dobu zrání 
či kynutí, je třeba zpomalit fermentační procesy. To se děje 
zejména snížením teploty. Technologie dlouhého zrání 
(v  řádu hodin) při nižších teplotách se leckde používají 
tradičně (italské ciabatty, některé typy francouzských baget 
apod.), nicméně rozšiřují se a uplatňují zcela nové postupy 
dlouhého chladného zrání těst. 

Moderní strojní vybavení však umožnilo zejména 
obrovský rozvoj technik kynutí při různých teplotních 
režimech. Kynárny různých typů s  programovatelnou 
teplotní křivkou a  řízenou vlhkostí umožňují vést tento 
proces za různých podmínek po velmi dlouhou dobu. Teplota 

se přitom pohybuje často těsně nad bodem mrazu, někdy po 
určitou dobu také pod ním. V poslední fázi procesu, který 
může trvat i  desítky hodin, se těstové kusy vytemperují, 
nechají dokynout a  sázejí do pece. Po celou dobu je také 
řízena vlhkost vzduchu.

Při výše uvedených postupech, zejména pokud teploty 
klesají k  bodu mrazu, se samotná fermentace prakticky 
zastavuje, ale ostatní fyzikálně-chemické procesy probíhají, 
často překvapivě efektivně, a dosahuje se tak velmi příznivých 
výsledků. Tyto postupy se zatím používají zejména při výrobě 
standardních typů běžného a jemného pečiva, ale určitě je 
namístě ve větší míře je uplatnit (v různých modifikacích) 
i  při zpracování celozrnných mouk a  mouk s  vysokým 
obsahem vlákniny. 

Závěr

Máme-li dosáhnout toho, aby chléb a pečivo ve větší 
míře obsahovaly ty složky obilného zrna, které přinášejí 
zdravotní benefity, aby naopak v rámci možností klesla jejich 
energetická hodnota a glykemický index, je třeba dosáhnout 
toho, aby o ně vzrostl zájem. Aby tomu tak bylo, musíme tyto 
výrobky učinit atraktivními. Fermentační procesy ve všech 
naznačených podobách představují významnou cestu, jak 
toho dosáhnout. Kvasy, kvasné stupně, nové technologie 
prodlouženého zrání nebo kynutí těst přinášejí senzorické 
výhody, příznivě se promítají do fyzikálních vlastností pečiva, 
přirozeným způsobem prodlužují jeho čerstvost a  zvyšují 
stabilitu. V případě mouk s vyšším obsahem vlákniny pak 
zvyšují jejich zdravotní benefity.

�
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Přírodní
minerální vody 

– biokvalita
v pitném režimu

Ing. JANA JEŽKOVÁ,
předsedkyně Svazu minerálních vod, z. s.

Každý rok na začátku léta se mi ozvou z redakce Potravi-
nářské Revue a  zeptají se, jak se mají výrobci minerál-

ních vod a co je u nás ve Svazu minerálních vod nového. Je to 
milé a já si na začátku vždycky kladu otázku, co bych čtená-
řům napsala, aby je to zajímalo a dočetli povídání až do kon-
ce. Letos jsem si řekla, že zkusím vysvětlit některé mýty, kte-
ré okolo pití zdravé vody vznikají a žijí si nějakým zvláštním 
životem bez ohledu na tvrzení odborníků. 

Sdělovací prostředky stejně jako sociální platformy 
v současné době nabízí tolik informací, že je často obtížné se 
v nich vyznat a vybrat z nich ty korektní. Vedle fundovaných, 
pro laika srozumitelných článků a  doporučení odborníků 
vzniká přehršel rad nebo návodů, které se mohou výrazně lišit 
od doporučených postupů založených na vědeckém poznání. 
Tak vznikají i mýty, kvůli kterým lidé nevědí, čemu věřit. To se 
týká také pitného režimu a tekutin vhodných k pití.

1. MÝTUS: Minerální voda je jen předražená 
kohoutková voda 

Přírodní minerální vody, lidově minerálky, se od kohout-
kové vody liší tím, že jsou to velmi kvalitní a čisté podzemní 
vody, zcela bez obsahu chemických přídatných látek a dez-
infekcí. Jejich složení zůstává stabilní od hlubinného pra-
mene až ke spotřebiteli, jsou fi ltrované přírodou a chemií
netknuté.

Přírodní minerální vody mají prokazatelné fyziolo-
gické účinky, tj. obsahují alespoň jeden prvek s blahodárným 

působením na lidský organismus. V tom je zásadní rozdíl 
mezi minerálními a pramenitými vodami, nikoli tedy v mine-
ralizaci. Minerálky doplňují tělu chybějící minerální látky, 
které lidský organismus z  principu potřebuje (například 
o hořčík, vápník, zinek, draslík nebo fl uor) a umí je v této 
formě přijmout lépe než z jiných druhů potravin. 

Minerální vody jsou různě mineralizované, tzn. že mají 
různý obsah rozpuštěných pevných látek. Vody s  nízkou 
a střední mineralizací do 1000 mg/l jsou vhodné pro všechny 
skupiny lidí, protože se jejich konzumace nemusí omezovat 
v čase ani v množství, nemusí se střídat a nevadí při žádné 
dietě. Vody bohaté na minerální látky jsou zase výhodné pro 
spotřebitele v  letním období nebo při sportu, kdy je třeba 
s tekutinami rychle doplnit i minerální látky. 

Mezi přírodními minerálními vodami si můžeme vybírat 
ty nejvhodnější s ohledem nejen na naše chutě, ale také na 
aktuální zdravotní stav a životní styl. K tomu slouží infor-
mace na etiketě láhve. 

Přírodní minerální voda je biokvalita v pitného režimu 
a stejně jako vyhledáváme zdravou stravu, tak je potřeba dbát 
na kvalitní pitný režim.

2. MÝTUS: Minerálky se mohou pít
jen v omezeném množství

Snad nejčastější mýtus, bohužel rozšířený i  mezi 
odbornou veřejností. Minerální vody je vždy potřeba rozli-
šovat podle jejich mineralizace. Pro běžné každodenní pití 
se hodí slabě a  středně mineralizované vody (s  obsahem 
rozpuštěných pevných látek do 1000 mg/l – což je limit pro 
pramenité vody), které se mohou pít bez omezení a nemusí 
se střídat. Obavy z „přemineralizování“ jsou tedy u těchto 
minerálních vod zbytečné (Dobrá voda, Il Sano Korunní, 
Mattoni, Magnesia, Ondrášovka). Silně mineralizované 
vody (Hanácká kyselka, Poděbradka, Krondorf aj.) jsou zase 
vhodné při velké zátěži v namáhavých provozech, v letním 
období nebo při sportu, kdy je třeba tělu doplnit nejen teku-
tiny, ale i minerální látky.

Zvláštní kategorii pak tvoří přírodní léčivé zdroje (pří-
rodní léčivé minerální vody), tedy zdroje s prokazatelnými 
léčivými účinky, které se používají při léčebné pitné kúře 
v českých lázních nebo jsou zabaleny do spotřebitelských 
obalů (například Mlýnský pramen, Bílinská kyselka, Vin-
centka, Rudolfův pramen, Zaječická kyselka nebo Šaratice), 
které mívají velmi silnou mineralizaci a měly by být užívány 
po konzultaci s lékařem.

Je potřeba si nezaměňovat léčivé minerální vody a pří-
rodní minerální vody a číst etikety. 

3. MÝTUS: Minerálky nejsou vhodné pro děti

Vedle balených pramenitých a kojeneckých vod jsou pří-
rodní minerálky nejvhodnějšími tekutinami k pití pro děti. 
Máme i minerální vodu, která je vhodná pro přípravu koje-
necké stravy (Dobrá voda). Pokud se dítě pohybuje v horku 
nebo intenzivně sportuje, může silně mineralizovaná voda 
plnit funkci iontového nápoje. V horku a při sportu z orga-
nismu odchází nejen voda, ale i  minerální látky, které je 
třeba tělu doplnit spolu s tekutinami. Silně mineralizované 
vody jsou vhodné právě pro doplnění tekutin a ztracených 
minerálních látek také v případech, kdy dítě zvrací nebo má 
průjem. 

Nejen, že jsou minerální vody vhodné pro děti, ale některé 
jsou vhodné i pro kojence.

4. MÝTUS: Minerálky obsahují hodně sodíku 

Na našem trhu jsou běžně k  dostání minerálky 
s nízkým obsahem sodíku i ty, které ho mají více, a to nezá-
visle na tom, jakou mají celkovou mineralizaci. Pro běžný 
pitný režim by obsah sodíku neměl převyšovat množství 
100 mg/l – tento limit splňují všechny slabě a středně mine-
ralizované, a dokonce i některé silně mineralizované vody. 
Nejvyšší obsah sodíku mívají léčivé minerální vody, nic-
méně ty mají specifi cké vlastnosti a většinou jde o velmi silně 
mineralizované vody. 

Na druhou stranu sodík patří mezi látky nezbytné pro 
zdravé fungování organismu, proto problémem nemusí 
být jen jeho nadbytek, ale také nedostatek. Pokud spor-
tujeme nebo pracujeme v horkém prostředí, není vhodné 
pít velké množství pouze obyčejné vody. Když se totiž více 
potíme, tělo ztrácí sodík, jehož koncentrace se ještě více 
sníží (naředí) pitím vody s minimálním množstvím mine-
rálních látek. Organismus se tak dostane do stavu, kdy je 
narušeno jeho vodní hospodářství, které reguluje hladina 
sodíku. A to může mít následek ve formě nadměrné únavy, 
vyčerpání apod.

Většina minerálních vod splňuje limit pro běžný pitný 
režim, některé mají sodíku tak málo, že jsou vhodné pro nízko-
sodíkové diety, a některé více, a máme tedy na výběr podle 
toho, co naše tělo potřebuje.

5. MÝTUS: PET lahve škodí zdraví 

Obecně všechny materiály, z nichž mají být vyráběny 
potravinářské obaly (či jakékoliv jiné předměty určené pro 
styk s  potravinami), musí splňovat velmi přísné bezpeč-
nostní požadavky. Především nesmí ohrozit lidské zdraví, 
způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin ani způso-
bovat zhoršení senzorických vlastností potravin (chuti nebo 
vůně). PET je jako obalový materiál biologicky inertní (nere-
aguje s žádnými jinými látkami), tudíž nepředstavuje žádné 
riziko při působení v zažívacím traktu či na pokožku během 
manipulace ani při inhalaci a je jedním z nejvíce vyhovujících 
materiálů pro balení přírodních vod. Byl původně vytvořen 
za účelem potravinářských obalů a je vyráběn za velmi čis-
tých podmínek bez použití změkčovadel (tj. často zmiňova-
ných ftalátů), plastifi kátorů, stabilizátorů a maziv. Při jeho 
výrobě se nepoužívá Bisfenol A ani Bisfenol S, jak se někdy 
mylně uvádí. 

Materiály, které výrobci používají pro balení přírod-
ních vod, tj. PET a sklo, jsou 100% recyklovatelné obalové 
materiály – všichni výrobci nesou za tyto obaly odpověd-
nost a platí nemalé prostředky za jejich sběr, třídění i recy-
klaci. Zodpovědní výrobci se starají nejen o vodu, která je 
unikátním přírodním bohatstvím, ale také o obal, který ji 
přenese ke spotřebitelům. Shodují se na tom, že je potřeba 
uplatňovat principy oběhového hospodářství, kdy lahve 
budou recyklovány zpět do nových lahví, a  hledají cesty 
k naplnění tohoto cíle. 

PET je bezpečný materiál, který je určený pro balení 
potravin již desítky let.

6. MÝTUS: PET láhve zhoršují kvalitu nápoje 

Nechávat minerálku na slunci je porušením skladova-
cích podmínek, nicméně, i když se to stane, žádné nebez-
pečí  nehrozí. PET je totiž téměř inertní materiál, tzn. 
stálý a odolný vůči okolním vlivům. Tyto vlastnosti PETu 
jsou zachovány i  při zvýšené teplotě, což potvrdily mig-
rační testy, které se provádějí při 50–60 °C v nezávislých 
laboratořích (mimo jiné na VŠCHT v  Praze). Tyto testy 
potvrdily nepravdivost opakujících se poplašných zpráv 
o  nebezpečnosti konzumace nápojů z  PET la hví zahřá-
tých například v  automobilu zaparkovaném na slunci. 
V  souvislosti s  vysokou teplotou bývá zmiňován zejména 
antimon. Testy provedené na poměrně rozsáhlém sou-
boru PET lahví potvrdily, že zvýšená teplota nezpůsobí 
nebezpečí nadměrného uvolňování antimonu do balených 
nápojů. 

PET je kvalitní materiál, ale je zbytečné vystavovat lahve 
nestandardním skladovacím podmínkám.

Je úžasné, že v České republice je nabídka balených 
minerálních, pramenitých i kojeneckých vod velká a pestrá, 
proto můžeme mít vždy po ruce kvalitní vodu a dodržovat 
pitný režim. Mezi balenými přírodními vodami si můžeme 
vybírat podle své chuti, věku, životního stylu i zdravotních 
potřeb. Pro výběr té správné je důležité mít korektní infor-
mace o vodě a číst etikety.

 �



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t28 29
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

5
/

2
0

2
1

Ukrajinská 
gastronomie

– 1. část
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Katedra gastronomie a hotelnictví, 
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Ukrajina se nachází v samém srdci Evropy. Právě její geo-
grafi cká poloha s sebou nese značnou národnostní a kul-

turní rozmanitost. Každá z  národností významně přispěla 
k  rozvoji moderní ukrajinské kuchyně a  tím ji učinila výji-
mečnou. 

Všechny události v historii Ukrajiny byly úzce propojeny 
s kulinářským uměním, což vedlo ke vzniku nových pokrmů 
v určitých obdobích ukrajinské historie. Některá jídla mají 
velice dlouhou tradici. Na základě staletých lidových zku-
šeností moderní kuchaři vymýšlejí nová jídla, ale tradiční 
specifi ka v nich zůstávají zachována. Moderní ukrajinskou 
kuchyni rozvíjejí nejen vynikající kuchaři, historikové a kul-
turní osobnosti, ale také každá ukrajinská rodina. Právě na 
úrovni rodin se jedná také o projev lidového umění, který spo-
čívá ve zvláštnostech vaření každého pokrmu – každá rodina 
připravuje různá jídla podle svých vlastních receptů s při-
dáním některých neobvyklých ingrediencí, tím se rozšiřuje 
pestrost národní kuchyně. Lidová ukrajinská kuchyně před-
stavuje stejné kulturní dědictví jako jazyk, literatura nebo 
umění, je nedocenitelným bohatstvím.

Ukrajinská národní kuchyně se již dlouho vyzna-
čuje velkou rozmanitostí pokrmů, specifickými chutěmi 

a nutričními vlastnostmi. Díky použití různých živočišných 
a rostlinných surovin a racionálním způsobům jejich přípravy 
jsou tato jídla výživná, chutná, šťavnatá a voňavá. Otázky vývoje 
a studia moderní ukrajinské kuchyně jsou aktuální pro formo-
vání národní identity. Vývoj ukrajinské nezávislosti přispěl ke 
zlepšení všech oblastí života, a to včetně národní kuchyně.

Vývoj ukrajinské gastronomie

Lidová kuchyně vždy byla a bude pro obyvatele dané 
země stejným kulturním dědictvím jako umění nebo různá 
řemesla. Ukrajinská kuchyně se již od dávných dob liší od 
ostatních národních kuchyní svou rozmanitostí a  zajíma-
vými a zdravými recepty. Ukrajinská jídla bývají docela dobře 
známá také v  jiných zemích, protože boršč nebo varenyky 
často tvoří nedílnou součást nabídky různých restaurací po 
celém světě.

Ukrajinská kuchyně se utváří a  vyvíjí již mnoho let, 
takže odráží nejen historický vývoj ukrajinského lidu, jeho 
zvyky a chutě, ale také sociální podmínky v procesu historic-
kého vývoje, v nichž se lidé zrovna nacházeli [1].

Sám proces vývoje ukrajinské kuchyně dal vzniknout 
řadě jejích vlastností. Za prvé, ukrajinská kuchyně vznikla 
na základě již existujících prvků kulinářské kultury, které 
vznikaly v každé z regionálních částí Ukrajiny samostatně. 
Za druhé, ukrajinská kuchyně je neobvykle celistvá i přes to, 
že její jednotlivé prvky byly velmi různorodé. Tato různoro-
dost byla dána rozlehlostí území, táhnoucího se ze západu na 
východ od Karpat po Azovské moře a ze severu na jih od Pri-
pjatě po Černé moře, dále rozdíly v přírodních podmínkách, 
historickým vývojem jednotlivých regionů a  sousedstvím 
mnoha národů (Rusové, Bělorusové, Tataři, Maďaři, Němci, 
Moldavané, Turci, Řekové). Navzdory své celistvosti může 
ukrajinská kuchyně působit poněkud jednostranně, a to jak 
ve výběru typických národních potravinových surovin, tak 
v principech jejich kulinářského zpracování. Za třetí, ukra-
jinská kuchyně nezahrnuje tradice staroruské kuchyně, se 
kterou se po mongolsko-tatarské invazi ztratilo spojení. Toto 
odlišuje ukrajinskou kuchyni od ruské a běloruské, v nichž 
se po mnoho staletí zachovávají starodávné (i když dnes již 
upravené) tradice.

Ukrajinská národní kuchyně se vyvinula poměrně 
pozdě, na začátku, resp. v polovině 18. století. Vymezit ji 
od příbuzné polské a běloruské kuchyně lze až od začátku 
19. století [2]. Povahu jídel do značné míry ovlivnil hlavní 
způsob tepelného zpracování potravin, který závisel na 
konstrukci domácí kuchyně. Na Ukrajině to bylo uzavřené 
ohniště – pec. Proto se na Ukrajině připravovalo přede-
vším vařené, dušené a  pečené jídlo. Většina ukrajinských 
pokrmů, na rozdíl od jiných kuchyní, se vyznačuje složitými 
recepty a kombinovanými způsoby přípravy jídel. Jedineč-
nost národní ukrajinské kuchyně tkví v převládajícím užití 
potravin, jako je vepřové maso, vepřové sádlo, řepa, mouka 
z pšenice a některých dalších obilovin, a rovněž v takových 
vlastnostech technologie vaření, jako je kombinované tepelné 
zpracování mnoha složek pokrmu na pozadí jedné hlavní 
složky. Klasickým příkladem je boršč, kde se k řepě přidává 
dalších až dvacet surovin, které chuť řepy nepotlačují, pouze 
ji vhodně doplňují a vylepšují, což vytváří výslednou bohatou 
chuť a vysokou nutriční hodnotu tohoto pokrmu.

Kroniky a další písemné památky, jakož i archeologické 
vykopávky svědčí o bohatosti a rozmanitosti potravin, kon-
zumovaných obyvatelstvem v oblasti středního toku Dněpru 
v období Kyjevské Rusi. Kromě produktů z obilí a různé zele-
niny bylo součástí jídla maso domácích zvířat. Z divokých 

zvířat se nejčastěji konzumovali lovení zajíci a divoká prasata. 
Kromě masa se ve stravě objevovaly také další živočišné pro-
dukty jako mléko, máslo z kravského mléka a sýry. Významné 
místo ve výživě ukrajinských předků měly také ryby, zejména 
kapr, pražma, jeseter, sumec, úhoř, lín, štika, jelec; dále se jedl 
také kaviár různých druhů ryb. Mezi rostlinnými potravinami 
starověkých slovanských národů zaujímal první místo chléb, 
který byl vyroben ze směsi žitné a pšeničné mouky s kváskem 
a  pečen v  pecích. Čerstvé těsto se používalo zejména pro 
výrobu halušek, varenyků a dalších jídel. Známé byly také 
mnohé druhy pečených výrobků: pirohy (пироги), koláče 
(калачі), pampušky (пампушки). Pekli také sladký chléb 
s mákem a medem. Poměrně velkou roli ve výživě hrály luště-
niny jako hrách, čočka, fazole a další [8].

V 18. století se na Ukrajině velmi rychle rozšířily bram-
bory, které si lidé ihned oblíbili. Začaly se široce používat pro 
přípravu prvních chodů a jako příloha k pokrmům z masa 
a  ryb. Téměř všechny první chody – zejména polévky, ale 
i další jídla – se od té doby připravovaly s bramborami.

Ve druhé polovině 19. století se ve velkých městech 
začaly otevírat velké restaurace pro zámožné. Do těchto 
nových restaurací byli zváni k práci francouzští kuchaři, kteří 
s  sebou přinášeli recepty a  technologie přípravy západo-
evropských jídel a svévolně měnili technologie přípravy jídel 
ukrajinské kuchyně [3]. V 19. století se objevují na stole raj-
čata a lilky vejcoplodé. Rajčata a lilky se používají k přípravě 
studených předkrmů (kaviár, plněné lilky) a dalších pokrmů.

Počátek pěstování cukrové řepy na Ukrajině a výroba 
cukru významně obohatila národní kuchyni. Řepný cukr 
začalo obyvatelstvo široce přidávat do různých pokrmů 
a  nápojů. Tak se objevily různé sladké nákypy (бабки), 
pudinky, sladké kaše atd. Významně se také rozšířila nabídka 
nápojů [4].

Dostupnost surovin pro tradiční vaření často závisí na 
ročním období, to znamená, že se některá zelenina přidává do 
tradičních pokrmů konzervovaná. Oblíbené jsou saláty, které 
obsahují kombinaci čerstvé, vařené a konzervované zeleniny 
spolu s masem, sýrem nebo rybou. Ve velkém množství růz-
ných receptů je nejčastěji využívanou ingrediencí v ukrajin-
ských salátech ocet nebo majonéza [7].

Mnoho pokrmů ukrajinské kuchyně získalo v průběhu 
času etnickou symboliku, která vznikla především tím, že 
Ukrajinci vnímali určité pokrmy jako prvek jakéhosi kódu 
národní kultury zapsaného do etnických dějin národa. Pro 
ukrajinský lid je vlastní kulinářské umění modelový příklad 
jednoho z nejlepších výdobytků národa [6].

Vzhledem k řadě sociálních a ekonomických okolností 
však ukrajinská kuchyně zažívá v posledních letech značný 
úpadek. Ukrajinská lidová kuchyně si jen těžce udržuje svoji 
plnost a  rozmanitost. Mnoho pokrmů prochází změnami 
v receptuře a metodách přípravy, snižuje se kvalita používa-
ných surovin, v důsledku čehož se mění chuť výsledných jídel 
k horšímu [4].

Vliv cizích kultur na vývoj 
ukrajinské kuchyně

Ukrajinci již od starověku udržovali kontakty s jinými 
národy a  kulturami. V  důsledku toho se na ukrajinských 
trzích objevovaly nové plodiny a produkty jako rajčata nebo 
čaj. Ačkoli pohanka byla dovážena z Asie už v 11. století, do 
obecného povědomí se dostala o něco později, když se začala 
pěstovat jako obilovina pro výrobu mouky. V této době se 
stoly ukrajinských rodin obohatily takovými pokrmy jako 
pohanková kaše, pohankové koblihy s česnekem, pohankové 

varenyky (вареники) se sýrem, pohankový nákyp, pohan-
kové lemišky (лемішки) a  další jídla. Z  Asie byly přive-
zeny na Ukrajinu vodní melouny a moruše, z Ameriky pak 
fazole, kukuřice a dýně. Z kukuřičné mouky se připravovalo 
mnoho různých pokrmů, například mamalyha (мамалига), 
hojdanky (гойданки), kuleši (кулеші), lemišky (лемішки). 
S příchodem dýní se začala vařit dýňová kaše, dále se kon-
zumovala dušená nebo se zakysanou smetanou. Ukrajinské 
hospodyňky v  této době také objevily různé druhy pepře, 
chřest a celer [5].

Ukrajinci se vždy snažili maso pokud možno prodat, 
protože mělo velkou cenu. Nejlevnější vepřové maso si nechá-
vali pro sebe, prodávali zejména hovězí a telecí. Dobytek se 
obvykle zabíjel dvakrát ročně, na Vánoce a na Velikonoce. 
Střeva a žaludek se po pečlivém zpracování plnily masem, 
sádlem a krví a byly z nich vyráběny klobásy [10].

Ukrajinská kuchyně převzala některé technologické 
postupy z německé, maďarské, tatarské a turecké kuchyně 
a svým způsobem si je částečně upravila. Smažení produktů 
na zahřátém rostlinném oleji na Ukrajině rychle zdomácnělo, 
například smažená a  dušená zelenina, která se podává 
v boršči a dalších polévkách nebo hlavních jídlech [12].

Ukrajinská kuchyně se ve velké míře regionálně obmě-
ňuje, lze pozorovat rozdíly mezi západoukrajinskou a východo-
ukrajinskou kuchyní. Nelze si nevšimnout vlivů turecké 
kuchyně na kuchyni bukovinskou, ruské na slobodskou 
a  maďarské na huculskou. Obrovská rozmanitost vládne 
i v oblasti střední Ukrajiny. U nás známý boršč je v každé části 
Ukrajiny připravován mírně odlišným způsobem [5].

Zvláštnosti ukrajinské kuchyně 

Ukrajinská kuchyně je úzce propojena s životním stylem, 
kulturou a tradicemi ukrajinského lidu. Díky své široké škále 
pokrmů je často považována za nejbohatší z kuchyní slovan-
ských národů.

Charakteristickým rysem národní ukrajinské kuchyně je 
kombinovaný způsob tepelného zpracování masa a zeleniny 
často s použitím slunečnicového oleje nebo i bez něj. Maso 
nebo zelenina se napřed krátce osmahnou a poté dochází 
k vaření, dušení, pečení v troubě. Rozhodujícím faktorem 
pro každou tradiční kuchyni je místo, kde se jídlo připravuje. 
Takovým tradičním místem na Ukrajině byla pec uzavřeného 
typu, kterou dnes nahrazuje trouba na pečení.

Dalším charakteristickým prvkem jsou hlavní země-
dělské plodiny jako brambory, řepa, cibule a zelí – tato zele-
nina tvoří hlavní složku salátů a polévek. Brambory se na 
Ukrajině nestaly „druhým chlebem“ jako v Bělorusku, ale 
i tak si získaly velkou přízeň Ukrajinců. Používají se při pří-
pravě předkrmů, polévek i hlavních jídel, často jako příloha 
k  masovým a  rybím pokrmům, vařené, smažené, pečené, 
dušené, konzumované celé, nasekané, šťouchané nebo strou-
hané. K hotovým bramborovým pokrmům se přidává mléko, 
máslo, sádlo, maso, zelenina či luštěniny. Kromě toho se 
z brambor začal vyrábět škrob, který je nezbytný pro přípravu 
želé a různých sladkých pokrmů [13]. 

Ukrajinská kuchyně se obecně vyznačuje rozšířeným 
používáním masa k přípravě předkrmů, polévek i hlavních 
jídel. Používá se především vepřové maso, dále hovězí a drů-
beží, méně často jehněčí. Kuřata, husy a kachny se obvykle 
zabíjely na svátky.

Maso se konzumuje v různých formách, často smažené 
a dušené. Pro dlouhodobé skladování se významná část mas-
ných výrobků (vepřového masa) zpracovává, nasolí nebo 
zmrazí. Nejčastěji Ukrajinci konzumují maso vařené, a  to 

Pavla BurešováKvětoslava Šustová

Taisia Bondarenko
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buď samostatně, nebo ho přidávají do kaší. Masový vývar 
slouží jako základ pro boršč a  jiné polévky. Jedním z nej-
běžnějších masných pokrmů na Ukrajině je cholodec podá-
vaný s křenem, hořčicí, pepřem. K tradičním ukrajinským 
masovým pokrmům patří také dušenyna (душенина), kru-
čenyky (крученики), sičenyky (січеники), chljachy (хляхи).

Zpracování masa bylo na Ukrajině vždy na vysoké 
úrovni a připravovala se z něj oblíbená jídla jako holubci, 
vepřové maso špikované česnekem a sádlem, bigos (dušené 
vepřové maso se zelím a sádlem, známý pokrm i z polské 
kuchyně) nebo nadívaná drůbež. Obzvláště chutná jsou pak 
masová jídla připravená v hliněných hrncích [14]. Existuje 
mnoho pokrmů z drůbeže a ryb, z nichž mnohé jsou přichys-
távány podle starých rodinných receptů. 

Ryby a pokrmy z nich zaujímají v každodenní lidové 
kuchyni Ukrajinců spíše druhořadé místo. Z čerstvých ryb 
vaří polévku, která se nazývá juška (юшка). Ryby se podávají 
také smažené a dušené v zakysané smetaně, případně solené 
a sušené.

Kromě zeleniny a  masa se na Ukrajině jí všechny 
dostupné druhy ovoce a mléčné výrobky. Hlavním zdrojem 
nenasycených tuků je slunečnicový olej, s nímž Ukrajinci rádi 
ochucují saláty. Z koření se nejčastěji přidává do jídla hoř-
čice, křen, česnek, červený a černý pepř [13].

 Každodenní jídla Ukrajinců

V  národní stravě Ukrajinců jsou důležitá jídla 
rostlinného původu, zeleninová jídla. Významné místo 
v běžné výživě zaujímají zeleninové polévky s obilovinami 
a  masovými nebo rybími přísadami. Tradičně se používá 
k výrobě polévek zelí, řepa, mrkev, cibule, česnek, dýně a další 
zelenina. Nejoblíbenějším polévkou byl a zůstává boršč, který 
Ukrajinci konzumují téměř denně jako obědové jídlo. Dalším 
druhem každodenního zeleninového pokrmu je kapustnjak 
ze zelí a brambor, doplněný prosem nebo jinými obilovinami. 
Kapustnjak lze stejně jako boršč připravit v postní (bez sádla) 
nebo nepostní variantě (se sádlem). Zelí Ukrajinci konzumují 
čerstvé nebo kysané, samostatně i  jako součást jídla či pří-
lohu. Většina pokrmů ze zelí se podává s olejem nebo sádlem. 
Vařené zelí se používá jako náplň do varenyků nebo pirohů. 
Zelné listy poslouží k přípravě holubců, jednoho z nejcharak-
terističtějších pokrmů. 

Chléb je v  každodenní stravě Ukrajinců nenahradi-
telný. Kromě chleba má ve stravě zastoupení také mnoho 
výrobků z  mouky, např. perepičky (перепічки – kulaté 
kynuté placky z chlebového těsta pečené na sádle), koblihy 
(пампушки), pirohy, palačinky, oladky (оладки – podobné 
našim lívancům) a podobně. Denní menu Ukrajinců zahrno-
valo mnoho jídel z čerstvého těsta vařeného ve vroucí vodě. 
Jednalo se zejména o pokrmy jako halušky, zatirka (затірка 
– jedno z nejstarších jídel běžných mezi slovanskými národy; 
ze soleného pšeničného těsta s vejci se tvoří kuličky velikosti 
hrášku nebo fazolí, které se vaří ve vroucí vodě nebo mléce, 
někdy v masové polévce), lokšyna (локшина – nudle) nebo 
varenyky.

Významné místo má v každodenní stravě obyvatel Ukra-
jiny kaše. Kaše se připravuje z pšenice, ječmene, pohanky, 
kukuřice, prosa a dalších obilovin. Kaše se vaří s vodou nebo 
mlékem, často se dále zapékají v troubě jako nákyp. Kaše se 
běžně podává s mlékem, sádlem, máslem, olejem a někdy 
i s medem [15].

Ovoce a lesní plody také zaujímají významné místo v tra-
diční stravě obyvatel. Nejčastěji se používají jablka, hrušky, 
švestky, višně, třešně, rybíz, kalina, bezinky, borůvky, maliny 

a další. V létě a na podzim se plody konzumují čerstvé, v zimě 
a na jaře sušené. 

Mléčné výrobky se na Ukrajině konzumují mnohem 
častěji než maso, téměř denně. Nejběžnějším je kravské 
mléko, čerstvé, vařené nebo kysané. S čerstvým mlékem se 
vaří různé kaše, halušky nebo lokšyna (локшина). Zakysaná 
smetana a máslo se široce přidávají do různých pokrmů – 
k varenykům, haluškám, bramborám, do polévek a podobně.

Ukrajinské národní pokrmy

Chléb (хліб)
Ukrajinský chléb se peče hlavně ze žitné mouky, někdy 

se přidává ječná mouka, pohanka nebo ovesné vločky. V kar-
patských vesnicích převládá chléb ovesný (regiony Bojki-
vščyna, Lemkivščyna) nebo kukuřičný (Huculsko). Těsto na 
nejoblíbenější každodenní, ale i na slavnostní a rituální chléb 
bylo nakypřeno kváskem, který si hospodyně nechávaly dále 
kvasit pro další pečení. Následně se těsto důkladně uhnětlo 
a upeklo v dobře vyhřáté peci či troubě. V průběhu staletí 
si lidé ke chlebu vytvořili vztah jako ke svatému pokrmu 
či božímu daru. Pod chléb do pece se dávaly jednou týdně 
sušené zelné listy, aby ho byl v domácnosti vždy dostatek. 
Drobky a zbytky chleba se nikdy nevyhazovaly, ale dávaly se 
ptákům nebo dobytku. Odmítnout kousek chleba se pova-
žovalo za hřích. Pokud chléb spadl na zem, bylo nutné ho 
zvednout, očistit od prachu, políbit a dojíst. Chléb hrál důle-
žitou roli v mnoha zvycích a obřadech, ztělesňoval pohos-
tinnost a pohodu. Vážení hosté a příbuzní se vítali chlebem 
a solí, snoubenci byli přivedeni na svatbu s chlebem, chléb 
se nosil do domu s novorozencem a tak dále. Tradice spojené 
s chlebem žijí mezi lidmi dodnes [8].

Kulatý tvar bochníku je spojen s pohanskými pohledy 
Slovanů na slunce. Tvar chleba připomíná životodárné 
slunce, které mělo ve slovanské pohanské víře zvlášť důležité 
postavení [9].

Nabídka ukrajinské kuchyně zahrnuje celou řadu 
chlebů a jiných výrobků z mouky, z nichž většina je obřadní 
(např. ležen, mandryky, velikonoční pascha, šišky), dále 
kaše (z prosa, ječmene, jáhel), pokrmy z tekuté mouky (kuliš 
z prosa), pokrmy z kaše vyrobené z mouky (lemiška, solo-
macha, malaj, mamalyha, ovesné vločky) a také nápoje (žur, 
kvas), o kterých psal už Ivan Kotljarevskyj v básnickém díle 
Aeneida (1798), které je považováno za první umělecký text 
psaný v národním jazyce [11].

Boršč (борщ)
Boršč byl vždy téměř nejoblíbenějším pokrmem Ukra-

jinců. Každý region má v přípravě boršče své zvláštnosti pří-
pravy. Například v poltavském regionu se do boršče přidávají 
halušky, na jihu Ukrajiny bylo populární přidávat pálivou 
papriku. Základem boršče je maso nebo masový vývar se 
sádlem. V době půstu se sádlo nahrazuje olejem a maso hou-
bami a rybami [10].

Nejznámější druh boršče je boršč červený. Charakteris-
tickou barvu mu dodává červená řepa. Dodnes ho nalezneme 
na stole při různých příležitostech, jako jsou svatby, křtiny, 
pohřební hostina, jiné svátky, ale i ve všední dny. O svátcích 
se boršč vaří s masem nebo masovým vývarem, přidává se do 
něj zakysaná smetana. Základními surovinami boršče jsou 
kvašená červená řepa, zelí, mrkev, petržel, brambory, cibule. 
Na Vánoce hostitelky připravovaly vánoční boršč (postní), 
který měl stejně jako kuťa (кутья – kaše vyrobená z celozrnné 
pšenice, ječmene, méně často prosa nebo rýže s přídavkem 
medu nebo cukru, někdy se sušeným ovocem (rozinkami), 

ořechy, mákem) rituální význam. Jeho silná červená barva 
symbolizovala krev života a houby v něm pak pokračování 
rodu. Nyní se řepa často nahrazuje jinými produkty – rajča-
tovou šťávou, pastou nebo omáčkou, případně čerstvými raj-
čaty. Kromě hub se do boršče mohou přidat i fazole, podávat 
ho lze s česnekovými koblihami nebo pálivou červenou pap-
rikou.

Zelený boršč se vaří na jaře a v létě. Jeho barva je dána 
mladým zeleným šťovíkem, kopřivou nebo listy řepy. Přidává 
se vařené vejce a zakysaná smetana.

Studený boršč, nazývaný cholodnyk (холодник), se kon-
zumuje výhradně v létě. Pokud ho srovnáme s jarním zeleným 
borščem, který se připravuje jako vývar, pak cholodnyk je 
vlastně „syrový“ boršč, protože řepa a vejce se vaří samo-
statně. Podává se chlazený, bez chleba, často s  vařenými 
bramborami. Před studeným borščem se ještě vaří řepa, 
někdy se připravují dva vývary z brambor a sušeného ovoce, 
ty se ochladí, nalijí se do jedné misky, dochutí se řepou, bram-
borami a směs se posype bylinkami.

