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Smetanové. 
Neodolatelné.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tak k  nám přijde taky ten nový 
semafor. Zatím máme ten starý 
jen v dopravě, kde jsou chodcům 
určeny barvy dvě a řidičům k čer-
vené a  zelené, a  to už od vzniku 
první světelně řízené křižovatky, 
patří ještě oranžová. Takže tři. 
To potraviny, ty si přijdou na své. 
Jejich semafor bude mít barev pět! 
Trochu se ale divím, že ne sedm 
nebo jedenáct, neboť by tento 
počet korespondoval s  úsilím, 

kterým má být tato odborná kočičárna zavedena. Původně 
tam měly být jen barvy tři, jako na semaforu u Muzea nebo 
v Kotěhůlkách u kostela, ale nakonec se tvůrci asi lekli pří-
padného policejního vymáhání přestupků ve výživě. Jedná se 
tedy nyní i u nás velmi vážně – a fouká to dost silně z Evropy 
– o zavedení tzv. Nutri-Score, tedy o hnutí 5-Color Nutrition 
label či 5-CNL. Zjednodušeně řečeno jde o semafor škod-
livosti potravin. Je to barevná škála písmen A, B, C, D a E, 
které potravinu známkují a mají se na obalu uvádět. „E“ má 
barvu červenou a považuje potravinu za jed, „D“ je oranžové 
a tím označí produkt méně jedovatý, Céčko bude žluté a otrá-
víte se touto potravinou jenom trochu, „B“ je světle zelené 
a má asi vzbudit naději. Ale Áčko čili „A“ má být trefa do čer-
ného. Se svou zelenou barvou vám poradí, že mrkve změ-
řené na dusitany a dusičnany sklízené v pravé poledne můžete 
zbaštit klidně 10 kilo. Tvůrci tohoto podivného nápadu zapo-
mněli na řadu věcí. Předně, všechny naše potraviny dodávané 
do oběhu čili ke koupi spotřebiteli musí odpovídat zákonu 
o  potravinách a  všem jeho ustanovením. Jsou bezpečné, 
a v žádném případě ne zdraví škodlivé. U našich potravin je 
nutné, zejména z odborného hlediska, naprosto odmítnout 
přívlastky zdravá potravina, nezdravá potravina. Nejsou 
zdravé a nezdravé potraviny, jsou jen zdraví a nezdraví jedinci 
čili spotřebitelé. Potraviny nejsou léky. 

Výchova lidí ke správné výživě je nezbytnou povinností 
státu. Už coby někdejší ministerský úředník, který měl výživu 
dost na starosti, jsem prosazoval, že musí existovat výživová 
politika státu jako zákon. Nikdy se to nestalo. Ale když ne 
zákon, tak alespoň jednotná racionální výchova, která vede 
k  vědomí spotřebitele o  správném  životnímu stylu, a  tím 
i k vhodnému stravování. Je to velmi složité téma a nevejde 
se do jedné věty. Semafor je nesmysl. A lze vybrat řadu argu-
mentů. Naši mladí tlouštíci jimi nepřestanou být tím, že 
jim a jejich maminkám označíme červenou to, co mají rádi. 
A dovedete si představit pivaře, jak si nekoupí lahváč, pro-
tože na něm zasvítí červená? A nalepíme tuto značku i na 
půllitr v hospodě? Masné výrobky, vše sladké, vše slané, vše 
s obsahem tuku bude červené. Naštěstí výsekové maso kou-
pené u řezníka barvit netřeba a ani to nejde. Ale to balené, 
pro řadu lidí nezastupitelné mléčné a cereální výrobky, budou 
deklasovány tímto falešným puncem. Proč falešným? Stát 
nevěnuje výchově lidí, a zejména mládeže k správné výživě 
a zdravému stravování takřka žádnou pozornost. Ucelený 
a trvalý mediální tlak na to, jak se stravovat, jak se pohybovat, 
jak vyhnat děti od počítačů, jak docílit toho, aby měla zase 
každá ves klub aspoň s jedenácti fotbalisty v každé věkové 
kategorii (jak to bývalo vždycky), povýšit tělocvik ve školách 
nad matematiku a jazyk český a třeba i na maturitní předmět, 
silně podpořit sportovní kluby a skauty při práci s mládeží. To 
by ale stálo peníze, ale napřed by to musel někdo vážně chtít. 
Takže bác – najednou se tady objevila pochybná berlička, 
která má tento stav nahradit. Semafor s  pěti barvičkami. 

Pramení to hodně i z toho, že mezi poslanci, senátory a také 
v zastupitelích na kolbišti EU nemáme jediného potravinář-
ského a výživářského odborníka. A zmatek vnášejí do pově-
domí lidí i různě erudovaní výživoví poradci. Jejich kvalita 
většinou odpovídá mému oblíbenému bonmotu – devate-
nácté století je stoletím páry, dvacáté válek a  to současné 
neodbornosti. Jídlu a výživě rozumí každý, zvlášť když si také 
doma vaří a mobil je jeho jediným zdrojem informací.    

Nutri-Score chtějí u nás zavést obchodní řetězce i Svaz 
obchodu a cestovního ruchu. Pozitivní postoj má i Minister-
stvo průmyslu a obchodu. Důvody jsem nepochopil, ač jsem 
se ptal. Že jej – myslím ten semafor – používají ve Francii, 
Španělsku a v Německu, nevidím jako argument. Už samo 
označení semafor škodlivosti se mi příčí u potraviny vyslovit. 
Možná dost změní postoj Ministerstva zemědělství a Potravi-
nářské komory ČR. V jejich dosavadních stanoviskách velké 
nadšení pro zavedení semaforu nevidím. Výrobců potravin se 
však nikdo neptá. Stejně „udělají, co jim řeknem“. Obchod je 
obchod. Ale správný obchod má být partnerstvím stejně rov-
ných stran a měl by v první řadě vidět spotřebitele. A ne alibi-
stické vytírání jeho zraku, které si nakonec sám hezky zaplatí. 
A nyní omluva všem, kteří čekali, že si zas přečtou nějaké 
retro nebo i  vtipem zpestřený příběh. Někdy i  na podzim 
houby nerostou.  

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel  
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Jídlo je naše
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Společnost PENAM 
investuje 

do budoucnosti

Ing. JAROSLAV KURČÍK,
předseda představenstva a generální ředitel

společností PENAM, a. s.,
a UNITED BAKERIES a. s.

Pekařina dnes a před třiceti lety

Zajímá vás česká pekařina? A myslíte si, že je dnes chleba lep-
ší, nebo horší než před třiceti lety? Zkusím se na to podívat 

komplexněji. Když si totiž někdy přečtu názor fundovaných no-
vinářů, kteří možná nikdy nenavštívili pekárenský provoz a zce-
la určitě nejsou odborníci v pekařské technologii, a přesto sou-
dí, že chléb produkovaný dnešními pekárnami za nic nestojí a že 
za socialismu se vyráběl ten správný chléb z přírodních kvasů, 
vždy mě to pobouří. Tito lidé velmi rychle zapomněli na dobu, 
nebo v té době ještě nežili, kdy v prodejnách byly běžně v nabídce 
tři až čtyři druhy chleba, rohlík, houska, dalamánek a makovka. 
A většinou jste si museli přivstat, abyste vůbec nějaký chléb kou-
pili. Odpoledne už na vás většinou zíral prázdný regál. A pokud 
jste žili na vesnici, chléb jste si museli dopředu objednat a dal-
ší byl k dispozici až zase za několik dnů. Závoz byl jednokolový 
a na pátek výrobci pečiva vyráběli čerstvý chléb už ve čtvrtek do-
poledne. Je pravdou, že na výrobu chleba se využívala techno-

logie kontinuálního třístupňového vedení kvasu, a když kvas 
přebýval, nebyl ho problém vylít do kanalizace. Dnes už si ne-
dovedeme představit větší prodejnu bez široké nabídky různých 
chlebů, běžného pečiva, sladkého pečiva, včetně mražených roz-
peků a dalších různých druhů pečiva. I diskontní prodejna, která 
je typická menším počtem nabízených položek, nabízí minimál-
ně  několik desítek pekárenských výrobků. A co pak prodejny hy-
per- a supermarketů, kde jenom počet nabízených druhů chle-
ba obvykle přesahuje číslo čtyřicet, v jednom případě jsem jich 
napočítal dokonce sto. A právě pečivo je jednou ze signálních 
položek, na které lákají řetězce svoje zákazníky. Většinou fre-
sh sortiment, pečivo, maso a ovoce a zelenina rozhoduje o tom, 
kterou prodejní síť si zákazník vybírá. A nejen to, pečivo je zcela 
zásadní motivací pro častější frekvenci nákupu. Právě frekvence 
nákupu se během covidu snížila. A už i při této úvaze není mož-
né, aby řetězce prodávaly špatné pečivo, které bude rozhodovat, 
jestli prodejny budou vyhledávány zákazníky, nebo ne. A když 
se k tomu přidá vyšší nabídka na straně pekárenských výrobců, 
než je poptávka na straně obchodu, tak zákonitě mají všichni 
obchodníci z čeho vybírat. K tomu dále rostou pekařské speciál-
ky. Srdce zákazníka může plesat. Na tuto změnu se ale museli
přeorientovat i  výrobci pečiva. Někteří dále používají klasic-
kou technologii výroby chleba, někteří modernizovali svoje vý-
roby a modernizací prošlo i klasické třístupňové vedení kvasu. 
Co je dnes možno považovat za kvas a co ne, řeší Komoditní 
vyhláška Ministerstva zemědělství. Tuto vyhlášku jsou výrob-
ci povinni dodržovat a  správně označovat svoje výrobky, tu-
díž koncový zákazník by měl zjistit, jestli daný chléb je vyráběn 
z kvasu nebo ne. Nechci a ani nemohu zde obhajovat všech-
ny výrobce pečiva, ale dovolím si tvrdit, že většina z pekáren, 
která měla svoji historii v socialistické době, dnes vyrábí lep-
ší chléb, než vyráběla v  minulosti. Velmi důležité, z  hlediska 
vnímaní kvality chlebů dnes a v minulosti, je hmotnost chle-
bů a samotné vypékání. V minulosti byly vyráběny spíše větší 
hmotnosti chlebů, 1,2 až 1,5 kg, více se vypékaly a byly kyse-
lejší, což příznivě působilo na jejich trvanlivost, méně už na je-
jich chuť. Nutnost modernizovat a přizpůsobovat se trendům 
si vyžádal i způsob závozů do prodejen. Dnes je prakticky kaž-
dá větší prodejna zavážena několikakolovým závozem a čerst-
vé pečivo je vyráběno pekárnami nejenom v noci, ale i přes den, 
aby zákazník dostal vždy čerstvé pečivo. Je fascinující vidět, jaký 
pokrok udělaly technologie v oblasti pekárenství a jaké výhody 
zákazníkům to přineslo. To se ale týká celého potravinářství, vý-
roba českých produktů je na velmi vysoké úrovni a můžeme na 
to být pyšní. Díky tomu jsou české potraviny kvalitní, bezpečné 
a nutričně lepší než kdykoliv předtím.

Inovace a investice jako základ 
dobře fungující firmy

Zajímá vás, jak to děláme u nás? Dobře víme, že v peka-
řině jako v  jiných odvětvích průmyslu, služeb a  obchodu 
platí, kdo neinvestuje a neinovuje, nemůže vzhlížet ke zdárné 
budoucnosti. Jsem rád, že společnost Penam je v  tomto 
smyslu jednoznačným lídrem na českém pekárenském trhu. 
Prakticky každoroční obměna dílčích technologií i výstavba 
dvou nových pekáren na zelené louce toto potvrzuje. Investice 
jsou směřovány nejenom do zefektivnění výroby, ale hlavně 
do zlepšení kvality a stability výrobků a do vývoje nových 
výrobků. To samé nás nyní čeká v United Bakeries, které má 
velký investiční dluh. 

S velkou pokorou můžeme říci, že Penam dnes vyrábí 
jedny z nejlepších toustových chlebů ve střední Evropě, má 
nejširší nabídku fit chlebů a  chleby jako Večerní chlebík, 
Sporty chléb a  Ranní chléb se staly synonymem zdravé 

výživy v pečivu. Díky nim Penam pravidelně získává oce-
nění od odborné komise i vítězí v anketách veřejnosti. Naší 
zatím poslední získanou cenou je Zlatý klas pro Ranní chle-
bík.

Ale nejsou to pouze technologie, kam Penam investuje. 
Jsou to i investice do zaměstnanců, jejich vzdělání i tréninku. 
I proto Penam sbírá ocenění i v této oblasti. Konkrétně získal 
titul manažera roku v kategorii zemědělství a pozice v TOP 10 
manažerů v roce 2019, Zlatý delfín v soutěži Marketér roku 
a Ambasador kvality roku 2018.

Kolik je reálná cena rohlíku

O cenách pečiva se toho napsalo už opravdu hodně. 
Je cena rohlíku 1,90 Kč, která se až na výjimky drží v této 
úrovni několik let, férová a dlouhodobě udržitelná? Umož-
ňuje tato cena pekařům dlouhodobě nejenom přežít, ale 
vytvářet zdroje pro investice a rozvoj? Na první pohled jed-
noduchá otázka nemá jednoduchou odpověď. V období 
sametové revoluce stál rohlík 40 haléřů, a to na něj ještě 
byla uplatňována tzv. záporná daň. Za více než 30 let se nám 
cena rohlíku skoro zpětinásobila, ale pořád to je k  jiným 
druhům potravin a nápojů růst pomalejší. A to nehovořím 
o  růstu průměrné mzdy. Rohlík je dnes prakticky nej-
levnější potravinou. V  tržním prostředí je cena tvořena 
pomocí nabídky a poptávky, což je určitě správně. Dnešní 
cena je tak odrazem vyšší nabídky, než je poptávka, a pro-
jevuje se zde nadkapacita pekárenské výroby. Zatím to byli 
pekaři, i za cenu prakticky minimálních investic a nízkých 
platů svých zaměstnanců, schopni vydržet, ale po covidu 
a při  současném nárůstu cen základních surovin, jako je 
mouka, růstu cen obalů, energií a tlaku na mzdy spojeným 
s nedostatkem zaměstnanců, to už půjde složitěji. Předpo-
kládám, že řetězce budou nadále tlačit na své dodavatele 
pečiva ve snaze získat pečivo co nejlevněji. Určitě nebudou 
ustupovat. Budou si ale muset uvědomit, že pokud pekař 
svoji cenu neupraví, tak má prakticky jedinou možnost, a to 
sáhnout do už teď napjatých nákladů. Cenou za to může 
být zhoršení kvality pečiva, což se paradoxně může otočit 
i  proti obchodníkům, řetězcům, protože budou nabízet 
svým konečným zákazníkům zboží horší kvality. Snad 
dnešní vývoj nákladů bude impulzem i pro pekaře a pokusí 
se konečně si říci řetězcům o férovou cenu svých výrobků. 
Protože právě dosavadní praxe některých pekáren umožnila 
hlavně nadnárodním řetězcům se chovat tak, jak se doposud 

chovaly. Pod záminkou nabídky levného pečiva tak pomalu, 
ale jistě likvidují nejslabší pekárenské společnosti. Ze své 
zkušenosti při akvizicích různých společností mohu říci, 
že nízkými cenami se žádný výrobce pečiva neprobojoval 
k prosperitě. 

Velcí a malí pekaři, kdo to dělá lépe

Se zájmem jsem si nedávno přečetl článek na jednom 
webovém portálu „Dobrý chleba stojí stovku. Rozpečený 
bochník za dvacku nic nevydrží“, kde se autor rozplývá nad 
chlebem z řemeslných pekáren. Bohužel porovnávat řeme-
slné pekárny s průmyslovým výrobcem je jako porovnávat 
Rolls-Royce a  Škodovku. Asi si všichni dokážeme před-
stavit, že bychom jezdili v  Rolls-Royce, bohužel většina 
z nás na něj cenově nedosáhne a část po něm ani netouží. 
Ale budeme přitom tvrdit, že Škodovka dělá špatné auto, 
když jich prodá statisíce ročně a patří mezi nejoblíbenější 
značky ve své kategorii? Ale i Škodovka umí udělat „vyšší 
modely“ a jsou zákazníci, kteří to umí ocenit. To samé platí 
i v pekařině. I u nás koupíte chleby s vyšší přidanou hod-
notou. Průmysloví výrobci ale především vyrobí a prodají 
denně desetitisíce základních chlebů na rozdíl od malých 
řemeslných pekáren. Česká Šumava je pořád nejprodáva-
nějším chlebem a denně si na ní pochutnává mnoho domác-
ností. V běžném obchodě stojí kolem třiceti korun a troufám 
si říci, že mezi ní a chlebem z řemeslné pekárny není kva-
litativní rozdíl hodný sedmdesáti korun. Rozdíl je pouze 
v tom, že řemeslný pekař většinou prodává ve své prodejně, 
která je součástí výrobní provozovny, a chléb z průmyslové 
pekárny musí ke svému zákazníkovi ujít několikahodinovou 
cestu. 

Svaz pekařů a cukrářů v ČR pořádá již několik let soutěž 
Chléb roku. Soutěže se účastní několik desítek chlebů od 
mnoha výrobců, a to z řad velkých a středních průmyslo-
vých výrobců i z řad menších řemeslných pekáren. Soutěž 
je anonymní, otevřená a soutěží mezi sebou členové svazu 
i  nečlenské pekárny. Chleby jsou hodnoceny odbornou 
porotou z  řad výrobců, technologických firem, vysokých 
škol a kontrolních orgánů. V posledních letech se soutěže 
navíc účastnili i výrobci z řad obchodních fi rem a nadnárod-
ních řetězců. A kdybychom si vzali statistiku vítězů, tak vět-
šinou vítězí průmysloví výrobci. I toto potvrzuje, že i velcí 
výrobci jsou schopni vyrobit a  dlouhodobě udržet kvalitu 
chleba. V mnoha případech jim k tomu pomáhá propraco-
vaný způsob výběru surovin, technologické postupy a zku-
šení pekaři. 

Budoucnost české pekařiny

V  našem oboru se pohybuji už od roku 1995 a  byl 
jsem součástí několika velkých změn a  tvořil strategie, 
které pekařinu ovlivnily na dlouhou dobu. Denně se díky 
tomu také potkávám s mnoha lidmi, kterým na pekařině 
skutečně upřímně záleží. Možná mezi ně také patříte, nebo 
vás jen zaujal pohled do jiného odvětví, v každém případě 
budu rád, když budete součástí příběhu pečiva, který se 
bude psát další desítky let. Jsem přesvědčený, že to bude 
velký posun vpřed a česká pekařina úspěšně zvládne dnešní 
výzvy a stane se ještě silnější. Nic z toho se ale nestane bez 
našeho přičinění, je to zcela v našich rukách a musíme pro 
to mnohé udělat. 
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

Ing. PAVEL HRDINA, MBA, 
předseda představenstva společnosti Europasta SE

a předseda Svazu průmyslových mlýnů

 1. Letošní sklizeň obilovin se protáhla, častý výskyt dešťových 
srážek nejenže protáhl žně, ale určitě ovlivnil i jakost zrna. 
Na konečné hodnocení je ještě brzy, ale kvalifi kovaný odhad 
se dá provést už nyní. Jak hodnotíte letošní úrodu, a to jak 
její kvalitu, ale i množství? 

Jak vyplývá z posledních statistik, tak sklizeň v letošním 
marketingovém roce dosáhne v komoditě pšenice průměr-
ných až mírně nadprůměrných hodnot (přes 5 mil. tun) ve 
srovnání s minulým rokem i pětiletým průměrem. Kvalita-
tivně je zřejmé, že jsou výsledky více různorodé než v minu-
lých letech. V  důsledku proměnlivého žňového počasí 
a časového posunu žní bude pravděpodobně větší část pšenic 
než obvykle spadat do kategorie krmných pšenic. Co se týče 
žita pro potravinářské účely, očekáváme zhoršení proti minu-
lému roku, a to jak v množstevních ukazatelích, tak i v kvalitě. 
Zejména pádové číslo žita bude výrazně nižší než v minulých 
letech. 