Boršč je stálicí v nabídce ukrajinské národní kuchyně. 
A Ukrajinci tvrdí, že tak chutný boršč jako na Ukrajině nevaří 
v žádné jiné zemi na světě [9].

Varenyky (вареники)
Slavnostní jídlo Ukrajinců, jeden z  nejběžnějších 

pokrmů z nudlového těsta s náplní. Náplň může být různá: 
sýr, maso, vařené brambory, smažené zelí, různé obiloviny, 
fazole, hrášek, kalina, mák, lesní plody, ovoce a mnoho dal-
šího.

Varenyky byly známkou bohatství, plodnosti, byly pova-
žovány za slavnostní jídlo. Připravovaly se v neděli a na různé 
svátky či k jiným příležitostem (svatba, křtiny). Bylo zvykem, 
že družičky první den po svatbě podávaly nevěstě varenyky, 
aby byla zdravá a krásná a porodila krásné dítě. Varenyky se 
vařily také při narození dítěte a křtu, ale i při narození nového 
mláděte dobytka v hospodářství.

Varenyky se sýrem a zakysanou smetanou byly hlavním 
jídlem masopustního týdne, kdy se vařily denně. Ukrajinci 
považovali varenyky a pirožky za symbol měsíce, podobně 
jako kulatý bochník chleba za symbol slunce.

Těsto na varenyky je vyrobeno z pšeničné, žitné nebo 
pohankové mouky. Malé kousky rozváleného těsta se poté 
plní a uvaří ve vroucí vodě. Jako náplň se používá například 
čerstvý sýr, smažené zelí, vařené fazole, hrachové pyré, proso 
nebo pohanková kaše.

Zakysaná smetana se přidávala do varenyků se sýrem 
nebo lesními plody. Varenyky se zelím, bramborami a játry 
byly ochucené smaženou cibulkou a škvarky [9].

Holubci (голубці)
Holubci, to jsou zelné listy plněné uvařenými jáhly se 

smaženou cibulkou a vepřovými škvarky. O svátcích se přidá-
valo syrové mleté maso a různé koření. Zelné listy mohou být 
čerstvé nebo kysané. Zavinuté listy naplněné směsí se lehce 
opekly, naskládaly do hrnce a zalily vývarem z masa nebo 
z kostí a zakysanou smetanou, během půstu pouze vodou. 
Takto se pekly v důkladně rozpálené peci či troubě, a když zelí 
změklo, bylo jídlo hotové.

V různých částech Ukrajiny se k vaření holubců použí-
valy různé obiloviny: v pravobřežní Ukrajině, jižním Podolí 
a v Karpatech kukuřičná krupice, v poltavské oblasti pohanka. 
Na jaře se zelí nahrazovalo mladými listy červené řepy, na 
jihozápadě mladými listy vinné révy. V současné ukrajinské 
kuchyni se listy často plní rýží a masovou směsí, dusí se s pří-
davkem rajčatové šťávy, omáčky nebo pasty [8].

Sádlo (сало)
Nejcennějším produktem na Ukrajině bylo sádlo. Po 

porážce zvířete se sádlo odstranilo spolu s  kůží, dobře se 
nasolilo a uskladnilo. Zavěšené v plátěných pytlích vydrželo 
až dva roky [9].

Sádlo se konzumovalo syrové i vařené, solené, uzené 
či smažené, ve všední dny i ve svátky, v poledne a odpoledne 
s chlebem, kyselými okurkami a česnekem. Přidávalo se do 
polévek a prvních chodů, smažila se na něm vejce. Solené 
sádlo se vařilo a jedlo k snídani nebo večeři s bramborami 
nebo kaší. Škvarky dodávaly plnější chuť kaším, vare-
nykům, haluškám, palačinkám a podobně. Sádlo se pou-
žívá ve sladkých pokrmech v  kombinaci s  cukrem nebo 
melasou. Například široce známý sladký pokrm verhuny 
(вергуни, podobné českým „božím milostem“) je smažen na 
sádle [5].

Mít doma spoustu sádla bylo považováno za skutečný 
blahobyt [8]. Tento postoj k vepřovému sádlu spojuje ukra-
jinskou kuchyni s kuchyní západních Slovanů, Maďarů a sou-
sedních Bělorusů [2].

Pirohy (пироги)
Pirohy se připravovaly na dva způsoby: pečené a sma-

žené. Pečené pirohy se často vyráběly ze stejného žitného 
těsta jako chléb, ale vždy s náplní. Pekly se jen o svátcích. 
Na náplň používaly hospodyně sýr, smažené zelí nebo čer-
stvé zelí, vařené fazole, hrášek, brambory, pohankovou kaši 
se škvarky, mák, hrušky, švestky, maso nebo houby sma-
žené s cibulí. Smažené pirohy se smažily na pánvi na oleji. 

Ukrajinský boršč, jehož hlavní složkou je červená řepa, v sou-
časné době často i rajčata. Foto: Šustová, 2021

Varenyky – slavnostní pokrm z nudlového těsta s náplní
  Foto: Šustová, 2021
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V období půstu se jako náplň používaly houby, brambory, 
zelí, mák, ovoce nebo kaše. Dodnes pirohy zůstávají jedním 
z nejoblíbenějších pokrmů Ukrajinců a nesmí nikdy chybět na 
svátečním stole [8].

Cholodec (холодець)
Cholodec (huspenina, rosol) je jeden z  nejoblíbeněj-

ších masových pokrmů, jedná se vlastně o aspik. Obvykle se 
připravoval na Vánoce, Velikonoce, svatby, křtiny, pohřby. 
Základ tvoří vařená vepřová (telecí, hovězí) stehna. Na 
konci vaření se do vývaru přidá petržel, pastinák, mrkev, 
cibule, pepř a sůl. Maso se poté rozdělí do misek naplně-
ných vývarem, ochutí strouhaným česnekem a  pak uloží 
do chladu. Za pár hodin cholodec ztuhne v želé. Podává se 
s nastrouhaným křenem. Křen se očistí a na jemném stru-
hadle nastrouhá, přidá se nastrouhaná čerstvá řepa a řepný 
kvas, cukr a sůl. V dnešní době se cholodec jí nejen s křenem, 
ale také s jinými kořeními a omáčkami [8].

Klobása (ковбаса)
Klobásy se vyráběly před Vánocemi, Velikonocemi 

a jinými svátky. Po porážce se tenké střevo důkladně umylo 
a vyčistilo, poté se naplnilo syrovým masem s česnekem, 
solí a pepřem. Klobása byla svinuta do kroužků na pánvi 
a pečena v horké troubě. Pro dlouhodobé skladování se klo-
bása naskládala do hrnců se sádlem a uložila na chladném 
místě [8].

Kapustnjak (капустняк)
Kapustnjak je zelná polévka, velmi běžné zeleninové 

jídlo. Nadrobno nasekané zelí se zalilo vroucí vodou nebo 
vývarem a  vařilo s  bramborami, mrkví a  jáhlami. Dále se 
přidala cibule smažená na sádle a znovu se všechno vařilo. 
Zvláště oblíbený byl kapustnjak zalitý vývarem z vepřového 
masa. V zimě se tato polévka vařila častěji. Na jaře a v létě, 
kdy došly zásoby kysaného zelí, se vařila z čerstvého zelí. 
V období půstu se sádlo nahrazovalo olejem. V huculském 
regionu se někdy vařil kapustnjak s houbami [8].

Dýňová kaše (гарбузова каша)
Ukrajinci jedí hodně dýni, a  to samotnou vařenou 

nebo pečenou, jako náplň do pirohů nebo jako kaši či zape-
čený nákyp. Dýně se pěstovaly v  každém selském domě. 
Dýňový nákyp z kaše se připravoval z oloupané a očištěné 

dýně nakrájené na kousky, které se zalily mlékem a uvařily. 
S uvařenou dýní se smíchalo vařené proso a směs se dala 
zapéct. Dnes se dýňový nákyp vyrábí také s rýží nebo krou-
pami [9].

Medové perníčky (медівники)
Medové perníčky neboli medivnyky jsou druh sladkého 

pečiva, podobný sušenkám. Med byl přiveden k varu a smí-
chal se s moukou. Následovalo hnětení, dokud těsto nena-
bylo a nezměklo. Poté se válečkem rozválelo na požadovanou 
tloušťku a vykrajovaly se z něj různé tvary (nejčastěji postavy 
lidí nebo zvířat), které se pekly v rozpálené peci nebo troubě. 
Připravovaly se jako dárek k narozeninám a svátkům. Čím 
větší perníčky obdarovaný dostal, tím větší respekt mu tím 
dárce projevil [9].

Nápoje v ukrajinské gastronomii 

Ukrajinská kuchyně měla v minulosti obrovskou řadu 
receptů různých nápojů, některé z  nich se pijí dodnes. 
Oblíbeným nápojem je již dlouho kvas (квас), který se pil 
jak o  svátcích, tak i  jako běžný nápoj. Dalším oblíbeným 
nápojem 20. století byla medovina. Ještě v polovině 20. sto-
letí se doma běžně vyrábělo pivo a nízkoalkoholické nápoje 
z  lesních plodů, ovoce, bylin a  kořenů, jako jsou vare-
nucha (варенуха), kalhanivka (калганівка) a další. Často 
se pil také čaj z  různých bylin a  uzvar (узвар) – nápoj 
ze sušeného ovoce. Běžným nápojem byla také březová 
šťáva [8].

S  příchodem cukru se sortiment sladkých nápojů 
výrazně rozšířil. Začaly se připravovat různé nálevy a vodky. 
Mezi velkým množstvím legendárních ukrajinských vodek 
vyniká medová vodka s  pepřem, která kombinuje pepř 
s  medovou chutí a  aromatem divokých bylin. Také sem 
patří tradiční nápoje kalhanivka a  spotykač (спотикач) 
[9].

Varenucha (варенуха)
Alkoholický nápoj, který je na levobřežní Ukrajině roz-

šířen od 16. století. Skládá se z vodky, medu, jablek, hrušek, 
švestek, třešní a koření [1].

Kalhanivka (kалганівка)
Kalganivka, kalganka je tradiční ukrajinský hořký vod-

kový nápoj. Pro klasickou výrobu se používá divoký léčivý 
galangal, který roste v listnatých a smíšených lesích, na okra-
jích a lesních pasekách. Díky jednoduchému receptu a vyni-
kající chuti je tento nízkoalkoholový nápoj velmi ceněn. 

Uzvar (узвар)
Jeden z nejběžnějších tradičních nápojů, který se kon-

zumuje v běžné dny i o svátcích, zejména na vánoční svátky 
a do kuti. V létě se vyrábí z čerstvých lesních plodů a ovoce, na 
podzim, v zimě a na jaře se používají sušené třešně, švestky, 
hrušky, jablka, borůvky, meruňky, maliny [8, 9].

Kvas (квас)
Kvas byl a stále je oblíbený nápoj na Ukrajině. Vyrá-

bějí se různé druhy kvasu: jednoduchý žitný, který se při-
pravuje z  ječmene nebo žitného sladu, medový, medový 
s ovocem. Kvas se konzumuje po celý rok, ale většinou na jaře 
a v létě.

Jeden z dlouholetých způsobů přípravy kvasu je založen 
na použití směsi žitných, ječných či ovesných opečených 
zrn nebo sladu, které se smíchají v  nádobě s  chlebovou 

strouhankou. Výsledný kvas má červenou barvu a sladko-
kyselou chuť. Tento způsob přípravy se dodnes vyskytuje 
na některých místech v oblasti Poltavy, Černihivu a Kyjeva. 
Medový kvas se připravuje z medu zředěného vodou, místo 
kvasnic se používá koláčové těsto. Výsledná kvalita nápoje 
závisí na množství a druhu medu. Při přípravě je možné při-
dávat do medu ovocné plody, jako jsou třešně, kaliny, višně 
a další. [8, 9]
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let

Jídlo je naše

Na našich 10 otázek
odpovídá:

JAROSLAW  SZCZYPKA,
jednatel a generální ředitel 

společnosti BILLA, spol. s r. o.

BILLA ČR úspěšně provozuje své prodejny na českém 
trhu už 30 let, což je příležitost ohlédnout se za ně-

kterými trendy v  oblasti nákupního chování a  provozo-
vání supermarketů. Tím nejpovolanějším, kdo může vý-
voj maloobchodu v České republice komentovat, a je tak 
nejvhodnějším kandidátem pro rozhovor, je generální 
ředitel sítě maloobchodů BILLA pan Jaroslaw Szczyp-
ka, který síť prodejen BILLA vede v České republice již 
28 let.

1. V čem je podle vás největší rozdíl mezi prodejnami BILLA 
dnes a před 30 lety? 

V jistých parametrech zůstaly naše supermarkety stejné. 
BILLA byla vždy synonymem pro moderní obchod, kva-
litu nabízených potravin, čistotu a příjemné prostředí pro-
dejen a profesionální servis. V tomto ohledu se prakticky nic 
nezměnilo. Největší rozdíl je ale v nových trendech nakupo-
vání, které určují stávající směr a budou klíčové i pro budouc-
nost. Určující bude například rychlost odbavení, kde již nyní 
jsou klíčové technologie, které instalujeme do našich nových 
prodejen nebo prodejen po rekonstrukci. Samoobslužnými 
pokladnami je nyní vybaveno 60 prodejen BILLA z celko-
vého počtu 241. V nově vystavených prodejnách BILLA již 
automaticky instaluje pokladny z  poloviny bezhotovostní 
a z poloviny hotovostní. Do budoucna bude tento pokladní 
systém doplněn také o mobilní aplikaci pro rychlé a bezpečné 
odbavení bez zbytečného čekání ve frontě. Do celé strategie 
pak vstupuje oblast udržitelnosti, které se v posledních letech 
velmi intenzivně věnujeme. Pokladní zóna se stále vyvíjí 
a naší snahou i do příštích let je, aby naši zákazníci od nás 
odcházeli spokojeni s pocitem, že se k nám chtějí opět vrátit.

2. Jak hodně zamíchaly trhem akvizice společností Julius 
Meinl a dalších?

Jestli si dobře pamatuji, první zmínka o větší akvizici se 
objevila někdy v roce 1996, kdy Julius Meinl koupil český Cash 
& Carry. Další změny pak ale následovaly až o bezmála dekádu 
později, kdy se  maloobchodní scéna ve střední Evropě začala 
dramaticky měnit. Stala se více „mezinárodní“, začal klesat 
počet středních prodejen, v roce 2001 se počet supermarketů, 
hypermarketů a velkých diskontních prodejen vyšplhal na číslo 
941. BILLA v souvislosti s akvizicemi hrála na českém trhu 
velmi výraznou roli. V roce 2007 přebrala síť prodejen Delvita 
a v roce 2008 i část diskontů Plus, a stala se tak jedničkou mezi 
maloobchodními řetězci, kterou je prakticky dodnes. 

3. Jak výrazně se proměnil průměrný nákupní košík od roku 
1991?

Změnil se hodně a z hlediska zdravé stravy rozhodně 
k lepšímu. Od roku 1991 se například dvojnásobně zvýšila 
konzumace rýže a těstovin. Výrazně vzrostla také průměrná 
roční konzumace tropického ovoce, a to z 19 kilogramů na 
hlavu na 31 kilogramů. Stoupla rovněž roční spotřeba mine-
rální vody z 16 litrů na hlavu na 55 litrů. Změnila se prefe-
rence masa, oblibu si získalo především kuřecí a krůtí maso. 
Běžnými se staly produkty jako avokádo, cuketa, lilek nebo 
řapíkatý celer, které v roce 1991 téměř nikdo neznal. A lidé 
už dávno nechodí do supermarketů jen pro běžné potraviny. 
Naleznou zde produkty bez laktózy, glutenu, lepku, v biokva-
litě nebo s  menším obsahem tuku. Už od přelomu tisíci-
letí tam míří také za drogerií, parfumerií nebo pro oblečení 
a zahradnické potřeby. 

4. Existují v sortimentu i nějaké stálice, u kterých se obliba 
nemění?

Stálicemi zůstávají třeba rohlíky a chleba. Jen chleba 
zkonzumuje ročně každý Čech v průměru zhruba 40 kilo-
gramů. Ačkoliv se sortiment pečiva neustále rozšiřuje, Češi 
zůstávají věrní klasice a pořád nejvíce preferují pšenično-
-žitný a žitno-pšeničný chléb.

5. Jak se vyvíjel zájem o české potraviny?
Čekalo se, že hlavně po vstupu do EU v roce 2004 budou 

potraviny z dovozu vytlačovat ty tuzemské. Ale zájem o české 
potraviny neklesl a v poslední době naopak stoupá. BILLA se 
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od začátku svého působení snažila nabízet co největší podíl 
tuzemských potravin, i když to z počátku nebylo vůbec jed-
noduché. Díky spolupráci s tuzemskými výrobci se nicméně 
nakonec podařilo nastavit parametry výroby tak, aby BILLE 
kvalitativně vyhovovaly a my mohli nabízet zákazníkům české 
a kvalitní tuzemské zboží. V současné době tvoří české potra-
viny 72 % celkového obratu fi rmy, což pokládáme za velký 
úspěch. Každoročně nám roste podíl regionálních potravin 
od malých prvovýrobců, které nabízíme ve speciálním 
regále BILLA Regionálně. Jen zde nabízíme na 1600 pro-
duktů od 203 českých prvovýrobců a pěstitelů. I u ostatních 
ryze českých produktů se nám daří navyšovat obrat. Hlav-
ními tahouny jsou produkty našich ryze českých privátních 
značek Vocílka nebo Česká farma a částečně i BILLA BIO. 
Jejich obliba u našich zákazníků rok od roku stoupá a je dána 
zejména kvalitou jejich zpracování, garancí kvality, která je 
prokazována v nejrůznějších testech a soutěžích kvality.

6. Kdy se vlastně na scéně objevily privátní značky řetězců?
Výraznější roli v České republice začaly privátní značky 

hrát s příchodem milénia, i když v zahraničí byl tento trend 
již na vzestupu. BILLA patřila tehdy mezi průkopníky v této 
oblasti, když svoji značku Clever uvedla v roce 2000. Zpo-
čátku byly produkty privátních značek vnímány zákaz-
níky jako produkty pro zákazníky nižší příjmové skupiny 
a mnohdy jim byla přisuzována i nižší kvalita. BILLA nic-
méně standard kvality svých privátních značek držela vždy 
konzistentní a na vysoké úrovni. Dokládá to také fakt, že 
jejich počet neustále rozšiřuje. V sortimentu BILLA naleznou 
zákazníci v současné době produkty 18 privátních značek, 
které tvoří celkem 2069 artiklů. Privátní značky vyrábí 
pro supermarkety BILLA celkem 254 dodavatelů, z nichž 
134 jsou české fi rmy. Celkový podíl privátních značek na 
obratu fi rmy byl za loňský rok více než 22 %. 

7. Jak si produkty privátních značek vedou ve srovnání s kla-
sickými značkami?

U zákazníků si získávají stále větší důvěru. Produkty 
Clever, Vocílka, Česká farma, BILLA značka, BILLA Premium 
nebo BILLA BIO navíc bodují v různých nezávislých testech. 
Puncem kvality jsou i ocenění odborníků, například nedávná 
cena Czech Superbrands 2021 pro značku Vocílka. A dalším 
příslibem vzrůstající popularity našich privátek jsou i hod-
nocení výrobků samotnými zákazníky v anketách typu Volba 
spotřebitelů a Novinka roku, ve kterých BILLA v posledních 
letech se svými privátními potravinami pravidelně boduje.

8. Co říkáte na vývoj zájmu o prodejny potravin z hlediska 
jejich velikosti?

Pozice supermarketů našeho formátu je na trhu stabilní. 
Ještě před pěti lety se dalo říct, že hypermarkety válcovaly 
konkurenci, ale zájem o ně v poslední době klesá. Časy, kdy 
většina lidí chodila na velké nákupy potravin do hypermar-
ketů a trávila zde celé dny, je pryč. Vrací se zájem o menší 
prodejny a tento trend ještě posílila pandemie. My chceme 
být zákazníkům co nejblíž, a proto jsem rád, že se nám daří 
expandovat do dalších menších měst. Příkladem je třeba i náš 
nový koncept maloformátových prodejen BILLA. V minulém 
roce jsme otevřeli prodejnu ve Strašicích a i letos plánujeme 
další, protože ta první, pilotní, se těší oblibě.

9. Co přinesla z hlediska nákupů pandemie COVID-19?
Vedle novinky v podobě nakupování on-line lidé v reakci 

na šířící se nákazu vydávali více peněz za vitaminy, ovoce 
a zeleninu, pečivo, čerstvé mléčné výrobky i maso. Zákazníci 
se také v panice výrazněji předzásobovali a zkupovali trvan-
livé potraviny, což připomínalo počátky 90. let, kdy jsme 
na český trh vstupovali. Loňský rok byl v těchto aspektech 
zásadní a odstartoval zcela jinou éru nakupování.

10. Co čeká BILLU v dalších letech? Je ještě možné se někam 
posouvat?

Provozovat supermarkety by se někomu mohlo zdát jed-
noduché, vždyť prodáváme potraviny, které se musejí přece 
prodávat samy. Bohužel opak je pravdou. Pokud bychom se 
o naše obchody nestaraly a neustále nevymýšleli nové stra-
tegie, na českém trhu bychom asi už ani své prodejny nepro-
vozovali a skončili jako někteří jiní retaileři. Proto neustále 
pracujeme na tom, abychom „šli s dobou“, inovovali, byli udr-
žitelní a nezatěžovali životní prostředí více, než je nezbytně 
nutné, přibližovali se blíže zákazníkovi a uspokojovali jeho 
potřeby. Není to jednoduchá úloha, ale BILLA má v tomto 
směru velmi dobře nakročeno. Má silnou základnu prodejen 
rozmístěných po celé České republice, je stabilním a seri-
ózním zaměstnavatelem pro téměř 7 000 zaměstnanců, ino-
vátorem, který zjednodušuje procesy, i velmi dbá na ochranu 
životního prostředí. Jsme synonymem pro kvalitu, čerstvost 
i prvotřídní servis a v tomto ohledu svoji strategii neměníme 
ani pro další dekády. 

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�

Meating 2021

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny v programu – více najdete na www.cszm-meating.cz

Mediální partneři 

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,

je mou milou povinností Vás pozvat na 11. ročník konference mas-
ného průmyslu MEATING 2021, která se bude konat 5. 10. 2021 
(úterý) v Orea Congress Hotel Brno (dříve hotel Voroněž) a koná 
se s podporou titulárního partnera společnosti PRIA SYSTEM s. r. o. 
Chceme Vám přinést nejnovější informace z oboru zpracování masa 
i aktuální a komplexní přehled dopadů koronavirové epidemie v na-
šem průmyslu.

Náš MEATING znamená setkání lidí, kteří rozumí masu a kteří 
chtějí rozšířit své obzory nejen v rámci našeho oboru, ale i navázat 
nové cenné kontakty. Tato konference navazuje na úspěšné před-
chozí ročníky, kdy specialisté svými prezentacemi a  odbornými 
přednáškami zaujali účastníky v oblasti obchodu s potravinami, po-
travinářským marketingem, technologiemi a legislativou.

Chceme se také ohlédnout za osvětovou a náborovou kampaní 
„Je to maso“ – projekt na podporu spotřeby masa a masných výrob-
ků, „Bude to maso“ – projekt s náborovou kampaní odborných škol 
a projekt „Masobraní“ – celostátní svátek masa. Součástí společen-
ského večera bude slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže 
Řeznicko-uzenářská prodejna 2021.

P R O Č  S E  Z Ú Č A S T N I T  M E E T I N G U 
M E A T I N G  2 0 2 1 ! 

Informace a trendy
Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná 

v 10.00 hodin. Jeho součástí budou přednášky „Vliv covidové do-
by na obor zpracování masa“ a „Očekávané události v souvislos-
ti s evropským závazkem Zelené dohody“.

Bude prezentován další vývoj potravinářství v EU se zaměřením 
na obor zpracování masa (návrhy na omezení produkce a spotřeby 
masa a masných výrobků), budoucí podoba Společné zemědělské 
politiky, příspěvky z oblasti legislativy EU a ČR, poznatky dozorových 
orgánů.

Navazující odborný program přinese aktuality z oblasti makro-
ekonomiky, seznámí s trendy ve spotřebě masa a v panelové diskuzi 
vystoupí klíčoví hráči na trhu masa a masných výrobků.

Inspirace
Odborný program i jeho přestávky poskytnou prostor pro inspi-

rativní debaty, s výměnou názorů a zkušeností mezi účastníky i řeč-
níky.

Zábava
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným programem, 

bohatým občerstvením a příležitostí dobře a nerušeně se pobavit 
společně s kolegy a kamarády.

Ocenění nejúspěšnějších
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěšnějších pro-

fesionálů z našeho oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářské pro-
dejny roku 2021.

Přijďte včas, ať Vám nic neunikne!
Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MEATING 2021 vy-

daří. Přihlášky je možné podávat na webu www.cszm-meating.cz.
Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že v loňském roce se konfe-

rence nekonala, o to více se na Vás těším a věřím, že nadcházející již 
jedenáctý ročník konference masného průmyslu MEATING 2021 
podpoříte svým aktivním přístupem.

Karel Pilčík, předseda představenstva
Českého svazu zpracovatelů masa

K O N G R E S O V É  C E N T R U M  ( v e l k ý  s á l )

8:30–10:00 Registrace účastníků 
10:00–12:30 Zahájení (Karel Pilčík, ČSZM)
 BLOK A:  ČEKÁ NÁS RADIKÁLNÍ ZMĚNA 
 SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ?
 moderuje Jan Pivoňka
   Očekávané události v souvislosti 

s evropským závazkem 
Zelené dohody

 �  Adéla Paďourková, zástupce AK ČR v EU
 �  Jindřich Fialka, Martin Štěpánek 

– Ministerstvo zemědělství
 �  Zbyněk Semerád, Státní veterinární správa
 �  Miroslav Koberna, David Fajfr 

– Potravinářská komora ČR
 �  Martin Klanica, Státní zemědělská 

a potravinářská inspekce
 �  Jan Pivoňka, VŠCHT

12:30–14:00 oběd

14:00–16:30  BLOK B: NOVÁ REALITA, 
CO SE MĚNÍ A CO ZŮSTÁVÁ?

 moderuje Zdeněk Skála
 �  Helena Horská, Raiff eisenbank
 �  Tomáš Prouza, SOČR
 �  Jindřich Špička, UZEI
 
 Panelisté:
 �  Zdeněk Skála, Skála a Šulc
 �  Petr Pavlík, Rohlík.cz
 �   David Kureš, Novák maso-uzeniny
 �  Petr Chmelař, Penny Market
 �  Aleš Groulík, JIP

16:30–18:00 Volný program
18:00–19:30 Přípitek a welcome dinner 
 (foyer a restaurace 1. patro)
19:30–20:30 Slavnostní večer ČSZM s udílením ocenění 
 moderuje Martina Kociánová
20:30–02:00 Dinner buff et

K O N F E R E N Č N Í  C E N T R U M  ( m a l ý  s á l )

14:00–16:30 Moderuje Jan Coufalík
 �  Pavel a Šimon Kovařík, Novum Global,
  „Jak reagují na změny detekce kontaminantů 

potravinářské rentgeny“
 �  Štěpán Bouda, SABRIS CZ, „Libový odbyt“

Další přednášky se připravují.

V rámci konference bude probíhat soutěž 

„Šunka nejvyšší kvality MEATING 2021“.

5. 10. 2021 Orea Congress Hotel Brno

11. ročník
s podporou společnosti PRIA SYSTEM s. r. o.
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30. výročí Svazu 
pekařů a cukrářů 

– 2. část

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 
výkonný ředitel 

Svazu pekařů a cukrářů v České republice 

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

Uvedené tři dekády přinesly velké proměny celého oboru, 
pekařského trhu i činnosti profesního Svazu. V první části
vzpomínkové trilogie se čtenáři seznámili s historií a obno-
vením cechu v roce 1991, jeho činností a úkoly v počáteč-
ním období, revolučními změnami ve výrobě a  na trhu 
v 90. letech. Druhý díl je zaměřen na období konsolidace
činnosti Svazu v první dekádě 21. století, rozvoj svazových 
aktivit,  vznik nových akcí, vývoj členské základny, popis 
měnícího se podnikatelského a tržního prostředí a změny 
v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Závěreč-
ná část trilogie přinese informace o aktuální činnosti Sva-
zu pekařů a cukrářů a vývoji v pekárenském oboru a na 
pekařském trhu od roku 2010 do současnosti.

Pekárenský obor na začátku milénia

Začátek 21. století byl v pekárenském oboru ve znamení 
příprav vstupu do EU, pekaři se museli vyrovnávat s rych-
lými změnami v podnikatelském a tržním prostředí, dochá-
zelo k další koncentraci obchodních řetězců, pokračovaly 
majetkové přesuny a konsolidace odběratelů v oblasti malo-
obchodu. Pro toto období je také charakteristický nastupující 
trend dopékání pečiva ze zmrazených polotovarů v obchod-
ních řetězcích, v jehož důsledku došlo postupně ke snížení 

objemu výroby klasického čerstvého pečiva zhruba o čtvr-
tinu. Snížení produkce a tlak na ceny základních pekařských 
výrobků ze strany nadnárodních řetězců způsobil tvrdý kon-
kurenční boj mezi výrobci a byl příčinou ukončení činnosti 
stovek, zejména řemeslných výrobců. Po velkém boomu 
řemeslných pekáren v 90. letech jich začátkem tisíciletí zbyla 
již jen čtvrtina, tj. okolo 500.

Pekárenský sektor v České republice měl v porovnání 
s  ostatními potravinářskými obory některá specifika. Na 
výrobě se podílelo nezvykle velké množství výrobců, z nichž 
rozhodující objem výroby zajišťovaly průmyslové velkope-
kárny či středně velké, bývalé „okresní pekárny“ a sortimentní 
pestrost doplňovaly stovky řemeslných provozů. Pekárny 
v ČR byly oproti některým zemím, jako je např. Rakousko 
nebo SRN, znevýhodněny nedělním prodejem a opakovaným 
denním zavážením, které bylo spojeno se zvýšenými doprav-
ními náklady na obsluhu distribučních řetězců. Dalším 
specifi kem oboru s ročním obratem 25 mld. Kč byl téměř 
výhradně tuzemský kapitál a  nezvykle tvrdé konkurenční
prostředí. 

V první dekádě nového milénia se pekárny zaměřily na 
technologickou a  technickou modernizaci svých provozů 
a širší využití nových surovin a přísad, tak aby mohly uspět 
na velmi náročném trhu. Rostoucí síla obchodních řetězců, 
a zejména jejich vyjednávací pozice v cenové oblasti si na 
straně výrobců jako protiváhu vynutila vznik „obchodních 
aliancí“, které kooperovaly při nákupu surovin, výměně 
výrobků a snažily se o plošné zásobování trhu a vyjednání lep-
ších cenových podmínek pro své členy. Mezi tyto aliance pat-
řily uskupení Millba Czech, Český pekař či družstvo Čempek. 

Velkým problémem pekáren byl nedostatek kvalifi kova-
ných zaměstnanců. Nedostatek byl způsoben zejména nízkou 
průměrnou mzdou, směnností a prací o víkendech. Učňovské 
školství, pracovní trh ani náhrada prostřednictvím agentur-
ních zahraničních pracovníků nedokázaly personální pro-
blém pekáren uspokojivě vyřešit.

Změny v tržním prostředí začaly též výrazně ovlivňovat 
způsob obchodování, kontaktu se zákazníky a musela jim být 
podřízena výroba. Okruh prodeje a dopravy se postupně stal 
nejdůležitějším uzlem celé fi rmy. Komunikace s odběratelem 
a rychlá reakce na jeho požadavky se stala základem úspěchu 
v  sílícím konkurenčním prostředí. Rostoucí vliv získával 
marketing. Jeho úkolem bylo rozpoznat potřeby zákazníků, 
včas identifi kovat tržní příležitosti a zlepšit způsob nabídky 
a prezentace svých produktů – marketing tak postupně začal 
řídit skladbu výrobků. Ve velmi náročném konkurenčním 

Pekárna 21. století

prostředí se po roce 2000 začaly prosazovat pekárny, které 
nabízely kvalitnější výrobky, zákaznicky atraktivnější ino-
vace, lepší dodavatelský servis a  dokázaly dobře nastavit 
cenovou politiku.

Řetězce pečou – pekaři prodávají

Přestože v České republice vyrábí chléb a pečivo okolo 
700 klasických pekáren, po roce 2000 se do tohoto seg-
mentu aktivně pustily i  obchodní řetězce, které ve svých 
vlastních pekárnách umístěných v marketech začaly samy 
vyrábět či dopékat pečivo. Pekařské výrobky se postupně 
staly nástrojem tvrdého konkurenčního boje o zákazníka. 
Byly totiž posledními, super čerstvými potravinami, u kte-
rých o čerstvosti rozhodují hodiny. Zákazník nespokojený 
s  nabídkou pečiva radikálně měnil své obchodní návyky 
a odcházel ke konkurenci. Proto vysoká kvalita, čerstvost, 
nákupní komfort a  odpovídající cena začaly rozhodovat 
o tom, kdo získá zákazníka na svoji stranu. Pekařští výrobci 
si uvědomili nutnost změny strategie v  boji o  zákazníka 
a začali si zřizovat vlastní pekařské prodejny. Zajišťovali si 
tím odbyt výrobků, propagaci vlastní značky, rychlou reakci 
zákazníků na sortimentní novinky a samozřejmě okamžitou 
hotovost z prodeje v kase. Pekařské speciálky začaly v té době 
vznikat jak houby po dešti a dnes jich je dle šetření agentury 
GfK v Česku již okolo 2,5 tisíce a prodává se zde 15 % pekař-
ských výrobků. Konkurenční soupeření obchodu a pekařů 
a vzájemné přebírání aktivit mělo své pozitivní dopady pro 
spotřebitele – nabídka chleba a pečiva na českém pekařském 
trhu se stala jednou z nejlepších v Evropě, co se týče šíře 
sortimentu, vysokého podílu čerstvého nebaleného zboží, 
zákaznického servisu a velmi nízkých cen. 

Nástup mražení pečiva 

Je paradoxní, že v  peká-
renství, které je závislé na sdí-
lení značného množství tepla 
při pečení výrobků, nachází 
v 21. století čím dál větší uplat-
nění chlazení a  zmrazování. 
U  chlazení je důvodem pro-
dloužení technologického pro-
cesu výroby zejména ke zlepšení 

senzorických vlastností výrobků (chladné vedení těst) či zpo-
malení procesu kynutí, tak aby výrobky byly dodány odběra-
teli v určený čas a co nejčerstvější. Zmrazování – úspěšnost 
této technologie je podmíněna rychlým, šokovým zmrazením 
syrového polotovaru a dodržením předepsaných teplot v prů-
běhu výroby a distribuce.

Trend dopékání zmrazených polotovarů pečiva přímo 
v obchodě se začátkem tisíciletí rychle přenesl ze zahraničí 
do českých marketů. Výhodou pro obchod byla možnost 
nabídnout zákazníkům rozpečený, ještě teplý produkt, a to 
za odpovídající (vyšší) cenu. Navíc tento systém umožnil 
obchodu ze zásob plynule doplňovat zboží. V  počáteční 
fázi byly dodavateli zmrazených polotovarů zejména fi rmy 
z  Polska, Německa, Francie či Belgie, postupně se trend 
otočil a většina zmrazených polotovarů začala být dodávána 
specializovanými českými výrobci. Zákazníci reagovali na 
teplé, voňavé pečivo pozitivně a podíl těchto výrobků začal 
rychle stoupat, zhruba třetina pečiva nabízená v obchodních 
řetězcích je dnes dopékána ze zmrazených polotovarů.

Zlepšující přípravky motorem inovací

Začátek milénia byl ve znamení velkého rozvoje fi rem 
na dodávky zlepšujících přípravků a směsí na výrobu pečiva. 
Dceřiné společnosti zahraničních matek po počátečním etab-
lování na trhu postupně zvyšovaly dodávky svých produktů 
do pekáren a cukráren. Pekárnám, které se potýkaly s nedo-
statkem pracovníků, vyhovovalo zjednodušení výroby i sku-
tečnost, že dodavatelé přípravků a směsí zároveň zajišťovali 
technologický servis. Důležitou roli tyto fi rmy sehrály při udr-
žování kvality výrobků, rozšiřování sortimentu, obohacení 
výživové hodnoty pečiva či snižování podílu nestandardní 
výroby. V Česku jsou dnes zastoupeny přední evropští doda-
vatelé tohoto potravinářského segmentu, pekaři tak mají na 
rozdíl od období před rokem 1989 k dispozici neuvěřitelně 
široký sortiment surovin, přípravků a směsí. Přísadářské spo-
lečnosti se staly motorem inovačních trendů a i díky nim se 
stal tuzemský pekařský sortiment jeden z nejširších a nejpes-
třejších v Evropě.

Vstupujeme do EU

V květnu 2004 vstoupila Česká republika do Evropské 
unie. Stali jsme se tak součástí otevřeného potravinového 
trhu Evropy. Vzhledem k tomu, že výroba chleba a pečiva je 
typický „domácí byznys“, nezaznamenal obor vstupem do 
EU významnější změny v oblasti výroby či obchodu. Život-
nost pekařských výrobků je omezená svou čerstvostí, která 
je limitovaná dovozovou vzdáleností k odběrateli. Tuzemské 
pekařské výrobky byly (a  jsou stále) dle Eurostatu jedny 
z  nejlevnějších v  Evropě, nedošlo tudíž k  významnějšímu 

Bake store v marketu
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importu, export byl velmi omezeně realizován v příhranič-
ních oblastech s Německem a Slovenskem. Zahraniční inves-
toři vzhledem k velmi nízké rentabilitě a značné roztříštěnosti 
výrobních subjektů do oboru nevstoupili (s výjimkou lucem-
burských vlastníků společnosti United Bakeries). V  sou-
vislosti se vstupem do EU postupně docházelo ke změnám 
v potravinové legislativě, kdy národní předpisy byly dávány 
do souladu s legislativou EU či začala platit nová nařízení, 
zejména pro oblast označování výrobků.

Profesionalizace činnosti Svazu

Předmětem činnosti pekařského Svazu od jeho založení 
byla podpora podnikatelských zájmů svých členů, vytváření 
příznivých podmínek pro odbornou spolupráci, soudržnost 
a posilování společných zájmů fi rem působících v pekáren-
ském oboru. Dále zastupování zájmů členů při jednáních 
s orgány státní správy, organizacemi a institucemi a repre-
zentace oboru v zahraničí. Svaz plnil též funkci informač-
ního, konzultačního, poradenského a školicího centra pro 
své členy. 

Po období podnikatelské euforie v 90. letech však přišlo 
do oboru velké vystřízlivění. Zanikaly desítky pekáren, 
kterým klesly tržby z důvodu majetkových přeměn v malo-
obchodě, špatných investičních rozhodnutí, nedostatku 
zaměstnanců či z podcenění náročnosti pekařského řemesla. 
I řada středních pekáren prošla majetkovými změnami a stala 
se součástí nových uskupení. Bylo logické, že změny v oboru 
a nespokojenost s vývojem se přenesly i na půdu Svazu. Řada 
pekáren měla představu, že Svaz/cech by měl zařídit lepší 
ceny, zajistit zaměstnance či fi nančně pomáhat existenčně 
ohroženým členům. Ukončení podnikání, frustrace ze zhor-
šených podmínek na trhu, nešetrné zvýšení členských pří-
spěvků řemeslným pekárnám a připomínky k činnosti Svazu 
vyústily k redukci členské základny. Jestliže v 90. letech se 
počet členů pohyboval okolo 250, v roce 2000 to byla již jen 
polovina. Častým tématem diskuzí v té době byla „profesi-
onalizace“ svazové činnosti. Lídři trhu, společnosti Penam 
a Odkolek (a některé další společnosti), prosazovali mana-
žerský model řízení, tvrdší byznysový přístup a menší podíl 
společenské role Svazu. Tento názorový proud byl v menšině, 
přesto způsobil vystoupení desítek společností. Tím se podíl 
členských pekáren na trhu (a tím i vyjednávací pozice) snížil 
na cca 25 %. 

Nový generální sekretář

Představenstvo Svazu reagovalo na připomínky členské 
základny a jmenovalo od 1. 5. 2000 novým generálním sekre-
tářem (od 29. 1. 2005 funkce přejmenována na předsedu 
Svazu) Ing. Stanislava Musila. Nový gen. sekretář dispo-
noval velmi dobrými organizačními a komunikačními schop-
nostmi, měl značný přehled o oboru, osobní kontakty na řadu 
členů, což se brzy projevilo ve výrazném zkvalitnění práce 
sekretariátu i celé svazové činnosti.

Předsedové představenstva:
–  Oldřich Týř (2/2000–1/2002) 
–  Ing. Miroslav Jeroušek (1/2002–1/2004)
–  Oldřich Týř (1/2004–1/2006) 
–  Ing. Jan Kašpar (1/2006–1/2008) 
–  Oldřich Týř (1/2008–1/2010)

Kancelář Svazu:
–  Ing. Stanislav Musil, gen. sekretář / předseda

(5/2000–1/2009)
–  Ing. Stanislav Mihulka, vedoucí nakladatelství (od 7/2004)
–  Zuzana Pacalová, ekonomka (od 3/1996)
–  Jana Čížková, asistentka (od 1/1996)

Ustavení Potravinářské komory

Dne 1. července 2000 zahájila činnost Potravinářská 
komora ČR, která se stala novým, samostatným subjektem 
sdružujícím potravinářské svazy, výzkumné ústavy, vysoké 
školy a samostatné potravinářské fi rmy. Krátce po svém zalo-
žení se stala důležitým článkem pro připomínkování potravi-
nářské legislativy a norem, podporu podnikání a reprezentaci 
potravinářského sektoru. SPaC ČR byl jedním ze zakládají-
cích členů profesní komory potravinářů. Do prvního předsta-
venstva PK, složeného ze zástupců oborových společenstev, 
byl zvolen předseda představenstva Svazu Oldřich Týř, do 
dozorčí rady gen. sekretář Ing. Stanislav Musil.

Založení servisní firmy Pekař a cukrář s. r. o.

Důležitým krokem v  činnosti profesního sdružení 
bylo založení servisní fi rmy Pekař a cukrář s. r. o. v  lednu 
1999. Důvodem byla snadnější organizační i daňová reali-
zace komerčních aktivit Svazu prostřednictvím společnosti 
zapsané v obchodním rejstříku. Svaz se stal 100 % a jediným 
vlastníkem této společnosti. Mezi vybrané oblasti servisní 
fi rmy patřila zejména činnost: zprostředkovatelská, pora-
denská, organizace svazových akcí, mezinárodní akce, 
veletrhy, společenské večery, obchodně propagační a repre-
zentační akce, ediční činnost prostřednictvím nakladatel-
ství Pekař a cukrář. Zřízení servisní fi rmy umožnilo rozvoj 
komerčních přednášek na seminářích, inzerce v  periodi-
kách a  sponzoringu, které zlepšovaly ekonomiku spolku 
a postupně dosáhly okolo 90 % celkových výnosů sdružení.

Rozvoj nakladatelství

Začátky vydávání oborového časopisu v 90. letech byly 
značně pionýrské, s omezeným rozsahem a v černobílém pro-
vedení. Postupně se začal rodit jasnější ediční plán, vytvořil 
se okruh pravidelných autorů, začalo přibývat odborných Nové sídlo Svazu

příspěvků, s rostoucím zájmem o inzerci se zlepšovala eko-
nomika, rozšiřovala čtenářská obec. Výrazným impulsem 
v činnosti nakladatelství byl příchod Ing. Stanislava Mihulky 
v roce 2004. Přinesl si s sebou redakční zkušenosti z potravi-
nářských periodik, postupně zkvalitnil textovou i grafi ckou 
úroveň časopisu, navázal kontakty s dodavatelskými společ-
nostmi a zavedl řízenou inzertní činnost v oborovém časo-
pise i Ročence. Důležitou roli při rozvoji nakladatelství sehrál 
i profesionální fotograf/grafi k Petr Mevald a kvalitní služby 
Nové tiskárny Pelhřimov. Nakladatelství Pekař a cukrář s. r. o.
se tak stalo hlavním informačním zdrojem pro pekárenský 
obor a důležitým fi nančním přínosem pro činnost Svazu. 

Nové sídlo Svazu

Důležitým mezníkem v  1. dekádě nového milénia 
pekařského svazu byl výběr nového sídla v Praze 9 – Libni. 
Časté střídání lokalit v minulosti (GŘ MPP Pankrác, areál 
fy Odkolek, Jandova ul., Praha 9) a neodpovídající zázemí 
totiž nepřispívalo k  poskytování optimálních služeb. Za 
velice šťastné rozhodnutí vedení Svazu lze proto považovat 
zakoupení kancelářských prostor v Drahobejlově ulici v roce 
2006. Moderně vybavené kancelářské prostory, reprezenta-
tivní zasedací místnost, skladové a sociální zázemí i garážové 
stání poskytují optimální prostor pro činnost zaměstnanců 
kanceláře, zasedání představenstva i jednání s členy Svazu či 
obchodními partnery.

Novinky svazové činnosti

V období let 2000–2010 se datuje vznik řady nových sva-
zových akcí, které se staly úspěšnými a jejichž tradice pokračo-
vala i v dalších letech. K již zavedeným akcím: Valná hromada 
spojená s pekařským plesem, Dny chleba a národní soutěž 
Chléb roku Pardubice, Odborný seminář při výstavě Země živi-
telka České Budějovice, Národní soutěž Pekař/Cukrář roku – 
junior postupně přibyly další akce, které si našly své místo na 
slunci a staly se každoroční součástí svazového kalendáře. 

Veletrh MBK na Salimě 

Součástí nově koncipovaného veletrhu Salima Brno se 
stal v roce 2002 nový veletrh MBK – Mezinárodní veletrh mly-
nářství, pekařství a cukrářství. Jednalo se o významný počin 

prezentující naše obory v regionu střední a východní Evropy. 
Tento veletrh pořádaný v dvouletých cyklech se postupně stal 
největší výstavní platformou pekárenského oboru pro vysta-
vovatele z řad fi rem dodávajících stroje, zařízení, technologie, 
suroviny, směsi či poskytujících služby pekařům a cukrářům. 
Na prvních veletrzích MBK hojně prezentovaly své výrobky 
a inovace průmyslové pekárny či jejich obchodní uskupení. 
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů, který byl odborným 
garantem veletrhu, zde měl vždy důstojný stánek, který 
sloužil k  informování i  občerstvení návštěvníků veletrhu.

Strojně-technologický seminář v Čejkovicích

Po odborných seminářích, které se v jarním období před 
veletrhem Salima konaly ve Znojmě, Jihlavě a Kroměříži, se 
zrodil v roce 2007 podzimní strojně-technologický seminář 
v  oblíbené vinařské lokalitě Jižní Moravy v  Čejkovicích. 
Seminář byl od počátku koncipován k poskytování informací 
o nových trendech ve vybavení pekáren, prezentováno bylo 
moderní strojní zařízení a technologie. Čejkovický seminář 
vždy doprovázela výstava dodavatelů a oblíbený společenský 
večer s moravským vínkem a cimbálovkou v Hotelu Zámek. 
Partnerem akce se stala fi rma Kornfeil, která ve svém závodě 
v nedaleké Čejči vyrábí špičkové pekařské pece. Tradice akce 
úspěšně pokračuje, letos se uskuteční již 14. ročník. 

Pekařský bikemaraton

Veletrh MBK

Čejkovický seminář
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Světový den chleba v ČR

Svaz pekařů a cukrářů v ČR se od roku 2009 připojil 
k významnému svátku a slaví 16. říjen jako „Světový den 
chleba“ (World Day Of Bread). Tento den vyhlásila Mezi-
národní pekařská asociace (U. I. B.) v roce 2000 a je celosvě-
tovou oslavou jednoho z pilířů lidské výživy. Svátku chleba 
předcházel „Den výživy“ vyhlášený organizací OSN pro 
výživu a zemědělství FAO v roce 1947. Konference pořádaná 
u příležitosti oslavy Světového dne chleba byla od roku 2010 
umístěna symbolicky do Břevnovského kláštera – místa, kde 
je z roku 993 první doložená zmínka o výrobě chleba v Praze. 
Konference i souběžná reprezentativní výstava chleba měla 
za cíl informovat prostřednictvím médií veřejnost o  sou-
časném stavu výroby, prodeje a spotřeby chleba v ČR, pro-
pagovat kvalitní český chléb vyrobený z tuzemských surovin, 
jeho jedinečnost z  hlediska výživy, posílit úctu a  vážnost 
k fenoménu „chléb“.

Podpora regionálních akcí

Vedle vlastních svazových akcí podporoval Svaz i akce 
organizované svými členy či regionální slavnosti zaměřené 
na osvětu či podporu spotřeby pekařských a  cukrářských 
výrobků. Mezi ty významnější určitě patří „Pekařská sobota“, 
která se koná každoročně v červenci v krásném areálu skan-
zenu Rožnov pod Radhoštěm. Pokud vyšlo počasí, organizá-
toři přivítali více než 5 tis. návštěvníků, kteří mohli zhlédnout 
pekařské soutěže, zakoupit ve stáncích nejrůznější specia-
lity či zhlédnout kulturní vystoupení moravských souborů 
na pódiu.

Podobnou pekařskou slavností se zaměřením na náš 
typický sport – cyklistiku, je Mistrovství ČR na horských 
kolech neboli „pekařský bikemaraton“. Ten se jezdí každo-
ročně koncem srpna v podhůří Jeseníků v Leštině a přispívá 

taktéž k  osvětě pekařského řemesla v  místním rázovitém 
regionu.

První dekáda milénia byla v českém pekárenství ve 
znamení dokončování transformace výrobního a obchod-
ního sektoru, propojování pekáren do nových majetko-
vých a obchodních uskupení, přípravy na vstup oboru do 
otevřeného evropského prostoru, nástupu trendu dopé-
kání pečiva ze zmrazených polotovarů v marketech a tvr-
dého konkurenčního boje na pekařském trhu. Svaz po 
expanzi vstupu členů v  90. letech zaznamenal propad 
členské základny, a proto zahájil etapu profesionalizace 
své činnosti. Obměnilo se vedení cechu, vznikla řada 
nových svazových akcí a aktivit, které oživily činnost pro-
fesního sdružení, situace se stabilizovala. Ve třetí části 
se čtenáři seznámí s činností pekařského cechu v letech 
2011–2021.

Pokračování příště.

Pekařská sobota  �
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Srbsko 
– ovocná zahrada 

Evropy
Ing. VLADIMÍR VÁŇA,

český agrární diplomat pro Srbsko

Přestože si Srbsko mnozí z nás spojují především s mas-
nými výrobky a i v české kuchyni se zabydlely pojmy jako 

čevapčiči nebo pljeskavica, je tato země díky svým klimatic-
kým podmínkám také významným producentem a vývozcem 
ovoce. Ovoce a zelenina se jako součást zdravé výživy dostá-

vá stále více do popředí zájmu evropských i českých spotře-
bitelů. 

Srbské ovoce má výrazný potenciál objevovat se čas-
těji také na pultech českých obchodů, a to bud’ jako čerstvé, 
mražené nebo zpracované například do podoby marmelád, 
džemů, náplní jogurtů, dětských výživ apod. Proto si dovolím 
přiblížit vám dnešní situaci v pěstování ovoce v Srbsku.

Celkově se v  zemi v  roce 2020 pěstovalo ovoce na 
190 507 hektarech, což je nárůst oproti roku 2019 o více 
než 2 %. Největší podíl na osazení těchto ploch mají tradiční 
druhy ovoce, jako jsou švestky, jablka, maliny a višně.

Srbsko v roce 2020 vyprodukovalo celkem 1 620 236 tun
ovoce, což je v porovnání s předchozím rokem o 5 % více. 
V posledních letech se i za přispění různých státních podpor 
intenzifi kuje výsadba s využitím nových technologií pěsto-
vání s  uplatněním moderních agrotechnických opatření 
a větší hustotou osazení ploch. Stát například přispívá na 
nákup nových sazenic a opor dřevin a také na analýzu půdy 
a její přípravu na výsadbu proplácením vynaložených nákladů 
ve výši 50 až 65 % podle lokality a podmínek obhospodařo-
vání. Maximální výše dotace je v tomto případě pro žadatele 
15 milionů dinárů (cca 127 000 eur). Stát také podporuje 
výstavbu objektů na zpracování ovoce – jak budovy, tak její 
vybavení, a to opět proplacením 50 až 65 % vynaložených 
nákladů do maximální výše 8 milionů dinárů, což je kolem 
68 000 eur. 

Srbsko je v ovoci výrazně exportně orientované a v roce 
2020 vyvezlo celkem 502 900 tun ovoce za téměř 665 milio-
nů eur, což byla částka o 19 % vyšší, než byla hodnota jeho 
vývozu v  roce 2019. Na tomto vývozu se největší měrou 
podílel export mražených malin za 259 milionů eur, což 
představovalo řádově 40 % celkové hodnoty vývozu ovoce 
ze Srbska. Na druhém místě je export čerstvých jablek za 
necelých 111 milionů eur a  poté mražených ostružin za 
40 milionů eur a mražených višní za 31 milionů eur. 

Srbsko si je ale zároveň vědomo, že zaostává v  pro-
dukci výrobků s vyšší přidanou hodnotou, a proto se snaží 
formou různých pobídek přilákat zahraniční investory pro 

A g r á r n í  d i p l o m a t é

zpracování ovoce, zeleniny a dalších zemědělských produktů, 
včetně např. mléka. Pro potřeby pomoci investorům s komu-
nikací, administrativou, ale třeba také s  výběrem vhodné 
lokality s dostatečným potenciálem dodávek surovin zřídilo 
Srbsko i státní agenturu RAS (Razvojna Agencija Srbije), 
která je obdobou českého CzechInvestu. 

V oblasti logistiky se Srbsko snaží vytvářet lepší pod-
mínky nejen pro vývozce čerstvého ovoce, ale také pro 
všechny jiné potenciální investory mohutnými investicemi 
do dopravní infrastruktury (dálnice, železnice, letiště).

Nejvýznamnějším druhům ovoce pěstovaným v Srbsku 
věnuji následující řádky.

Švestky
Švestky se v roce 2020 v Srbsku pěstovaly na 73 000 hek-

tarech, což je více než třetina z celkových ploch osázených 
ovocem. Švestky jsou v  této zemi nejvýznamnější pěsto-
vanou odrůdou ovoce a jsou na první pozici jak z hlediska 
osazených ploch, tak z hlediska produkce. Během roku 2020 
Srbsko vyprodukovalo 582 547 tun švestek s  průměrnou 
produkcí 8 tun na hektar. V posledních několika letech se 
v zemi zakládají nové švestkové sady pro intenzivní pěsto-
vání s hustotou 800 až 1200 stromů na jeden hektar, kde 
se dosahuje výnosu kolem 14 tun ovoce z  hektaru. Pře-
vládávají však stále ještě staré švestkové sady s  hustotou 
400 stromů na hektar, kde je úroda zhruba 8 kg na jeden 
strom, respektive 3,3 tuny na hektar. V  Srbsku najdeme 
řadu odrůd švestek, od těch původních, jako je „Požegača“, 
po odrůdy typu „Čačanska lepotica“, „Stanley“ „Valjevka“ 
a  další. Ve městě Čačak působí významný šlechtitelský 
institut, který se zaměřuje na šlechtění nových odrůd. Právě 
odrůda „Čačanska ljepotica“, dobře známá i v České repub-
lice, je výsledkem práce tohoto institutu.

Srbsko v roce 2020 vyvezlo 32 000 tun švestek v celkové 
hodnotě 21 milionů eur. Vyvážejí se především čerstvé – tvoří 
86 % celkového vývozu. Země je známá také kvalitními suše-
nými švestkami, které ale tvoří jen 13 % z vývozu švestek, 
mražené švestky se na celkovém vývozu švestek podílejí jen 
jedním procentem.

Velká část švestek, i jiného ovoce, se v Srbsku zpracuje 
na alkoholické nápoje („rakija“). Odhaduje se, že až 85 % 
celkové roční úrody švestek končí jako surovina pro výrobu 
ovocného destilátu. 

Jablka
V posledních letech se Srbsko intenzivně zaměřilo na 

pěstování jablek zvláště s ohledem na zavedení sankcí na 
dovoz zemědělské a potravinářské produkce ze zemí EU do 
Ruské federace. Byly založeny nové jablečné sady pro inten-
zivní způsob pěstování s hustou výsadbou stromů, individu-
álním zavlažováním a také síťovou ochranou sadů, která je 
prevencí především proti kroupám.

Zatímco se ještě před 10 lety v  Srbsku jablka pěsto-
vala především tradičním způsobem v  sadech s  plochou
2 až 5 hektarů, v posledních letech má již řada producentů 
sady na plochách větších než 10 hektarů a disponují sklady 
s vlastními chladírnami. Řada společností pěstuje jablka na 
ploše od 30 do 250 hektarů a využívá přitom nejmodernější 
technologie. Tyto společnosti dosahují výnosu 50 až 70 tun 
na hektar se zaměřením na maximální podíl prvotřídního 
ovoce. V Srbsku je jinak běžný průměrný výnos kolem 20 tun 
jablek na hektar (v ČR je průměrný výnos zhruba 18 tun na 
hektar s tím, že nadprůměrný byl rok 2018, kdy byl výnos
22 tun jablek na jeden hektar).

V  roce 2020 se jablka v  Srbsku pěstovala na téměř
26 400 hektarech, což je 14 % z celkově osazených ovocných 

ploch, a bylo vyprodukováno 489 426 tun jablek. Celkově 
lze říci, že pro pěstování jablek jsou v Srbsku vhodné pod-
mínky. Pěstují se především v oblastech severní Bačka, Srem, 
Šumadija a Podunavlje.

Nejvíce se pěstují odrůdy Idared, Golden Delicious, Red 
Delicious a Granny Smith. V poslední době se, s ohledem 
na požadavky především zahraničních zákazníků, obje-
vují i odrůdy, jako jsou Modi, Fuji, Pink lady a Kanzi. Roste 
také podíl podzimních odrůd s raným dozráváním jako Gala 
a Braeburn. 

Srbsko velkou část své produkce jablek vyváží. V roce 
2020 exportovalo 173 098 tun čerstvých jablek. Většina byla 
určená pro Ruskou federaci, kam se vyvezlo 131 493 tun
neboli 78 % celkového vývozu. V posledních letech se však 
čerstvá srbská jablka stále častěji objevují i v nabídce obchodů 
v některých zemích EU a také ve Velké Británii.

Višně
Višně a  třešně představují významný a  perspektivní 

druh ovoce, především díky potenciálu vývozu na zahra-
niční trhy. Počty višňových sadů v poslední době intenzivně 
rostou a v roce 2020 byly v Srbsku višňové sady na celkem
19 600 hektarech. Višně se svými 10 % jsou čtvrtým nejrozší-
řenějším druhem ovoce v Srbsku z hlediska osázené plochy. 
Jejich celková úroda v roce 2020 byla 165 738 tun, tedy skoro 
o 71 % více než v roce 2019. Skokový nárůst byl zaznamenán 
díky tomu, že začaly plodit nově vysazené stromy, a také díky 
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příznivějším klimatickým podmínkám v době květu a zrání. 
Višně vyváží Srbsko jak čerstvé, tak mražené. V roce 2020 
exportovalo 40 597 tun mražených višní v hodnotě téměř 
41 milionů eur zejména do Německa, ale i do Ruské fede-
race, Francie, Belgie a Rakouska. Obdobná situace je také 
u čerstvých višní, kde byl největší vývoz zaznamenán opět do 
Německa a Ruské federace.

Maliny
Maliny jsou z agrární produkce nejvýznamnějším srb-

ským vývozním artiklem. Nejdůležitější oblasti pěstování 
malin se v Srbsku nacházejí v západní části země, a to pře-
devším v Zlatiborském, Moravském, Mačvanském a Kolu-
barském kraji. Centry pěstování malin jsou města Arilje, 
Ivanjica, Lučani, Čačak, Požega, Užice, Cjenica, Valjevo, 
Šabac, Osečina a Ljubovija. V posledních letech se rozšiřují 
oblasti pěstování malin také ve východním Srbsku (Aleksa-
ndrovac, Leskovac, Kuršumlija, Vladičin Han) a plochy pro 
intenzivní pěstování malin se objevují rovněž ve Vojvodině, 
tedy v oblasti, kde jejich pěstování doposud tradici nemělo. 

Celkem se maliny v  roce 2020 pěstovaly na ploše
24 000 hektarů, což je 13 % z celkových ploch osazených 
ovocem, s průměrným výnosem 5 tun na hektar. V západním 
Srbsku však někteří pěstitelé malin dosahují výnosů i 12 až 
15 tun na hektar. V roce 2020 se jich tak sklidilo 118 674 tun.
Z  této produkce většinu (skoro 95 %) představují maliny 
odrůdy Vilamet, která je určena především pro zmrazení. 
Maliny vykupují chladírenská a mrazírenská zařízení, kterých 
je v Srbsku kolem 400. Nalezneme mezi nimi malé provozy 
různých překupníků i velká zařízení s kapacitou několika tisíc 
tun, která vyrábějí, balí a dále prodávají fi nální produkt, tedy 
mražené maliny.

Srbsko je jedním z  globálních lídrů v  produkci 
mražených malin a  téměř celou ji vyváží na trhy rozvinu-
tých zemí. Spolu s Polskem a Chile je tak největším světovým 
vývozcem malin. Dodávky srbských malin na domácí trh jsou 
minimální (zpravidla nepřesahují 2 až 4 % roční produkce). 
V roce 2020 vyvezlo Srbsko mražené maliny v celkové hodnotě
259 milionů eur, což je 40 % hodnoty srbského vývozu ovoce.

Nejvíce se loni vyvážely do Německa (36 614 tun, 
neboli 32 %), Francie (17 831 tun), Belgie (6952 tun), 
Velké Británie (6791 tun), USA (5762 tun), Švédska
(4892 tun), Kanady (4787 tun), ale také do Polska (4478 tun),
které je samo významným producentem malin. Česká repub-
lika ve stejném roce dovezla necelých 639 tun mražených 
malin za skoro 39 milionů korun. Je ale možné, že se srbské 
maliny objevují i v řadách dalších potravin na českém trhu, 

jako jsou džemy a marmelády, různé náplně pečiva či jogurty. 
V tomto případě však jde o zpracované maliny ze zemí, do 
kterých Srbsko vyváží mražené maliny. U nás je to pravděpo-
dobné především u výrobků z Německa.

Jak už jsem zmínil, Srbsko intenzivně usiluje o  zvý-
šení produkce výrobků z vyšší přidanou hodnotou. U malin 
to znamená zaměření na vývoz kvalitních čerstvých kon-
zumních malin nebo zpracování malin na džemy, marme-
lády, koncentráty či nápoje. Přestože je jedním z největších 
světových producentů malin, produkuje v současné době jen 
velmi omezené množství džemů, koncentrátů, kaší a dalších 
kulinářských přípravků a potravinářských výrobků. 

K rozšíření prodeje čerstvých malin do zahraničí jsou 
zapotřebí také investice a  inovace v  oblasti sortimentu 
(odrůdy s větším plodem vhodné k přímé konzumaci), tech-
nologie pěstování (zavlažovací systémy a přesun výroby do 
fóliovníků za účelem prodloužení sezony) a dobrá organizace 
logistiky. 

V  loňském roce také výrazně vzrostla výkupní cena 
malin, kdy se cena pohybovala mezi 1,8 až 2 eury za jeden 
kilogram, což je nárůst oproti roku 2019 o téměř 37 %. Nárůst 
byl způsoben především nižšími zásobami na světovém trhu 
a také zvýšenou poptávkou v době pandemie COVID-19 díky 
deklarovaným antioxidačním vlastnostem tohoto ovoce.

Cena malin ve výkupu dále výrazně vzrostla i v letošním 
roce díky stabilní poptávce a  zároveň snížené produkci, 
kterou způsobila nepřízeň počasí. Aktuálně se v Srbsku vyku-
pují maliny za cenu 2,13 až 3 eur za jeden kilogram, a jsou tak 
pro producenty lukrativní komoditou.

Ostružiny
Podobně jako u malin i u ostružin patří Srbsko mezi nej-

významnější světové producenty. Ostružiny se pěstují ve stej-
ných oblastech země jako maliny a podobně jako u nich se 
většina produkce mrazí a jde na vývoz. V roce 2020 Srbsko 
exportovalo 37 952 tun ostružin v celkové hodnotě 40 milionů 
eur. Z toho se nejvíce vyvezlo opět do zemí EU (74 %), kde je 
největším odběratelem opět Německo, které v roce 2020 ode-
bralo 10 610 tun mražených ostružin. 

Ostatní ovoce
Kromě těchto nejvýznamnějších druhů ovoce Srbsko 

vyváží větší množství hrušek, broskví, nektarinek a třešní do 
Ruské federace a meruněk do Rumunska. Dobře se v zemi 
daří také jahodám, čerstvé končí na trhu Ruské federace 
a zmražené se vyvážejí především do Německa a Francie.

A g r á r n í  d i p l o m a t é

Díky příznivým klimatickým a zeměpisným podmínkám 
se v  Srbsku daří i  divoce rostoucímu lesnímu ovoci. Tyto 
plody zatím končí zpravidla jen na místním trhu, ale mají 
velký potenciál jako biopotraviny.

Vinná réva 
Vinná réva tvoří neoddělitelnou součást jídelníčku 

lidí žijících v  oblasti Středozemního moře, kam Srbsko 
můžeme zařadit, i  když není pobřežním státem, a  patří 
k  základním rysům jejich kultury. Pravdou je, že v  minu-
lých dobách, kdy bylo Srbsko součástí Jugoslávie, se vět-
šina révy a produktů z něj vyrobených dostávala na srbský 
stůl ze sousedních zemí, jako je Makedonie, Černá Hora 
a Chorvatsko. Přesto se v Srbsku vždy pěstovala réva a pod-
mínky pro jeho pěstování jsou příznivé na většině území. 
Známé jsou oblasti okolo města Vršac na východě země, na 
severu pak v okolí města Palić a také některé oblasti na jihu 
Srbska. 

V  posledních letech je i  díky intenzivní podpoře 
státu patrný výrazný nárůst nově zřizovaných vinic a také 
nových vinařství. Přestože se část vinné révy spotřebuje 
bez dalšího zpracování jako konzumní ovoce, většina pro-
dukce slouží jako surovina pro další zpracování a  výrobu 
vína.

Momentálně se réva vinná v  Srbsku pěstuje na
20 000 hektarech a výměra trvale roste. V zemi jsou defi -
novány tři vinařské regiony, které se dále dělí na 22 oblastí 
a 77 podoblastí. Průměrné stáří hlavních vinic je 10 až 19 let. 
Srbsko ročně vyprodukuje zhruba 160 000 tun hroznů a prů-
měrná úroda je kolem 8 tun na hektar.

Nejvíce zastoupena je místní odrůda „Graševina“, která 
je populární i v sousedním Chorvatsku a je nejvíce podobná 
italskému ryzlinku. Tato odrůda se podílí 14 % na celkové 
ploše osazených vinic.

Dále jsou v  Srbsku populární odrůdy Merlot (9 %), 
Cabernet Sauvignon (9 %), Chardonnay (8 %), Rýnský ryz-
link (7 %), Hamburg (5 %), Muškát (5 %), Sauvignon Blanc 
(5 %), Frankovka (5 %) a  místní odrůdy Prokupac (4 %) 
a Župljanka (4 %). 

V  posledních deseti letech výrazně narostl počet 
vinařství a v roce 2020 jich bylo registrováno 353. Kromě 
samotného nárůstu počtu výrobců vína vzrostla také velmi 
výrazně kvalita vyráběných vín, ať už jde o bílá nebo červená 
vína nebo i v Srbsku stále populárnější lehká vína růžová.

Srbsko v loňském roce vyrobilo 30 milionů litrů vína, 
což bylo zhruba stejně jako v roce 2019, ale zároveň je to 
o 21 % více než v roce 2018. Odhadované možné výrobní 
kapacity pro výrobu vína v Srbsku jsou kolem 70 milionů 
litrů ročně.

Země zatím více vína dováží, než vyváží. V roce 2020 
exportovalo vína především do okolních zemí, a to do Černé 
Hory a  Bosny a  Hercegoviny a  také do Ruské federace 
(v hodnotě 15,5 milionu eur). Naopak dovezena byla vína 
v celkové hodnotě 27,3 milionu eur, hlavními dovozními des-
tinacemi byly opět především sousední země, jako je Make-
donie, Černá Hora a  méně Chorvatsko. Na srbském trhu 
se také objevují italská, francouzská, německá vína a vína 
z  Jižní Ameriky, protože s  rostoucí životní úrovní  Srbska 
vzniká klientela, která si žádá i drahá značková zahraniční 
vína. Pravdou ale je také to, že na trhu se z těchto zemí obje-
vují (především v zahraničních obchodních řetězcích, jako 
je Lidl) i vína levná, a to i výrazně levnější než běžná srbská 
vína.

Celkově má víno v Srbsku velkou budoucnost a zatím se 
domácí víno prodává především na místním trhu, kde dosa-
huje vysokých prodejních cen. 

Výrobky z ovoce

Džemy a marmelády
Samotným průmyslovým zpracováním ovoce na džemy 

a marmelády se v Srbsku zabývá zatím jen několik fi rem. 
Jednou z  nich je například společnost „Atlantic Trade“, 
která poblíž Kopaoniku vyrábí své džemy a marmelády pod 
značkou „Bakina tajna“. Další větší fi rmy vyrábějící obdobné 
produkty jsou „Nectar“ a „Pionir“. V Srbsku je stále široce 
rozšířeno zpracování ovoce v  domácnostech. Tradiční je 
místní specialita „slatko“, což je ovoce zavařené v cukerném 
nálevu. Řada spotřebitelů také preferuje nákup na tradičních 
trzích („pijaca“), kde se vedle čerstvého ovoce dají všechny 
tyto výrobky z takzvané farmářské produkce koupit. Co v srb-
ských obchodech ale téměř vůbec nenajdete, jsou kompoty, 
a pokud ano, tak především kompoty z tropického ovoce, jako 
je například ananas.

Ovocné destiláty
Produkce různých ovocných destilátů místně nazýva-

ných „rakija“ má v Srbsku dlouhou tradici. Pálí se zde desti-
láty v domácnostech a každá rodina si zakládá na kvalitě té 
své „rakije“. V posledních letech se však pálí ovocné desti-
láty v „rodinném kruhu“ stále méně, a to například i proto, 
že lidé, kteří pracují ve městech, mají méně času na tyto své 
jinak tradiční aktivity. Na druhou stranu však v zemi vznikla 
řada firem, které vyrábějí průmyslově kvalitní přírodní 
ovocné destiláty. Většina se v Srbsku zase vypije a jen malá 
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A g r á r n í  d i p l o m a t é

část jde na vývoz i proto, že si srbská „rakija“ své postavení 
na mezinárodním trhu teprve buduje. Srbská hospodářská 
komora ve spolupráci s dalšími místními institucemi připra-
vuje marketingový program pro posílení povědomí o kvalitě 
srbských ovocných destilátů v zahraničí. První jejich cílená 
aktivita směřovala na trh Ruské federace, kdy komora při-
pravila speciální prezentaci pro ruského ministra zemědělství 
a fi rmy, které s ministrem nedávno Srbsko navštívily. Česká 
republika do Srbska ovocné destiláty nevyváží, naopak se 
odtamtud dovážejí suroviny pro výrobu destilátů u nás. Na 
pultech srbských obchodů i barů lze z české produkce alko-
holických nápojů nalézt například „Becherovku“. 

Džusy
Nejrozšířenějším způsobem zpracování ovoce v Srbsku 

(kromě ovocných destilátů) je výroba džusů koncent-
rátů a šťáv. V zemi se vyrobí ročně kolem 200 milionů litrů 
ovocných džusů a šťáv, což ji řadí mezi významné výrobce 
v  regionu. Pro srovnání Řecko vyrobí ročně 187 milionů, 
Maďarsko 127, Rumunsko 111, Bulharsko 106 a Slovinsko 
40 milionů litrů džusů. Srbsko tak využívá svoji mimořádně 
dobrou surovinovou základnu k výrobě kvalitních produktů. 

Na rozdíl od mraženého ovoce se kolem 2/3 z celkové pro-
dukce džusů spotřebuje na domácím trhu i proto, že 16 % 
spotřebitelů pije džus každý den, 14 % čtyřikrát až šestkrát 
týdně a 36 % dvakrát až třikrát týdně. Zbytek džusů Srbsko 
vyváží. Loni exportovalo celkem 31 758 tun džusů v celkové 
hodnotě 39,3 milionu eur. Třicet procent vývozu tvoří jab-
lečné džusy. V minulých letech se džusy nejvíce vyvážely do 
Německa, Rakouska, Ruské federace a zemí sousedících se 
Srbskem. Kromě mezinárodních fi rem, které mají v Srbsku 
výrobu („Coca-Cola“ nebo „Rauch“), vzniklo v posledních 
dvaceti letech v zemi několik domácích výrobců, z nichž nej-
známější jsou asi společnosti „Nectar“ a „Fruvita“.