2. A jak ovlivní tento výsledek úspěšnost podnikání v celém 
následujícím výrobním roce? Tím mám na mysli nejen mly-
nářství, ale i výrobu těstovin.

V  posledních letech se ukazuje, že výsledky lokální, 
české sklizně, ovlivňují naše podnikání ve stále menší míře. 
Na globalizovaném trhu je mnohem důležitější, jak vypa-
dají světové toky komodit a světové ceny. Jejich dopad na 

podnikání mlýnů a těstáren je naprosto zásadní. V letošním 
roce je to obzvlášť silné. Vždyť při standardní sklizni dosahují 
ceny pšenice výrazně vyšších hladin než loni touto dobou, 
zcela zjevně tažené mezinárodní poptávkou po této komo-
ditě. Ještě mnohem markantnější je vliv mezinárodní situace 
na tvrdou pšenici využívanou pro výrobu semoliny – suro-
viny pro výrobu těstovin. Lokální úroda ve středoevropském 
regionu byla solidní, ceny prudce rostou. Proč? Výpadek 
sklizně v Kanadě, jejíž export je zásadní pro doplnění bilancí 
evropských producentů. Někteří výrobci komentují situaci 
jako bezprecedentní defi cit tvrdé pšenice v poválečné historii. 
Je zřejmé, že dopad této situace na ceny fi nálních výrobků 
bude značný. 

3. Věnujme se nyní mlynářství. Je to jedna z vašich aktivit 
a jste předsedou Svazu průmyslových mlýnů. Jak je na tom 
náš nynější mlýnský průmysl a jak si technicky a obchodně 
vede? A hodnotíte-li naše mlýny v porovnání s mlynáři v sou-
sedních zemích, jak na tom jsme?

Situace mlýnského průmyslu v České republice není 
v posledních letech příliš povzbudivá. Průmysl je dlouhodobě 
velmi málo ziskový a stále velmi konkurenční. Důsledkem je 
nízká úroveň investic, které jsou u většiny mlýnů převážně 
na úrovni udržovacích, nikoliv rozvojových. Opravdu roz-
vojové investice mlýnů by se daly spočítat na prstech jedné 
ruky. Také úroveň koncentrace kapacit je nedostatečná, 
a přestože se některé starší kapacity uzavírají, nadále přetr-
vává celkový přebytek. Situace v okolních zemích je mnohem 
dynamičtější. Jak na Slovensku, tak v  Polsku, Maďarsku 
a Německu se vybudovaly nebo budují nové kapacity nebo 
se výrazně modernizují stávající. Do budoucna se dá oče-
kávat, že někteří velcí zákazníci mlýnů mohou mít i nouzi 
o místní dodavatele, zejména s ohledem na vysoká očeká-
vání kvalitativních standardů a množstevních požadavků. 
Strukturu mlýnského průmyslu částečně konzervuje verti-
kální integrace, kdy propojení některých mlýnských pod-
niků na sesterské pekárenské fi rmy zpomaluje další rozvoj. 
V budoucnu nebude možné investičně rozvíjet malé mlýny, 
jelikož investiční náročnost opravdu rozsáhlých rekonstrukcí 
je vysoká a při malém objemu produkce není možné docílit 
fi nanční návratnosti. Investiční náklady navíc v posledním 
období razantně rostou, zejména s rostoucí cenou železa. 
V posledních letech některé firmy odložily nebo zastavily 
úvahy o výstavbě nových mlýnských jednotek, a to s ohledem 
na výše uvedené. Dokud nedojde ke konsolidaci trhu, dá se 
očekávat, že situace bude přetrvávat. Dlužno však říci, že 
v oblasti ziskovosti na tom nejsme příliš odlišně od většiny 
zemí Evropské unie. Mlýnský průmysl je zkrátka o komoditě 
s nízkou přidanou hodnotou. 

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



8 9
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

6
/

2
0

2
1

r o z h o v o r r o z h o v o r

4. Ekonomika každého oboru je závislá na schopnosti prodat 
za cenu, která zajistí rentabilitu výroby. Častý výkyv cen obi-
lovin, zejména pšenice, však tuto podnikatelskou nezbyt-
nost silně narušuje. Existují prostředky pro to, aby byla 
tato negace eliminována? Dají se vytvářet pevnější obchodní 
vztahy s vašimi dodavateli, aby cenové výkyvy obilovin byly 
minimální?

Je patrné, že zásadní je pro konkurenceschopnost 
a udržitelnost jednotlivých mlýnů jejich schopnost zajistit 
si pro svou výrobu surovinu za konkurenční cenu. Velkou 
výzvou je především dlouhodobá cenová stabilita (možná 
více než absolutní okamžitá úroveň cen). Konečnými odbě-
rateli mlýnského a těstárenského průmyslu jsou v převážné 
míře obchodní řetězce. Přímo v moukách ve spotřebitelském 
balení a nepřímo ve fi nálních výrobcích z mouky. Jejich jedno-
značným cílem je získat dlouhodobě platné a stabilní nákupní 
ceny. Zejména to platí o velkoobjemových kontraktech na 
dodávky výrobků privátních značek. Typicky v tomto období, 
tj. na podzim 2021, soutěží výrobci o kontrakty, u kterých je 
požadovaná pevná cena na celý rok 2022. Oproti tomu na 
vstupu, při nákupu pšenice, je trh v zásadě „spotový“ a je 
velmi obtížné sjednávat dlouhodobé ceny. Zájem zeměděl-
ského sektoru na silných vazbách není v této komoditě příliš 
silný, zejména s  ohledem na poměrně rozsáhlou exportní 
poptávku po pšenici. Přestože mlýnský průmysl dokáže 
garantovat zemědělským podnikům profi tabilní, dlouhodobé 
ceny, není to v tomto případě zajímavé s ohledem na možnost 
mimořádných zisků spojených s cenovými výkyvy komodity. 

Řešením situace pro mlýny je kombinace nákupních kon-
traktů s delší platností (zpravidla se daří maximálně na několik 
měsíců), fyzické zásoby a případně komoditního hedgingu 
prostřednictvím forward kontraktů např. na burze MATIF. 
V každém případě jenom velmi málo subjektů dokáže dělat 
obchod na bázi úplného krytí rizik komoditních výkyvů. Při 
nízkých maržích je tak tento obchodní model velmi náročný. 
Východiskem jsou pro mlýny vlastní skladové kapacity (sila), 
díky kterým budují surovinové buffery, pevnější vazby na pěsti-
tele, případně přímo integrace s prvovýrobou. Současná velmi 
turbulentní doba tak nahrává subjektům, které mají vazby na 
prvovýrobu co nejužší a dokáží si nákupní cenu stabilizovat 
na co nejdelší dobu. Snazší situaci mají samozřejmě mlýny 
s dobrou polohou, tedy lokalizované co nejblíže pěstitelům. 

5. S  mlynářstvím souvisí i  výroba krmiv pro hospodářská 
zvířata. Jaké obchodní vztahy platí v této oblasti, tedy mezi 
mlýny a zemědělskými podniky? 

Vztahy už z větší části nejsou přímé. Mlýny převážně 
prodávají otruby a krmnou mouku výrobcům krmných směsí, 

kteří je potom prodávají chovatelům hospodářských zvířat. 
Tento model funguje poměrně dobře. Významným aspektem 
je, že větší část českých otrub a  krmné mouky odchází 
na export, do velkých výroben krmných směsí zejména 
v  Německu, popř. do Polska. Je to částečně důsledkem 
poklesu živočišné výroby v  České republice v  posledních 
desetiletích. Alternativně se používají otruby v menší míře 
i pro energetické účely. 

6.  Těstoviny, to je doména vaší společnosti Europasta SE. 
I tato výroba má svůj vývoj. Jak hodnotíte výrobu a prodej 
těstovin u nás a jaká je situace v Evropě? A jak si vedou naše 
těstoviny ve srovnání s  konkurenčními? S  tím ale souvisí 
i jejich jakost. Klesá podíl těstovin z měkké pšenice, proč?

V kontextu středoevropského regionu patříme mezi tři 
největší producenty, když hlavní konkurenti jsou v Maďarsku 
a  v  Polsku. Společnosti se daří poměrně dobře, zejména 
díky rozvoji vlastních značek těstovin, kterými jsou Zátkovy, 
Rosické a Adriana pasta. Pro slovenský trh potom značka Ideál. 
Průběžně dochází k růstu podílu těstovin z tvrdé pšenice, který 
už překročil 50 % celkové produkce. V tomto segmentu máme 
plně konkurenceschopné produkty s mezinárodními výrobci, 
např. z Itálie. Bojujeme samozřejmě také s výše uvedenými 
jevy, jako je fl uktuace cen komodit a dlouhodobé kontrakty 
s obchodními řetězci. Letošní marketingový rok je velkou 
výzvou. Zejména extrémní růst cen základních komodit (pše-
nice potravinářská a pšenice tvrdá) doprovázený růstem vět-
šiny ostatních nákladů nám letos dělá velké vrásky. Snad ještě 
nikdy, za dobu, kdy jsem v oboru, nedošlo k tak silnému sou-
běhu růstu všech nákladů, počínaje od komodity přes obalový 
materiál, energie, logistiku až po personální náklady. 

7. A jak vypadají prodejní objemy těstovin a obchodní bilance 
zahraničního obchodu? Podle nabídky v obchodech se zdá, že 
převažuje dovoz. Je tedy náš spotřebitel „vlastenec“, nebo jde 
spíš po těch italských? 