Sušené ovoce
Dalším ze způsobů zpracování ovoce, který se uplat-

ňuje i v průmyslovém měřítku, je sušení. Už jsem se zmínil 
o  sušených švestkách, ale populární jsou také sušené 
meruňky a v poslední době, jak roste produkce, stoupá mezi 
výrobci i spotřebiteli zájem o sušení jablek. Sušené ovoce se 
také používá jako vstupní surovina pro výrobu stále populár-
nější zdravé výživy – cereálních tyčinek a müsli.

Závěr

Srbsko má díky svým přírodním podmínkám velký 
potenciál pro produkci kvalitního ovoce a  věřím, že toto 
ovoce, ať již jako čerstvé nebo nějakou formou zpracované, 
si častěji najde cestu i do České republiky, která je na dovozu 
ovoce závislá. Díky svým investičním pobídkám a také dobré 
dopravní dostupnosti je Srbsko zajímavé i pro vybudování 
zpracovatelských kapacit českých potravinářských společ-
ností, které doposud nakupují ovoce nebo ovocné kompo-
nenty na různých zahraničních trzích. V  tomto teritoriu 
se nabízejí příležitosti pro dodávky různých technologií 
zpracování ovoce, ale například i kvalitních sazenic českých 
odrůd třešní a višní. 
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Nenaříkat, 
ale inovovat

PAVEL FILIP,
Svaz průmyslových mlýnů ČR

Mlýny a  pekárny patří mezi nejvíce propojené potravi-
nářské obory. Jsou závislé jeden na druhém, a  přes-

to jsou velmi odlišné. Pro pekárny představují mlýny doda-
vatele základní suroviny pro svou výrobu, která je současně 
jejich významnou nákladovou položkou. Naopak pro mlý-
ny jsou pekárny největším zákazníkem, ke kterému proudí 
více než 70 procent vyrobené mouky. Také stále rostou poža-
davky na uživatelskou kvalitu mouky a takové sladění speci-
fi ckých parametrů nepřichází samo sebou, ale je výsledkem 
vzájemné komunikace, spolupráce a  ověřování. Je také na-
místě připomenout, že mlýny s pekárnami tvoří řadu společ-
ných nebo propojených podniků. Oba obory se bezpochyby 
v posledních třiceti letech technologicky rozvinuly a jistě pat-
ří na první místa v žebříčku evropských zemí. Přesto vykazují 
podprůměrné hospodářské výsledky v rámci potravinářské-
ho průmyslu jako celku. Příčinou je skutečnost, že oba obory 
pracují s cenami na hranici rentability. V obou oborech pro-
bíhá restrukturalizace, kterou ovlivňuje vývoj maloobchod-
ního prodeje. Jedinou cestou, jak uspět na současném a bu-
doucím trhu, jsou další investice a inovace.

To se lehko řekne, ale vzhledem k tomu, že prognózy 
jsou mlhavé a získávání fi nančních zdrojů na investice není 
tak jednoduché, nelze se podivovat nad opatrným postupem 
některých podnikatelských subjektů a nad strategiemi pře-
žití s jistotou časově omezené existence. Je třeba si uvědomit 
působící tržní převahu obchodních řetězců, jejichž jednání 
a podnikatelskou strategii nemůžeme ovlivnit. Nezmění se 
ani různými právními předpisy, které pouze zmírňují některé 
nepříjemné důsledky jejich vlivu. Jedinou možností je konso-
lidace trhu v podobě koncentrace výrobních kapacit. K tomu, 
jak toho docílit, existují pouze dvě cesty. První možností 
je, že zásadní modernizaci provede silný lídr trhu. Druhou 
možností je, aby se spojily malé a střední podniky a provedly 
změny společně. 

Rozhodně je nutné v této souvislosti rovněž upozornit 
na zásadní požadavky obchodních řetězců, a to na nízké ceny 
a na opatření pro bezpečnost dodávaných potravin. Přitom 

akceptované standardy a  certifikační audity mají vysoké 
nároky na infrastrukturu a kontrolní postupy, které vyžadují 
sami o sobě velké investice a další zvýšení výrobních nákladů. 
Dodávání do obchodních řetězců je proto volba, zda toto vše 
akceptovat, anebo neakceptovat a  jít jinou cestou prodeje 
svých výrobků. Na druhé straně je jisté, že obchodní řetězce 
dnes prodávají již 75 procent potravin. Splnění jejich poža-
davků tedy platí pro většinu podniků na trhu.

Nelze se proto divit, že stále slyšíme nářky našich 
pekařů, že jsou pod tlakem obchodních řetězců nuceni pro-
dávat své výrobky za nízké a  podnákladové ceny, že mají 
nedostatek pracovníků a  nemohou jim zvýšit mzdy a  že 
jim rostou náklady na suroviny, energie, ale i  na distri-
buci svých výrobků, že se jim zmenšuje trh díky zvyšování 
podílu výrobků ze zmražených polotovarů, a volají po větším 
uznání své práce veřejností a také státními orgány. Z jiného 
úhlu pohledu je jisté, že existuje jen málo potravinářských 
výrobků, které jsou tak jako pečivo denně vnímány a hodno-
ceny spotřebiteli a mají denní reklamu svou podstatou, což se 
projevuje na jejich prodeji. Ano, je pravda, že vývoj maloob-
chodního prodeje svou silou ovlivňuje nejen pekaře, ale i další 
potravinářské podniky. Přestože se stát snaží zmírnit dopady 
nekalých praktik v obchodě soustavou právních norem, jejich 
působení se opožďuje nebo jsou opatření málo účinná. Proto 
je třeba nečekat na pomoc zvenčí a začít aktivněji měnit sou-
časný stav oborů mlýnů i pekáren právě investicemi a inova-
cemi, respektive využíváním vysokovýkonných technologií, 
které přinášejí zvýšení produktivity práce a odstraňují těžkou 
a namáhavou práci, tedy snižují počty zaměstnanců, a to pře-
devším těch s nízkou až minimální mzdou. 

Mlýny a pekárny ale investují nedostatečně, a dokonce 
lze hovořit o přetrvávajícím investičním defi citu. Toto konsta-
tování však neplatí pro všechny podniky, protože jak u mlýnů, 
tak i u pekáren působí na našem trhu vyspělé a pokrokové 
podniky, které splňují ta nejnáročnější kritéria požadavků 
všech současných standardů na technologickou praxi, bez-
pečnost potravin a také na bohatý sortiment výrobků, včetně 
kategorie potravin se zdravotními benefi ty. Větší investice si 
mohou dovolit převážně podniky, které mají zdroje z jiných 
činností, nebo jsou velké. Ale část pekáren a přibližně polo-
vina výrobních kapacit mlýnů téměř neinvestují a zaostávají. 
Jejich zaostalost je sice odlišná u mlýnů a u pekáren, ale pro-
jevy jsou prakticky shodné. Jde o zastaralou a málo výkonnou 

SVAZ PRŮMYSLOVÝCH MLÝNŮ ČR

Zátkovy vaječné těstoviny se vyrábějí na moderních výrobních linkách 
z mouky umleté ve vlastním mlýně a z podestýlkových vajec. 

Díky péči, tradici, moderním postupům a prvotřídním surovinám 
jsou Zátkovy těstoviny dnes stejně dobré jako před lety.

vaječné těstoviny se vyrábějí na moderních výrobníc

DNES STEJNĚ DOBRÉ JAKO PŘED LETY.

Je to  již 137 let, 
co jsem založil svoji 

první těstárnu.

Sledujte Zátkovy na |

I po letech 
se držíme stejné receptury 
a používáme jen kvalitní 

podestýlková vejce.

www.zatka.cz
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technologii, nízkou produktivitu práce, v neposlední řadě také 
staré a nevyhovující výrobní objekty. Investovat je třeba do 
technologie, inovací a do marketingu. Vše stojí velké peníze, 
ale bez toho to nejde. Nemusí jít vždy pouze o vlastní zdroje, 
vhodná je úměrná výše úvěrů. Je však zřejmé, že rozhodování 
o dalších úvěrech je velmi obtížné. Také přístup k dotacím je 
obtížný. Mlýny nejsou zařazeny mezi obory, které získávají 
více preferenčních bodů pro rozhodování o přidělení dotace, 
a pekárny, kromě speciálního kola PRV v předminulém roce, 
musí žádat z  programů MPO, což je obtížné. Potravináři 
v Praze jsou z dotací prakticky vyloučeni.

Proto je otázkou, zda v  této situaci, a  již probíhající 
restrukturalizaci pekařského a  mlýnského oboru, nejsou 
investice do rozvoje fi rmy přece jen velkým rizikem. Navíc 
restrukturalizace pekáren ovlivňuje mlýny, kterým se snižuje 
odbyt u tradičních odběratelů. Příčin je hned několik:
–  Mění se poměr mezi prodejem čerstvého a  dopékaného 

pečiva. Pekařské pece jsou v každé prodejně obchodních 
řetězců. Je třeba počítat s tím, že poměr pečiva z mraže-
ného polotovaru vzroste téměř až na 50 procent. Zajímavé 
je sledování tohoto poměru v jednotlivých prodejnách. Jsou 
velké rozdíly. Například jsme zaznamenali poměr 25 : 75 
procent ve prospěch mraženého. Ale v jiné provozovně stej-
ného obchodního řetězce byl poměr opačný. Příčin je jistě 
více, ale dominuje kvalita dodávaného čerstvého pečiva. 

–  Další změnou jsou pekárny přímo v prodejnách obchod-
ních řetězců. Není třeba komentovat, jaký podíl zde tvoří 
dodávky čerstvého pečiva z jiných pekáren. Spotřeba mouky 
v těchto pekárnách se stále zvyšuje. Například v Německu 
podíl těchto pekáren na trhu přesahuje 6 procent.

–  Novou strategií obchodních řetězců je budování vlastních 
pekáren pro čerstvé pečivo ve spádových oblastech. Těmito 
změnami se postupně přesouvá výroba přímo pod kontrolu 
řetězců a tradiční výrobci jsou tlumeni. Nevylučuje to ale 
možnost, že se takovými pekárnami stanou právě tradiční 
výrobci.

–  Dynamicky se rozvíjí průmyslová výroba mražených polo-
tovarů anebo speciálních výrobků, jako například tous-
tových chlebů. V  obou případech jde o  vysokovýkonné 
výrobní linky, které obsluhuje minimální počet pracovníků. 
Tyto podniky také úspěšně exportují své výrobky na zahra-
niční trhy.

Úspěch ale přeje připraveným. Do svého rozvoje inves-
tují především velké a kapitálově silné podniky, ale jsou pří-
klady i podniků s regionálním významem, kterým investice 
do nových technologií a inovací pomohly k úspěšnému roz-
voji.

Návodů, jak na to, může být celá řada. Pokud konstatu-
jeme, že pro základní sortiment mouky i pro chleba a pečivo 
se dlouhodobě pohybují ceny na hranici rentability, nelze 
očekávat v dohledné době nějakou změnu. Jedinou cestou je 
proto uplatnění vysokovýkonné technologie s minimálními 
požadavky na počty pracovníků. Ano, musí dojít k další vlně 
výrobně technické koncentrace, a to v obou oborech. Příklad, 
jak to řešit, ukazuje vývoj v průmyslové výrobě těstovin. Kon-
centraci významně urychlilo zavedení kontinuálních výrob-
ních linek a značné zvýšení jejich výrobních kapacit. Dnešní 
linky mají kapacitu až 10 tun za hodinu. Vysoké výrobní 
kapacity linek a vysoký stupeň automatizace byly motorem 
pro konsolidaci odvětví výroby těstovin. Nejdříve bylo nutné 
provést akvizice a následně investovat a  inovovat všechny 
výrobní i řídicí procesy. Většina výroby těstovin u nás byla 
koncentrována v  jedné moderní provozovně v Litovli, kde 
byly instalovány vysokovýkonné linky. Celková instalovaná 
a efektivně využitá výrobní kapacita závodu dosahuje dnes 
objemu přibližně 75 000 tun těstovin ročně. Jedině tak bylo 
možné konkurovat dovozům levných těstovin ze zahraničí. 
Bilance zahraničního obchodu těstovin je tak vyrovnaná. Těs-
toviny se od nás exportují zejména do okolních středoevrop-
ských zemí. 

Vize dalšího rozvoje oborů mlýnů a pekáren také smě-
řuje k vysoce koncentrovaným výrobním kapacitám, které 

Rok
Počet mlýnů 

(provozoven)

Kapacita t/24 h x 300 

provozních dnů 

Semelek skutečný 

v daném roce 

Využití kapacity 

celkem 

2001/02 59 2 050 200 tun 1 415 000 tun 69,0 %

2002/03 54 2 157 000 tun 1 410 000 tun 65,4 %

2003/04 52 2 109 000 tun 1 342 000 tun 63,6 %

2004/05 50 2 085 000 tun 1 425 000 tun 68,4 %

2005/06 48 1 897 500 tun 1 320 000 tun 69,6 %

2006/07 48 1 933 500 tun 1 260 000 tun 65,2 %

2007/08 47 1 809 000 tun 1 350 000 tun 74,6 %

2008/09 47 1 867 500 tun 1 340 000 tun 65,3 %

2009/10 48 1 879 500 tun 1 210 000 tun 64,4 %

2010/11 46 1 705 500 tun 1 407 000 tun 82,5 %

2011/12 48 1 893 000 tun 1 385 000 tun 73,2 %

2012/13 44 1 761 000 tun 1 350 000 tun 77,5 %

2013/14 45 1 743 000 tun 1 350 000 tun 77,5 %

2014/15 44 1 725 000 tun 1 340 000 tun 77,7 %

2015/16 44 1 776 000 tun 1 370 000 tun 77,14 %

2016/17 44 1 776 000 tun 1 370 000 tun 77,14 %

2017/18 44 1 704 000 tun 1 370 000 tun 80,4 %

2018/19 44 1 683 000 tun 1 310 000 tun 77,8 %

2019/20 43 1 677 000 tun 1 360 000 tun 81,1 %

Vývoj počtu a kapacit mlýnů v ČR

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obiloviny 

v hodnotě zrna 
138,6 151,7 145,1 143,4 140,8 143,5 145,6 143,5 145,8 146,2

Pšenice 120,0 130,4 125,0 122,5 119,5 122,1 124,1 122,7 124,3 124,4

Žito 11,0 11,7 10,7 11,6 12,0 11,3 11,4 11,0 11,2 10,7

Kukuřice 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7

Ostatní obiloviny 2,2 3,4 3,4 3,0 2,5 2,5 2,3 2,1 2,3 2,6

Rýže 4,5 5,3 5,2 5,4 5,8 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7

Obiloviny 

v hodnotě mouky 
108,7 118,7 113,3 112,3 111,2 113,3 114,9 113,5 115,3 115,6

Pšeničná mouka 93,6 101,7 97,5 95,6 93,2 95,2 96,8 95,7 96,9 97,0

Žitná mouka 8,5 9,1 8,3 9,0 9,6 9,1 9,2 8,8 9,0 8,6

Kroupy, ječná krupice, 

ovesné vločky 
1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 1,8 1,9 1,7 1,7 2,0

Ostatní mouky 0,9 1,2 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,9 1,1 1,2

Rýže 4,5 5,3 5,2 5,4 5,8 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7

Chleba 40,9 42,4 41,3 39,3 40,0 39,8 39,7 39,2 39,3 39,0

Pšeničné pečivo 51,5 57,2 56,9 51,2 52,7 47,9 50,1 50,4 51,3 51,7

Trvanlivé pečivo 8,7 10,7 8,5 9,6 8,7 8,1 7,9 7,8 7,4 7,8

Těstoviny 7,1 6,7 7,1 7,6 7,3 7,5 7,1 7,8 8,2 8,1

Vývoj spotřeby potravin na obyvatele a rok (v kg)

budou na trh dodávat základní sortiment výrobků za nízké 
ceny. Nepochybně takto vzniklé podniky budou vyrábět i spe-
ciální výrobky. Malé výrobní kapacity mlýnů se musí buď 
specializovat na výrobky ze speciálních obilovin a pseudo-
obilovin, nebo budou omezeny pouze v regionu. Malé pekárny 
budou nuceny prodávat své výrobky ve vlastních prodejnách 
a zůstane pro ně sektor hotelů a restaurací. Tím naznačuji, že 
jen těžko budou konkurovat pekárnám obchodních řetězců 
a velkým subjektům s celoplošným pokrytím. 

Mlýnský obor dlouhodobě sleduje vývoj výrobních 
kapacit mlýnů a jejich využití. Jsou zde zřejmé stále postu-
pující koncentrace a vysoké využití kapacit, které se u pše-
ničných mlýnů dnes pohybuje nad 80 procent. Vzhledem 
k tomu, že základní sortiment mouky neumožňuje dosahovat 
vyšší úrovně výrobkové rentability, je nutné zvyšovat výrobní 
kapacity a jejich využití, aby byla dosažena dostatečná masa 
zisku pro reprodukci a rozvoj. Vysoké výrobní kapacity sni-
žují režijní náklady, například na kontrolu kvality a zabezpe-
čení bezpečnosti vyráběných potravin. Vyšší kapacita snižuje 
investiční náklady na jednotku výroby. Také je při ní dosaho-
vána vyšší kvalita, výtěžnost a výrobní rentabilita, protože je 
možné samostatně a efektivněji rozemílat produkty stejné 
granulace a kvality na k tomu určeném zařízení. Současné 
rozložení mlýnských kapacit v  ČR prakticky neumožňuje 
další snižování výrobních nákladů na jednotku produkce. 
K  tomu je zapotřebí další koncentrace, která již probíhá 
v podobě postupného přesunu objemu výroby k některým 
mlýnům, zatímco ostatním se objem výroby snižuje. Vždy 
jsme uváděli, že konkurenční výhodou našich mlýnů v rámci 
Evropy je jejich propojení s pekárnami. V současné situaci 
se ale tato výhoda projevuje zcela opačně v nevýhodu, pro-
tože do jisté míry konzervuje úroveň celé řady mlýnů, zpoma-
luje nutnou další koncentraci kapacit a brzdí proces rozvoje. 
Mlýny dokonce pomáhají svým pekárnám nízkou cenou 
mouky, a to na úkor svých výsledků hospodaření. Opakuje 
se to i v  tomto roce, kdy mlýny od začátku letošního roku 
až dosud nedokázaly v dostatečné míře promítnout do cen 
mouky zvýšení ceny potravinářské pšenice. 

V mlýnském oboru probíhá i proces specializace, kdy 
jsou budovány specializované linky na nové druhy cereálních 

výrobků. Jde o tzv. minoritní obiloviny (žito, ječmen, oves, 
kukuřice) a pseudoobiloviny (pohanka, proso, čirok a další). 
Růst na trhu vykazují například organické mouky, směsné 
mouky, mouky z historických obilovin, bezlepkové mouky 
a další. Tyto technologie, aby byly z hygienického hlediska 
bezpečné a přinášely výživové benefi ty, jsou z investičního 
hlediska velmi náročné. Pokud u nás nepůjdeme včas touto 
cestou, musíme se připravit na další dovozy nejrůznějších 
potravin z mlýnských výrobků. Spotřeba čisté druhové mouky 
klesá, a naopak stoupá poptávka po směsích a speciálních 
výrobcích. Novými velkoodběrateli mouky se staly sektory, 
například knedlíky a další polotovary, které se z mouky dnes 
vyrábějí převážně průmyslovým způsobem. Je jisté, že příle-
žitostí pro další rozvoj mlýnského oboru u nás je celá řada. 
Především je nutné včas reagovat na poptávku trhu po novém 
sortimentu a zachytit vývoj v jednotlivých segmentech trhu. 
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„PARTNER PRO VAŠE PODNIKÁNÍ“

 dle 
mezinárodních norem IFS, BRC, 
ISO 22000

 
a provozoven

zavedení a revize HACCP

nastavení  pro 

správné  potravin 
a nepotravin

atraktivní a originální 

 

 a 
 – inovace pro Váš 

denní aktuální informace - 
a

+420 702 097 438
+420 606 638 871

Ing. Iveta Baudyšová
jednatel

Mlýnské provozy jsou již dnes převážně plně auto-
matizované a některé z nich až bezobslužné s minimálními 
režijními náklady na jednotku výroby. Trendy zvyšování 
automatizace budou pokračovat. Také kontrolní systémy 
budou automatizované a dokonalé. Obor ale vyžaduje budo-
vání dodavatelských řetězců, aby se zamezilo volatility cen 
surovin, které jsou příčinou největších problémů v hospoda-
ření. Cílem je dosažení pevnějších cenových kontraktů jak na 
vstupu, tak na výstupu i vytváření fyzických zásob suroviny 
pro výrobu. Předpokládám, že procesy koncentrace a speci-
alizace mlýnů budou probíhat převážně na národní úrovni. 
Nelze ale vyloučit působení nadnárodních subjektů. Roz-
hodně nelze příliš dlouho čekat, protože vlak nejede pomalu.

Prakticky od roku 1990 pokračuje boj pekařů o  pře-
žití. Tento stav se ale stále zhoršuje. Trh pekařských výrobků 
s velkým přebytkem výrobních kapacit se nachází na hraně 
přežití. Ve většině pekáren chybí mechanizace a automatizace 
výrobních procesů, proto potřebují velké množství pracov-
níků. Mají problémy nejenom s jejich nedostatkem, ale také 
s nutným zvyšováním jejich mezd. V tomto směru se pekárny 
nacházejí v bodu zvratu a  jejich existence bude závislá na 
fi nančních zdrojích pro své nezbytné investice ke zvýšení pro-
duktivity práce. Také v pekárnách budou převažovat kontinu-
ální výrobní linky zakončené balením a technologií uchování. 
Vidíme to u největších producentů mraženého pečiva u nás, 
kterými jsou La Lorraine a ProFrost, ale i u dalších před-
ních pekařských podniků. S pohledem do budoucnosti pak 
nelze přehlédnout nástup robotizace a automatizace všech 
výrobních i administrativních činností a procesů. Platí to pro 
mlýny i pro pekárny. Právě v pekárnách lze očekávat řádové 
zvýšení produktivity práce a  snížení počtu zaměstnanců. 
Osobně předpokládám převahu pekáren, které budou vyrábět 

efektivně vysoké objemy výrobků. Nejsou ale vyloučeny pod-
niky s výrobou drahých specialit. V pekařském oboru je tedy 
určitě prostor pro menší a střední podniky. 

Je třeba také upozornit na skutečnost, že část sorti-
mentu, především jemného pečiva, přebírá průmysl trvan-
livého pečiva. Konkrétně to vidíme v  sortimentu firmy 
Mondeléz v  Opavě, kde byly v  posledních letech realizo-
vány značné investice na modernizaci a rozšíření provozních 
kapacit. V pekařském oboru také sledujeme orientaci spotře-
bitelů na výrobky bez konzervantů a bez chemie, na tradiční 
české výrobky, balené výrobky a také výrobky se zdravotními 
benefi ty. Vybírají si výrobky čerstvé a voňavé. Kdo nebude 
reagovat na spotřebitelské trendy, bude mít smůlu.

Výroba pekařských, cukrářských a  jiných moučných 
výrobků představuje 14 procent z výroby potravin v České 
republice. Zatímco mlýny zaměstnávají pouze přes 1 tisíc 
pracovníků, v pekárnách je to přes 29 tis íc pracovníků z cel-
kových 87 tisíc osob v českém potravinářství. Tento nepoměr 
potvrzuje nízkou produktivitu práce v pekárnách. Naštěstí 
se v  pekárnách postupně zvyšuje jak produktivita práce, 
tak se zlepšují i další fi nanční ukazatele. Počtem podniků 
mají pekárny 45procentní podíl v našem potravinářství. Do 
budoucna tedy očekáváme jejich koncentraci. Věřím, že se 
podaří zvýšit investiční a inovační aktivitu v oborech mlýnů 
a pekáren a že si tyto tradiční obory udrží a zvýší svou kon-
kurenceschopnost i do budoucna. A budou to právě pekárny, 
jejichž vývoj ovlivní trh s moukou a další etapu koncentrace 
a specializace mlýnských podniků nebo provozoven. Každá 
koncentrace v pekárnách ovlivní strukturu mlýnských doda-
vatelů. Tím je jasně naznačeno, že spolupráce oborů mlýnů 
a pekáren je nevyhnutelná a nezbytná. 

 �
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Řeznické 
a uzenářské 

praktiky koncem 
devatenáctého 

a první poloviny 
dvacátého století

– 2. část
MVDr. JOSEF RADOŠ

Mzdy byly u  tovaryšů s ohledem na zajištěné stravování 
a ubytování poměrně nízké. Pohybovaly se na venkově 

od čtyřiceti do osmdesáti korun týdně, ve výjimečných přípa-
dech sto korun týdně. Ve velkých městech se mzdy pohybo-
valy od padesáti do sto dvaceti korun týdně. U vysekávačů, 
míchačů, udírenských a sklepáků od sto dvaceti do dvou set 
dvaceti korun. Míst s  takovými výdělky, které byly u velko-
uzenářů a ve velkých podnicích, však bylo velmi málo. Kvůli
nezaměstnanosti se jen málokterý tovaryš oženil a  měl ro-
dinu. V  ojedinělých případech tovaryš po docílení určitých 
znalostí a  zručnosti sehnal základní kapitál a  osamostatnil 
se. Bylo i dost případů, že mu obchod z různých příčin nešel, 
potom přišel o peníze, které do obchodu vložil, a byl nucen si 
opět hledat místo tovaryše. Některým novým živnostníkům 
se poštěstilo obchod zvelebit a stali se zabezpečenými pod-
nikateli. Tovaryši-specialisté nacházeli své uplatnění nej-
častěji ve městech všude tam, kde byli větší uzenáři. Zpravi-
dla se jednalo o pracovníky, kteří byli na vandru v zahraničí 
a tam získali odborné zkušenosti. Tyto specialisty zaměstná-
vali velkouzenáři při výrobě různých specialit, jako byly vy-
kládané salámy, speciální druhy trvanlivých výrobků, kon-
zervy apod. Specialisté byli velmi dobře honorováni a také si 
své znalosti pečlivě chránili. Jejich týdenní plat byl zpravidla 
250 korun. U zaměstnavatele vykonávali jen svou speciální 
práci. Velkouzenáři jimi vyrobené speciality potřebovali pro 
vylepšování výkladních skříní, hlavně pak jako konkurenční
zboží.

 I u řezníků a uzenářů již v té době existovala tzv. děl-
nická aristokracie. Byli to zaměstnanci větších fi rem, kteří 
vykonávali funkci předních dělníků. Dílovedoucí podával 

mj. také informace o zaměstnancích šéfovi, např. informace 
o pracovním výkonu, zručnosti a také o ochotě jednotlivých 
zaměstnanců. Za tyto informace byl přední dělník hono-
rován ještě navíc ke svému platu. Dílovedoucí měl recep-
tury výrobků v hlavě, nebo ve vestě. Proto se o receptuře 
výrobku nikdo nedozvěděl, ani pan továrník. Z té doby se 
traduje řada příhod, které dokládají pracovní taktiku těchto 
specialistů. Tak např. před zamícháním díla řekl speci-
alista pomocníkovi: „Jdi se najíst, pak to zamícháme.“ Po 
přestávce, když se pomocník vrátil do dílny, měl již specia-
lista dva tři druhy zamíchané. Na dotaz, proč nepočkal, se 
dočkal odpovědi: „To nevadí, pomůžeš mi to narazit do střev.“ 
V druhém případě specialista klamal při uzení tím, že z kap-
sičky vesty vyjmul malý sáček s bílým práškem a nasypal 
ho na oheň udírny. Oheň se zbarvil do modra. Ve skuteč-
nosti to bylo trochu sanytru, který neměl na proces uzení 
žádný vliv. Dalším klamavým trikem bylo zjišťování, zda již 
je výrobek douzen. Po otevření dveří udírny poklepal spe-
cialista dvěma prsty na výrobek, poté přiložil prsty k uchu 
a  jako by poslouchal. Velké znalosti, které odborník měl, 
si dokázal uchránit a považoval je za své duševní vlastnic-
tví.

Ceny masa, sádla a  uzenářských výrobků nebyly 
v období první republiky ani rámcově řízeny a vyvíjely se až 
do okupace živelně. Především u výsekového masa se často 
měnily, třeba i dvakrát týdně. Řezník také zjišťoval pomocí 
členů rodiny úroveň cen u konkurence. Při snížení cen, např. 
bůčku z osmi korun na sedm nebo i šest padesát, bylo snížení 
ve výkladní skříni uvedeno velkými písmeny. Ceny byly řízeny 
výhradně pomocí nabídky a poptávky. 

Výseková masa byla vždy krásně upravena, uzenářské 
výrobky byly dávány do obchodu naleštěné tukem. Pro zís-
kání zákazníka byla rozhodující i vůně výrobků, a proto část 
výrobků byla do prodejny dodávána v teplém stavu.

Jak pro řezníka, tak i uzenáře platily zejména tyto zásady:
� dobrý a levný nákup suroviny,
� racionální zpracování,
� úprava výsekového masa,
� kvalitní ošetření suroviny pro výrobu,
� pečlivá a kvalitní výroba,
� dobré zpeněžení.

Mimo vlastní prodej měli někteří řezníci a uzenáři fi li-
álky „na účet“, dále pak odběratele jako hostinské, hoteliéry, 
prodejny potravin a lahůdek, obchodní domy a další. Uzeniny 
rozváželi většinou tovaryši a učňové různými druhy doprav-
ních prostředků, např. na kole, psím nebo koňským potahem, 
jen výjimečně autem. Mezi 17. a 19. hodinou navštěvoval per-
sonál odběratele, aby od nich přinesl objednávku na příští 
dny. Dialog mezi tovaryšem a odběratelem vypadal zpravidla 
takto: „Milostpaní, pan šéf se nechá poroučet a nechá se ptát, 
co si budete na zítřek přát.“ Milostpaní obvykle řekla, že zatím 
nemá čas. Později přinesla objednávku napsanou na účto-
vacím bločku.

Velcí uzenáři měli i své obchodní zástupce, kteří měli 
za úkol styk s  odběrateli. Pokud došlo k  výkyvu v  jakosti 
dodávaných výrobků, odběratel okamžitě přestal výrobky 
objednávat. Dalo potom mnoho práce, ba až podlézání, aby 
znovu začal výrobky odebírat. Když obchodní zástupce nepři-
nesl žádnou objednávku a sdělil důvody proč, byl u dodava-
tele „velký vítr“. Na obrat prodejny měla velký vliv vzorná 
obsluha zákazníka, cena a prvotřídní a standardní jakost. 
Když si zákazník koupil 10 dkg nakrájeného určitého druhu 
salámu, byl symetricky naskládán do tvaru např. růže 
a vzorně zabalen.
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Dodávky masa a uzenin armádě pro určitou posádku 
byly uskutečňovány na základě ofertního řízení, které bylo 
posádkou vyhlášeno. O ně se ucházeli místní řezníci a uze-
náři. V  ofertě byly podmínky, za nichž uzavře posádka 
s  dodavatelem smlouvu, kterou musí dodavatel důsledně 
dodržovat. Posádka ve městě odebírala denně větší množ-
ství masa a na večeři i masné výrobky. Smlouvy na dodávky 
byly uzavřeny zpravidla na delší období, často na rok. Získat 
dodávky výrobků pro armádu bylo velkou výhodou pro 
výrobce, neboť měl zaručen denní odběr. Z  uzenářských 
výrobků byly z  praktického hlediska dodávány převážně 
špekáčky. Jejich vázání se provádělo ručně a celková váha 
musela souhlasit s počtem kusů. Často se při výrobě stávalo, 
že po odvážení jedné půlky a přepočítání špekáčků došlo 
k nesouladu, a proto se musel zavázaný výrobek rozvázat 
a vázat znovu.

Jakost výrobků nebyla v  té době určována žádnou 
normou. Veřejná kontrola byla zaměřena u  masných 
výrobků zejména na obsah mouky. Směla se přidávat 
v  omezeném množství jen do tzv. reklamních výrobků, 
do ostatních výrobků bylo zakázáno mouku přidávat. 
Mouka sloužila k  lepší pojivosti a  konzistenci výrob-
ků.

Při výrobě uzenářských výrobků byl v  některých 
oblastech používán „teplý prát“. K  výrobě teplého prátu 
bylo používáno maso z  lehčích býčků, jen zřídka bylo 
použito maso z  krávy. Teplých prátů bylo známo několik 
druhů. Např. prát tuhý, normální, klečovaný. Při jejich 
výrobě bylo nejdůležitější dostat čtvrtě z  jatek k vykostění 
rychle. Čtvrtě, převážně přední, se strhávaly na tzv. harfy, 
s výjimkou plece ve visu. Někteří uzenáři používali i práty 
studené, které byly namíchávány méně. Obsah přidané vody 
nebyl určen žádným předpisem a byl do jisté míry tajem-
stvím výrobce. Byly známy i  případy, že velký výrobce 
teplého prátu prodával tento polotovar i  menším uzená-
řům.

Řezničtí tovaryši se v  minulosti účastnili řady spo-
lečenských a  kulturních událostí pořádaných o  sobotách 
a nedělích. Vystupovali vždy solidárně a v případě nějakého 
nedorozumění byli jako jeden muž. Proto si nikdo na řez-
nické tovaryše nic nedovolil. Z řeznických tovaryšů se také 
často rekrutovali boxeři, zápasníci, vzpěrači, veslaři a další 
sportovci.

Mechanizace u řezníků a uzenářů šla ve třicátých letech 
jen malými krůčky dopředu. Pomalu přibývalo řezaček, 
kutrů, prátovek, kolíbacích nožů, špekovek a narážek. Pod-
statně se rozšiřovala náhrada za lednice strojním chlazením. 
Koňské a psí potahy byly nahrazovány automobily. Jestliže 
se ve dvacátých letech chlubili někteří uzenáři, že pro výrobu 
používají elektrický proud, tak ve třicátých letech to bylo již 
samozřejmostí.

V  letech 1933 až 1937 nastává celostátně ve výrobě 
a  obchodě stagnace, krize z  nadvýroby, a  tím velká 

nezaměstnanost. V té době bylo v republice až tři miliony 
nezaměstnaných. Nastala zvýšená vzájemná konkurence, ve 
které nejlépe obstáli střední a velcí řezníci a uzenáři. Malí řez-
níci často krachovali.

Po příchodu Němců v roce 1939 byly zavedeny v rámci 
tzv. vázaného hospodářství potravinové (stravovací) lístky. 
Kolik který podnikatel odevzdal nalepených potravinových 
lístků, takový měl příděl masa pro další měsíc. Jeden kg 
masa se rozuměl jako maso s kostí. U uzenin byl přepočet 
1 : 1, u jater 1 : 1, droby byly hodnoceny 50% lístkovým krytím 
stejně jako jaternice a jelita, morkové kosti pak 25% krytím.

Maso bez kosti bylo posuzováno následovně:
–  hovězí – 1 kg masa s kostí nebo 0,75 kg bez kosti, přepoč-

tový koefi cient 1,33,
–  vepřové – 1 kg masa s kostí nebo 0,80 kg bez kosti, přepoč-

tový koefi cient 1,25,
–  telecí – 1 kg masa s kostí nebo 0,70 kg bez kosti, přepočtový 

koefi cient 1,425.

Zavedením lístkového systému spotřeba masa na jed-
noho obyvatele podstatně klesla. Zemědělci na venkově 
dostali rozepsané povinné dodávky masa v  živém, které 
museli v  druzích a  časových termínech plnit. Výkonným 
orgánem u těchto dodávek byly obecní úřady, řízené a kon-
trolované Němci. Obecní úřady také vydávaly potravinové 
lístky a ostatní potřeby, které byly na příděl. U potravin včetně 
masa a masných výrobků byly stanoveny pevné ceny, kterými 
muselo být zboží viditelně označeno a které nesměly být pře-
kračovány. Pevným rozpětím měli tedy řezníci a uzenáři zajiš-
těný zisk bez jakékoliv konkurence. Tento stav vedl k tomu, že 
se postupně zužoval sortiment především u uzenin. Skupina 
měkkých výrobků zahrnovala tři až čtyři druhy, vařených také 
tři až čtyři druhy a trvanlivé výrobky se nevyráběly vůbec. 
Konzervy byly vyráběny jen pro Wehrmacht, a to především 
maso ve vlastní šťávě.

Potravinové lístky, především lístky na maso, se stávaly 
předmětem spekulací. Byly vyráběny i lístky falešné. Při zjiš-
tění viníka následoval koncentrák. Tam se lidé dostávali nejen 
za politické delikty, ale i za delikty hospodářské. Na venkově 
byly prováděny tzv. černé zabijačky. Tyto zabijačky již měly 
dopředu zajištěné kupce a maso z nich bylo ihned rozpro-
dáno. Na černém trhu stál 1 kg masa 200 až 300 korun, 1 kg 

řezačka             kutr

kolíbky

sádla 1000 až 1 200 korun. Nejvíce se praktikoval výměnný 
obchod. Nejhůře bylo těm, kteří neměli nic na výměnu. Na 
jedné straně byli lidé, kteří hladověli, na druhé straně někteří 
během protektorátu zbohatli.