Co se týče objemů produkce a prodeje, tak v loňském 
roce jsme poprvé překročili objemem prodeje 60 000 tun těs-
tovin a 1 mld. Kč tržeb pouze za těstoviny. Bilance zahra-
ničního obchodu těstovin je přibližně vyrovnaná. Výrobky 
exportujeme zejména v rámci střední Evropy v podobném 
objemu, v  jakém se k  nám importují těstoviny zejména 
z Itálie. Jedná se o více než polovinu naší produkce. Co se 
týče vlastenectví českého spotřebitele, tak není příliš silné. 
Vezmeme-li v úvahu, že přibližně polovina trhu patří pri-
vátním značkám, kde většinou není země původu akcen-
tovaná, tudíž zákazník původ neřeší, tak pouze 25 % zboží 
(naše obchodní značky) je zřetelně deklarované jako český 
výrobek. Částečně se na tom podepisuje fakt, že těstoviny 
nejsou silnou „českou“ komoditou. Naopak, pro část spotře-
bitelů je tady fenomén „italské“ kvality, se kterým musíme 
bojovat. Je třeba říci, že se nám to daří. V segmentu těstovin 
z tvrdé pšenice neustále rosteme. Je vidět, že spotřebitel se 
postupně přiklání k tvrdé pšenici, zřejmě z důvodu vyšších 
kvalitativních parametrů. Díky kvalitní technologii máme ale 
i slušné výsledky u těstovin z měkké pšenice, zejména v seg-
mentu vaječných těstovin. 

 8. Inflační trendy v  posledních letech posílily, a  to nejen 
u potravin. Jaký je váš názor na tento trend a čím je podle 
vás způsobený? A ovlivňuje tato infl ační tendence váš odbyt? 

Fenoménem letošního roku bude nejspíš rychlejší růst 
cen těstovin z tvrdé pšenice než těstovin z měkké pšenice. 
Je to dané tím, že v důsledku globálních faktorů se výrazně 
zvýšil spread mezi cenami obou komodit. To může do 
určité míry zpomalit přechod spotřebitelů k tvrdé pšenici. 

Na druhou stranu, pořád se bavíme o jedné z nejlevnějších 
potravin na trhu ve srovnání s jinými komoditami. Proto bych 
silné výkyvy ve spotřebě neočekával. Zajímavý byl z hlediska 
odbytu loňský covidový rok, který zvýšil spotřebu těstovin 
o více než 10 %. Letos se ale ukázalo, že poměrně silný byl 
efekt předzásobení a odbyt se vrátil na původní úrovně, nebo 
dokonce klesl. Často se mluví v této souvislosti i o substituci 
s jinými přílohami, jako např. rýží nebo bramborami. Ale ani 
tady není vidět silná korelace. 

9.  Většina podnikatelů u nás bojuje s nedostatkem pracov-
ních sil. Nejen proto, že těžkou manuální práci nechce mnoho 
lidí dělat. Ale chybí i odborný dorost z oborových učilišť a ze 
středních škol. Jak se vám daří obsazovat funkce mistrů, pře-
dáků a představitelů dalších odborných profesí, u nichž je 
odbornost nezbytnou podmínkou kvalitní práce? 

Již dlouho před současnou krizí jsme intenzivně praco-
vali na automatizaci a robotizaci výrobního závodu v Litovli. 
Myslím, že už jsme téměř narazili na limit možností. Je to 
zřejmé i z našeho podílu personálních nákladů na tržbách, 
který se pohybuje okolo 10 %. Až donedávna se nám dařilo 
fungovat bez zaměstnávání zahraničních pracovníků. Ale 
potenciál už se vyčerpal. Díky automatizaci výroby si konku-
rujeme na trhu práce ve větší míře s mezinárodními zaměst-
navateli, a to zejména o operátory balicích linek a odborné 
operátory výrobních linek na třísměnný provoz. V  těchto 
profesích je potřeba najít místní pracovníky s ohledem na 
delší dobu zaučení. Lidské zdroje jsou velké téma a  naše 
fi rma se nevymyká se svými problémy současnému tristnímu 
stavu na pracovním trhu. 

10. Úspěšný manažer a podnikatel žije v neustálém střetu 
zájmů a  v  napětí. Jaký recept máte na to, být v  neustálé 
kondici a připraven vždy a hned plnit i nenadálé operativní 
úkoly? Určitě patříte k realistům, ale jste také optimista? 

Můj portugalský společník říká, že kdo podniká, tak 
neustále trpí. Je to určitý druh masochismu. Aby to byla 
i  radost, je třeba hledat momenty úspěchu – dobrý pocit 
z kvalitního týmu kolegů, nový stroj, kvalitní výrobek, nová 
reklama, slušný měsíc… A nepodléhat jenom toku neustálých 
jobovek. Manažer musí mít v sobě víru a optimismus, jinak 
nemůže nabíjet energií svůj tým. A bez energie to nejde. Jinak 
považuji za klíčové mít šťastnou rodinu a v mém případě ještě 
pravidelný pohyb. Obzvlášť horské kolo a tělocvična uvolní 
napětí a přispějí k chuti dál bojovat. 

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 
výkonný ředitel

Svazu pekařů a cukrářů v České republice

Na 350 odborníků z pekárenského oboru se ve středu 
15. září po dvou letech opět setkalo v městě potravi-

nářů Pardubicích na 27. ročníku Dnů chleba. Součástí 
největší pekařské akce v  zemi, která se konala v  rekon-
struovaných prostorách výstaviště IDEON, byl zahajo-
vací ceremoniál, velká výstava technologií, strojů a suro-

vin pro pekárny, odborný seminář s představením nových 
trendů v oboru a galavečer s vyhlášením výsledků národní
soutěže Chléb roku 2021. Doprovodným programem bylo 
setkání čestných členů u příležitosti 30. výročí Svazu a křest 
nové publikace Moderní trendy v  pekárenství. Cílem le-
tošních Dnů chleba bylo uskutečnit po dvou letech způso-
bených epidemií covidu opět osobní setkání a výměnu in-
formací manažerů z oboru, nabídnout pekařům novinky
z oblasti strojního vybavení, technologií, surovin a služeb 
a ocenit výrobce nejlepšího českého chleba. 

Akci uspořádal Svaz pekařů a cukrářů v ČR prostřed-
nictvím své servisní organizace Pekař a cukrář s. r. o., za pod-
pory strategického partnera společnosti Tesco Stores ČR a. s. 
a dlouholetých patronů akce fi rem Pfahnl Backmittel, spol. 
s r. o., J 4 s. r. o. a SPŠ potravinářství a služeb Pardubice. 

Zahajovací ceremoniál

Zahajovacího ceremoniálu v hlavním sále se zúčast-
nila řada významných hostů. Přivítal je předseda předsta-
venstva Svazu Jiří Balabán, který vyzdvihl význam setkání 
pekařů a soutěžení o kvalitu chleba. Zároveň kritizoval sou-
časné nedůstojné podmínky pro podnikání v pekárenském 
oboru, špatně nastavené ceny základních výrobků a některé 
neobjektivní články o pekařích v médiích. Akci svojí účastí 
podpořil náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman 
Línek, ředitel Potravinářského odboru MZe Martin Ště-
pánek, ústřední ředitel SZPI Martin Klanica, zástupce 
strategického partnera Tesco Michal Vaňáček a  další 
hosté.

Akt svěcení chleba – „Božího daru“ celebroval a biblické 
postřehy o významu chleba zmínil probošt Královéhradecké 

diecéze Mons. Zdeněk Novák. Dny chleba 2021 pak slav-
nostně zahájil primátor Pardubic Martin Charvát. K slav-
nostnímu vyznění zahajovacího ceremoniálu, který měl 
reprezentativní a důstojný ráz, přispěla vedle zdravic hostů 
moderátorka Pardubického rozhlasu Petra Beránková, tru-
bači a zpěvák státní hymny z pardubické konzervatoře.

                 

Výstava dodavatelů

Výstava dodavatelů strojů, technologií, surovin a služeb 
pro pekaře a cukráře se nově uskutečnila v přízemní hale 
výstaviště IDEON, část vystavovatelů obsadila přísálí 
v 1. patře. Výhodou přízemního prostoru byla snadná dostup-
nost vystavovatelů i zájemců o nabídku z výrobních fi rem. 
Letos v  Pardubicích se jednalo o  největší kontraktační 
výstavu pekárenského oboru. Zúčastnilo se jí přes 25 fi rem 
a dalších spoluvystavovatelů. Dodavatelé nabídli pekařům 
řadu novinek jak z  oblasti strojně-technologického vyba-
vení pekáren, surovin a směsí pro inovaci sortimentu chleba 
a pekařských výrobků, tak z oblasti služeb. Vystavovatelé 
i manažeři z pekáren odjížděli spokojeni, takže věříme, že se 
uskutečnily či rozjednaly dobré obchody.  

Odborný seminář 

Nedílnou součástí Dnů chleba je každoročně odborný 
seminář. Ten letošní se uskutečnil v  hlavním sále, kde 
moderní audiovizuální technika umožnila kvalitní přenos 
obrazu i zvuku směrem k účastníkům.

Před zahájením semináře proběhl slavnostní akt „křtu“ 
5. dílu řady pekařských technologií, který svazové naklada-
telství vydalo v září pod názvem „Moderní trendy v peká-
renství“. Za účasti autorů M. Hanuse, E. Ř. Novákové 
a P. Skřivana knihu slavnostně pokřtil vedoucí nakladatelství 
S. Mihulka. Publikaci si zájemci mohou objednat prostřed-
nictvím objednávkového formuláře v kanceláři Svazu.

Na semináři zazněla řada zajímavých a  podnětných 
přednášek, které prezentovaly nové trendy ve výrobě, novinky 
v technickém vybavení pekáren, věnovaly se auditům jakosti 
či obrážely situaci na trhu v postcovidovém období – infor-
mace mohou být užitečné a přínosné pro podnikatelské akti-
vity pekáren.

Národní soutěž Chléb roku 2021

V Pardubicích se letos utkalo v 5 kategoriích celkem 
82 soutěžních chlebů od desítek pekařských firem z  celé 
ČR. Vlastní hodnocení proběhlo v pardubické průmyslovce, 

v IDEONu byla připravena výstavka všech soutěžních vzorků 
k posouzení a ochutnávce VIP hostů a návštěvníků akce.

Soutěžní kategorie:                             
�           Chléb roku 900–1200 g – klasický pšeničnožitný či žitno-

pšeničný chléb (velký konzumní)
�           Chléb roku 500–800 g – klasický pšeničnožitný či žitno-

pšeničný chléb (malý konzumní)
�           Chléb bez hranic – volná kategorie speciálních druhů 

chleba 
�           Novinka roku – inovativní či významně zdokonalený 

chléb s účastí pekáren i společností, jež chléb vyvinuly 
�           Chléb mladých – zpětná vazba pro pekárny o vývoji chu-

ťových preferencí mladé generace

Způsob hodnocení chleba

Soutěžní chleby hodnotilo 20 certifikovaných komi-
sařů – zkušených pekařských odborníků. V propracovaném 
100bodovém schématu hodnocení komisaři posuzovali sen-
zorické parametry chleba: vzhled, tvar a objem chleba, kůrku, 
střídku, vůni a zejména chuť, jež je při hodnocení nejdůleži-
tější. Vítěze v kategorii Chléb mladých vybrali studenti SPŠPaS 
Pardubice. Novinkou letošního ročníku bylo dvoukolové hod-
nocení vzorků, kdy v 1. kole bylo vybráno 5 fi nalistů každé kate-
gorie a v 2. kole všech 20 komisařů vybralo vítěze a určilo další 
pořadí do 5. místa. Vítězové jednotlivých kategorií soutěže zís-
kali oprávnění využívat ochrannou známku Chléb roku 2021, 
chleby umístěné na 2. až 5. místě OZ „Chléb vynikající kvality“. 

Výsledky národní soutěže                                                        

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny ve středu 
15. září od 18 hod. v hlavním sále výstaviště IDEON. Před-
seda představenstva Svazu Jiří Balabán poblahopřál před 

Dny chleba Pardubice 
– CHLÉB ROKU 2021

Zahajovací ceremoniál

VIP hosté u chlebové výstavky

Křest nové publikace

Komisaři soutěže
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pódiem vítězům a  oceněným firmám a  předal příslušné 
trofeje, šeky na fi nanční odměny a diplomy. Po vyhlášení 
výsledků národní soutěže Chléb roku byl zahájen spole-
čenský galavečer. Nejcennější na celém večeru bylo osobní 
setkání kolegů a přátel z pekařské branže, které všem citelně 
chybělo v dlouhém období epidemie koronaviru.

Kategorie CHLÉB ROKU 900–1200 g 
Vítěz: BEAS, a. s. – pekárna Choustníkovo Hradiště 
2. místo: BENEA s. r. o. 
3. místo: PEK GROUP, a. s. – pekárna Rumburk
4. místo: ADÉLKA a. s. –Pelhřimov
5. místo: INPEKO, spol. s r. o. – Ústí nad Labem

Kategorie CHLÉB ROKU 500–800 g     
Vítěz: Pekárna Racek, s. r. o. – Přerov
2. místo: Pekárna Zelená louka a. s.
3. místo: PENAM, a. s. – pekárna Rosice
4. místo: ENPEKA a. s. – Žďár nad Sázavou
5. místo: Karlova pekárna s. r. o. – provoz Židlochovice

Kategorie CHLÉB BEZ HRANIC    
Vítěz: UNITED BAKERIES, a. s. – pekárna JZM Praha
2. místo: BEAS, a. s. – pekárna Choustníkovo Hradiště
3. místo: BENEA s. r. o.
4. místo: ADÉLKA a. s. – Pelhřimov
5. místo: PENAM, a. s. – pekárna Rosice

Kategorie NOVINKA ROKU 
Vítěz: BEAS, a. s. – pekárna Choustníkovo Hradiště 
2. místo: Pekárna Zelená louka a. s.
3. místo: PECUD, v. o. d., Žandov

Kategorie CHLÉB MLADÝCH 
Vítěz: Karlova pekárna s. r. o. – provoz Židlochovice

Strategickým partnerem akce byla již dvanáctým 
rokem společnost Tesco Stores ČR a. s., která zařadí do sítě 
svých prodejen všechny chleby oceněné v soutěži. Závěrem 

je možné sportovně konstatovat: „Sláva vítězům, čest pora-
ženým“ – všichni svým dílem přispěli ke zvýšení kvality a pro-
pagace českého chleba.

                                 
Cena chleba by měla odpovídat 
jeho kvalitě

Tisková zpráva Svazu, vydaná po vyhlášení výsledků 
soutěže Chléb roku, komentuje spojitost kvality a  ceny 
chleba:

Průměrná spotřebitelská cena chleba činí dle ČSÚ aktu-
álně 29,06 Kč, s ohledem na stoupající vstupní náklady však 
budou pekárny na podzim nuceny podle Jaromíra Dřízala 
upravit dodavatelské a prodejní ceny. „Přestože podle šet-
ření agentury Ipsos většina zákazníků preferuje nákup chleba 
v  hodnotě 25–35 Kč za kilo, samotná cena je důležitá jen 
z 15 %. Zákazníci si neváhají za kvalitu připlatit. S ohledem 
na vyšší cenu mouky po opožděné sklizni, růst cen energií, 
PHM, služeb a zejména nezbytné zvýšení mezd zaměstnanců 
pekáren cena chleba během podzimu dle informací z pekáren 
poroste. Bez toho by nebylo možné udržet vysokou kvalitu čes-
kého chleba, kterou potvrdila národní soutěž. I přes vyšší cenu 
však zůstane český chléb jeden z nejlevnějších v EU.“

Letošní 27. ročník největší pekařské akce v zemi Dny 
chleba Pardubice byl úspěšný, o čemž svědčí nejen hojná 
účast na akci i v soutěži, ale i pozitivní ohlasy účastníků akce. 
Dny chleba se od skromných začátků vyprofi lovaly v pres-
tižní akci, staly se místem setkávání odborníků, výměny 
zkušeností a hledání cest a způsobů, jak vyrobit a nabídnout 
spotřebiteli co nejkvalitnější chléb a další pekařské výrobky. 

Věříme, že tato pres-
tižní pekařská akce 
bude úspěšně pokra-
čovat i  v  dalších le-
tech.

Vedení Svazu vel-
mi děkuje všem part-
nerům, sponzorům, 
pardubické škole, orga-
nizátorům i soutěžním 
pekárnám národní 
soutěže Chléb roku za 
podporu Dnů chleba 
2021 a těší se společně 
na další, již 28. ročník 
v  Pardubicích v  roce 
2022.

 �

Slavnostní galavečer

Vítězný chléb z Přerova

Ecolab s. r. o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, Česká republika 
tel.: 296 114 040, e-mail: office.prague@ecolab.com
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Ve dnech 10. až 12. září 2021 se v srdci Vysočiny v městě 
Přibyslav uskutečnily již tradiční Přibyslavské slavnosti, 

jejichž součástí je veřejností oblíbený a  hojně navštěvovaný 
Mlékárenský den. Ten letošní byl 30. jubilejní a v pravém slo-
va smyslu se jedná o svého druhu ojedinělou výstavu a prodej-
ní jarmark s mléčnými výrobky v rámci celé České republiky. 

Mlékárenskému dnu předchází velká tisková konfe-
rence, která se letos konala 10. září na Přibyslavském zámku. 
Zde vystoupili představitelé města Přibyslav a Kraje Vyso-
čina, zástupci Českomoravského svazu mlékárenského, 
Ministerstva zemědělství, Agrární komory, Potravinářské 
komory, ale také zástupci všech zúčastněných 22 mlékáren 
a rodinných farem.

Starosta města Přibyslav při zahájení poznamenal: 
„Mlékárenský den je tu od prvopočátku pro zákazníky a spo-
třebitele, kteří mají možnost se na jednom místě seznámit, 
porovnat a nakoupit mlékárenské výrobky mnoha společností. 
Je tu ale také již třicet let pro výrobce. Je příležitostí potkat 
se v jeden čas na jednom místě, vzájemně se obohatit, inspi-
rovat a třeba tak posunout prostřednictvím špičkových odbor-
níků různých výrobců i  institucí celý obor o  krůček vpřed. 
Jsme si vědomi, že to není naše radnice, která posune tento 
obor dál. Vždy to budou stovky a tisíce lidí pracujících v tomto 
oboru. Mlékárenský den má být ale příležitostí a prostorem 
pro setkání těchto lidí a možnost setkat se s jejich zákazníky. 
A jsem rád, že tomu tak už po třicet let je!“

Na úvod konference vystoupil tradičně také před-
seda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček, 
který hodnotil současný stav trhu s mlékem v České repub-
lice a postavení českého mlékárenství v konkurenčním pro-
středí celé Evropy. Koronavirová epidemie podle něj ovlivnila 
prodej mléčných výrobků pozitivně. Mlékárny sice ztratily 
část odbytu kvůli zavírání jídelen a restaurací, ale výrobků 
naopak prodaly více v maloobchodu, což ovlivnila zvýšená 
spotřeba domácností. „Tuzemská spotřeba mléka a mléčných 
výrobků se loni meziročně zvýšila z 249 kg na osobu na 262,5 kg
na osobu, tedy o 5,4 procenta, a přiblížila se tak průměru zemí 
EU. Letos pokračuje mlékárenství sice v  pozitivním tempu 
započatém v minulém roce, ale je také pod velkým tlakem zvy-
šování nákladů. V prvovýrobě jde o enormní nárůst cen pro-
teinových krmiv, což má vliv na současnou ekonomiku farem. 
Ceny vstupů rostou i  ve zpracovatelském průmyslu. Zdra-
žuje především obalový materiál, jako jsou kartony a  fólie, 

etikety, rostou ale také mzdové náklady a očekává se výrazné 
zvýšení energií. Vedle toho je tu silný tlak obchodních řetězců 
na udržení současných cen, nicméně je potřeba počítat s tím, 
že v dohledné době může dojít k určitému navýšení cen spo-
třebitelských výrobků,“ uvedl Kopáček. Předseda svazu také 
poukázal na to, že kvůli současné strategii „zelené“ Evropy 
a dosažení uhlíkové neutrality se objevují záměry nahrazovat 
mléčné výrobky alternativními potravinami. Povzdechl si nad 
nedávným prohlášením společnosti Danone, která se chce 
do roku 2050 dostat k nulové produkci mléčných výrobků. 
Kopáček k tomu poznamenal: „Jsem přesvědčen, že se v tomto 
případě nejedná o rozumné řešení a že je naopak potřebné usi-
lovat a podporovat udržitelné mlékárenství, tak jak to vyplývá 
z dlouhodobých strategií Organizace spojených národů a jejich 
sedmnácti cílů udržitelného rozvoje. Přál bych si, aby mléčné 
výrobky zůstaly potravinou budoucnosti. Nejde přitom jen 
o výživu, ale i o rozvoj venkova a údržbu krajiny.“

Po následujících vstupech zástupců Ministerstva země-
dělství, Agrární komory, Potravinářské komory a agrárního 
analytika Petra Havla vystoupili postupně zástupci všech 
zastoupených mlékáren, aby představili své nové výrobky, 
které se mimo jiné soutěžily v doprovodné hodnoticí soutěži.