Vzhledem k tomu, že i pohonné hmoty byly na příděl, 
a později dokonce nebyly žádné, nechali si řezníci přestavět 
auta na dřevoplyn. Zvlášť naštípané dříví na kostky o roz-
měrech 4 x 4 cm se staly mediem pro vytváření dřevoplynu, 
a tím i pohonnou hmotou. Pohon vozidel na dřevoplyn byl 
nespolehlivý, a tak si jejich majitelé přišli na své. V někte-
rých případech jezdila na dřevoplyn i osobní auta. Němci pro 
pohon nákladních a osobních vozidel používali dále benzin 
nebo naftu.

Domácí zabijačky na venkově povoloval starosta obce, 
a to za předpokladu, že měl zemědělec splněny všechny stano-
vené dodávky. U vepře, který měl být poražen formou domácí 
zabijačky, byla odhadnuta jeho váha a podle této váhy byly 
na určitou dobu, až na tři čtvrtě roku, odebrány celé rodině 
masové a  tukové lístky. Podle váhy vepře se odevzdávalo 
do centrálního fondu škvařené sádlo. Dávka pro odevzdání 
činila od dvou do dvanácti kg. Vyškvařené sádlo se odevzdá-
valo do sběren. Ze sběren sádlo odvážely oblastní škvařírny, 
které je přetavovaly. Homogenizované sádlo bylo stáčeno do 
dřevěných bedýnek po 25 kg čisté váhy. Takto upravené skla-
dované sádlo bylo přidělováno řezníkům k prodeji, do tuko-
vých závodů a ostatním odběratelům. Syrový nebo tavený lůj 
nebyl prodejní potravinou, lojové škvarky byly používány na 
výrobu jaternic a jelit.

Na větších jatkách bylo během okupace zavedeno 
kruponování vepřů. V té době se kruponovalo 50 až 60 % 
vepřů. Po roce 1945, a hlavně po roce 1950, po znárodnění, 
se kruponování zvýšilo až k 90 %. V padesátých letech bylo 

vyhláškou ministerstva uloženo kruponování i  u  domá-
cích porážek a  krupony se měly povinně odevzdávat do 
sběren. Odevzdání kruponu musel mít samozásobitel potvr-
zeno.

Od roku 1940 byla na velkých jatkách zavedena výroba 
krevní plazmy. Hovězí a vepřová krev byla odchytávána a na 
mléčných odstředivkách odstřeďována. Výtěžnost plazmy 
z krve činila 50 až 60 %. O plazmu měli zájem větší uzenáři, 
kteří ji přidávali do uzenářských výrobků v množství 5 až 6 % 
k váze suroviny. Plazma byla dále dodávána cukrářům, kteří 
částí plazmy nahrazovali bílky z vajec. Vytěžené krvinky při 
odstřeďování byly pak dodávány řezníkům na výrobu vaře-
ných krevních výrobků.

 Za války operovala v oblasti zpracování masa a. s. Pri-
spol, která také obhospodařovala zásoby masa. Po válce se 
pak zabývala také dovozem konzerv. Prispol měl u vybraných 
větších řezníků uskladněné maso. Vepři pro tento účel byli již 
za živa vytříděni a odděleně poraženi. Vybourané a vychla-
zené maso bylo nasoleno a skladováno při konstantní teplotě 
0 °C. Skladovací doba tohoto masa byla i 12 měsíců a poté 
bylo přidělováno řezníkům a uzenářům k dalšímu zpraco-
vání. Tuto činnost prováděl Prispol i po roce 1945 až do doby 
znárodnění. Prispol v letech 1945 až do skončení své činnosti 
v roce 1950 také uzavíral smlouvy se zemědělci o dodávkách 
smluvních vepřů za přidělená krmiva.

 Dlouhé období druhé světové války bylo pro náš masný 
obor a celé národní hospodářství velmi dramatické. Nutno 
však dodat, že již v prvních poválečných letech docházelo 
postupně k  zlepšenému zásobování obyvatelstva výrobky 
z masa. Také jakost masných výrobků se zvyšovala. Předvá-
lečné úrovně však nebylo dosaženo ani do současnosti.

 �

Farmářský domácí špek Vesnická klobása Krušnohorský salám

Pražská šunka Úvalský játrový sýr Dršťková polévka Rudolfovo utopenci

Kozomín 500, 277 45 Úžice

www.rsmasocz.cz

Métský salám

Naše výrobky získaly ocenění ČESKÁ CHUŤOVKA 2020
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Pivovar Prouzových v Lobči 
se podobá bájnému Fénixovi 

– díky vizi, odhodlanosti, 
píli a víře v sebe sama

Kdyby se našel ve 21. století odvážlivec nebo snad opo-
vážlivec, který by chtěl konkurovat našim legendárním 

pohádkářům, Boženě Němcové a  Karlu Jaromíru Erbeno-
vi, psal by o Lobči, obci se zhruba 150 obyvateli, možná tak-
to: za sedmero křižovatkami, sedmero železničními přejezdy 
a nespočtem dopravních tepen, vprostřed malebného Koko-
řínska se nachází klenot, který by jistě ani Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký tak snadno nenašli.

Uprostřed kdysi hvozdů, ve vsi se zámkem, Muzeem 
Eduarda Štorcha, malou hospodou a obecním úřadem leží 
pivovar, který se proměnil, nikoliv mávnutím kouzelného 
proutku, ale dřinou, která naplnila vizi, v  komplex, který 
zaujme odborníka i  laika. V době, která je někdy vnímána 
jako cynická, se objevuje objekt majitelů Pavla Prouzy a jeho 
manželky Jany Prouzové Myškové, který i skeptiky naplňuje 
radostí a povznáší ducha. Možná vzletný úvod, ale posta-
vený na realitě. Ze zbořeniště chátrajícího objektu se vyloupl 
objekt, který lahodí oku. Díky němu je možné se poučit, 
osvěžit a  také nadchnout, co lze dokázat vůlí, šikovností, 
úporností, to vše podpořené znalostmi, profesionalitou 
a nadšením, byť někdy promísené s únavou a odříkáním. 

Parostrojní pivovar Lobeč je již dnes klasickou ukázkou, 
jak se chovat k  odkazům našich předků. Téměř hamle-
tovská otázka, zdali ruinu nechat svému osudu a tím roz-
hodnout o pozvolném konci, nebo ji opravit, zná odpověď. 
Naštěstí lobečský pivovar je zachráněn. Dnes nabízí mož-
nost vidět výsledky mnohaleté obnovy, která potěší ducha. 
Jedná se o pivovar opět funkční. A tedy možnost ochutnat, 
co je mu vlastní, tedy v něm uvařená piva. Aby toho nebylo 
málo, původní funkce pivovaru se oproti minulosti rozšířila 

o restaurační, gastronomickou sekci, a ještě jedno novum. 
Možnost ubytování v apartmánech. Vtipné, úsměvné, potě-
šitelné.

Proč ale tolik oslavných a pochvalných slov hned na 
počátku? Nejlepší odpovědí jsou dvě fotografi e – ta z roku 
2005 a ta o deset nebo patnáct let novější.

Aby otázek nebylo málo, položme si možná tu nejdůleži-
tější: co je na zachráněném komplexu nejcennější? Jeho znovu-
objevená existence, zachovaná funkce, nové služby, které 
předchozí pivovar mít nemohl, protože na něj společnost 
nebyla připravena a nikdo je ještě nevymyslel, a především 
naplnění příležitosti oživit a mnohem lépe využít turistický 
potenciál oblasti, který zatím spíše dřímá, než by se pro-
bouzela? Nebo je to objekt, který nadchl odborníky z oblasti 
architektury, urbanisty, stavitele, památkáře, historiky, ale 
i pivovarníky?

Pokusme se najít odpovědi.
Když se Ing. arch. Pavel Prouza, Ph.D., 4. 4. 1977 

v Náchodě narodil, rozhodně mu sudičky do kolébky nevlo-
žily džbán s pivem. Nikdo v rodině neměl k pivu jiný vztah 
než ten klasický a nejrozšířenější. Patrně však našel od nich 
jiné pozdravy či vklady – houževnatost, vizionářství, a přede-
vším to, co budoucí architekt ke své profesi potřebuje – umě-
lecké sklony, lásku k technickým vědám i respekt k historii. 
A  o  mnoho let později i  něco, co v  kolébce předpovídáno 
nebývá – jeho alter ego, životní partnerku Ing. arch. Janu 
Prouzovou, která se na celém díle, jak opakovaně ing. Prouza 
zdůrazňuje, v dobrém i zlém, podílí. 

První konfrontace s pivem v rodině, která jej většinou 
konzumovala v neděli po obědě, kdy jej otci Pavel Prouza 

Parostrojní pivovar Lobeč nabízí nejen ochutnávku zajímavých piv, ale i prohlídku, stravovací a ubytovací služby a možnost 
konání společenských akcí  

přinesl z hospody, byla s olivětínským pivem, které se vařilo 
v Broumově. Ani další geny, tentokrát architektské, nezdědil 
po rodičích. Vystudoval stavební průmyslovku v Náchodě. 
Tam se vlastně poprvé setkal s památkářskou specializací, 
která se stala pro něj rozhodující. 

Po maturitě studoval v letech 1996–2005 Fakultu archi-
tektury ČVUT. Do promoce stihl i studium na respektované 
Fachhochschule Frankfurt v letech 2002–2003. Výsledkem 
jeho pobytu byla studie o urbanismu frankfurtské čtvrti Sach-
senhausen. V roce 2005 obhájil diplomní projekt Novostavba 
bytového domu v ulici Košická ve Vršovicích na pražské tech-
nice. Na Ústavu pro dějiny umění Filozofi cké fakulty Uni-
verzity Karlovy v roce 2008 nastoupil pětileté doktorandské 
studium, jehož vyvrcholením byla úspěšná obhajoba dizer-
tace, a  především kniha zpracovávající doposud opomí-
jené téma o  sociálním bydlení sudetských Němců v  Ústí 
nad Labem, která vyšla v roce 2018. Její poněkud zvláštní 
název „Vybudovali jsme…!: Německá sociálně-demokratická 
architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 
1918–1938“ nabídl neotřelý pohled na architekturu, o které 

se mnoho nepíše. O  tom, proč zvolil takové téma, Pavel 
Prouza v pořadu ČT Art mj. řekl: „Vždycky mě zajímal fenomén 
Sudet v  širokém slova smyslu. Vyrostl jsem na Náchodsku, 
respektive v Polici nad Metují, na hranici Sudet. Police nad 
Metují byla vždycky česká, ale já jsem se díval do té broumovské 
kotliny. Když jsem si před lety vybíral téma dizertace, přemýš-
leli jsme s profesorem Rostislavem Šváchou o mnohabytových 
domech, dnes bychom řekli o bytovkách, které – na rozdíl třeba 
od vil – stály mimo hlavní zájem historiků architektury. A byd-
lení sudetských Němců? To v podstatě zůstávalo opomenuto 
úplně, protože se ty stavby považovaly za architekturu trochu 
podřadnou.“1

A před ukončením doktorandských studii v roce 2007 
přichází pro něj i pro manželku životně důležité a zásadní 
rozhodnutí a kupují chátrající pivovar v Lobči.

Proč si vlastně Pavel Prouza s manželkou vybrali k rea-
lizaci své vize nebo snů právě lobečský pivovar? Reakce 
Pavla Prouzy: „Oslovil nás atmosférou technické památky 
v jedinečném venkovském i přírodním prostředí.“ A dodává 
poměrně úsečně: „A také proto, aby nám do toho nemohl 
nikdo kecat.“

Samostatnou a již dnes veřejně známou kapitolou lobeč-
ského pivovaru jsou ocenění, která Prouzovi za svůj projekt 
obdrželi. „Nejvíce si vážím toho, že jsme za pivovar v roce 2015 
převzali mimořádnou cenu Patrimonium pro futuro2 z rukou 
generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové. Víte, v takové kon-
kurenci jsme se toho skutečně nenadáli,“ připomíná radostnou 
událost. „Byl bych však nespravedlivý a falešně skromný, kdy-
bych opomenul i další ocenění. Radost máme z diplomu Opera 
Historica, který nám byl v roce 2019 udělen ve Španělském 

sále během slavnostního večera nazvaného Pocta české památ-
kové péči. Toto prestižní ocenění bylo uděleno jednotlivým 
památkám a významným osobnostem české památkové péče.“3

 Zmiňme, že Parostrojní pivovar Lobeč byl nominován 
Českou komorou architektů za Českou republiku na cenu 
Van de Rohe Award.4

Architekt Pavel Prouza architektonickou praxi vzhle-
dem k  rekonstrukci pivovaru již nedělá, je však nadále 
členem České komory architektů. Navíc je předsedou Archi-
tektonické komise CHKO Kokořínsko. Nabízí se tedy otázka, 
jak se dělí o své zkušenosti, ať již ty dobré, nebo ty druhé. 
Každoročně o tom přednáší, pokud mu to jeho nabitý pro-
gram umožní, i když jich bylo někdy až moc: „Víte, bylo jich 
tolik, že si je všechny nepamatuji. Ale každopádně se se zkuše-
nostmi, které jsme spolu s manželkou za dobu našeho projektu 
získali, dělím na několika akcích ročně.“ A má svůj oblíbený 
úhel, který nikdy neopomene sdělit veřejnosti? „Rád připo-
mínám, jak složité, a přitom potřebné je proměňovat brown-
fi eld tak, aby mohl sloužit i po opravách. Abychom dědictví 
předchůdců znovu zapojili do života,“ říká zamyšleně Pavel 
Prouza. 

Rekonstruovaný objekt v  Lobči je však především 
pivovar. Se svou mnohasetletou historií plnou vzestupů, pádů 
a málem zmaru. Bylo by proto chybou nezmínit to hlavní, co 
vedlo k jeho obnově. Totiž snaha vařit dobré pivo. 

Nabídka piv v  lobečském pivovaru představuje velmi 
širokou paletu svrchně a spodně kvašených piv. Tvoří zají-
mavou, chuťově velmi rozmanitou kolekci. Pavel Prouza je 
zastáncem tradičních piv, ale také inovátorem, který rád obje-
vuje nové, nebo hledá i piva, která se mohla vařit v minulosti.

Stálá produkce je doplňována o  další sezonně nebo 
příležitostně vařená piva, jako je maibock, stout nebo ležák 
Tománek, piva belgického stylu ať již trapistická čtrnáctka, 
nebo osmnáctka. A pivní dobrodružství představuje tajemně 
znějící pivo Gruit. Ano, to je pivo, pro něž byliny sbírá sám 
architekt Prouza a během prohlídek pivovaru je lze vidět, jak 
se suší na jeho půdě.

Už samotné čtení popisu piv je zajímavou, až dobro-
družnou četbou, která především milovníky speciálních, 
velmi zajímavých piv zaujme. Tradiční milovník ležáků možná 
ohrne nos nad některými novinkami, ale je stále rostoucí sku-
pina těch, kteří hledají zalíbení i v jiných pivech než těch vyrá-
běných ve větších nebo velkých pivovarech. Mnozí neodolají 
nabídce je ochutnat a třeba si i koupit „na cestu domů“ nebo 
jako dárek. Kdo by ještě před rokem znal piva, která dnes 

Zdroje rekonstrukce:

V posledních 13 letech jsme využili k obnově a oživení 
památky celkem 33 mil. Kč, z toho 58 % fi nančních pro-
středků byly vlastní zdroje, složené však také z úvěrů 
(20 %), které budeme splácet ještě víc než 10 let. 
V  posledních dvou letech začíná být provoz památky 
ziskový a bilance se konečně obrací k lepšímu. Rozsáhlý 
projekt obnovy kulturní památky by však nebylo možné 
realizovat bez přispění z veřejných zdrojů. Celkem jsme 
v  desítkách dílčích projektů na obnovu získali 42 %.
Z toho 22 % z evropských projektů (SZIF, MAS Vyhlídky), 
14 % z Ministerstva kultury (Program péče o vesnické 
památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny), 
dále 4,5 % ze Středočeského kraje (Středočeský fond kul-
tury a obnovy památek) a zhruba ještě 1,5 % z Minister-
stva životního prostředí (NZÚ).  Zdroj: www.lobec.cz

Pivovar v Lobči před rekonstrukcí (2010)  Foto: archiv P. Prouzy
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vaří v Lobči? Představují různé styly, mají nejen zajímavou 
chuť, ale i neotřelé názvy. V nabídce je kyseláč, lambic, Impe-
rial stout nebo Wild obsahující kokořínské bylinky a další 
jsou na čepu i v  lahvích. A sběratele nepochybně zaujmou 
i etikety, které samy o sobě jsou originální, zvou k ochutnání 
pivní speciality.

Bez přílišné pýchy se od majitele mnoha profesí také 
dovídáme, že lobečská piva přes krátkou dobu své znovuob-
jevené existence zaznamenala úspěchy i v pivních soutěžích. 
Je skutečností, že pivní soutěže jsou vynikající konfrontací 
s  jinými pivovary a pivy. Mnohdy hodně napoví o šancích, 
které pivo mezi jeho ctiteli může mít. 

Velkou radost má sládek Pavel Prouza, dnes již pivo-
varský odborník, z  ocenění, která piva z  jejich pivovaru 
doposud získala. Například na mezinárodní soutěži XXXVI. 
obdrželo ocenění Světlé výčepní pivo, na XXX. INTERNATI-
ONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS 2020 získal bronzovou 
pečeť Imperial Stout Lobeč, na Jarní ceně českých sládků 
na Zvíkově v roce 2019 IMPERIAL STOUT byl druhý a ve 
výčtu úspěchů by se dalo pokračovat. Všechny diplomy za 
piva i rekonstrukci jsou k vidění v restauraci pivovaru.

Jak vidí pivovarník Pavel Prouza pivo v budoucnosti? 
„Já nejsem pivař jako většina českých chlapů. Spíše je rád 
ochutnávám, ale především se zajímám o pivní styly. Nejen ty 
současné, ale i historické. A pochopitelně se jim věnuji při jejich 
tvorbě, možná přesněji, když je vaříme dnes, i když kopírovat je 
vlastně úplně nelze,“ říká a dodává s jasnou vizí: „Domnívám 
se ale, že pivo budoucnost určitě má, ať již se jedná o  jaký-
koliv pivní styl. Samozřejmě dobře uvařené a odpovídajícím 
způsobem nabídnuté jeho konzumentovi. I když budoucnost 

mají všechna piva. A také se mně líbí, že se lidé zajímají stále 
více o historická piva. Třeba vidíme rostoucí poptávku po pivu, 
jako je kyseláč, a nabízíme i piva bylinná. Snažíme se na to 
reagovat.“ S  určitou hrdostí na půdě pivovaru pak Pavel 
Prouza ukazuje několik svazků rostlin, které osobně posbíral 
v okolních lesích a na loukách. Právě s nimi počítá jako se 
zajímavými ingrediencemi do piv, která jsou, jak již zmíněno, 
v různých podobách již stálou součástí nabídky piv vařených 
v pivovaru.

K  tomu Pavel Prouza dodává: „Spontánně kvašená 
piva vlastně navazují na historii odkrývání toho, jaké české 
pivo mohlo být, jak snad mohlo chutnat. Třeba právě ve vazbě 
na historii, kterou povídám lidem při jejich prohlídkách pivo-
varu.“

Je zřejmé, že průvodcování je další profesí, kterou Pavel 
Prouza miluje. Dělá ji rád. Chápe ji jako možnost podělit se 
o historii vzniku pivovaru až po současnost. Profesi histo-
rika architektury nezapře. Mluví se znalostí mnoha oborů, 
věci vnímá jinak, než kdyby byl průvodcem někdo, kdo si své 
v Lobči nezažil, neprošel mnoha vývojovými sinusoidami. 
Co je asi na jeho přednesu, kromě často zřetelného zaujetí, 
a ne vždy skrytém nadšení patrné, je to, s jakou lehkostí pře-
chází z historických souvislostí k technikáliím, podpořeným 
znalostí architektury v  jejím širokém kontextu doplněné 
o relativně nově získané znalosti a vědomosti o pivovarství. 
O oboru, o kterém si jistě nikdy nemyslel, že by jej mohl živit. 
Že by představoval něco, čím by se mohl zabývat, co stu-
dovat, poznávat v praxi. Výhodou je, že prohlídka je zasa-
zena do konceptu architektury, jak se měnila v čase, i proto, 
že základní funkce pivovaru, tedy výroba piva, se nezměnila. 
Ale vše, co k ní náleželo a náleží, však ano. 

Prohlídka pivovaru má své kouzlo i v tom, jak průvodce 
Prouza ukazuje různé nástroje a popisuje jejich funkci. Je 
vidět, že by třeba i rád vidroval, tedy obracel slad lopatou, 
nebo stáčel pivo do historických lahví. Těch činností by 

Před fotografi í zaměstnanců pivovaru Lobeč s rodinami z roku 
1916 vysvětluje Pavel Prouza systém fungování pivovaru ve 
válečných létech. Vpravo historická lahvovačka.

Nabídka piv je v pivovarské restauraci bohatá na čepu i v led-
nicích a fotografi e za pultem je reminiscencí na bohatou minu-
lost lobečského pivovaru.

Půda pivovaru v Lobči, kde se konala výstava děl ze sym-
pozia. Foto: Galerie La Femmme

Pivovar se stal i místem malířského sympozia o pivu, 
ale nejen o něm: V červenci 2015 se v lobečském pivovaru 
konalo týdenní malířské sympozium, u jehož zrodu stály 
spolužačky Jana Prouzová (Myšková) a Monika Lipinová, 
dcera galeristy Miroslava Lipiny. Zúčastnili se jej Richard 
Augustin, Marie Ban, Jitka Kopejtková, Bohumil Eliáš, 
Tomáš Hřivnáč, Miroslav Jiránek, Viktorie Ban Jirán-
ková, Mona Lipi a Miroslav Pošvic. Kdo chtěl, zvolil volné 
téma, nebo se zaměřil na pivovar a pivo.

V  rámci sympozia se konala jednodenní výstava 
v prostorách pivovaru v přítomnosti kapely H-H Blues.

„Pivo jako námět se již v  galerii profilovalo. Měli 
jsme sympozium v Plzeňském Prazdroji. Srovnání gigan-
tického pivovaru se znovuzačínajícím pivovarem nabídla 
zajímavou tvůrčí konfrontaci,“ uvedl při zahájení výstavy 
Miroslav Lipina.

bylo jistě mnohem víc. Ale mnohé zůstane již jen ukázkou, 
protože moderní pivovarské technologie v  lobečském 
pivovaru vládnou, byť jsou řízeny lidskou vůlí, znalostmi 
a vědomostmi. Bez nich by stroje kvalitní pivo nikdy neuvařily. 
Nelze se proto divit, že prohlídka technologií pivovaru včetně 
zasvěceného vysvětlení výroby piva je pro mnohé poučná 
a rozhodně nenudí. 

Jak sám říká, jeho prohlídky doznaly po letech provo-
zování proměny. „Dnes jim hned na začátku povídám: jsem 
majitelem pivovaru, který jej vybudoval, možná přesněji, stále 
buduje. Jsem architekt, historik, vařím pivo, vymýšlím, co dál. 
Ale také sekám trávu a  jsem v  areálu uklízečkou,“ dodává 
s jemným pousmáním Pavel Prouza. A nikdy nezapomene 
dodat, jak bylo už několikrát zmíněno, není sám. Vždy u toho 
byla a je jeho manželka.

Ale Prouzovou výhodou je, že se stal postupně mužem 
mnoha profesí, možná i  řemesel. A  k  pivu si vybudoval 
vztah, který však u něj nevznikl automaticky. Spíš logicky, 
jako výsledek proměny pivovaru. „Dnes pivo vnímám jinak 
než před lety. Jednak jsem se o  něm mnohem více dověděl 
a snad i vím. Navíc je to nápoj, který má v sobě velký poten-
ciál. Proto jej nevnímám jen jako tradiční nápoj, ale snažím 
se jej pochopit pro mne z velmi důležitého uhlu, z historického 

hlediska. Představit si, jaké pivo pili staří Češi. Proto v něm 
najdete zmíněné bylinky, které sám sbírám. Představují pro 
mě příležitost experimentovat. Zkoumat, jak může být pivo 
jiné. Jistě, český ležák je základ. Ale svrchně kvašená piva 
umožňují experimenty a  příležitost nabídnout piva, která 
běžný konzument nezná, nebo doposud sotva ochutnal.“ 

Prostě doktor Prouza u  sebe historika nebo člověka 
s velkým „tahem a vazbou na historii“ nezapře. „Na prohlíd-
kách říkám lidem, že dřív byla nuda v pivech. Jako malý kluk 
jsem se džbánkem na pivo pro tátu chodil. A ochutnával. Bylo 
to jen světlé pivo, olivětínská desítka a dvanáctka. A černé pivo 
jsem znal jen z pohádek. Nikdy jsem jej neviděl, nebo dokonce 
neochutnal na živo. Až později jsem se dověděl, že jej vaří 
v Praze U Fleků. Ale já ho dlouho neznal.“ A s úsměvem na 
tváři dodává: „Ale dnes je to fajn, taková rozmanitost v pivech, 
to se mně velice líbí.  Lidi, kteří k nám přijedou a někdy je s tro-
chou nadsázky učíme pít jiná než dlouhodobě známá piva. Ale 
i to je součástí našeho projektu pivovaru v Lobči.“

A význam široké nabídky piv by nebyl kompletní, kdyby 
nebylo k pivu co zakousnout. K pivu patří i zajímavá gast-
ronomie. „Po jídle je chuť si dát pivo, po pivu je chuť si něco 
zakousnout,“ komentuje s mírným úsměvem gastronomické 
kolečko architekt Prouza. 

Datum založení pivovaru neznáme. Došlo k  němu 
zřejmě někdy v polovině 16. století, ale ještě nedávno se tra-
dovalo, že je pivovar o sto let mladší. Díky historikům však 
dnes můžeme předpokládat, že zakladatelem pivovaru byl 
rod pánů z Lobče.

První nalezená písemná zmínka o  pivovaru je ze 
7. dubna 1586, když ho Jindřich Lobečský z Lobče prodává 
své sestřenici Bohunce Kelblové z Geyzinku. 

V dobách třicetileté války se konfi skací po uprchlém 
činovníkovi stavovského povstání Václavovi st. Berkovi 
z  Dubé pivovar dostal do majetku císařského generála 
Albrechta z Valdštejna.

Po Valdštejnově vraždě v Chebu roku 1634 se lobečský 
majetek jako odměna oklikou dostává další konfi skací do 
rukou pomocníka jeho vrahů, podplukovníka císařských dra-
gounů irského původu Roberta Geraldina, který se na Lobči 
usadil v roce 1638.

Jako vyženěný a následně zděděný majetek se v roce 
1765 dostal náš pivovar do rukou císařského rady, hraběte 
Filipa Clary-Aldringena a zůstal v rodině po čtyři deseti-
letí. Následně se tu vystřídali spekulanti, ale po roce 1807 
zakoupila pivovar česká větev hrabat Kouniců. V roce 1828 
za sládkování Antonína Mayera koupili pivovar s lobečským 
statkem pražský měšťan a zbohatlý sládek František Vaňka 
s  manželkou Terezií. Vaňkovi dědici prodali v  roce 1878 
pivovar manželům Mündlovým, kteří ho pak roku 1882 pro-
najali sládkovi Bohuslavu Kellerovi.

Pivovar a velkostatek koupil v roce 1891 JUDr. Rudolf 
Cicvárek, právník a poslanec zemského sněmu, který inves-
toval značné jmění do přestavby a modernizace pivovaru na 
parostrojní provoz s varnou na 60 hl piva a roční produkcí 
10 tisíc hl. Areál byl přebudován do současné podoby podle 
projektu proslulého pivovarského inženýra Josefa Rosen-
berga.

Investicí zadlužený majitel oddělil pivovar od vel-
kostatku a  vložil ho nejprve do správy a  roku 1904 do 
majetku společnosti Parostrojní pivovar v Lobči. Z počá-
tečního chaosu, střídání sládků a poklesu produkce vyvedl 
pivovar až dobrý sládek Josef Tománek.

První světová válka znamenala strmý propad výroby. 
Nedostatek surovin a růst cen stlačil v letech 1917–1918 
výrobu na pouhou desetinu.

Ani v poválečném období se mu již nepodařilo úspěch 
zopakovat a jeho odchodem v roce 1921 nastalo období pro-
dělků, až musel být provoz v roce 1925 přerušen a společníci 
hledali kupce.

Společníci prodali v roce 1927 pivovar vlastní konku-
renci a Společenský pivovar v Podkováni si novou fi liálkou 
v Lobči zajistil dominantní pozici v kraji. Do čela podniku 
Podkováňští dosadili sládka Františka Klímu, který se stal 
na dlouho sládkem posledním.

Zakonzervovaný pivovar byl jako součást Podkováň-
ského pivovaru v roce 1948 znárodněn a v rámci n. p. Seve-
ročeské pivovary o rok později zrušen. V roce 1956 byl areál 
svěřen Libereckému obchodu ovocem a  zeleninou a poté 
zemědělcům ze Státního statku Vysoká, kteří zde provozo-
vali traktorovou stanici a do 80. let pak dílnu, sklady a byty. 
Areál postupně zchátral do havarijního stavu a ke konci tisí-
ciletí se stal smutnou opuštěnou ruinou hyzdící střed obce. 
Ani polistopadoví vlastníci mu nepomohli, naopak ho roze-
bíráním na cihly a dřevo nevratně poškodili.

Bývalého pivovaru si v květnu 2007 všimli architekti 
Jana a  Pavel Prouzovi. Oslovil je atmosférou technické 
památky v  jedinečném venkovském i přírodním prostředí. 
Architekti se stali vlastníky pivovaru a  zahájili náročný 
proces vedoucí k  jeho záchraně. V  roce 2009 mohly být 
započaty stavební práce, které přes četná úskalí probíhají 
kontinuálně dodnes. Stát mezitím prohlásil areál kulturní 
památkou a zpřístupnil i účast veřejných zdrojů.

Na stavební záchranu mohlo v roce 2015 navázat oži-
vení značky lobečského piva s úctyhodnou tradicí. Obnovený 
pivovar s varnou o výstavu 10 hl, provozovaný se společníky, 
dnes ročně produkuje kolem 1 tis. hl řemeslného piva origi-
nálních receptur z lokálních surovin. 

Dnes je areál technické památky Parostrojního pivo-
varu v Lobči vyhledávanou turistickou atraktivitou Koko-
řínska, Máchova kraje i celého regionu. 

  Zdroj: www.lobec.cz

Některé historické milníky pivovaru v Lobči
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Na otázku, která období během postupné obnovy 
pivovaru patří k nejsložitějším, Pavel Prouza s vážnou tváří 
poznamenává: „Samozřejmě začátky a  potom loňský rok, 
resp. koronavirus,“ říká poněkud zasmušile. „Ale asi přece 
jen nejsložitější pro mě bylo období, kdy jsme snad pět nebo 
šest let pivovar opravovali, a ještě nebylo vůbec jisté, že inves-
tice zahrnující čas, peníze, energie, emoce a mnohé další při-
nesou zasloužené ovoce. Nebylo jasné, že projekt bude úspěšný 
a budeme v černých číslech,“ dodává a pokračuje: „V roce 2019 
jsem si řekl: projekt je atraktivní a žije, lidé chodí na prohlídky, 
pivovar se etabloval v turistických trasách a v mysli lidí natolik, 
že jeho budoucnost je jistá. A potom přišel zmíněný korona-
virus, a vše nebo spíš mnohé se změnilo. A jako bychom znovu 
začínali. Asi budeme muset více investovat do marketingu, do 
reklamy.“

Pavel Prouza zamyšleně vypráví dál. „S tím, jak se dnes 
situace vyvíjí, moc spokojení nejsme. V roce 2019 byla obsa-
zenost mnohem lepší a přes složitou situaci i  loni byla lepší 
než letošních padesát procent,“ komentuje situaci mj. pro-
vozovatel mini hotelu. „Lidé sem nejedou jako dřív. Pokud 
do Lobče zavítají, znamená to pro nás nutnost jim nabídnout 
nejen pivo, gastronomii a třeba i ubytování. Ale i  informace 
o našem projektu. Tedy prohlídku pivovaru. V tom vidím pro 
nás velkou příležitost o nás komunikovat. Zajímavě, věcně, ale 
třeba i s trochou emocí. I tím, že za vším jsme s manželkou. 
A především – náš pivovar má svůj příběh. To by mělo marke-
tingové sdělení hodně podpořit.“

Historické souvislosti lobečského pivovaru v  před-
nesu Pavla Prouzy mají i  jeden zajímavý aspekt. Prouza si 
málokdy stěžuje, i když byrokracie mu jistě dala mnohdy 
za vyučenou. Uslyšíme-li v  jeho hlase náznak rozladění 
až zloby, možná spíše sarkasmus, je to ve chvíli, kdy při-
pomíná, že pivovaru v  mnohém „pomohli“ nejen ti, co 
rozhodli před desítkami let o tom, že se tam pivo vařit pře-

stane, a další, kteří jej degradovali na skladiště. Ale i ti, kteří 
pivovar postupně, nekontrolovaně rozebírali, a mnohé se 
nenávratně ztratilo. Pavlu Prouzovi nejde jen o  rozkra-
dený materiál, ale i stavby, které k pivovaru funkčně patřily 
a z pohledu historika dodávaly stavbě mnohé souvislosti. 
Naštěstí, ale o tom již byla zmínka, devastace skončila. Asi 
ne vždy a všude za pět minut dvanáct, ale přece jen se mnohé 
podařilo zachránit. Úsměv u účastníků exkurze vyvolává 
ve vitríně zachráněných památek třeba na smetišti zachrá-
něná část fajfky, Prouzovo zamilované torzo. To snad neza-
pomene nikdy zdůraznit. A ještě něco – účastníci prohlídek 
by se měli připravit na to, že se jich průvodce bude ptát na 
jejich názor, postřehy. Ani ne proto, aby udržel pozornost 
přítomných, ale aby se podělil o zajímavosti i  souvislosti 
zároveň…

Jana Prouzová Myšková se narodila v  roce 1977 
v Praze. Po studiu architektury na ČVUT působí od roku 
2003 na volné noze. V rámci spolupráce s několika ate-
liéry, např. s ateliéry Masák & Partner se podílela na pro-
jektech Obytný soubor Kodaňská, Bytový dům Palmovka, 
Artychok, na projektech Interiér Restaurace, Bistra a Café 
v Danube House. Zabývá se výzkumem estetických prvků 
krajinného rázu, pedagogickou a pořadatelskou činností 
v oboru.

Spolu s manželem Pavlem Prouzou v  roce 2007 se 
podílí na rekonstrukci chátrajícího pivovaru v Lobči u Měl-
níka.

Zdroj: https://prazdnedomy.cz/domy/majitele/
detail/5217

Manželé Jana a Pavel Prouzovi, strůjci znovuzrození pivovaru 
v Lobči  Foto: archiv P. Prouzy

Aby se lobečský pivovar trvale dostal „do černých 
čísel“, musí mít kromě mnoha architektonických, gastro-
nomických, turistických a pivních atraktivit i  to, co o jeho 
úspěchu možná stejnou měrou rozhoduje. Je to marketin-
gová podpora. Co tedy Pavel Prouza k tomu říká? „Popravdě, 
asi v tomto směru máme mnohé co dělat. Mnohému jsme se 
naučili, řadu zákonitostí jsme pochopili, ale zdaleka s  tím 
nejsem spokojen.“ A pokračuje: „Pro Pražáky jsme možná až 
moc blízko, abychom nabídli nejen prohlídku či gastronomii, 
ale i ubytování. Mnohem častěji proto cílíme na lidi ze vzdá-
lenějších míst. Jezdí k nám rodiny s dětmi z Ostravska, z Brna 
a samozřejmě, objevují se i cizinci. Tedy základ vidíme v mimo-
pražských návštěvnících.“

V posledních letech se nabídka služeb v pivovaru dále 
rozšířila. Nabízí místo pro konání společenských i odbor-
ných akcí. A od roku 2019 také možnost ubytování, jak již 
bylo zmíněno, ve čtyřech apartmánech. Mají svá jména. 