Rodinná společnost A.W. spol. s r. o. představila ústy 
obchodního manažera pana Altdorfa své tradiční výrobkové 
portfolio Olomouckých tvarůžků, mezi kterými byla i novinka –
tvarůžky ochucené rajčatovou směsí.

Paní Březinová z tavírny sýrů Salix s. r. o. Bečváry byla 
velice ráda, že se v Přibyslavi mohou po složitém covidovém 
roce mlékaři opět setkat. Hlavním úkolem její společnosti 
v loňském roce bylo „důstojně přežít“ a udržet fi rmu života-
schopnou a to se určitě podařilo. Společnost vyrábí tradiční 
tavené sýry, má sice jen patnáct zaměstnanců, ale jak uvedla 
manažerka fi rmy, má především „prima obchodní partnery“.

Následovalo vystoupení tří zástupců společnosti 
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, která má svůj 
závod právě v Přibyslavi a která se Mlékárenského dne účastní 
již celých třicet let. V degustační soutěži představila v letošním 
roce tři novinky. Nejmladší konzumenty určitě zaujme nový 
Pribináček Tvarrrohový, který byl uveden v příchutích vanilka 
a borůvka. Jedná se o perfektní volbu pro děti, které potřebují 
hodně energie v podobě rychlé a chutné svačinky. Pribináček 
Tvarrrohový obsahuje méně cukru a díky 85% podílu tvarohu 
má také více vápníku a bílkovin. Další novinkou, kterou ocení 

zejména zájemci o zdravou a chutnou svačinu, je Lučina Skyr, 
jež kombinuje chuť čerstvého sýru Lučina s nutričními hod-
notami Skyru. Produkt má vysoký obsah bílkovin a o 65 %
 méně tuku. Třetí novinkou, kterou Savencia v  Přibyslavi 
představila, pak byl tavený sýr Apetito tvarohové, které kom-
binuje lahodnou chuť sýru a tvarohu v jednom.

Za kozí farmu a  mlékárnu DoRa v  Ratibořicích 
promluvila paní Dobrovolná. Ta připomněla, že v roce 1992, 
kdy se u nás rodily nové trhy a kdy se konal v Přibyslavi vůbec 
první Mlékárenský den, byla také založena rodinná farma 
DoRa, která se v navráceném statku začala zabývat chovem 
koz s produkcí mléka a jeho zpracováním na sortiment čers-
tvých kozích mléčných výrobků a sýrů. V současné době pro-
bíhá ve společnosti první generační výměna, ale důležité je, že 
i mladou generaci, která fi rmu přebírá, spojuje se svými před-
chůdci především láska ke zvířatům, což je na farmě DoRa 
vnímáno jako důležitý předpoklad jejího obchodního úspěchu.

Poprvé ve třicetileté historii Mlékárenského dne se ho 
zúčastnila také největší česká mlékárenská společnost Madeta 
z jižních Čech. Ta zde představila rovněž nové výrobky zamě-
řené na zdravý životní styl, a to výrobek, který je kombinací 
jogurtu a tvarohu, dále pak Jihočeské žervé a nakonec horkou 
novinku letošního roku – Sýr na pánev od Madety.

Paní Věra Dvorská hovořila o rodinné farmě Olešenka, 
která se zabývá rovněž chovem koz a zpracováním jejich mléka. 
Novými výrobky jsou letos tvarohový krém vanilkový s bour-
bonskou vanilkou a čerstvý kozí sýr s provensálským kořením.

Česky mluvící Ital Claudio Carbonara ze společnosti 
Brazzale Moravia, který je současně ředitelem podniko-
vých prodejen Formaggeria Gran Moravia, také vyjmenoval 
novinky letošního roku. Tou letos nejúspěšnější je polotvrdý 
sýr Trifolino s  černými lanýži, kde se snoubí sýrová chuť 
se zemitohoubovou chutí, kterou ocení zejména gurmáni 
a obdivovatelé lanýžů. Také tato společnost se orientuje na 
„zdravé“ výrobky, nicméně těmi nejžádanějšími přesto zůstá-
vají sýry s vysokým obsahem tuku, který je právě nositelem 
jejich skvělé chuti.

Nováčkem na Mlékárenském dnu byla letos malá sýrárna 
„Danka“ z Červené Lhoty. Její majitelka paní Řezníčková, 
která tuto malou společnost před dvěma lety založila, před-
stavila svůj sortiment a uvedla, že by nevěřila, že jako malá 
fi rma bude takto stát mezi skutečnými mlékařskými velikány.

Druhým nově příchozím byla Sýrárna Bratří Brunnerů 
z Jarošova nad Nežárkou, která ze své téměř stoleté historie 
„oprášila“ starý výrobní program a začala opětovně vyrábět 
Jarošovský romadur, který zabalila do obalu s použitím histo-
rické etikety. Sýrů s mazem má v sortimentu ještě více, napří-
klad sýr Zlatý Jarin, pojmenovaný podle majitele sýrárny. 

A po malé sýrárně následovalo vystoupení opět mléká-
renského matadora, společnosti POLABSKÉ MLÉKÁRNY 
a. s., Poděbrady. Obchodní manažerka ing. Levínská vyjme-
novala celkem osm novinek, které letos tato mlékárna při-
vezla do Přibyslavi a které také soutěžily v degustační soutěži. 
Jednou z nich byl Jogurt bílý v kvalitě BIO s 10 % tuku, ve 
kterém byla vedle tradiční jogurtové kultury použita ještě 
probiotická bifi dokultura BB12, která „povyšuje“ tento pro-
dukt do kategorie funkčních potravin. Zajímavým výrobkem 
byla také tvarohová pomazánka Svačinka ochucená zahradní 
směsí bylinek nebo ve variantě s paprikou. Úplnou novinkou 
letošního roku jsou zakysané smetany s příchutěmi česnek 
a bylinky nebo paprika s jalapeňos, které jsou používány jako 
chutný dip při grilování a různých barbecue party. Ze sýrů 
byl představen polotvrdý sýr s tvorbou ok s názvem Tolštejn.

Tradičním vystavovatelem v Přibyslavi je už také Statek 
Horní Dvorce z pomezí jižních Čech a Kraje Vysočina, který 
funguje 11 let a  kde pro změnu chovají na čtyři sta ovcí, 
z jejichž mléka vyrábějí mléčné ovčí speciality. Mezi nimi jsou 
zejména čerstvé a zrající sýry, ale také ovčí brynza. V rámci 
letos nasazených nových marketingových nástrojů zařadili 
do svých aktivit také „Kulturní léto na farmě“, aby na sebe 
upoutali větší pozornost veřejnosti a podpořili ve svém kraji 
agroturistiku.

Pan Matušinec z  Mlékárny Hlinsko, a. s., představil 
nový tvarohový dezert Mlsni.si, který mlékárna nabízí již 
v  pěti různých ochuceních. Novinkou je i  reformulovaná 
Ledová káva, kde došlo ke snížení obsahu přidaného cukru 
a byla zvýrazněna kávová chuť.

Ing. Coufal a  paní Dana Černá z  mlékárny Moravia 
Lacto a. s. z Jihlavy hovořili rovněž o výrobkových inovacích 
ze svého pestrého sortimentního portfolia. Společnost spadá 
do organizační skupiny Interlacto Group, ve které jsou ještě 
Mlékárna Olešnice a. s. z Drahanské vrchoviny a BOHE-
MILK, a. s., Opočno. V loňském roce tato skupina získala 
sýrárnu NIVA s. r. o. z Dolního Příma, která, jak už název 
napovídá, vyrábí modrý plísňový sýr Niva. Ten je nově také 
v uzené variantě s chutí, ve které se spojuje pikantnost plísňo-
vého sýra s u nás oblíbeným kouřovým aroma. Společnost se 
ale pochlubila především svým novým Farmářským mlékem, 
které je zabaleno do světově unikátního kartonu šetrnějšího 
k životnímu prostředí. Nový kartonový obal je vyroben uni-
kátní technologií, která mu dodá podstatně lepší funkční 
vlastnosti. Karton má vyšší odolnost při současně nižší spo-
třebě papíru. Z  důvodu nárůstu obliby grilování zavedla 
společnost do výroby nový sýr na grilování Panýr (Paneer), 
který má svůj původ v Indii. Sýr dnes nabízejí již s osmi růz-
nými druhy koření. Mlékárnu Moravia Lacto doplnili ještě 
kolegové z  Mlékárny Olešnice a. s. a  společnosti BOHE-
MILK, a. s. Opočno, které patří do stejné podnikatelské sku-
piny. V Olešnici začali vyrábět různé spotřebitelské formáty 
sýra Mozzarella, novinkami mezi sýry jsou dále Kaškaval, 
Pivní sýr s oranžovou mazovou mikrofl órou nebo i Olešnický 
tvaroh jemný balený do znovu uzavíratelného sáčku. Bohe-
milk se zase pochlubil již zmíněnou uzenou Nivou.

Také další mlékárenská společnost z Vysočiny, BEL Sýry 
Česko a. s., stála před třiceti lety u zrodu Mlékárenského dne 
Přibyslav. Novým taveným sýrem v sortimentu je zde Tavený 
sýr s kapií a chilli.

Pozornost posluchačů opět upoutal Ing. Miloš Kvasnička, 
vlastník a jednatel společnosti Mlékárna Polná spol. s r. o.
V letošním roce uvedla tato sýrárna na trh nový polotvrdý sýr 
typu Gouda, který je ochucen vysokým podílem kopřivových 
listů dodávajících sýru výrazně pikantní bylinnou chuť.

Již po šestadvacáté byla letos v Přibyslavi zastoupena 
Choceňská mlékárna s. r. o. z podhůří Orlických hor, kterou 

Mlékárenský den v Přibyslavi

Předávání diplomů zástupkyni Polabských mlékáren
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spotřebitelé znají zejména jako výrobce Tradičního poma-
zánkového. Také zde byl sortiment rozšířen o nové druhy této 
mléčné pomazánky: v loňském roce to byla zejména pikantní 
chuť jalapeňos a v letošním roce byla vytvořena kombinace 
Tradičního pomazánkového se Skyrem. 

Společnost AGROLA spol. s r. o. z Jindřichova Hradce, 
Farma Bezděkov, Farma rodiny Němcovy s. r. o. z Netína 
a Mlékárna Žirovnice spol. s r. o. nebyly na tiskové konferenci 
přítomny, návštěvníkům se ale představily na sobotní výstavě 
a mlékařském trhu pro veřejnost.

V sobotu 12. září začaly již od časného rána proudit do 
Přibyslavi na Bechyňovo náměstí davy diváků a milovníků 
mléčných výrobků. Jejich tradiční výstava byla uspořádána 
v  atraktivním prostředí radničních sklepů a  farní stodoly 
a na náměstí souběžně probíhal také doprovodný kulturní 
program. Starosta města Martin Kamarád, hejtman Kraje 
Vysočina Vítězslav Schrek a  předseda Českomoravského 
svazu mlékárenského Jiří Kopáček na tribuně před radnicí 
společně vyhlásili a ocenili letošní vítěze degustační soutěže. 
Ty vybrala šestičlenná odborná porota, která hodnotila při-
hlášené výrobky na přibyslavské radnici 10. září.

Úspěšní výrobci převzali diplomy a  také překrásnou 
skleněnou cenu vytvořenou přibyslavskou uměleckou sklárnou 
Valner Glass. Cena byla v podobě průzračného skleněného 
zvonu zakrývajícího zlatavě zbarvené skleněné tvarůžky. Tuto 
unikátní cenu vítězům pod tribunou předávali radní Ota Benc 
a členka zastupitelstva města Lucie Orgoníková.

Kategorii mléčných nápojů a  zakysaných mléčných 
výrobků vyhrál DIP paprika s jalapeňos z Polabských mlé-
káren Poděbrady, druhý byl BIO Smetanový jogurt od stej-
ného producenta a  třetí Opočenský prémiový jogurt ze 
společnosti Bohemilk Opočno.

V kategorii Čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a poma-
zánky včetně tavených sýrů byl za nejlepší prohlášen Čerstvý 
kozí sýr s provensálským kořením v kvalitě BIO ze Dvorského 
statku Olešenka, tedy s Přibyslaví sousedící obce. Následo-
valy ho Čerstvý ovčí sýr s feferonkami ze Statku Horní Dvorce 
a Apetito tvarohové od společnosti Savencia Fromage & Dairy.

Kategorii Dezerty a  sladké pomazánky ovládla malá 
Farma Bezděkov díky Tvarohové pochoutce s  pistáciemi 
a  malinami, za ní se zařadil mlékárenský gigant Madeta 
České Budějovice s Lipánkem a Tvarohový dezert s příchutí 
čokolády od zřejmě nejmladší české sýrárny Danka Červená 
Lhota (okres Třebíč).

Kategorii přírodní zrající sýry vyhrál Sedlčanský Her-
melín, jehož výrobu společnost Savencia Fromage & Dairy 
přestěhovala do Přibyslavi-Hesova, před Sýrem na pánev 
od Madety České Budějovice a  Olomouckými tvarůžky 
nazvanými Pozdrav z Loštic.

Návštěvnici Mlékárenského dne tradičně hlasovali 
v  anketě o  nejlepší firemní prezentaci zúčastněných mlé-
káren. Letos do ankety přispělo se svými hlasy 853 návštěv-
níků a po jejich sečtení mohli pořadatelé udělit tradiční cenu 
„Přibyslavský krajáč“ společnosti A.W. Loštice. Ta v hlaso-
vání veřejnosti obdržela 103 hlasů a za ní pak následovaly 
prezentace Dvorského statku Olešenka (98 hlasů) a Statku 
Horní Dvorce s 84 hlasy.

Jubilejní Mlékárenský den se těšil velkému zájmu milov-
níků mléčných výrobků a vyšlo mu i krásné počasí. Zatímco 
v nedalekém Poříčí a Ronově nad Sázavou pršelo, zcela zapl-
něnému rynku se déšť vyhnul. Mléčný jarmark do Přibyslavi 
tradičně láká návštěvníky z daleka. Mezi nimi letos hojně 
byli občané měst, městysů a obcí, které ve svém názvu mají 
slovo Bělá. Každý rok se sjíždějí na jiné místo pod heslem 
„Není Bělá jako Bělá“. Tentokrát se ve stejný den shromáž-
dili v nedalekém městysi Česká Bělá a cestou tam si udělali 
„mléčnou zastávku“ v Přibyslavi. Takže jsme potkávali turisty 
až z Bělé pod Bezdězem nebo České Bělé u Ostravy.

Součástí letošních Přibyslavských slavností byla 
i  výtvarná a  literární soutěž pro nejmenší, tedy pro žáky 
mateřské a základní školy v Přibyslavi. Ve výtvarné soutěži 
měli ti nejmladší namalovat obrázek na téma „Kdo nám dává 
mléko“ a ti starší na téma „Jak si pamatujeme Mlékárenské 
dny v Přibyslavi“. Nejlepší výtvory pak byly vystaveny a také 
oceněny pěknými cenami dne 10. září přímo na základní škole.

Pro žáky 2. stupně Základní školy v  Přibyslavi byla 
zařazena ještě literární soutěž, ve které měli žáci navrhnout 
slogan spojený s mlékárenským výrobkem. No posuďte sami, 
jak se jim to povedlo:
1. místo: Vanilkový Pribináček nemá ani jeden háček 
2. místo: Lepší máslo na chlebě nežli máslo na hlavě 
3. místo: Místo pstruha, lína, dej si Hermelína 

Třicátý jubilejní ročník Mlékárenského dnu v Přibyslavi 
se opět vydařil a byl nejen důstojnou oslavou mléka a mléčných 
výrobků a jejich neopominutelného významu ve zdravé a vyvá-
žené stravě, byl ale také edukativním prvkem a dobře mířenou 
osvětou k laické veřejnosti a koneckonců i oslavou dlouholeté 
tradice mlékárenství Kraje Vysočina. Tento kraj patřil vždy k nej-
významnějším oblastem naší země z pohledu výroby a zpra-
cování mléka, o čemž se můžeme přesvědčit nejen v bohaté 
historii českého mlékárenství, která se z velké části na Vysočině 
odehrávala, ale i konstatováním skutečnosti, že dnes se tento 
kraj podílí na celkovém objemu vyrobeného a zpracovaného 
mléka v České republice přibližně jednou čtvrtinou. A to není 
z pohledu zajišťování základní výživy pro naše občany vůbec 
málo. Na mléčných výrobcích z Kraje Vysočina si ale díky tomu, 
že mlékárny z Hlinska, Jihlavy, Přibyslavi a dalších míst patří 
mezi naše úspěšné exportéry, pochutnávají i lidé po celém světě. 
A o tom všem se můžete dočíst v překrásné retrospektivní pub-
likaci „Dlouholetá tradice mlékárenství na Vysočině pokra-
čuje“, kterou u příležitosti letošního jubilea Mlékárenského 
dne vydalo město Přibyslav.

Českomoravský svaz mlékárenský �
Hejtman Kraje Vysočina V. Schrek představil letošní unikátní 
cenu pro vítěze.

Fotoreportáž z prezentace mlékáren v radničním sklepení a ve farské stodole v Přibyslavi
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Inovace 
v pekárenství 

ctí tradice 
Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Inovace v potravinářství znamenají rozvoj technologií, vývoj 
nových výrobních zařízení a vznik nových výrobků. Inovace 

jsou také cestou zvýšení produktivity práce a zlepšení ekono-
mické bilance výrobce i směrem orientace na vysoce kvalit-
ní potravinářské výrobky s lepší a atraktivnější chutí. Inova-
ce výrazně pozitivně reagují na spotřebitelské trendy, zvyšují 
konkurenceschopnost a přispívají k  růstu potravinářského 
sektoru. 

Nejinak je tomu v pekárenství. V tomto velmi tradičním 
oboru inovace znamenají výrobu klasických druhů a regionál-
ních specialit novými nebo modernizovanými technologiemi. 
Pekařský obor, v tuzemsku velmi surovinově i produktově 
bohatý, díky inovacím nabízí trhu také další, zcela nový sor-
timent. Částečně v souladu s požadavky na racionální výživu 
nebo na aktuálně spotřebiteli vyhledávané výživové směry, 
vždy s akcentem na dosažení nejvyšší úrovně hygieny a bez-
pečnosti potravin. 