Jak jinak než po věhlasných místních sládcích. Vtipné, 
úsměvné, potěšitelné. Každý má svůj osobitý, nezaměni-
telný styl. A nejen prostředek ke spánku, ale i důvod a příle-
žitost prodloužit si pobyt v pivovaře a současně mít možnost 
pobýt v  krásném prostředí obklopující pivovar. „Máme 
dobré zkušenosti využívat ubytovací portál booking.com. Ví 
tak o nás mnohem více lidí od nás i ze zahraničí. Měli jsme 
hosty ze Slovenska, Polska, Ruska, Německo je silné, ale třeba 
i z Norska.“ Co považuje Pavel Prouza za pozitivní, je i fakt, 
že na portálu tripadvisor.com mají recenze5. „Víte, nastavují 
cenné zrcadlo, a myslím, že se dle jejich názoru hodně návštěv-
níků řídí. Vedle komentářů z Evropy jsme zaznamenali i třeba 
ohlasy z Číny a jiných mimoevropských destinací.“ 

Celý projekt by nikdy nevznikl, jak opakovaně tvrdí 
ing. Prouza, bez pochopení, a hlavně přičinění jeho man-
želky. A lze již dnes vidět něco, jako je nástup dynastie Prou-
zových do pivovarství jako nové garnitury? „Na to je těžké 
odpovědět, je to stále dost předčasné. Faktem je, že 13letá 
dcera by chtěla být po rodičích architektkou. Ale k pivovaru si 
nachází blízký vztah náš 11letý syn, tam bych možná pivovar-
skou budoucnost viděl. A u pětiletého syna zatím vítězí auta. 
Ale víme jistě, že rozhodování o své budoucnosti bude v jejich 
rukou,“ říká přesvědčivě a  s  úsměvem jejich otec Pavel 
Prouza. 

A má Pavel Prouza nějaké životní krédo, které by jej 
co nejlépe charakterizovalo? Říká: „Nemám krédo. Ale 
tvrdím, protože jsem si musel všechno odpracovat, že vlastní 
píle vede k úspěchu, ať to třeba nezní hezky a někomu málo 
pokorně.“ A  stručně a  věcně dodává. „Je třeba si vážit 
práce.“

Bájný Fénix asi kdysi vzlétl z popela. Parostrojní pivovar 
v Lobči je mu v lecčem podobný, ale především je skutečností. 
Také se zrodil z  rozvalin, kdy mu snad nikdo, s  výjimkou 
Prouzových, nedával šanci. Chátrající areál zkrásněl, a pře-
devším ožil. A máme štěstí v tom, že jej můžeme vidět nikoliv 
jako muzeum, to by bylo málo. Vidíme jej jako živý a stále 
se rozvíjející organismus. A to je dobrá zpráva pro nás i pro 
generace, které přijdou po nás.

Není-li uvedeno jinak foto: PORT/jv
Josef Vacl

Použitá literatura

1.  V čem je ústí architektonicky zajímavé. https://art.ceskate-
levize.cz/360/v-cem-je-usti-architektonicky-zajimave-
-tm4Y2 

2.  Pivovar v Lobči získal prestižní cenu Patrimonium pro futuro.
Zdroj: https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/pivovar
-v-lobci-ziskal-prestizni-cenu-patrimonium-pro-
-futuro-20150924.html  

3.  Cena Opera Historica Středočeského kraje 2019 pro 
pivovar v Lobči https://www.npu.cz/uop/stredni-cechy/
tz/TZ%20-%20Cena%20opera%20historica%20Stredo-
ceskeho%20kraje.pdf 

4.  5 staveb ve fi nále Mies van der Rohe Award-2017 https://
ceskacenazaarchitekturu.cz/aktuality/5-staveb-ve-fi nale-
-mies-van-der-rohe-award-2017 

5.  Craft Brewery Lobec rripadvusir.com https://www.
tripadvisor.com/Attraction_Review-g11798940-
d10427894-Reviews-Lobec_Craft_Brewery-Lobec_Cen-
tral_Bohemian_Region_Bohemia.html 

�

Pavel Prouza začíná exkurzi s krásnou kulisou opraveného 
pivovaru v Lobči větou, že je vítá nejen jako majitel, ale i ten, 
který seká trávu a je i uklízečkou (někdy...)

Teploměr měl pro moderní pivovarství zásadní význam. Ten, 
který ukazuje Pavel Prouza, kdysi v pivovaru sloužil a je dodnes 
funkční.
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Svijany – Pivovar Svijany se letos v létě rozhodl překva-
pit své fanoušky několika novinkami. Exkluzivním su-

dovým pivem Šlik, které nese jméno jednoho z  prvních 
majitelů svijanského zámku a přilehlého pivovaru Jáchy-
ma Ondřeje Šlika, novými designovými půllitry, ze kterých 
si budou moci pivo vychutnat hosté ve vybraných svijan-
ských restauracích, dále novými etiketami lahvových piv, 
jež jsou grafi cky čistší a  přehlednější, a  nakonec pivovar 
představí další míchaný nápoj z nealkoholického piva, jež 
vzniklo spojením nealkoholického piva Svijanský Vozka 
a přírodní limonády z exotického citrusu yuzu a bergamo-
tu.

Prémiové pivo Šlik 

Nové prémiové pivo 
nese jméno jednoho z prv-
ních majitelů svijanského 
zámku a  přilehlého pivo-
varu Jáchyma Ondřeje 
Šlika, jenž byl významným 
protestantským vůdcem 
a prvním z 27 českých pánů, které po prohrané bitvě na Bílé 
hoře 21. června 1621 – tedy na den přesně před čtyřmi sty lety 
– kat Mydlář popravil na Staroměstském náměstí v Praze. 
Dodnes jej tam připomíná jeden z křížů v dláždění. „Obrátili 
jsme se do historie, jak si ostatně jeden z nejstarších stále pro-
vozovaných pivovarů v českých zemích zaslouží. A koho jiného 
jsme si mohli zvolit za patrona našeho nového ryze českého 
ležáku než významného českého šlechtice a  bývalého maji-
tele svijanského panství, který za svého života svijanské pivo 
pil a radoval se z něj,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman 
Havlík. 

„Našemu nejnovějšímu prémiovému pivu jméno šlechtice 
skvěle padne, protože to je pivo navýsost ušlechtilé. Vyrábí se 
z toho nejlepšího, co tato země dává, vaří se tradičním dvou-
rmutovým způsobem, kvasí v  otevřených kádích na spilce 
a  potom patřičně dlouhou dobu zraje v  našich ležáckých 

sklepích,“ představuje novinku svijanský sládek Petr Menšík. 
„Stejně jako za všemi ostatními sedmnácti svijanskými pivy 
tak i za novým Šlikem stojí poctivé řemeslo, nikoli průmyslová 
výroba v cylindrokónických tancích.“ 

Šlik je jedenáctistupňový plnosladový světlý ležák 
zlatavé barvy. Charakterizuje jej vyvážený poměr řemesl-
ných sladů a  tradičních odrůd českého chmele s důrazem 
na poloraný žatecký červeňák, voda z hlubin Českého ráje 
a řemeslný výrobní postup. „Využili jsme všechny naše zku-
šenosti a řemeslnou zručnost, abychom tradiční český ležák 
vyladili do podoby skutečného klenotu,“ zdůraznil Petr Men-
šík. 

Jako prémiové pivo Šlik bude určen výhradně pro 
gastroprovozy. „Prvotřídní pivo vyžaduje prvotřídní péči 
a servis, proto budeme nové pivo dodávat jen do restaurací, 
u  nichž budeme mít jistotu, že jej zákazníkům zvládnou 
podávat v nejvyšší kvalitě,“ dodal Roman Havlík. „Nové pivo 
vnímáme i  jako podporu české gastronomii. Věříme, že by 
tento exkluzivní produkt mohl přitáhnout zákazníky zpět do 
restaurací a pomoci tak po velmi obtížném roce i jejich pro-
vozovatelům.“ 

Nové designové svijanské půllitry  

Nové designové svi-
janské půllitry začnou 
v  restauracích postupně 
nahrazovat dosavadní stan-
dardní sklo. Silnostěnné 
půllitry s reliéfním nápisem 
Svijany, uchem ve tvaru svi-
janské pavézy s letopočtem 
založení pivovaru 1564 
a prolisy ve spodní části se 
ideálně hodí na ležáky. Půl-
litry byly vyrobeny průmy-
slovou metodou lisováním 
sodnodraselného skla, 

Léto v Pivovaru Svijany 
se nese ve znamení změn 

j

j

Nový ležák Šlik v novém 
svijanském půllitru 

Tisková konference na Zámku Svijany
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takže vykazují mimořádnou mechanickou odolnost při po-
užití v běžném provozu profesionální gastronomie.

 „Pivovar Svijany je jedním z nejstarších stále provozo-
vaných pivovarů v českých zemích, a proto jsme si ve výrobních 
postupech i balení piva vždy velmi zakládali na historické kon-
tinuitě. V tomto případě jsme však vykročili na zcela novou 
půdu, protože Svijany dosud žádné vlastní pivní sklo neměly,“ 
vysvětluje ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. 

O spolupráci při návrhu půllitru, který by podtrhl řeme-
slný charakter svijanského piva a odkázal k několik staletí 
dlouhé historii pivovaru, ve Svijanech požádali produktového 
designéra Michala Pražského, který se mimo jiné zabývá také 
sklářskou tvorbou. Při navrhování sklenice se podle svých 
slov inspiroval historickým odkazem pivovaru a jako hlavní 
symbol vybral motiv krejzlíku – speciálního límce, který byl 
ikonickou součástí oděvu tehdejší šlechty. Stylizovaný tvar 
tohoto límce aplikoval na tělo sklenice, kde tvoří výrazný 
plastický reliéf. „Jeho návrh se nám zalíbil na první pohled. 
Finální vzhled jsme pak ladili spolu s ním, aby byl půllitr nejen 
krásný, ale i praktický a pivo z něj chutnalo co nejlépe,“ říká 
svijanský sládek Petr Menšík. 

A výsledek? „Ucho se siluetou tradiční svijanské pavézy 
a datem založení pivovaru se drží tak příjemně, že se člověku 
skoro ani nechce půllitr odložit. Díky reliéfu v něm načepované 
pivo také skvěle vypadá. A co je rovněž důležité, manipulace 
s těmito půllitry je pro výčepní i číšníky pohodlná, jsou stabilní 
a dobře se myjí,“ pochvaluje si Petr Menšík. „Vlastní svijanské 
sklo byl můj dlouholetý sen a nemohl jsem se dočkat, až si do 
něj budu moci natočit některé z našich piv. A je to krásný pocit. 
Věřím, že to naši zákazníci a fanoušci ocení, a hlavně jim přeju, 
aby se jim z nich ,Svijany‘ opravdu dobře pily.“   

Nové etikety lahvového piva 

Další  změnu přináší 
Pivovar Svijany v podobě nových 
etiket lahvového piva a nového 
vzhledu plechovek z dílny gra-
fika Jakuba Růžičky. Přehled-
nější a  graficky čistší etikety 
budou dosavadní etikety nahra-
zovat postupně. Jako první se 
výměny dočká Svijanský Máz. 
Stejně tak budou postupně 
nahrazovány novými obaly oblí-
bená nepasterovaná svijanská 
piva v plechovkách. 

„I  když ve Svijanech nade-
vše dbáme na tradici, v tomto pří-
padě jsme se od odborníků nechali 
přesvědčit k  menší změně. Sou-
časné etikety jsou již přece jen 
staršího data a  design pivních 
lahví ve světě i  u  nás se mezitím 
posunul dál. Kromě toho jsme 
chtěli i obalem vyjádřit, že Svijany 
nejsou běžné průmyslové pivo, ale 

že jsou výsledkem poctivé řemeslné pivovarské práce. Věřím, že se 
to povedlo a výsledek naše fanoušky a milovníky svijanského piva 
příjemně překvapí,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. 

„Mým úkolem bylo vytvořit nový, osobitý design při respek-
tování stávajícího logotypu a obalem zdůraznit, že Svijany jsou 
jiné než ostatní piva. Cílem byly etikety výraznější, přehled-
nější a v neposlední řadě také s čitelnějšími údaji o pivu,“ řekl 
autor vítězného návrhu etiket Jakub Růžička. „Při návrhu 
jsem se inspiroval stylem etiket drahých vín a destilátů, protože 
jsem chtěl svijanské etikety znatelně odlišit od běžných pivních 
obalů, které bývají velmi často poskládané ze solitérních a na 
sebe nenavazujících prvků.“  

Spolu se stratégem Martinem Komárkem designér pro-
vázal celou plochu obalu do jediné geometrické kompozice. 
Díky osobité a dobře čitelné geometrii, která přímo navazuje na 
logotyp a akcentuje rozpoznávání značky, je nový design obalů 
zajímavější a lze jej snadno rozpoznat i z velké vzdálenosti. 

„Líbí se mi, že nový design Pivovaru Svijany stále odka-
zuje na tradici pivovaru, ale zároveň je také moderní a výrazný. 
Mezi ostatními pivy na regálu se bude skvěle vyjímat, což si 
naše řemeslné pivo bezesporu zaslouží,“ komentoval nové 
obaly svijanský sládek Petr Menšík.    

Nový nápoj z nealkoholického piva –  
s exotickou chutí yuzu 

Svijanský Vozka Yuzu a bergamot je výsledkem spojení 
nealkoholického piva Svijanský Vozka a přírodní limonády 

Designer Michal Pražský představuje nový půllitr.

Pivní sklenice mají od nepaměti specifi cký tvar a od doby pozd-
ního baroka je pro ně typické ucho. Ze sklenic o objemu půl litru, 
tedy půllitrů, se v českých zemích pije pivo zhruba od druhé 
poloviny devatenáctého století, kdy byl v tehdejším Rakousku-
-Uhersku zaveden současný systém měrných jednotek. Do roku 
1989 býval typický univerzální silnostěnný půllitr válcového 
tvaru z čirého skla s uchem a svislým žebrováním, ale v devade-
sátých letech opět ožila tradice individuálních pivních sklenic, 
které jsou pro každý významnější pivovar charakteristické 
a odlišují se tvarem a celkovým designem. Nový svijanský půl-
litr se odlišuje reliéfním nápisem Svijany, uchem ve tvaru svi-
janské pavézy s letopočtem založení pivovaru 1564 a prolisy ve 
spodní části, které zdůrazňují barvu piva. Zajímavý je motiv 
krejzlíku, který designér Michal Pražský aplikoval na tělo skle-
nice, kde tvoří výrazný plastický reliéf.

z exotického citrusu yuzu, oblíbeného zejména v Japonsku. 
Díky přirozenému obsahu oxidu uhličitého nabízí rychlé 
osvěžení třeba při sportu nebo pří jízdě vozem, stejně jako 
jeho o dva roky starší sourozenec – velmi oblíbený Vozka 
s obsahem šťávy z černého rybízu a limetky. V točené podobě 
je novinka k dostání ve vybraných restauracích, v plechov-
kách bude dostupná mimo jiné na e-shopu pivovaru a během 
léta i v běžné maloobchodní síti.  

„Naším cílem je nadále vycházet vstříc stále vyšší 
poptávce jak po nealkoholických alternativách vhodných při 
sportu nebo v silničním provozu, tak i po přírodních nápojích 
bez použití chemie,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman 
Havlík. „I v případě obou našich míchaných nápojů – Svijan-
ského Vozky Černý rybíz a limetka a Svijanského Vozky Yuzu 
a bergamot – si proto zakládáme na klasickém postupu výroby 
bez pomoci úsporných moderních technologií a  jakýchkoli 
enzymů, čiřidel či dalších pomocných látek.“

 „Druhá zajímavá ochucená varianta našeho nealkoho-
lického piva Svijanský Vozka neobsahuje nic jiného než neal-
koholické pivo a přírodní šťávu z yuzu, jediným konzervantem 
je v něm přírodní kyselina citronová,“ dodává svijanský sládek 
Petr Menšík. „Správně vychlazená představuje ideální alter-
nativu pro sportovce a  lidi s  aktivním způsobem života. Je 
možné ji konzumovat i při práci vyžadující pozornost nebo sou-
běžně s antibiotiky a dalšími léčivy, která nelze kombinovat 
s alkoholem. A skvěle poslouží samozřejmě také řidičům.“   

Yuzu pochází původně pravděpodobně z  Tibetu, ale 
stálé místo má především v  japonské a  korejské kuchyni. 
Jeho kůra i poměrně suchá dužina, která není příliš vhodná 
pro přímou konzumaci a chutí se blíží grapefruitu, se po-
užívá k aromatizaci jídel a nápojů. Stejně jako ostatní citrusy 
je yuzu zdrojem vitaminu C, i když ho obsahuje méně než 
černý rybíz, a  také řady dalších zdraví prospěšných látek. 
Bergamot je velmi aromatický citrus barvou podobný cit-
ronu, jeho silice jsou základem chutě a vůně čaje Earl Grey. 
Většina jeho světové produkce pochází z jižní Itálie.     

Svijanský Vozka Yuzu a bergamot v atraktivních žlutých 
plechovkách bude ve vybrané maloobchodní síti a také na 

čerpacích stanicích v prodeji za doporučenou maloobchodní 
cenu 22,90 Kč. 

Nealkoholický Vozka 
je na trhu už 16 let  

Nealkoholické pivo obsahuje celou 
řadu nutričně zajímavých látek: vedle 
vitaminů především řady B jsou to mine-
rální látky a  také polyfenoly s  nezane-
dbatelnými antioxidační účinky. Jeho 
obliba u českých spotřebitelů se v posled-
ních několika letech významně zvyšuje. 
Loni se sice jeho spotřeba v  důsledku 
pandemie meziročně snížila, stále však 
nealkoholické pivo tvořilo téměř tři pro-
centa celkového výstavu českých pivo-
varů.     

Svijanské nealkoholické pivo – Svi-
janský Vozka – je na trhu již od roku 2005. 
Vyrábí se tradičním postupem výroby 
nealkoholického piva („pita“), při němž je 
technologicky zamezeno vzniku alkoholu. 
„Výroba probíhá tak, že se uvaří slabší mla-

dina a při varním postupu je upraveno rmutování, aby vzniklo 
méně zkvasitelných cukrů. Pak se přeskočí fáze hlavního kvašení 
a málo zakvašené pivo se plní rovnou do ležáckých tanků, kde 
by mělo co nejdéle pomalu prokvášet. Pravidelně se měří obsah 
alkoholu. Jakmile se začne blížit horní povolené hranici půl pro-
centa, je nutné je rychle zfi ltrovat, aby se úplně zastavilo kvašení 
a přestal vznikat alkohol,“ přiblížil již dříve technologii výroby 
nealkoholického svijanského piva sládek Petr Menšík. Loni 
Svijany dodaly na trh téměř čtyři tisíce hektolitrů Svijanského 
Vozky a 1,5 tisíce hektolitrů Svijanského Vozky Černý rybíz 
a limetka. 

PIVOVAR SVIJANY, a. s.
  �

Svijanský 
Vozka Yuzu 
v plechovkách 

Vizualizace kompletního portfolia lahví a plechovek
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akademiekvality.cz

Nakupte 3 produkty s logem Klasa, Regionální potravina nebo Bio, 

Nakupujte kvalitu s chutí!

Vyhrajte
léto na grilu

Klasa_Soutez_Grill_POTRAVINARSKA_REVUE_180x260.indd   1 29.07.2021   15:34

Soutěž 
„Vyhrajte léto 
na grilu“ běží 

v plném proudu
„Vyhrajte léto na grilu“ – to je název letní spotře-

bitelské soutěže, která odstartovala v  pondělí
12. července. Podmínkou účasti v soutěži, kterou organizu-
je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), je jednorá-
zový nákup alespoň tří potravin s logy kvality (Klasa, Regi-
onální potravina, Bio „zebra“ a EU „Bio list“) a registrace 
na webu Akademiekvality.cz. Soutěžit se bude do neděle 
12. září. 

Podpora kvalitních potravin a výrobců, kteří svou práci 
dělají poctivě. To je hlavní motivace realizace velké letní 
spotřebitelské soutěže „Vyhrajte léto na grilu“ organizo-
vané Státním zemědělským intervenčním fondem. Snahou 
je upozornit na potraviny, které převyšují běžné standardy. 
Za své jedinečné kvality získaly prestižní ocenění v podobě 
značek kvality a tato loga najdou spotřebitelé na jejich oba-
lech. Jedná se o Klasu, Regionální potravinu, Bio „zebru“ 
a EU „Bio list“.

„Nároky na udělení loga kvality potravin jsou opravdu 
vysoké. Jakmile je nějaký produkt takto oceněn, je to sice 
prestiž, ale zároveň závazek. Značky kvality, jakými jsou právě 
Klasa, Regionální potravina, Bio ‚zebra‘ a EU ‚Bio list‘, nejsou 
napořád. A právě proto, že zákazníci mají u těchto výrobků jis-
totu, že jsou opravdu kvalitní, je chceme maximálně podpořit. 
Vhodným a stále oblíbeným nástrojem, jak toho dosáhnout, 
jsou spotřebitelské soutěže, které nabízí coby bonus lákavé 
výhry,“ vysvětluje Martin Šebestyán, generální ředitel Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu.

Jak se zúčastnit soutěže?

Zapojení do spotřebitelské soutěže „Vyhrajte léto na 
grilu“ je naprosto jednoduché. Může se zúčastnit každý, 
kdo zakoupí jakékoliv 3 potravinářské výrobky s některým 
z těchto log kvality: Klasa, Regionální potravina, Bio „zebra“ 
anebo EU „Bio list“. Výběr i cena potravin je naprosto libo-
volná. Důležité je nezapomenout v obchodě elektronickou 
účtenku, která je právě vstupenkou do soutěže. 

Poté je třeba se zaregistrovat/přihlásit na webu Aka-
demiekvality.cz, kde účastník vyplní potřebné údaje včetně 
celkové ceny za nákup, jeho datum a čas, 3 přesné názvy 
zakoupených výrobků, jejich producenta a značku kvality. 
Jedna účtenka rovná se jedna registrace do soutěže. Je možné 
se účastnit opakovaně na základě dalšího nákupu označe-
ných výrobků. Vždy je ovšem nutné uchovat si všechny sou-
těžní účtenky (v kopii nebo originálu).

Jaké ceny čekají na soutěžící?

Hlavním lákadlem spotřebitelské soutěže je 9 zahrad-
ních plynových grilů Fieldman FZG3030, které budou 
v 9 týdnech rozděleny mezi 9 šťastných účastníků. Dalšími 
výhrami jsou dále MEVA Piknik party gril GP18002 a set gri-
lovacího náčiní. Pro každého na webu Akademie kvality je 
relaxační melodie ke stažení.

Výhry se budou losovat každý týden. Celkem tedy devět-
krát pod celou dobu trvání soutěže. Výsledky losování týden-
ních výher budou zveřejněny na webu akademiekvality.cz. 
Soutěž probíhá od 12. 7. 2021 do 12. 9. 2021 (včetně) na 
území České republiky. 

Více o značkách kvality potravin

Klasa
Modro-červené logo s nápisem Klasa zná snad 
každý. Jedná se totiž o naši nejznámější značku 
kvality potravin. Zákazníkům prozrazuje, že tyto 
potravinářské a zemědělské produkty patří mezi 
ty nejkvalitnější, které u nás vyrábíme. V součas-
nosti se jím může pyšnit 956 výrobků od 264 vý-

robců. Ministerstvo zemědělství Klasu uděluje od r. 2003. 

Regionální potravina
Toto prestižní ocenění má v tuto chvíli 407 pro-
duktů od 312 výrobců. Uděluje se jednou za rok 
(již od r. 2010) a  získávají ho ty nejkvalitnější 
výrobky z každého kraje. Cílem projektu je pod-

pořit domácí producenty lokálních potravin a  motivovat 
zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na far-
mářských trzích či přímo u výrobců. 

Bio „zebra“
Označení kvality potravin, pro které jsou typické 
svislé zelené pruhy ve dvou odstínech. Proto název 
Bio „zebra“. Jedná se o  celostátní ochrannou 

známku pro potraviny ekologického zemědělství. Všechny 
produkty musí být vyprodukované v ČR. Certifi kát vydávají 
nezávislé kontrolní organizace. 

EU „Bio list“
Další logo kvality potravin, které upozorňuje na 
ekologickou produkci. Tentokrát se ovšem jedná 
o  mezinárodní certifikaci, proto je povinné na 

obalu označovat i místo, kde byly vyprodukovány zemědělské 
suroviny. 

https://www.akademiekvality.cz/soutez/letonagrilu

Státní zemědělský intervenční fond  �
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Alternativy k  mléčným výrobkům, jako jsou jogurty 
i  další fermentované mléčné výrobky, se těší rostou-

cí popularitě ze strany spotřebitelů po celém světě. S tím 
roste i  konkurence mezi výrobci, kteří se snaží, aby byl 
právě jejich výrobek zákazníky považován za ten nejlepší. 
Ti, kteří se rozhodnou investovat do této kategorie, musí 
být schopni vyhovět požadavkům zákazníků a  jejich vý-
robky by měly vynikat skvělou chutí, přispívat k zdravé-
mu životnímu stylu, čerstvost by pro ně měla být samo-
zřejmostí, a  také by měly zanechávat menší uhlíkovou
stopu.

Vylepšená chuť a konzistence 
alternativ mléčných výrobků 

Potraviny na rostlinné bázi, zejména ty, které nabízejí 
alternativu k tradičním mléčným výrobkům, jsou po celém 
světě stále populárnější. Nicméně po senzorické stránce 
stále nemohou konkurovat tradičním výrobkům, především 
v oblasti chuti a konzistence. I to brání této skupině výrobků 
vytvořit si rozsáhlejší spotřebitelskou základnu. Neméně 
důležitým aspektem je také dlouhý seznam aditiv, která jsou 
potřeba pro dosažení požadované konzistence či chuti – pře-
devším u jogurtů, nebo chcete-li „vegurtů“. To může vadit 
především spotřebitelům, kteří dávají přednost výrobkům 
čistě z přírodních ingrediencí.

Spotřebitelské studie, které mají za cíl mapovat vývoj 
kategorie rostlinných výrobků, ukazují, že chuť a konzistence 

zůstávají hlavními oblastmi pro zlepšení v  této kategorii. 
I když spotřebitelé požadují, aby tyto rostlinné alternativy 
byly veganské, stále předpokládají, že v chuti a konzistenci 
budou více podobné tradičním mléčným výrobkům.

Představujeme novou, 
přelomovou sadu kultur řady VEGA™

Pro uvedení řady VEGA™, nové generace kultur pro 
vegurty, společnost Chr. Hansen využila svých rozsáhlých 
technologických zkušeností v oblasti fermentace. „Tuto řadu 
kultur jsme vyvinuli právě s  ohledem na chuť a  konzistenci 
finálních výrobků,“ říká Mai Nygaard, Director of Plant-
based Application v Chr. Hansen. „Věříme, že nová řada peč-
livě vybraných a navržených směsí bakterií mléčného kvašení 
umožní výrobcům dosáhnout spotřebiteli očekávané kvality 
výrobků. Budou moci vyrábět alternativy mléčných výrobků 
z  přírodních ingrediencí, které lépe chutnají a  mohou se 
pochlubit i příjemnějším pocitem v ústech a lepší konzistencí.“ 

Nové kultury z řady VEGA™ jsou výsledkem dlouhole-
tého inovativního výzkumu a pečlivého selektování živých 
bakteriálních kmenů, které daly vzniknout směsím, které 
zajistí skvělý výkon při fermentaci v široké škále různých rost-
linných bází. Tyto kmeny pomohou výrobkům získat lepší 
chuť, mají pozitivní vliv na zdraví a lepší udržitelnost.

Sada kultur řady VEGA™ zahrnuje tři kategorie pro-
duktů: kultury pro tvorbu chuti a konzistence, kultury obsa-
hující špičková probiotika a kultury s bioochranným účinkem. 
Zákazníci řady VEGA™ si mohou nakombinovat kultury tak, 
aby výsledek vyhovoval jejich potřebám. Toto komplexní 
řešení poskytuje jednoduchost spolu s fl exibilitou.

Před vlastním uvedením na trh byly startovací kultury 
řady VEGA™ široce testovány. Senzorický panel hodno-
titelů vyzdvihuje, že tyto kultury ve výrobku vždy ovlivnily 
chuť, pocit v  ústech a  konzistenci požadovaným směrem, 
a  to napříč použitými rostlinnými bázemi, ať už to byla 
ovesná, kokosová, mandlová, sójová nebo hrachová. Uká-
zalo se, že díky vlivu na konzistenci již není potřeba přidávat 
do výrobků takové množství škrobů a dalších stabilizátorů, 
jako tomu bylo doteď. Kultury VEGA™ tak dávají vzniknout 
výrobkům s menším množstvím ingrediencí a čistou etiketou. 
Kromě toho tyto kultury způsobují minimální post-acidifi -
kaci, a jsou tak zárukou konzistentní kvality po celou dobu 
trvanlivosti.

Zdraví je jedním z klíčových faktorů při rozhodování 
o nákupu a probiotické kultury společnosti Chr. Hansen zdo-
kumentované klinickými studiemi, Bifi dobacterium, BB-12® 

Inovativní kultury nabízejí řešení, 
jak naplnit představy zákazníků 

o fermentovaných rostlinných výrobcích

Chr.Hansen_INZ_VegaAdvertOats_A5_8.2021_print.indd   1 10.08.21   14:10

a Lactobacillus rhamnosus, LGG®, mohou být ve vegurtech 
použity pro zatraktivnění těchto výrobků pro vybranou sku-
pinu spotřebitelů. Nové probiotické kultury, VEGA™ nu-
-trish® BY-101 a  VEGA™ nu-trish® GY-101 kombinují 
špičková probiotika spolu s robustní fermentací a stabilním 
počtem probiotických bakterií.

Udržitelný přístup je zákazníky, kteří preferují rostlinné 
potraviny, také velmi oceňován, což dodává bioochraně řady 
VEGA™ na atraktivnosti. Nová kultura VEGA™ FreshQ® 
pro alternativy mléčných výrobků nabízí řešení proti zne-
hodnocení potravin kvasinkami a plísněmi. Potlačení růstu 
nežádoucích mikroorganismů přírodní cestou také znamená 
méně konzervačních látek a nižší riziko plýtvání.

Jaké inovace stojí 
za řadou kultur VEGA™

Zkušený tým vědců z Chr. Hansen stál za sadou kultur 
VEGA™ od prvního nápadu až k jejímu uvedení na trh. Počá-
teční screening odhalil konkrétní kmeny bakterií mléčného 
kvašení, které by mohly pomoci vylepšit chuť tím, že částečně 
potlačí rostlinné pachutě často spojované právě s výrobky 
na rostlinné bázi. Mimoto byly vybrány kmeny produkující 
extracelulární polysacharidy („EPS“), které vytváří spolu 
s proteiny jedinečnou strukturu pro hustší pocit v ústech, 
vyšší viskozitu i lepší konzistenci vegurtů. Nakonec byly zvo-
leny takové kombinace kmenů, které znamenají konzistentní 
a spolehlivý výkon napříč různými rostlinnými bázemi. 

„Uvedením řady VEGA™ začínáme novou kapitolu v naší 
snaze vyhovět budoucím požadavkům a vybudovat udržitelnější 
potravinový systém,“ říká Mai Nygaard. „Sada kultur řady 

VEGA™ je vyvrcholením dlouholetého výzkumu a inovací, ale 
v oblasti rostlinných produktů jde o pouhý začátek.“ 

„Náš výzkum v této oblasti stále pokračuje,“ říká Mai. 
„Ubíráme se směrem k novým možnostem v oblasti aplikace 
našich produktů a dalším kategoriím trhu, kde bychom díky 
našemu závazku nabízet vždy to nejlepší mohli pomoci řešit 
zdánlivě neřešitelné problémy a nabízet taková řešení, která 
posílí tento segment trhu, a aby každý, kdo hledá alternativu 
ke konvenčním výrobkům, měl možnost vybrat si pro sebe ten 
správný výrobek té nejvyšší kvality.“

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

�
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Podíl domácích dodavatelů u  PENNY je ve vybraných 
kategoriích 70 až 80 %, například u  piva je to přes 

90 %, v případě veškerého i trvanlivého pečiva je to 80 % 
a produkty například privátních značek Dobré maso nebo 
Gran Mare jsou výhradně od českých dodavatelů.

Dlouhodobě PENNY spolupracuje s místními pekaři, 
kteří dodávají do všech prodejen nejčerstvější, a  na řadě 
míst i typické regionální, produkty. Aktuálně jich je bezmála 
50 po celé republice. Stejně tak spolupracuje se 27 českými 
a moravskými řezníky. Také v sortimentu chlazených mléč-
ných produktů nabízí zákazníkům z více než dvou třetin české 
výrobky. Například privátní značka BONI je pak ze 100 % 
českého původu, stejně jako pivo Staročech. Obě značky se 
spolu se stovkami dalších produktů pyšní označením Česká 
potravina.

Jednou z priorit je vždy čerstvost a kvalita nabízených 
produktů, kterou právě domácí farmáři a producenti dokáží 
zaručit. Ukazuje se to nejen u čerstvého pečiva, ale dlou-
hodobě i u nabídky ovoce a zeleniny. „V rámci ovoce a zele-
niny, stejně jako v případě ostatního sortimentu, platí, že vždy 

dáváme přednost české produkci. Více než z 80 %, ale v drtivé 
většině případů ze 100 procent (s ohledem na počasí, sezonu 
a velikost úrody) z české produkce prodáváme například řed-
kvičky, lahůdkovou cibuli, žlutou cibuli, kedlubny, saláty nebo 
brambory. Po každé sklizni pak plánujeme nabízet výhradně 
česká jablka a hrušky,“ konstatuje Tomáš Kubík, manažer 
komunikace PENNY. „Rád bych zdůraznil, že z  více než 
70 procent nakupujeme ovoce a zeleninu přímo u pěstitelů, tedy 
ne prostřednictvím velkoobchodů. Díky tomu, že se s našimi 
dodavateli známe osobně, profi tují z této spolupráce nejen tito 
dodavatelé, ale i zákazníci. Máme lepší kontrolu nad kvalitou 
a pro pěstitele můžeme zaručit férovější podmínky a otevřenou 
komunikaci.“ 

O  kvalitě českých produktů nabízených zákazníkům 
PENNY pak svědčí desítky ocenění v prestižních anketách 
spotřebitelů, ať už je to Volba spotřebitelů, nebo Česká chu-
ťovka a Dětská chuťovka. 

Penny Market s. r. o.

�

České pivo je pro svou kvalitu známé po celém světě 
a jeho vaření má u nás velmi dlouhou tradici. Na druhou 

stranu je v Česku už jen několik málo pivovarů, které stále 
ctí tradiční postup vaření piva. Jedním z nich je nezávislý 
regionální pivovar Nymburk, z jehož sklepů míří k pivním 
znalcům i pivo Staročech, které získává prestižní ocenění 
a je privátní značkou PENNY.  

Historie pivovarnictví v Nymburku sahá až do 14. století, 
nicméně novodobý pivovar založili měšťané v roce 1895, kdy 
tehdejší pivovar v centru města nestačil, a rozhodli se proto 
postavit nový a větší daleko za městem. Dnes už je pivovar 
nedílnou součástí Nymburku, a byť zhruba čtvrtinu produkce 
vyváží i  do zahraničí, stále si zakládá na tom, že se jedná 
o malý nezávislý regionální pivovar, kde se pivo vaří pořád 
stejně jako v dobách, v nichž se odehrává fi lm Postřižiny.

Ne každý ví, že to byl právě nymburský pivovar, který 
poskytl Bohumilu Hrabalovi inspiraci k  sepsání příběhu, 
podle kterého byl legendární fi lm natočen. Mladý Bohumil 
totiž v pivovaru vyrůstal a strávil tu mládí a jeho otčím Fran-
tišek Hrabal byl předlohou pro postavu legendárního Fran-
cina, nezaměnitelně ztvárněného Jiřím Schmitzerem. 

V roce 1895 měl pivovar roční kapacitu 30 000 hek-
tolitrů, dnes se zde vaří zhruba 200 000 hektolitrů – objem 
výroby sice vzrostl a  technologie postoupila, stále se zde 
však pivo vaří tradičním klasickým způsobem. „Máme 
vlastní humnovou sladovnu, čtyřnádobovou varnu, otevřenou 
spilku a ležácké sklepy,“ vysvětluje sládek Bohumil Valenta 
a dodává: „Unikátní je zejména humnová sladovna, kterých 
už je pouze několik na světě a je pro české země typická. Varný 

proces zase tak ojedinělý není, ale otevřená spilka se ve větších 
pivovarech už také moc nevidí.“  V celém pivovaru, v němž pra-
cuje zhruba stovka zaměstnanců, je i dnes velký podíl ruční 
práce, třeba kádě a tanky se myjí ručně a automatizované jsou 
víceméně jen stáčecí linky.

Pro pivo českého typu je nejlepší i  český chmel „čer-
veňák“, který patří k nejdražším chmelům na trhu. Také další 
suroviny jsou výhradně tuzemské – třeba ječmen pivovar naku-
puje v Polabí od místních pěstitelů v okruhu do 50 kilometrů. 
Právě díky jedinečnému mixu surovin a dlouhé tradici je české 
pivo plzeňského typu celosvětový fenomén a ve světě se kon-
zumuje nejvíce. „Češi umí pivo vyrobit prostě nejlépe. České pivo 
má vyšší plnost, takovou ‚chlebnatost‘, která u zahraničních piv 
většinou chybí. Kromě toho má naše pivo i vysokou pitelnost, což 
je vlastnost související s charakterem hořkosti, která po napití 
vybízí k dalšímu lahodnému doušku,“ zasvěcuje nás do pivních 
tajů nymburský sládek. Pokud tedy budete chtít pivo degu-
stovat, vězte, že se doušek musí na rozdíl od vína polknout 
a jeho hořkost doznívá třeba až dvacet sekund po napití. 

O tom, že poctivý přístup k vaření piva dokáží ocenit 
nejen zákazníci, ale i odborníci, svědčí i řada ocenění, která 
piva z Pivovaru Nymburk získala. Jedním z nejcennějších je 
českobudějovická Pivní pečeť, kde získal ocenění i polotmavý 
ležák Staročech. Jedná se o  privátní značku společnosti 
PENNY, s níž nymburský pivovar spolupracuje už více než 
20 let, tedy od samého počátku, kdy PENNY vstoupilo na 
český trh, a v žádné jiné síti tedy toto pivo nelze koupit. 

 
Penny Market s. r. o.

�

Pivovar, který proslavily Postřižiny 

PENNY: 
„Místní farmáři a dodavatelé 

jsou naší prioritou“
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FIMEX představuje 
zařízení 

firmy STALAM

Pasterizace a sterilace tekutých a kašovitých 
produktů pomocí radiofrekvenčních vln

Potravinářský průmysl se dnes potýká s rostoucím zájmem 
spotřebitelů o přirozenou chuť a vůni produktů, funkční 

vlastnosti potravin a se stále přísnějším důrazem na bezpeč-
nostní předpisy stanovené legislativou a  klíčovými zákaz-
níky. Potřeba prodlužování trvanlivosti a  hledání schopné 
technologie splnit dva zjevně kontrastní úkoly přivedly fi r-
mu STALAM k vývoji zařízení „RF/L“ pro in-line pasterizaci 
a sterilizaci tekutých a kašovitých produktů s vysokou visko-
zitou. Použití vysokofrekvenčních polí (na 27,12 MHz) pro 
tuto aplikaci představuje dnes skutečnou alternativu ke kon-
venčním tepelným metodám zpracování. Důvod, proč něko-
lik předních evropských zpracovatelů ovoce a zeleniny roz-
hodlo právě tuto technologii, spočívá v  úplném odstranění 
obvyklých problémů spojených z běžnými postupy.

Tekutý nebo kašovitý produkt, který má být ošetřen, je 
kontinuálně čerpán skrz jednu nebo více tefl onových trubek, 
které mají vhodný průměr. Tefl onové trubky jsou umístěny 

mezi elektrodami, což je speciálně navrženo v závislosti na 
charakteristice produktu. Produkt je přímo ohříván RF polem 
v kombinaci s dielektrickým a odporovým ohřevem. Inten-
zita elektromagnetického pole a následná rychlost ohřevu se 
ovládají pomocí obvodu s proměnnou kapacitou. Míra vytá-
pění je od 1–2 °C/s (pro vysoce viskózní kapaliny obsahující 
nerozpuštěné látky) až 50–100 °C/s (pro kapaliny s nízkou 
viskozitu bez pevných částic). Působení tepla je díky této 
technologii rovnoměrné v celé části ošetřovaného produktu, 
což zvyšuje účinek tepelné inaktivace na mikroorganismy, 
jejich spory a enzymy.

Výhody:
●   rychlý a  rovnoměrný nárůst teploty a  ohřev produktu, 

i v případě suspendovaných nerozpuštěných kousků pro-
duktu bez rizika nadměrného tepelného namáhání tekuté 
složky produktu;

●   inaktivace všech forem mikroorganismů a enzymů pro-
bíhá při nižších teplotách a kratších časech ve srovnání 
s konvenčními tepelnými procesy;

●   lepší ochrana senzorických, chemických a  fyzikálních 
vlastností výrobku, včetně integrity pevných částic;

●   omezené používání přídatných látek a složek, jako jsou 
barviva, aromata, zahušťovadla atd., běžně používané ke 
stabilizaci ošetřovaných produktů, v případě jejich degra-
dace způsobené konvenčními tepelnými procesy;

●   okamžitý účinek tepla a přesné řízení parametrů procesu;
●   vysoká provozní fl exibilita;
●   modulární konstrukce, více jednotek lze instalovat in-line 

k dosažení vyšších výrobních kapacit;
●   snadné čištění, žádné připékání produktů na zařízení díky 

omezení kontaktu s  jakémkoliv topným tělesem a díky 
tomu nízké náklady na sanitaci a údržbu;

●   snížené požadavky na podlahovou plochu výrobního 
závodu; 

●   lepší pracovní prostředí;
●   možnost využití systému CIP pro čištění a sanitaci výrob-

ního zařízení;
●   systém PIG lze použít pro in-line změnu a obnovu pro-

duktu;
●   sterilitu zařízení lze také udržovat pomocí pohotovost-

ního režimu.

Hlavní výhody technologie „RF/L“
Typická aplikace pro produkty s  nízkou viskozitou 

(průtok asi 2000 l/h).
Zařízení „RF/L 85 kW“ pro pasterizaci ovocných přípravků 
do jogurtů

Zařízení „RF/L 30 kW“ pro pasterizaci a sterilizaci viskóz-
ních kapalin. Tepelné výměníky trubkové a deskové

www.fi mex.cz

partner zpracovatelů masa

Dobrá je modrá ...
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RF pečicí pec vyvinutá společností STALAM je sku-
tečným průlomem v  technologii pečení po celém světě. 
Základní konfigurace zařízení je extrémně flexibilní a lze ji 
přizpůsobit malým nebo velkým výrobním kapacitám, a to 
v širokém rozmezí od 250 kg/h do 2500 kg/h zpracovávaného 
těsta pro různé typy a velikosti výrobků (tj. nejen bochníky 
chleba, ale i další druhy pečiva), a to plně pečené nebo před-
pečené. RF pečení přináší cestu k vývoji zcela nových pro-
duktů, které zatím na evropském trhu neexistují.

Pečení chleba – maximálně zkrácená doba pečení, 
vzhledem k  použití elektromagnetických vln tedy tři-

krát až pětkrát kratší doba než u  použití tradiční pe-
ce.

Hlavní výhody:
●   kratší pec na pečení, se značnými úsporami podlahové 

plochy pro daný objem výroby;
●   proces úspory energie, díky vysoké účinnost systému 

přímého vytápění;
●   ekonomičtější a fl exibilnější systém;
●   možnost vyrábět křupavý chléb předpečený nebo plně 

upečený chléb s bílou krustou, nebo tmavou kůrkou bez 
kompromisu ohledně výrobní kapacity. 

„RF“ sušen í po pečení 
radiofrekvenčními vlnami

Během posledních několika let se ohřev pomocí vyso-
kofrekvenčních technologií stává akceptovaným spolehlivým 
způsobem sušení pekárenských výrobků. Radiofrekvenční 
ohřev se osvědčil k dosoušení produktů po pečení u všech 
druhů a  tvarů pekařských výrobků. Přesně totiž dokáže 

Pasterizátor „ARF 60 kW“ pro čerstvé plněné vaječné těsto-
viny a „noky komerční balení“

Pasterizační zařízení „ARF 2 x 40 kW“ s chladičem na čerstvé 
krupičné těstoviny

„RF“ pasterizace balených potravin

Pasterizace je relativně jemné tepelné ošetření potravin 
při teplotách pod bodem varu vody s cílem eliminovat množ-
ství patogenních a kazících organismů, které ovlivňují zdraví 
konzumentů a ovlivňují stabilitu a trvanlivost potravin. Díky 
nižší mikrobiální a enzymatické zátěži dochází k stabilizaci 
vyráběných potravin a ke zlepšení jejich organoleptických 
a nutričních vlastnosti. 

STALAM je první společností na světě, která vyvinula 
průmyslové pasterizační zařízení na bázi radiofrekvenčního 
ohřevu (RF) balených produktů, jako jsou čerstvé těstoviny, 
noky, bochníky chleba a další typy produktů.

V  pasterizačním systému STALAM „ARF“ se tepelné 
zpracování provádí ve třech fázích:
●   povrchové předehřátí obalu konvenčním teplem,
●   rychlé zahřátí produktu pomocí RF na 27,12 MHz,
●   sekce „udržení“ teploty konvenčním teplem.

Celá úprava zajišťuje, že produkt a jeho obal jsou rychle 
a rovnoměrně zahřáty a drženy při dané teplotě po dosta-
tečnou dobu k dosažení požadované úrovně snížení počtu 
mikroorganismů. Pracovní teploty se pohybují v  rozmezí 
76–82 °C. Celý proces pasterizace v obalu obvykle netrvá déle 
než 10 až 20 minut.

Výhody systému pasterizace STALAM „ARF“
Díky technologii STALAM „ARF“ je dosaženo vysokého 

snížení mikrobiální kontaminace potravin ve velmi krátké 
době díky rychlému a přesnému procesu ohřevu v celém pro-

duktu a  jeho obalu. Oproti přenosům tepla konvenčními 
metodami je dosaženo požadované úrovně usmrcení mik-
robů spíše za několik minut než za 1 hodinu nebo ještě delší 
čas.

Rychlost a rovnoměrnost procesu minimalizuje riziko 
degradace produktu (zejména zhoršení organoleptických, 
chemických a  fyzikální vlastností), což pomáhá zachovat 
maximální kvalitu a čerstvost produktu, zejména v případě 
produktů citlivých na teplo. 

Díky vysoké rychlosti procesu, využití vysokofrekvenční 
pasterizace, lze provádět tepelné ošetření kontinuálním způ-
sobem se značnými logistickými výhodami s možností lep-
šího plánování výroby.

Lze dosáhnout značné úspory energie díky rychlému 
a selektivnímu procesu ohřevu.

RF polem, které přenáší energie přímo do produktu bez 
ztrát v okolním prostředí.

Vybavení „ARF“ vyžaduje menší podlahovou plochu 
ve srovnání s  tradičními systémy používanými ve výrobě 
potravin.

RF pasterizace toustového chleba (krájený toustový 
chléb ošetřovaný uvnitř kartonových krabic pro maloob-
chodní distribuci).

Pečení chleba pomocí 
radiofrekvenčního ohřevu

Tradiční pečení chleba
Tradiční pečení se provádí v pecích s nuceným prou-

děním vzduchu, kde se teplo přenáší na povrch těsta prou-
děním, vedením a sáláním, pak z povrchu směrem dovnitř 
výrobku pouhým vedením tepla. Díky své houbovité struktuře 
má těsto nízkou tepelnou vodivost. Tradiční proces pečení je 
pomalý a během pečení se ještě zpomaluje v důsledku tvorby 
kůrky. Čas potřebný k dosažení řádného propečení celého 
chleba (komerční bochník chleba), aniž by jeho kůrka příliš 
zhnědla, je přibližně 30 minut. 

Pečení chleba elektromagnetickými vlnami
Elektromagnetické vlny se používají v mnoha průmy-

slových procesech k  sušení, ohřívání a  dalším způsobům 
tepelného ošetření pro produkci široké škály výrobků. Na 
rozdíl od konvenčních topných systémů jsou elektromagne-
tické vlny „přímé“ topné systémy v tom smyslu, že generují 
teplo přímo uvnitř produktu (rádio frekvence a mikrovlnný 
systém), nebo na jeho vnějších vrstvách pomocí infračerve-
ného ohřevu. Pomocí disipačního mechanismu přeměněné 
elektromagnetické energie na teplo samotným produktem, 
v  našem případě chlebem. Metody přímého ohřevu jsou 
rychlé a z hlediska působení tepla na výrobek také velmi efek-
tivní. Kvůli těmto výhodám byly elektromagnetické vlny stu-
dovány a využívány při procesu pečení chleba od poloviny 
šedesátých let, ale jejich použití bylo zatím většinou omezené 
oproti konvenčním procesům využíváno.

Nový přístup: pečení chleba radiovou frekvencí
Úspěch při použití elektromagnetických vln pro celý 

proces pečení bez využití konvenčního tepla závisí na schop-
nosti souvisejícího zařízení správně dodávat a homogenně 
distribuovat energii na ošetřovaná těsta. Nedávno spo-
lečnost STALAM představila revoluční „patentovanou“ 
elektrodu s  „proměnnou konfigurací“, která je schopna 
dodávat kontrolované množství RF energie. Technologie 
je určena na produkt, který se stále „vyvíjí“ (tj. mění svůj 
tvar a objem), tak jak to je u produktů, které se ošetřují pro-
cesem pečení. Navíc je účinek technologie RF STALAM pece 
řízen extrémně přesným systémem pro řízení energie pře-
nášené do elektrody z RF generátorů přes variabilní kon-
denzátory namontované v  nezávislých po sobě jdoucích 
pecích, jedná se tedy o  modulární systém. Tento modu-
lární systém umožnil zajistit dokonale rovnoměrný a kont-
rolovaný proces pečení všech produktů procházejících RF 
pecí.

Kousky těsta, klonky, jsou umístěny uvnitř speciálních 
misek vyrobených z tepelně odolného,   RF kompatibilního 
polymerního materiálu (vhodného pro styk s potravinami) 
a po dosažení teploty asi 38–40 °C během procesu kynutí 
jsou zavedeny do vysokofrekvenční pečící pece na plastovém 
dopravním pásu, který je vhodný pro práci v oblasti RF v kom-
binaci s prouděním vzduchu s řízenou teplotou. Odsavače 
v každém modulu odvádějí přebytečnou vlhkost uvolňovanou 
z ošetřovaného produktu během pečení. Všechny parametry 
procesu jsou nastaveny a  řízeny pomocí PLC. Celková 
doba pečení je v rozmezí pouhých 8–10 minut u komerčně 
vyráběných chlebů a hlavní charakteristikou chleba je to, že 
vychází z RF trouby bez kůrky nebo jen chléb se světlou bílou 
kůrkou. Zde je nutné dodat, že pokud je kůrka požadována, 
lze ji snadno a rychle získat přidáním konvenční cirkulace 
horkého vzduchu nebo jednodušším použití infračervených 
zářičů na konci pečení (STALAM je držitelem patentu na spe-
ciální infračervené vyzařovací panely, které jsou pro tuto apli-
kaci zvláště vhodné).

A 6modulová RF trouba pro 2500 bochníků chleba za hodinu
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reagovat na zbytkový obsah 
vody v produktu díky čemuž 
je zajištěna vysoká kva-
lita vyráběných produktů 
a zároveň zvýšena produkti-
vita výroby.

Vysokofrekvenční ener-
gie eliminuje přebytek vlh-
kosti z  produktu rychle 
a  efektivně, a  to bez toho, 
aniž by došlo k  nadměr-
nému tepelnému namáhání 
povrchu výrobku (nadměr-
nému zhnědnutí povrchu 
díky pečení). Tento způsob 
tepelného ošetření eliminuje 
nadměrný výskyt akrylamidu 
v pekárenských produktech.

„RF“ dosoušení po pečení 
Během let se ohřev vysokofrekvenční technologií stále 

více stává akceptovaným a  spolehlivým způsobem sušení 
pekárenských výrobků. Prakticky v každém případě se RF 
sušička osvědčila jako velmi efektivní, když je zařazena po 
pečení. Přesně totiž reguluje obsah vlhkosti v  produktu. 
Vysokofrekvenční energie eliminuje přebytek vlhkosti z pro-
duktu rychle a efektivně, aniž by došlo k nadměrnému pečení 
(nadměrné zhnědnutí) povrchu.

Bylo dosaženo potřebného snížení vlhkosti a  vyrov-
nání vlhkosti v  produktech a  mezi produkty pomocí RF 
sušičky. Dobu zdržení v peci lze zkrátit, takže lze zvýšit rych-
lost výrobní linky a tím odpovídajícím způsobem zefektivnit 
výrobu pekárenských produktů.

Zde je seznam některých produktů, které jsou úspěšně 
sušeny pomocí RF zařízení po průchodu konvenční pecí na 
pečení: Máslové sušenky, čokoládové sušenky, kokosové 
kroužky, krémové pudingové taštičky, pusinky, ovesné vločky 
Cookies, listové těsto, piškoty, oplatky, dětské sušenky, před-
krmy, preclíky, biskvit, chlebové krutony, sýrové tyčinky, 
sušenky, křupavé chlebíčky, matzo.

Dopečení „RF 3 x 60 kW“ – zařízení pro kontinuální sušení sušenek

Dvojité zařízení „RF 15 kW“ sušičky na veky

Hlavní výhody technologie „dosoušení – pečení“ po pečení
●   dosažení přesného nastavení vlhkosti v produktu;
●   snížení rozdílu vlhkosti mezi jednotlivými produkty;
●   dosažení rovnoměrné vlhkosti v produktech;
●   snížení hnědnutí povrchu a tím snížení množství akryla-

midu;
●   zlepšení senzorických vlastností, zejména zachování 

chuti, barvy a kvality produktů;
●   snížení problémů s kontrolou jakosti;
●   zlepšení trvanlivosti produktu;
●   zvýšení konvenční propustnosti pečícího zařízení;
●   snížení požadavků na podlahovou plochu pekárny;
●   okamžité a přesné řízení procesu;
●   úspora energií.

Ing. Petr Hrubý, 
Ing. Miloš Brada, 

FIMEX, spol. s r. o.

�

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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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

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

 
 
 

 

 výrazné 

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

„Dobrý 

 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

 
 

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

16. září 2021
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky 
soutěže
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r o z h o v o rn a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Využíváte 
pro své produkty 

značky kvality? 
Ing. ŠTĚPÁN SMEJKAL, 

Czech Made

Podle několika spotřebitelských průzkumů upřednost-
ňují Češi, se zvyšující se životní úrovní, kvalitu před 

cenou. A  tento trend bude do budoucna posilovat. Na 
možnosti získání značky kvality a na to, co taková značka 
kvality garantuje, jsme se zeptali Ing. Štěpána Smejkala, 
manažera tradiční spotřebitelské značky CZECH MADE.

Jak spotřebitelé reagují na značky kvality? 
Spotřebitelé vnímají značky kvality vstřícně. U nemalé 

části z  nich hraje významnou roli fakt, zda výrobek nebo 
služba má nějakou značku kvality. Jistě není bez zajímavosti, 
že podle průzkumů čeští spotřebitelé upřednostňují kvalitu 
před cenou. Tato skutečnost je trendem sbližování spotřeb-
ního chování a životní úrovně s vyspělými státy.

V kterých oblastech vynikají výrobci kvalitou nejčastěji?
Záleží na požadavcích v celém dodavatelsko-odběra-

telském řetězci. Pokud má fi rma osvícené vedení a zájem se 

prosadit kvalitou, může to být v jakémkoli oboru. Určitě je 
takovým oborem potravinářský průmysl. Česká republika se 
v poslední době pravidelně dobře umísťuje v žebříčcích věno-
vaných bezpečnosti potravin. V této oblasti jde s bezpečností 
ruku v ruce i kvalita. 

Co garantuje značka kvality?
V první řadě je třeba rozlišovat mezi značkou původu 

a značkou kvality. Naše značka garantuje, že výrobek nebo 
služba prošly hodnocením, v  rámci kterého byla podle 
předem stanovených a měřitelných kritérií kvalita posuzo-
vána. Garantuje, že výrobek byl kontrolován třetí nezávislou 
stranou, kontrolovala se stabilita procesu výroby, dodržování 
platné legislativy a bylo provedeno hodnocení spokojenosti 
zákazníků s produktem a také ověření kvality výrobku nebo 
služby na místě v provozovně. 

Jak náročné je značku CZECH MADE získat?
Aby se fi rma mohla ucházet o značku CZECH MADE, 

musí být registrována v tuzemsku a zde také vyrábět či posky-
tovat své služby. Musí počítat s  tím, že její produkt bude 
prověřen ze všech možných stran. Procesem hodnocení 
uchazeče o značku provedeme. Celý proces získání značky 
kvality není otázkou několika málo dnů, ale spíše týdnů či mě-
síců.

Co značka přinese jejímu držiteli?
Značka CZECH MADE je vnímána jako symbol a punc 

kvality. Zvyšuje důvěryhodnost v  očích zákazníků, a  tím 
pádem je možné ji vhodně marketingově využít a poskytnout 
zákazníkům jasný důkaz, že kupují kvalitní produkt a také se 
vymezit vůči konkurenci. Značka je součástí národního pro-
gramu Česká kvalita, který sdružuje důvěryhodné značky.

Jaký je přínos značky pro spotřebitele?
Hlavním přínosem značky pro spotřebitele je záruka 

vysoké kvality nakupovaných produktů a jistota správného 
nákupního rozhodnutí. Zároveň značka usnadňuje spotře-
biteli orientaci při nákupu a přináší mu ověřenou informaci 
o jeho kvalitě. 

Děkujeme za rozhovor.
Redakce �

Cílem konference je pochopení vztahu mezi výživou a klinickou diagnostikou. 
INDC je již tradičním místem pro setkání lidí, kteří se zajímají o to, jak strava ovlivňuje naše zdraví, 

pocity, pracovní výkonnost a stárnutí. Ročník 2020 přivítá odborníky z oblastí výživy, klinické biochemie, 
potravinářské technologie, analytické chemie a medicíny.

Konference se bude skládat z bloků přednášek a posterových sekcí s vyhodnocením nejlepšího posteru. 
Po loňském úspěchu bude i v letošním roce zařazena přednášková sekce pro mladé vědce 

s oceněním nejlepší přednášky. Celá konference bude probíhat v anglickém jazyce. 

TÉMATA: 

probiotika, prebiotika, složky potravy a přírodní látky s blahodárnými účinky pro lidské zdraví, 
analytické metody užívané v nutrici a diagnostice

Doufáme, že svou účastí na konferenci získáte nejen spoustu cenných informací, 
ale také využijete volnočasové aktivity zahrnující objevování krás staré Prahy. 

Včasná registrace/snížený poplatek: 30. září 2021

Registrace přednášek a posterů: 10. října 2021

Možnost registrace online: 

http://www.indc.cz/en/registration/registration-form/

Pro více informací navštivte webovou stránku konference 

www.indc.cz

Srdečně Vás zveme na 

20. mezinárodní konferenci výživy 
a diagnostiky, INDC 2021, 

která se uskuteční v Praze v Hotelu Amarilis, Štěpánská 613/18 

ve dnech 29. 11. – 2. 12. 2021
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e k o n o m i k a e k o n o m i k a

Ekonomika 
potravinářského 

průmyslu 
ve druhém roce 

pandemie

JUDr. Ing. JOSEF MEZERA, CSc., 
Ing. ZDEŇKA NÁGLOVÁ, Ph.D.,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Vdobě, kdy se česká ekonomika vyrovnává již druhým ro-
kem s pandemií, nelze vynechat ze sledování jedno z klí-

čových odvětví, jímž je potravinářský průmysl, který význam-
ně přispívá k zajištění základní nabídky na maloobchodním 
trhu. Jde o lidskou výživu, která v době zdravotních problé-
mů značné části obyvatelstva je mimořádně důležitá. Článek 
bude však věnován ekonomice tohoto odvětví ve zmíněném 
období, protože i ta má svůj nesporný význam a podmiňuje 
výkonnost všech odvětví, potravinářství nevyjímaje. V  této 
době však musíme vycházet pouze z předběžných dat České-
ho statistického úřadu (ČSÚ), a to konkrétně za 1. Q 2021. 
Úvodní část článku bude informovat o celkovém stavu české 
ekonomiky, pak bude pojednáno o komparaci potravinářské-
ho průmyslu se zpracovatelským průmyslem v hlavních do-
stupných indikátorech a dále strukturálním aspektům hod-
noceného odvětví.

Ekonomika ČR v 1. Q 2021 

Při pokračujících protiepidemických opatřeních hrubý 
domácí produkt (HDP), jako jeden z hlavních národohos-
podářských indikátorů, v 1. Q 2021 meziročně klesl o 2,1 %.
Důvodem propadu je zejména pokles domácí spotřeby 
a  investic. HDP, jako indikátor vhodný pro mezinárodní 
srovnání v EU, se meziročně redukoval o 1,2 %. Na úrovni 
loňského 1. Q zůstával ve většině zemí EU. Ze sousedů ČR 
tento indikátor mezičtvrtletně klesl v Německu, Slovensku 
i Rakousku. Domácí spotřeba v 1. Q meziročně se propadla 

o 3,7 %, což je poměrně značný pokles. Příčinu lze hledat 
zejména ve spotřebě domácností. Výrazný je meziroční pokles 
investic, a to o 3,6 %. To se týká jak podniků, tak domácností. 
Růst byl zaznamenán jen u vládních investic. K posílení HDP 
také přispěla bilance zahraničního obchodu (ZO). V hodno-
ceném období se dařilo vývozu motorových vozidel a přidru-
ženým oborům, které se v minulém roce propadaly.

Charakteristické odvětví pro ČR, což je průmysl, zvýšil 
meziročně v 1. Q svou produkci o 3,9 %, a to při růstu nových 
zakázek. Výrazně se na vzestupu v průmyslu podílela již zmí-
něná výroba motorových vozidel. Toto odvětví dále bude 
hodnoceno ještě v další části této stati, a to konkrétně zpra-
covatelský průmysl a v  jeho rámci výroba potravinářských 
výrobků a výroba nápojů. Propad zaznamenala stavební pro-
dukce, když v 1. Q pokles dosáhl 5,5 %. Trvale se propadá 
pozemní stavitelství. K bariérám růstu lze zařadit především 
nedostatek pracovních sil. Současně prudce rostou ceny sta-
vebních materiálů.

Maloobchod, u něhož se uplatňovala přísná omezení 
po celý 1. Q, zaznamenal meziroční pokles tržeb o 0,5 %. 
Omezení se týkala především obchodu s nepotravinářským 
zbožím. Růst zaznamenal internetový obchod. Nižší prodej 
pohonných hmot byl ovlivněn poklesem mobility mezi okresy. 

U služeb, které byly nejvíce omezeny přijatými opatřeními 
souvisejícími s pandemií, nastal meziroční propad o 6,8 %.
Týkalo se to především ubytování, stravování a pohostinství 
a dalších odvětví souvisejících s cestovním ruchem a  také 
dodavatelů, např. potravin a zejména nápojů, především piva.

Trh práce vykázal u  zaměstnanosti meziroční pokles 
o 1,6 %. Z oborového pohledu nejvíce propad ovlivnil obchod, 
dopravu, ubytování a  pohostinství. Nezaměstnanost více 
dolehla na ženy a mladé. Zčásti chyběli zahraniční pracov-
níci. Posílen byl odchod do důchodu. Průměrná mzda se za 
1. Q meziročně zvýšila o 3,2 %. Posílení nastalo u zdravotní 
a sociální péče (o 11,3 %). Propad u mezd vykázalo ubyto-
vání, stravování a pohostinství, ale i kulturní, zábavní a rekre-
ační aktivity. 

Pokud jde o hospodaření vládních institucí, pak vlivem 
pandemie zvýšily výdaje. Současně pokles vykázaly daňové 
příjmy, což vedlo k defi citu hospodaření. Podle údajů mini-
sterstva fi nancí se v 1. Q 2021 defi cit státního rozpočtu pro-
hloubil.

U cen byla zaznamenána infl ace ve výši cca 3 %. Urych-
loval se růst spotřebitelských cen. K tomu přispívaly zejména 
ceny pohonných hmot. Růst cen ropy zvedá spotřebitelské 
ceny i ceny producentů jak v EU, tak také v ČR.

Komparace potravinářského průmyslu se 
zpracovatelským průmyslem v ČR

Zatímco zpracovatelský průmysl jako celek, tažený 
výrobou aut, docílil u  podniků s  50 a  více zaměstnanci 
za 1. Q 2021 u tržeb (příjmů) bez DPH z prodeje výrobků, 
služeb a zboží solidní meziroční růst o 6,6 %, což vypovídá 
o  posílení jeho pozice na trhu, výroba potravinářských 
výrobků s výrobou nápojů poklesla o 3,4 %. Snížení tržeb 
nastalo zejména u  výroby nápojů (o  9,7 %), která byla 
omezena zejména při dodávkách do pohostinství, a  to 
především u piva, u něhož se změnily distribuční cesty ve 
prospěch domácností, např. soudkové pivo. Podíl výroby 
potravinářských výrobků spolu s výrobou nápojů na tržbách 
zpracovatelském průmyslu meziročně klesl na 7,1 %, tj. 
o 0,8 p. b. Dodavatelský řetězec pro potraviny představovaný 
především zemědělstvím vcelku fungoval, část surovin byla 
zajištěna importem, především z EU.

Graf 1 uvádí detailnější pohled na meziroční vývoj 
za 1. Q v jednotlivých výrobních oborech potravinářského 
průmyslu (za podniky s 50 a více zaměstnanci).

Při komparaci tržeb výroby potravinářských výrobků 
za 1. Q oproti přechozímu období byl největší pokles zazna-
menán u zpracovatelů ovoce a zeleniny (NACE 10.3) o 12,1 %,
výrobců masa a masných výrobků (NACE 10.1) o 10,7 % 
a pekařských a cukrářských výrobků (NACE 10.7) o 6,0 %. 
Tržby se výrazně zvýšily u výrobců rostlinných a živočišných 
tuků a olejů (NACE 10.4) o 10,3 %. V absolutním vyjádření 
se nejvíce na tržbách výroby potravinářského průmyslu za
1. Q podílela výroba ostatních potravinářských výrobků 

(NACE 10.8) s 14,0 mld. Kč, masný průmysl s 13,0 mld. Kč 
a mlékárenský průmysl s 11,7 mld. Kč. Celkové tržby výroby 
potravinářských výrobků činily 66,4 mld. Kč a oproti před-
chozímu období poklesly o 2,2 %.

Průměrné tržby na 1 podnik v  potravinářství, při 
meziroční redukci průměrného počtu podniků s 50 a více 
zaměstnanci na 356, tedy o 18 fi rem, však neklesly. Tržby 
přepočtené na jeden podnik klesly u výrobců masa a masných 
výrobků, zpracovatelů ovoce a  zeleniny a  mlékárenského 
průmyslu, a  to z  důvodu poklesu tržeb. Mezi sledova-
nými obdobími zůstal počet podniků v uvedených oborech 
konstantní. 

Graf 1 Vývoj tržeb za 1. Q 2021 oproti předchozímu období (v %)

Graf 2  Vývoj průměrného evidenčního počtu zaměstnanců za 1. Q 2021 
oproti předchozímu období (v %)
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Průměrný počet podniků s 50 a více zaměstnanci se také 
propadl za celý zpracovatelský průmysl na 3835 jednotek. 
Stejný trend nastal i v zaměstnanosti, když ve zpracovatel-
ském průmyslu v 1. Q sledovaného roku pracovalo 880 508 za-
městnanců ve fyzických osobách, tedy meziročně méně o 3,3 %
osob. Pokles zaměstnanosti se nevyhnul ani potravinář-
ství, které se 72 848 zaměstnanci se redukovalo meziročně 
v  tomto ukazateli o 1,4 %, přičemž počet zaměstnanců se 
snížil více v nápojovém průmyslu (o 2,1 %) než ve výrobě 
potravinářských výrobků (o  1,3 %). Získat zaměstnance, 

zejména kvalifikované, se stává obtížně řešitelným pro-
blémem. Dlouhodobě přetrvává nedostatek pracovních sil 
v pekárenském průmyslu (viz graf 2), kde v 1. Q 2021 oproti 
předchozímu období došlo k poklesu u podniků s 50 a více 
zaměstnanci o 6,5 % na 16 940. V posledních čtyřech letech 
v průměru ročně počet pracovníků klesal o 3 % a výraznější 
pokles je pravděpodobně důsledkem pandemie. Další, avšak 
mírnější poklesy jsou patrné u zpracovatelů ovoce a zele-
niny, výrobců ostatních potravinářských výrobků, krmiv 
a  zpracovatelů ryb. Nejvíce vzrostl počet zaměstnanců 

Graf 3  Vývoj mezd bez ostatních osobních nákladů za 1. Q 2021 
oproti předchozímu období (v %)

Graf 4 Vývoj vybraných ukazatelů za 1. Q 2021 oproti předchozímu období dle velikosti podniku (v %)
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Pozn.: údaje za další velikostní kategorie (tj. 1000 zaměstnanců a více) jsou důvěrné  Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ 

v mlýnském, mlékárenském a masném průmyslu či výrobě 
tuků a olejů. 

Motivací pro získání pracovních sil by mohly být mzdy, 
které však v potravinářství meziročně klesly o 0,8 %. Na tomto 
poklesu se významně podílí nápojový průmysl se snížením 
mezd o 7,5 %. Naopak ve výrobě potravinářských výrobků 
byl zaznamenán nárůst o 1,1 %. Ve zpracovatelském prů-
myslu došlo k poklesu dokonce o 1,2 %. Jde o mzdy bez ostat-
ních osobních nákladů. Graf 3 poskytuje detailnější pohled 
na vývoj mezd za 1. Q 2021 oproti předchozímu období. Byl 
zaznamenám jejich pozitivní vývoj ve všech výrobních obo-
rech, vyjma poklesu u podniků působících v pekařském prů-
myslu.

Z hlediska velikostní struktury podniků za 1. Q 2021 
došlo oproti předchozímu období k poklesu tržeb u podniků 
se 100–199 zaměstnanci o 10,4 % a u podniků s 50–99 za-
městnanci o  5,8 % (viz graf 4). Naopak k  nárůstu došlo 
u větších velikostních kategorií, tj. podniků s 200–499 za-
městnanci o 5,9 % a s 500–999 zaměstnanci o 7,2 %. Dle 
velikostní struktury podniků došlo k rozšíření podnikatelské 
základny pouze v kategorii podniků s 200–499 zaměstnanci
a 500–999 zaměstnanci. U menších velikostních kategorií 
došlo k  mírnému poklesu podniků. K  nárůstu počtu pod-
niků s  50 a  více zaměstnanci došlo pouze v  pekárenském 
průmyslu a  výrobců ostatních potravinářských výrobků. 
Obdobný trend jako u přechozích ukazatelů, tj. pokles, je 
zřejmý u počtu pracovníků u podniků s 50–99 zaměstnanci 
(pokles o 6,4 %) a 100–199 zaměstnanci (pokles o 9,3 %). 
Naopak u větších velikostních kategorií (200–499 a 500–
999) počet pracovníků narostl o  4,9 %, resp. o  16,4 % 
oproti předchozímu období. Při porovnání výsledků za 1. Q 
2021 a meziročního vývoje v  letech 2020/2019 lze propad 

v hodnocených ukazatelích u kategorie podniků s 50–199 
zaměstnanci odůvodnit pandemickou krizí. Podniky s 50–99 
zaměstnanci v roce 2020 vykázaly růst tržeb, mezd a mírné 
poklesy podniků a zaměstnanců. Za 1. Q 2021 oproti před-
chozímu období došlo k poklesu ve všech ukazatelích. Stejně 
tak lze dopad sledovat i u kategorie podniků se 100–199 za-
městnanci, kde v roce 2020 oproti roku 2019 byly zazname-
nány poklesy u všech ukazatelů, které v aktuálním hodno-
ceném období klesaly ještě výrazněji. U kategorie podniků
s 200–499 zaměstnanci oproti roku 2020 lze sledovat pouze 
pomalejší tempa růstu. Naopak největší velikostní kategorie, 
kde docházelo k poklesům u všech ukazatelů v roce 2020, 
došlo za 1. Q ke zlepšení pozice. 

Souhrn

HDP se v ČR v 1. Q 2021 snížil meziročně o 2,1 %. Část 
odvětví v 1. Q byla omezena protiepidemickými opatřeními. 
Zpracovatelskému průmyslu jako celku se daří, ale jeho 
struktura je z hlediska tempa vývoje diferencovaná. Výroba 
potravinářských výrobků, a zejména výroba nápojů mezi-
ročně ztrácí. Zaměstnanost klesá a mzdy se v hodnoceném 
období vyvíjejí obdobně. Cenový růst především táhnou 
pohonné hmoty a dochází k infl aci. Další vývoj v  letošním 
roce je z ekonomického hlediska obtížně předvídatelný, ale 
lze předpokládat oživení. Pro zemědělství a potravinářství 
bude rozhodujícím faktorem sklizeň hlavních komodit a svou 
úlohu v zabezpečení bezpečných potravin budou tato odvětví 
i nadále plnit.

 Použité prameny jsou k dispozici u autorů článku.
�

www.retail21.cz

Co se mění a co zůstává...

Prague Congress Centre

21. – 23. 9. 2021

2021

NOVÁ REALITA OBCHODU?

Chcete se stát partnery Retail Summitu 2021? Ozvěte se nám na +420 222 749 841 nebo info@BlueEvents.eu

JAK SE ZÚČASTNIT?

Součástí každé registrace je účast na odborném programu, občerstvení, konferenční materiály
a vstup na společenský večer (vyjma účastníků s jednodenním vstupem).

Navštivte www.retail21.cz a vyberte si typ registrace, který Vám nejvíce vyhovuje!
Vybírat můžete z následujících variant:

STANDARDNÍ CENA

19 900 Kč
(+DPH)

EARLY BIRDS

14 900 Kč (+DPH)

registrace do
30. 6. 2021

JEDNODENNÍ VSTUP

9 900 Kč (+DPH)

SLEVY
SKUPINOVÁ

12 900 Kč (+DPH)

účast 3 a více osob
z jedné firmy

účast pouze dne 
23. 9. 2021

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM RETAIL SUMMITU 2021

Přehled partnerů k 26. 5. 2021

PLATINUM PARTNERS

SILVER PARTNERS

BRONZE PARTNERS

MEDIA PARTNERS

GOLD PARTNERS

Soft Drinks Partner

Digital Retailer
Award Partner

Gala Evening Partner

Online Partner

AV Partner 

Partner for Innovation

ZVÝHODNĚNÉ UBYTOVÁNÍ
ceny od 70 EUR

(vč. DPH)

Care

OrganizátořiPlatinoví partneři Partner večera

Info, registration & English program: www.retail21.cz/en
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  www.bartonovapekarna.cz

Jsme pekárna se 100letou tradicí ruční výrobytou tradicí ruční výrobytou tradicí ruční výroby

Získala Získala oceněníocenění  

ČESKÁ ČESKÁ 
CHUŤOVKA 

aa
DĚTSKÁ DĚTSKÁ 

CHUŤOVKA
20202020

Celozrnný 
koláček 

s tvarohem 
a povidly 

90 g

Škvarkový 
chléb s cibulí 

500 g

CCC

CC

www.kompek.cz

Tradiční pekařská a cukrářská výroba z Kladna

Získali jsme ocenění Česká chuťovka pro výrobky:

●  Rohlík císařský
●  Rohlík žitný s posypem
 
Dětská chuťovka pro Ořechy

●  Rohlík žitný s posypem
C E N A  N O V I N Á Ř Ů :

POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Bezpečnost a trvanlivost potravin
Jednou z dnešních výzev pro potravinářský průmysl je zajištění 
bezpečných potravin v celém dodavatelském řetězci při 
zachování stejných vlastností, které byly přítomny při jejich 
zpracování. Náš potravinářský tým se věnuje bezpečnosti 
potravin a disponuje znalostmi, díky kterým vám může 
nabídnout ty správné ingredience za účelem zajištění 
bezpečnosti a dlouhé skladovatelnosti vašich výrobků.

Následující produkty podporují ochranu před oxidací  
a mikrobiální degradací:

 okyselující přípravky
 antioxidanty
 konzervační látky

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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Užitečné rady 
pro konzumenty 

sýrů
JE MOŽNÉ SÝRY ZAMRAZIT? 

JE UCHOVÁVÁNÍ SÝRŮ 
V MRAZNIČCE VŮBEC VHODNÉ?

Ing.  JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Sýr je „živá“ potravina. Po celou dobu jeho výroby, ces-
ty z  obchodu na váš stůl až do okamžiku spotřeby sýr 

zraje a  dýchá. Zaslouží si tedy zvláštní zacházení. Při 
jeho uchování je nanejvýš důležitá teplota: vysoké teploty 
způsobují jeho příliš rychlé zrání, nízké naopak, že sýr může 
i  zhořknout. Samozřejmě ale záleží na tom, o  jaký druh 
sýra se jedná, ale obecně lze říci, že  přílišný chlad sýrům 
nesvědčí. Ideální teplota pro uchování sýra je 8–12 °C.
Při nižších teplotách je dobré skladovat jen sýry velmi 

vyzrálé. Během skladování by měl být sýr také chráněn před 
vyschnutím, ovšem tak, aby mohl stále „dýchat“. Když se 
tedy budete o sýr správně starat, odmění vás vynikající chutí. 
Přesto je nejlepším pravidlem zkonzumovat sýry v době je-
jich doporučené doby minimální trvanlivosti, protože v tom-
to okamžiku mají při správném skladování nejlepší senzoric-
ké vlastnosti. Příliš dlouhé skladování má spíše negativní vliv 
na chuť a aroma.

Některé kulinářské příručky přesto dokonce dopo-
ručují, aby byly sýry pro delší dobu uchování zamrazeny. 
Je to ale vůbec možné? Odpověď je jednoduchá: možné to 
sice je, protože tak lze například zachránit některé zbylé 
sýry od vyhození, ale vhodné to příliš není, a sýry by měly 
být tudíž zmrazovány jen ve zcela výjimečných přípa-
dech.

Pokud sýr zmrazíte a následně opět rozmrazíte, dojde 
zejména k porušení jeho struktury, a  tím i k negativnímu 
ovlivnění jeho výsledné chuti. Jedinou výjimkou mohou být 
jemně nastrouhané tvrdé sýry, které bez větší újmy zamrazit 
můžete, stejně jako ze sáčku část odsypat, kdykoliv potře-
bujete. K výraznému znehodnocení sýra v  tomto případě 
nedojde, nicméně takto „uchované“ sýry se pak dají 
využít spíše jako kulinářská přísada, ale už vůbec ne jako 
gurmánský sýrový zážitek.

Jak zmrazení a rozmrazení 
ovlivní kvalitu sýra?

Sýry s  vyšším obsahem 
vody (tedy např. čerstvé a měkké 
sýry) mrznou při vyšších teplo-
tách než sýry s nižším obsahem 
vody, tedy polotvrdé a  tvrdé 
sýry. Například tvaroh zamrzne 
při –1,2 °C, ale čedar zmrzne až 

při –12,9 °C. Přestože zmrazení nezničí živiny v sýru, má 
minusová teplota vliv na jeho strukturu a kvalitu. Když je 
sýr zmrazený, vytvoří se v  jeho hmotě malé ledové krys-
taly, které narušují jeho vnitřní strukturu. Po rozmrazení 
se uvolní voda, což způsobí, že produkt vyschne, rozpadne 
se a potenciálně se vytvoří velmi drobivá textura.

Zmrazené sýry mohou být také hůře tavitelné, pokud 
jsou v mrazničce uchovány delší dobu, což vám může vadit 
například v teplé kuchyni, kdy budete chtít použít sýr k zapé-
kání či gratinování. Například mozzarella, která byla zmra-
zena po dobu jednoho měsíce, se bude tavit o poznaní hůře 
než mozzarella, která byla zmrazena jen po dobu několika 
dnů.

Kromě toho zmrazení inaktivuje v sýru přítomné mikro-
organismy, jako jsou bakterie, kvasinky a  plísně. To tedy 
může prodloužit trvanlivost a zabránit případnému kažení. 

Zmrazení však tyto mikroby nezabije – ale pouze je poškodí, 
a  tyto se mohou později znovu aktivovat, když se sýr roz-
mrazí. V případě sýrů s bílou plísní na povrchu nebo sýrů 
s  ušlechtilou modrou plísní se ušlechtilé plísně mrazem 
můžou poškodit natolik, že se zastaví řádné zrání těchto sýrů 
v momentě jejich rozmrazení. U plísňových sýrů je tedy zmra-
zení naprosto nevhodný způsob pro uchování, neboť to zcela 
sníží jejich organoleptickou kvalitu.

Pokud se přesto rozhodnete sýry zamrazit, volte takové 
typy sýrů, které budou následně určené pro využití v teplé 
kuchyni jako jedna z  přísad, ale nezamrazujte sýry, které 
byste chtěli pak konzumovat jako „čerstvé“, např. v kombi-
naci s vínem, protože sýry po rozmrazení bude velmi obtížné 

nakrájet. Zmrazování není vůbec vhodné pro tvarohy, čerstvé 
sýry a Ricottu, a to vzhledem k jejich vysokému obsahu vody, 
ale podobně je nevhodné pro měkké zrající sýry typu Brie, 
Camembert, Münster a sýry s modrou plísní, jako je například 
Niva apod. Rovněž různé tavené sýry a tavené sýrové výrobky 
a pomazánky nejsou vůbec vhodné uchovávat zmrazené.

Pokud budete přesto zmrazování používat jako způsob 
dlouhodobého uskladnění například polotvrdých a tvrdých sýrů, 
snažte se sýr velmi rychle zmrazit pod teploty –23 °C a nižší (což 
je v domácích mrazničkách většinou nemožné), abyste zabránili 
tvorbě velkých a destruktivních ledových krystalů. Pokud se vám 
to povede, pak je možné takto sýr ponechat v mrazničce na neur-
čito, i když pro nejlepší kvalitu a kulinářské využití je dobré sýr 
přesto použít během 6–9 měsíců. Rozmrazování by pak mělo 
proběhnout pozvolna v lednici při teplotě okolo 4–6 °C po dobu 
i několika dnů. A  ještě jedno důležité: stejně tak jako jakékoli 
jídlo by neměl být již jednou rozmrazený sýr znovu zmrazován. 

A na závěr ještě jedna užitečná rada: Obecně platí, že nej-
lepší je kupovat jen takové množství sýra, kolik ho jste schopni 
v době jeho doporučené spotřeby zkonzumovat. A až si na něm 
pochutnáte, můžete zase vyrazit na nákup pro další. Uchovávat 
sýry v mrazničkách byste měli teprve až jako to poslední možné 
řešení, protože na nějaké velké skladování není většina našich 
domácností zařízena. �
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Kolikrát děd, 
tolikrát na Praděd

LADISLAV STEINHAUSER

Co je to za hloupost? Proč lézt před či ve stáří na nejvyš-
ší horu Moravy? Podle klimatologů na nejdrsnější horu 

Česka, která má průměrnou roční teplotu jen jeden stupeň 
Celsia, a má dokonce až na vršek k televizní věži vytaženou 
výbornou asfaltku. A co takhle pro radost, pro kondici, pro 
zdraví?

Každý máme nějaké hory nebo kopečky blízké svému 
srdci. Na rodnou Vysočinu nedám dopustit, ale Jeseníky 
mi voní něčím jiným, mládím a dobrodružstvím. Mohou za 
to řezníci! V šedesátých letech začaly průmyslové podniky 
pod hlavičkou ROH (odbory, jejichž hnutí bylo, nevím proč 
ani jak, revoluční) budovat pro své zaměstnance rekreační 
objekty. Jihomoravský průmysl masný Brno nemohl stát 
stranou a  zřídil svoji rekreační základnu v  Jeseníkách na 
Malé Morávce. Stěžejní akcí byly prázdninové pionýrské 

tábory. Stany s podsadami jen pro odrostlé a zkušené, malí 
ušáci spali pod kontrolou v  několika místnostech chaty. 
Ranní trubka, hygiena, rozcvička, nástup, vztyčení vlajky, 
denní rozkaz, snídaně a úžasný celodenní program v přírodě. 
I ti největší rošťáci pak večer zalezli do spacáků a pokorně 
mlčeli. Když pršelo, jídelna praskala ve švech a vedoucí se 
modlili, aby už mohli všichni ven. Kluci, kdo z vás bude řez-
níkem? Holky a kdo uzenářkou? Ruce letěly nahoru. A kdo 
umí brousit nůž na ocílce? Já, já, já. Kdo neuměl, trénoval 
jídelní nůž na vařečce. Tehdy se ještě řemeslo v rodině dědilo, 
být řezníkem znamenalo být pořádným chlapem, který za 
práci umí vzít. Sedmé družstvo, nástup! Dnešní cíl je nejvyšší 
– Praděd. Dodnes vzpomínám, jak jsme při svačině v Karlově 
Studánce od prodavačky suvenýrů vymámili maličkou deci-
litrovou lahvičku sladkého likéru pro tatínka z výletu a potají 
si za rohem cucli. Praděd! Poprvé jsme vrchol dobyli údolím 
Bílé Opavy a byli na sebe patřičně hrdí. Rok poté už coby 
mazáci jsme byli odměněni náročnou cestou Velkou kotlinou, 
jen pro zdatné chlapy. 

Praděd, německy Altvater, je nejen horou, ale i  pat-
ronem Jeseníků a byl nejvyšší ve Slezsku, které bylo sou-
částí Koruny české. Jenže Marie Terezie se ho musela v roce 
1742 vzdát ve prospěch německého císaře Fridricha II. Veli-
kého, a Slezsko tak bylo dvě stě let až do konce druhé svě-
tové války součástí Německa. Germánský vliv je v Jeseníkách 
patrný dodnes nejen na starých budovách, ale dlouho byl i po 
odsunu Němců a zabrání domů a polí přistěhovalci. Stav asi 
trefně pro pamětníky popsaný jedním slovem Sudety. Ještě 
v  sedmdesátých letech byla celá řada domů v  havarijním 
stavu a o podhorské louky a pole se jednotná zemědělská 
družstva a státní statky staraly jen jaksi naoko. Je neuvěři-
telné, jak se současná turisticky atraktivní oblast po sametové 
revoluci vyloupla, jaká péče je cítit z už téměř každého domu 
a usedlosti. Mít chalupu na Malé Morávce, to je dnes více než 
velmi dobrá adresa.

V roce 2005 si Češi volili sedm svých divů. Že je na 
čele Karlův most, asi nikoho nepřekvapí, ale na druhém 

Hrubý Jeseník

místě se umístila přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé 
Stráně. Myšlenka vybudovat ji zde v Jeseníkách v přírodní 
rezervaci pod vrcholem Mravenečníku se ale potázala mezi 
ochránci životního prostředí se zlou. Nad jejím dostavěním 
po revoluci visel otazník, ale nakonec zvítězil rozum, odvaha 
a nechtěně pomohla slovenská přehrada Gabčíkovo. Akti-
visté se zaměřili na větší sousto a Dlouhé Stráně byly dosta-
věny. Hledejte, kde jsou. Z  dálky je vidět jen zelený, ale 
přece jenom netypicky rovný vršek hory, z ptačí perspek-
tivy obrovský bazén na kopci. Projezdil jsem si okolí na 
kole, Mravenečník je opravdovým rájem pro horská kola, 
a nakonec jsem zaraženě stanul nahoře na hrázi. Čekal jsem 
menší jezero, ale patnáct fotbalových hřišť na kopci je fakt 
slušná plocha a  obejít je vyžaduje bezmála dvoukilome-
trovou procházku. Poklona před umem inženýrů, jak cit-
livě obří dílo zapracovali do krajiny. Nikde nic, jen sloupy 
vysokého napětí vedoucí až k elektrárnám na severu Čech. 
Víte, proč až tam? Kdyby došlo k blackoutu, Dlouhé Stráně 
se nahodí samy, ale ostatní elektrárny potřebují startovací 
impulz. Jesenická nádrž je naším největším akumulátorem 
elektrické energie. Nabíjí se čerpáním vody nahoru do horní 
nádrže, když je v síti přebytek elektřiny, což je s výstavbou 
slunečních a větrných elektráren stále aktuálnější problém, 
a spouští se, kdy jí je v síti nedostatek. Vše z pražského ener-
getického velína. Dlouhé Stráně se chlubí největší reverzní 
vodní turbínou v Evropě (325 MW), největším spádem mezi 
vodními elektrárnami u nás (510 m) a největším instalo-
vaným výkonem (650 MW). Nedivme se, že je pak naším 
technickým divem. A víte, za jak dlouho se investice zapla-
tila? Za sedm let! A tak dále mudrujme, protestujme proti 
všem a  všemu a  obdivujme, co vše naši předkové posta-
vili.

Jeseníky jsou oblíbenou lyžařskou destinací. Nejsem 
si jistý kvalitou dříve vyhlášených sjezdovek na Petrových 
kamenech. Pravda, je zde sníh nejdéle, ale větší vyžití už 
dávají areály v Malé Morávce – Karlově a na Červenohor-
ském sedle, které kraluje v běžeckých disciplínách. Skvělé 
jsou hřebenové tratě na Švýcárnu nebo na druhou stranu 
přes Vřesovou studánku na Keprník a Šerák. Na Červeno-
horské sedlo vede modernizovaná silnice s výborným povr-
chem, a tak se nedivte, že se zde prohání kluci na motorkách, 
v zimě ale často slyšíme, že je silnice uzavřena. Tisíc metrů 
nad mořem má své vrtochy, ale lepší cesty přes hory není. 
Vědí to už po generace tažní ptáci, a ornitologové tak mají na 
jaře i na podzim na sedle žně. Jen v letech 2010 a 2013 zde 
okroužkovali na 40 tisíc ptáků, 113 druhů. Je zde nejvýznam-
nější moravské místo tahu sluky lesní, a chcete-li konečně 
uslyšet večerní kvorkání a zahlédnout jejich let, na sedle je to 

v březnu téměř jistota. Na hřebenech můžete potkat kamzíky, 
kteří zde byli vysazeni před první světovou válkou importem 
z Alp. Členové Řádu německých rytířů v roce 1910 o kam-
zíky požádali svého velmistra arcivévodu Evžena. Nakonec 
záměr nejen schválil, ale i zaplatil sám císař František Josef I.
a v únoru 1913 už se první pětice kamzíků proháněla v huber-
tovském revíru. Nadšení návštěvníků hor ale začali tlumit 
ochránci životního prostředí argumenty, že kamzíci spásají 
vzácné rostliny, a začali tlačit na jejich „úplné vyloučení“ 
z  chráněné oblasti, jak rozhodlo Ministerstvo životního 
prostředí v roce 2000. Jenže veřejné mínění bylo přes jistě 
korektní označení pro vystřílení této zvěře jiné. Nikdo neuměl 
odpovědět na otázku, proč škodí u nás, a v Alpách ne. Vzniklo 
sdružení Jesenický kamzík a dvacet pět tisíc podpisů přesvěd-
čilo ministra ke změně rozhodnutí. A tak mají kamzíci zase 
zelenou a stahují se do míst, kde mají klid, a aby to nebylo 
pouze ve Velké kotlině, na kterou jsou ochranáři nejcitlivější, 
rozšiřují se další a  další plochy označené cedulí „Klidové 
pásmo zvěře – vstup zakázán“.

Historický hraniční kámen Moravy a Slezska na Pradědu

Dlouhé Stráně jsou nekrásnější z ptačí perspektivy (reklama 
EON).

Chodit mimo vyznačené stezky je nejen zakázané.



96 97
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

5
/

2
0

2
1

r e p o r t á ž r e p o r t á ž

Poštovní štola u Zlatých Hor

Papírna Velké Losiny obnovila výrobu ručního papíru.

Mechové jezírko na Rejvízu

O Jesenicku se vypráví, že když Pán Bůh tvořil svět 
a  rozdával své dary, na tento kraj zapomněl. Aby svou 
chybu napravil, nakázal ďáblovi, aby po horách a  údo-
lích rozsypal něco ze svých pokladů. Ten to vzal po svém 
a místo zlata a stříbra rozhazoval po kraji jen kamení. Jen 
u osady Zuckmantel rozsypal pár hrstí zlata (proto dnes 
městečku říkáme Zlaté Hory) a pořádné balvany vysypal 
přímo pod trůn děda Praděda na kopec, kde později apo-
štol Petr obracel germánské kmeny na křesťanskou víru, 
postavil tak Petrovy kameny. Ty se staly místem setkávání 
čarodějnic, stačilo se jen ke kamenům často magicky zali-
tými mlhou přiblížit, nejlépe o slunovratu 23. června, kdy 
celé okolí kamenů rozzářily mraky světel. Kdepak svět-
lušky, lidé v nich viděli slet čarodějnic s ďáblem a místu se 
raději zdaleka vyhýbali. Dělali dobře, ženy, které sem vyrá-
žely pro léčivé byliny, to poznaly velmi krutě. Vše začalo 
domácí hádkou. Obecní pastýř z Jeseníku obvinil na smr-
telné posteli svoji manželku, že mu přivodila smrt svým 
čarodějnickým uměním. Bohužel to vyřkl před farářem 
a rychtářem. Bylo to 27. června 1622. Barbora Schmiedová 

byla zatčena a  při mučení se nejen přiznala, ale jmeno-
vala dalších pět osob. Krutý veletoč se roztočil. Barbora 
byla upálena a Zlatohorsko (Nyské knížectví) zasáhla vlna 
čarodějnických procesů, při kterých během dvou let na hra-
nici skončilo přes 250 osob. Před Priessnitzovými lázněmi 
v Jeseníku dnes stojí malý památník, který tyto monstrpro-
cesy připomíná. 

A  co u  nás na Moravě? Když v  roce 1669 zemřela 
losinská hraběnka Alžběta Juliana, vyjmuli její srdce, aby 
je uložili vedle těla jejího syna v kryptě šumperského kos-
tela. Jenže kostel vyhořel, a srdce proto bylo uloženo ve stří-
brné schráně na zámku. Po opravě kostela, kdy měla být 
vůle konečně naplněna, srdce zmizelo. Povolaný olomoucký 
vyšetřovatel Jindřich Bobling přesvědčil sestru zesnulé hra-
běnky, že srdce bylo ukradeno k čarodějnickým praktikám, 
a sestavil inkviziční tribunál. Bylo už jen otázkou času, kdy 
najde stopu. Ve Velkých Losinách poradila kořenářka maji-
telce krávy, která nedojila, aby jí dala hostii. Zajistit ji měla 
žebračka Schuchová, a když ji od faráře v Sobotíně dostala, 
potajmu ji vyplivla do šátku. Viděl ji ministrant. Všechny tři 
ženy byly obviněny z čarodějnictví a začal hon, který trval 
celých osmnáct let až do roku 1696. Přišlo při něm o život na 
sto osob. Václav Kaplický o největším inkvizičním procesu 
v zemích Koruny české vydal roku 1963 román Kladivo na 
čarodějnice a Otakar Vávra dílo zfi lmoval. Dnes z Mohelnice 
do Zlatých Hor vede čarodějnická cyklostezka (má 138 km), 
ale stačí, když si dáte porci ze Šumperka do Jeseníku, samo-
zřejmě přes Červenohorské sedlo. 

Vraťme se raději do Karlovy Studánky, pojedeme ale 
oklikou přes Rejvíz. Možná budeme mít v květnu štěstí a při-
jedeme ke slavnostnímu odemykání Mechového jezírka. Nej-
dříve je k tomu nutné vyvolat z lesů pastýře Gilla, který jediný 
nosí u sebe k jezírku kouzelný klíč. Jistě k tomu přijede asis-
tovat i zlatohorská císařská garda, pár výstřelů z děl a pak už 
můžeme vykročit po dřevěných lávkách do největšího raše-
liniště na Moravě a zadívat se do tmavé vody, jestli neuvi-
díme hříšné město Hunohrad. Nikdy jsem to štěstí neměl, asi 
proto, že je k tomu třeba čistá duše. Jestli je uvidíte, dejte mi 
vědět, jak alespoň špičička kostela vypadá.

Karlova Studánka je druhou nejmenší obcí v  České 
republice, žije zde jen 248 obyvatel, ostatní jsou pacienti 
a turisté, kteří horské lázně navštíví. Místní tvrdí, že zde mají 
ze všech obcí nejčistší vzduch. Asi tomu tak je, vždyť se zde 
léčí ti, kteří mají zaprášené plíce. Posrkávají zdejší kyselku 
a courají se po okolních lesích. Tam a zpět. Tak se i  lázně 

původně jmenovaly – Hinnewieder (hin und wieder). Nebylo 
zde ubytování, a tak museli pacienti k pramenům docházet 
z Ludvíkova nebo Malé Morávky. Za současnou architekturou 
a rozvojem stojí Řád německých rytířů, kteří panství dostali 
po bitvě na Bílé hoře. První lázeňský dům byl postaven v roce 
1782 a v roce 1803 byly lázně přejmenovány podle svého vel-
mistra arcivévody Karla Ludvíka Rakouského. Byl bratrem 
císaře Františka II. a proslavil se jako vojevůdce, který poprvé 
porazil Napoleona před Vídní, jenže po měsíci u Wagramu 
prohrál a bratr ho poté z velení armády odvolal. Jeho zásluhy 
byly oceněny až deset let po smrti, kdy byla odhalena Kar-
lova monumentální jezdecká socha na náměstí Hrdinů ve 
Vídni. Karlova Studánka tedy sice nenese jméno podle otce 
naší vlasti, jak se řada návštěvníků domnívá, ale po osobnosti 
jistě také slavné. Bílá a hnědá, dřevo a kámen, to jsou archi-
tektonické prvky lázní, které jim 
vtiskla historie zdejších horských 
staveb a Anton Onderka, který se 
podílel na projektech Knížecího 
domu, Sloupového domu, Hudební 
haly i kostelu mimo Panny Marie 
Uzdravení nemocných posazené 
citlivě do parků a  okolních lesů. 
Karlova Studánka má svůj osobitý 
styl. Není snad rok, kdy bych neza-
parkoval motorku před cukrárnou 
vedle Knížecího domu přímo 
naproti Hudební hale a  nepozo-
roval nad výborným zmrzlinovým 
pohárem korzující páry popíjející 
sirnou kyselku načepovanou v pár 
metrů vzdáleném Pitném pavilonu. 
A  když se podívám na lázeňský 
obchůdek se suvenýry, ucítím 
sladkou chuť Praděda.

Nezapomněl jsem na něco? 

Hudební hala a v pozadí Pitný pavilon v Karlově Studánce

Výhoda Jeseníků, všude je dost pitné vody.Praděd na kole

Á, ty cesty na Praděd! Takže nejjednodušeji se k němu 
dostanete ze sedla Hvězda, dokonce i  autobusem na 
Ovčárnu, a odsud je to už co by kamenem dohodil. Příjemná 
je cesta po hřebenovce z Červenohorského sedla, dost času 
si musíte nechat v záloze na pochod lesem od sedla Skřítek 
a pořádně se zadýcháte při výstupu z Karlova vzhůru přes 
Velkou kotlinu. Říkáte, že máte vnuků šest? Takže pro vás je 
tu ještě navíc cesta ze sedla Vidly a parádní tečkou je výstup 
z rodiště Praděda, Koutů nad Desnou. Klidně si tuto cestu 
započítejte dvakrát, musíte odsud totiž zdolat převýšení cca 
1500 metrů. Jestli už jste děd, tak hurá na Praděd. Jestli ne, 
nevadí, vyrazte, budete mít před ostatními dědy čekateli 
malý náskok. 

�
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Restaurace 
pro řidiče 

i s automobily
Ing. IVAN JEMELKA

Legendární drive-in

Na svém posledním večeru letních prázdnin v  roce 1962 
se absolventi středních škol a  přátelé Curt Henderson 

a Steve Bolander setkávají na parkovišti Mel‘s Drive-In s dal-
šími dvěma přáteli ve městě Modesto v Kalifornii. Tak začí-
ná americký kultovní fi lm o dospívání z roku 1973 Americké 
graffi ti, který je režírovaný Georgem Lucasem a produkova-
ný Francisem Fordem Coppolou, v němž si mimo jiné zahrál 
jednu z prvních rolí i Harrison Ford. Snímek kromě samotné-
ho příběhu zachycuje obrazem i hudbou atmosféru počátku 
šedesátých let minulého století, jak ji prožívala mladá gene-
race na konci svého dětství.

Mel‘s  Drive-In, kde film začíná, je americký řetězec 
restaurací založený v roce 1947 Melem Weissem a Haroldem 
Dobbsem v  San Francisku v  Kalifornii. Dodnes existuje 
několik retro Mel‘s v severní Kalifornii, stylizovaných podle 
fi lmu Americké Graffi ti. Tyto restaurace se nazývají „The Ori-
ginal Mels Diner“. Vedle nich fungují obyčejné Mel‘s Drive-
-In, z nichž některé nejsou ani určené pro automobily, ale 
jde o běžná gastronomická zařízení. Nicméně, Mel‘s Drive-
-In a drive-in obecně, jako symbol padesátých let, se objevují 
v mnoha fi lmech a televizních seriálech. Mel‘s například i ve 
fi lmu Hádej, kdo přijde na večeři z roku 1967 se Spencerem 
Tracym,  Katharinou Hepburnovou a Sidneyem Poitierem. 

V USA a v Kanadě vzniklo několik desítek řetězců drive-
-in restaurací a ze Severní Ameriky se tato gastronomie přá-
telská k automobilům rozšířila do celého světa.

 

Co je drive-in a co „projeď, chyť a jez“ 
čili drive-through

Klasická drive-in restaurace je gastronomické zařízení, 
kam je možné si zajet na jídlo, aniž by řidič musel vystoupit 
z auta. Zákazník tam své vozidlo zaparkuje a je obsloužen per-
sonálem, který mezi automobily chodí pěšky nebo jezdí napří-
klad na kolečkových bruslích. Aktuálně může být celý proces 
na různém stupni automatizace, robotizace a digitalizace. 

Není to tedy u  nás již celkem běžné rychlé občerst-
vení drive-through, kde se řidiči se svými vozidly řadí, aby 

si objednali přes mikrofon u panelu s nabídkou, poté jedou 
k vydávacímu okénku, kde platí, přijímají objednávku a odjíž-
dějí konzumovat jídlo jinam. V  zahraničí některé drive-
-through řeší nával ve špičce navigováním aut na vyhrazená 
parkovací místa, kde řidiči musí čekat, až jim obsluha jídlo 
donese. Tato forma gastroservisu pro řidiče je považována za 
jakýsi hybrid mezi službami drive-in a drive-through. Ozna-
čení pro „projeď, chyť a jez“ jako drive-through  se používá 
kupříkladu v Německu a ve Francii, kde tento termín zpopu-
larizovala americká kinematografi e.

Historie služby obsluhy hostů sedících v autech sahá 
v USA až do třicátých let dvacátého století. První drive-in 
restaurací byl Kirby‘s Pig Stand, který byl otevřen ve městě 
Dallas, ve státě Texas, v roce 1921. Největší díru do světa 
ale udělali bratři McDonaldovi, kteří si otevřeli Burger Bar 
Drive-In v San Bernardinu v Kalifornii ve 40. letech 20. století 
a jako první okénkem podávali hamburgery řidičům a jejich 
spolujezdcům. Dnes jich tento řetězec prodá po celém světě 
75 za každou vteřinu.

První drive-in, kde řidiči mohli nakoupit, aniž by museli 
vystoupit z auta, začal v Česku fungovat na D1 u Velkého 
Meziříčí v roce 1993.

V Severní Americe ovšem drive-in zařízení všech typů 
nejsou dnes zdaleka tak populární, jako byly v dobách jejich 
rozkvětu v 50. a 60. letech minulého století. 

Drive-through stále využívají některé kavárenské a fast-
foodové řetězce. Častokrát však ve své firemní strategii tento 
systém poměrně opomíjely. Firmy jen občas něco zkoušely. 
Přidávaly průjezdní pruhy, měnily vzhled zařízení nebo testo-
valy nejrůznější systémy umělé inteligence, které měly zákaz-
níkům pomoci při objednávání.

„Služba drive-through se v minulých letech u nás vůbec 
neposunula. Nyní však pracujeme na změnách,“ uvedla pro 
deník The New York Times Ellie Doty, marketingová ředi-
telka společnosti Burger King.

Pandemie přiměla nadnárodní obry vzít 
na milost automobilovou gastronomii

Služby drive-in nebo drive-through oživila jako 
z nouze ctnost opatření proti šíření viru SARS-CoV-2 . Řada 
kavárenských a  fastfoodových řetězců uspíšila kvůli pan-
demii nemoci COVID-19 rozvoj svých služeb prodeje do aut 
zákazníků. 

V mnoha zemích po celém světě byla služba drive jednou 
z mála možností, jak si v minulých měsících mohli zákazníci 
užít své jídlo i bez návštěvy podniku. Řada řetězců rychlého 
občerstvení vsadila na to, že tato služba zůstane oblíbená i po 
pandemii, a investovali do jejího vývoje.

Během pandemie vzrostl v některých případech podíl 
prodejů prostřednictvím služeb drive u  řetězce McDo-
nald’s o desítky procent. Tržby nejvíce klesly restauracím 
v centru Prahy a provozovnám v obchodních střediscích. 
McDonald’s  tak zachránily hlavně drive-through po-
bočky. 

Celkový počet obsloužených aut stoupl v minulých měsí-
cích o polovinu. Ve špičce trvalo odbavení jednoho zákazníka 
třicet sekund. Restauraci ve Spojených státech v průměru 
trvá více než čtyři minuty, než jednu objednávku ze strany 
zákazníka sedícího ve voze kompletně vyřídí.

Firma McDonald’s proto preferuje provozy podél silnic 
s drive-through principem. V Česku by do sedmi let mohlo 
být celkově až 170 poboček McDonald’s.

Řetězec se kvůli omezení provozu restaurací rozhodl 
některé plánované inovace v oblasti McDrive urychlit. U vytí-
žených restaurací chce zavést dual-line systém, který pomáhá 
navýšit kapacitu obsloužených zákazníků. Dočasně také 
zřídil službu McWalk, tedy okénka pro pěší.

Další americký řetězec Burger King zavedl upravenou 
variantu již zmíněné hybridní služby drive-in i drive-through 
pod názvem parking pickup. Své jídlo si zákazníci objed-
nají prostřednictvím aplikace nebo webu a ve vybraný čas jej 
zaměstnanec řetězce přinese přímo do jejich auta na parko-
viště drive-through restaurace.

Obdobný servis nabízel třetí z  trojice největších sítí 
rychlého občerstvení KFC jako Parking Pick up. Zákazník si 
jídlo objednal prostřednictvím aplikace či webu a objednávku 
si pohodlně vyzvedl na speciálně označeném místě u parko-
viště restaurace.  

Český fastfoodový řetězec Bageterie Boulevard zazna-
menal díky protiepidemickým opatřením propad tržeb až 
o  70 procent oproti předešlému roku. Výše propadu byla 
závislá především na lokalitě, ale nejlépe obstály drive-
-through restaurace. Proto  Bageterie Boulevard chce ote-
vírat další pobočky s touto službou. 

Drive-through zkoušeli ze zoufalství 
i ti malí

Kromě velkých hráčů na trhu systém drive-through 
(v Česku často označovaný jako drive-in) zavedly i některé 
menší fi rmy. V České republice mezi ně patřil třeba i podnik 
Pit Stop Café, který již dříve otevřel svou drive-through 
kavárnu a toustárnu na pražské magistrále v Nuslích. Nabízel 
kromě jiného i domácí sendviče, a označoval tak sebe za první 
drive-through toustárnu v Česku. V konkurenčním boji však 
na trhu neuspěl a svou provozovnu před časem uzavřel.

Klasickými drive-in byla autokina s  občerstvením. 
Například na pražském Strahově nebo Gastrokino Ledárny 
v Braníku. To vzniklo z popudu majitele restaurace Restu, 
který hledal způsob, jak v době koronaviru dostat k zákaz-
níkům čerstvé jídlo. Specializuje se totiž na pokrmy z moř-
ských plodů a  ryb, které se k  rozvozu nehodí. Jelikož už 
v minulosti ve spolupráci s distribuční společností Artcam 
provozoval malé butikové kino, rozhodly se obě fi rmy, shodně 
postižené dlouhým uzavřením svých provozů, spojit síly.

V  Hostivaři, u  okénka pivovaru H2, si mohli řidiči 
vyzvednout, aniž by vystoupili z auta, hotový oběd, čerstvé 
pečivo nebo točené nepasterizované pivo. Obsloužili tam až 
200 vozů denně. Nápad na pivní drive-through vznikl dávno 
před pandemií, a i vedení pivovaru prý dodnes neví, komu za 
něj vděčí.

Elektromobilita možná nastartuje drive-in 
víc než COVID-19

Automobilka Tesla má několik polí působnosti, jde 
především o elektromobily, ale částí byznysu jsou i jiná aku-
mulátorová a  solární řešení. Aktivity tohoto amerického 
výrobce automobilů se možná ještě dále rozrostou. Tesla si 
totiž nechala registrovat ochranné známky na různé typy 
restaurací. Pravděpodobně  se jedná o nápad spojit nabíječky 
Supercharger a restaurace, který se objevil již před třemi 
lety. Mělo by jít o možnost nabídnout stravování při čekání 
na nabití elektromobilu prostřednictvím Superchargeru. 
V registraci je snad zatím zmínka o samoobslužných, take-
-away restauracích, ale také např. i tzv. pop-up, což by byla 
dočasná restaurace na novém místě, působící krátkodobě, 
v rámci jiné, hostitelské restaurace. Ovšem restaurace typu 
drive-in s nabíječkami elektromobilů, které budou vybaveny 
zařízením pro digitální objednávku jídel přímo z vozu, se pro 
tento účel přímo nabízí. 
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