Současné pekařské technologie a hlavně strojně-tech-
nologické vybavení pekáren se podstatně liší od jednotných 
unifi kovaných procesů používaných do začátku 90. let, i když 
jejich princip zůstává v  obecné rovině stejný. Základem 
pekařského procesu je nakypření těsta z mouky, vody, soli 

a dalších složek buď biologicky, tzn. pomocí živého, kvasinky 
a mléčné bakterie obsahujícího kvasu nebo činností pekař-
ského droždí. Druhou možností je chemické kypření po-
užitím kypřicího prášku a třetím způsobem je fyzikální kyp-
ření pomocí odparu vody mezi jednotlivými vrstvami lamino-
vaných (listových a plundrových) těst.

S podstatnou změnou v oblasti lidských zdrojů všechny 
inovativní změny znamenají pro pekařský obor naprosto 
nezbytné investice. Proto se v rámci používaných technologií 
hledaly a  stále rozvíjí možnosti automatizace, robotizace 
a digitalizace. V tomto smyslu se pekařské odvětví za posled-
ních 20–30 let proměnilo k nepoznání, i když, jak bylo zmí-
něno, princip pekařské výroby je stále stejný, jen technicky 
a technologicky dovedený k dokonalosti s cílem dosáhnout 
perfektní kvality. 

Velkých změn doznala i spotřebitelská poptávka – klesla 
spotřeba rohlíků a základního konzumního chleba, oblibu 
našly jiné tvary a druhy chleba a běžného pečiva. Snad nej-
bouřlivějších inovací se dostalo jemnému pečivu. 

Vnitřní pekárny a  dopékárny ve velkých prodejnách 
potravin upoutaly spotřebitele vůní čerstvých výrobků a na-
učily je oblibě sortimentu rozpékaných a dopékaných polo-
tovarů. Prodlužování trvanlivosti, balení stále většího objemu 
produkce, měnící se formy prodeje, zajištění požadavků na 
bezpečnost potravin – to jsou jen heslovitě pojmenované 
další změny. Do hry vstoupil marketing a nesmírně se rozší-
řilo informování spotřebitelů včetně povinných informací na 
etiketách potravin. Začaly se používat nové suroviny: netra-
diční plodiny, nové složky, přídatné látky, biochemickým 
způsobem vyrobené suroviny (enzymy). Škála pekařských 
surovin i vzhledem ke stále narůstajícímu sortimentu je nepo-
měrně širší a stále v procesu rozvoje. 

Nová doba, nové požadavky

Proč se pekařský průmysl zásadně proměnil? Připo-
meňme krátce souvislosti. Jedním z velkých milníků je to, 
že se pekařský obor postupně od doby privatizace dopra-
coval k nadvýrobě. V současné době hovoříme asi o 1/3 pře-
visu nabídky. Současně klesla spotřeba pekařských výrobků 
na hlavu. Dalším zásadním důvodem proměny je odlišná 
organizace práce. Nárůstem sortimentu se výroba rozdro-
bila na menší šarže. To přineslo nemalé technologické pro-
blémy s  přerušováním výroby, zejména u  třístupňových 
žitných kvasů při výrobě chleba. Kontinuita výrobních 
linek, na kterou byly pekárny okresního typu od 70.–80. let
nastaveny, byla najednou technologicky problematická. 
Rozšíření sortimentu a vznik nových druhů výrobků nezna-
menal redukci, ale zachování těch původních druhů plus 
přidání nových. Jejich zařazení přineslo již zmíněnou 
potřebu nových surovin, ale také nových tvarovacích strojů, 
částečné zrychlení technologie či inovace ve způsobech 
balení. Obchod začal požadovat prodlužování trvanlivosti, 
což vedle přídavku konzervačních látek znamenalo rozvoj 
alternativních technologií (balení do inertního plynu nebo 
do vakua, fi ltraci vzduchu a  jeho mírný přetlak ve výrob-
ních prostorách, povrchová ošetření výrobků před balením 
nástřikem ochranných roztoků proti plísním, termické ošet-
ření hotových zabalených výrobků ve speciálních obalových 
materiálech a další technologické a technické úpravy).

Z důvodu hyperkonkurence došlo i na úpravy receptur 
pro zachování nebo snížení ceny konečných výrobků (např. 
nárůst cen mléčných surovin – hledání „náhražek“). Oboru 
neprospívají cenové požadavky maloobchodu a pekaři nemají 
možnost aktualizovat ceny v  přímé úměře s  rostoucími 

náklady tak, jak by potřebovali a chtěli. Došlo tak i na snížení 
hmotnosti výrobků. Tím se jednak ponížila cena za kus (ne 
za hmotnostní jednotku) a jednak se vyšlo vstříc poptávce po 
menších gramážích. Ta je dána lehce dostupnými možnostmi 
nakoupit si denně čerstvé výrobky i nárůstem počtu tzv. jed-
nočlenných domácností, pro které velký bochník ztrácí smysl. 

Dnes jsou aktuálně řešeny další změny v technologiích, 
jako je zpomalení – tzv. chladné a pomalé vedení těsta, pře-
rušování technologie chlazením a mrazením nebo přerušení 
pečícího procesu. Některé řemeslné pekárny jdou cestou 
návratu k  prapůvodním recepturám, vznikly tzv. artisan 
pekárny a pekařská bistra. Mnozí pekaři zavedli i řemeslné 
technologie ze zahraničí, např. výrobu středomořských spe-
cialit (volná pšeničná těsta), francouzského pečiva nebo ame-
rických originálních výrobků (bagely, donuty, cronat a mnohé 
další). 

Základní suroviny zůstávají

Základní suroviny pekařských výrobků jsou po deseti-
letí stejné nebo velmi podobné. Mouky, voda, sůl, pekařské 
droždí nebo kypřicí prášek, cukr, tuk. V ČSN a v oborových 

nebo podnikových normách byly do r. 1989 používány tzv. 
pomocné prostředky pro výrobu chleba, běžného a jemného 
pečiva. Na prvním místě výrobu usnadňovaly a  zrychlo-
valy enzymy ve formě enzymaticky aktivní sladové moučky 
Diasty nebo tzv. Diapolů – enzymatických přípravků. 
Moučné směsi byly již tehdy určeny pro speciální druhy 
chlebů a přípravek Novolesk pro mašlování jemného pečiva. 

Podle tehdy platných norem se používaly různé druhy 
Diapolů. Pro chleby to byl Diapol CH, který obsahoval 
enzymy, kyselinu askorbovou, vitální lepek, pražený slad, 
emulgátor, příp. vlákninu, koření (kmín) a mléčné produkty. 
Diapoly pro běžné a jemné pečivo obsahovaly amylolytické 
enzymy, kyselinu askorbovou, odhořčenou sójovou mouku, 
sušené mléko, emulgátor (Emulthin C 501, poté Polynol 
nebo Laktopolynol), některé i cukr, sušenou syrovátku nebo 
vitaminy B1 a B2 . 

Zlepšující přípravky dnes jsou založeny na stejném principu, 
kterým je vybalancování rovnováhy účinku jednotlivých 
komponent, jejichž vliv jde buď proti sobě, nebo se doplňuje. 
Navíc se ještě k funkčním složkám někdy přidávají chuťové 
a barvicí složky. Obvykle tedy zlepšující přípravky obsahují, 
velmi stručně, tyto ingredience: 
�          Kyselinu askorbovou (E300 neboli vitamin C).
�           Celou škálu enzymů, jež jsou zakomponované do

enzymatických koktejlů, které jsou know-how dodava-
telských fi rem a nahrazují dříve více hojně používané 
přídatné látky (enzymy většinou nemají své E kódy 
a zatím se nemusí ve složení hotových výrobků rozklí-
čovat). 

�           Emulgátory, kterých se ale může díky jejich čistotě 
a účinnosti používat nižší obsah.

�           Další složky se specifi ckými účinky na těsto: regulá-
tory kyselosti (např. octany místo dříve používaného 
octa); sladové produkty, jež se používají od konce 
19. století, enzymaticky aktivní (jako zdroje amylo-
lytických enzymů) a inaktivní (jako chuťová a barvicí 
– ztmavující složka); sušené mléčné produkty; hydro-
koloidy (guma guar, karboxymethylcelulóza, modifi ko-
vané škroby) k vázání vody se používají zejména u mra-
zených polotovarů nebo předpečených výrobků; vitální 
lepek; sušený pšeničný nebo žitný kvas dnes dle komo-
ditní vyhlášky definovaný jako stabilní kvas; sójové 
mouky; cukry – například i glukóza nebo dextróza jako 
startéry pro rychlejší činnost množení kvasinek aj.

Velkou proměnou prošly používané tuky. Dříve se 
používaly krystalické tuky (za provozních teplot tuhé nebo 
polotuhé), margaríny a tekuté bezvodé tuky. Pro tehdejší 
používané pekařské postupy byla nutná podmínka použití 
alespoň 5 % krystalických tuků pro jejich aerační (kypřicí) 
účinky. Jednalo se o vepřové sádlo nebo hovězí lůj a použí-
valy se samostatně v běžném pečivu, nebo byly přidávány 
k olejům, jež samy o sobě snižují objem výrobků. Krysta-
lické tuky byly zapracovány do později v  praxi nejvyuží-
vanější tukové pekařské suroviny – tekutého pekařského 
tuku (známého pod zkratkou TPT), který měl základ v rafi -
novaném slunečnicovém, případně řepkovém oleji. Vedle 
TPT se používaly margaríny, u nichž se tuková násada mísí 
s vodou, a při výrobě jsou obvykle nutné nejen emulgační 
činidla, ale také dochází v procesu výroby k hydrogenaci 
a  přeesterifi kaci. Lze předpokládat, že nepříznivým ved-
lejším efektem těchto postupů je tvorba transmastných 
kyselin. V současné době se obsah těchto z výživového hle-
diska nepříznivých tuků sleduje, a dokonce je jejich max. 
limit stanoven legislativně. 

Chléb Proboštovský pecen z pekárny PECUD je příkladem tra-
dičního chleba vyráběného více než 30 let, který obsahuje pouze 
žitný kvas (veškerá žitná mouka je tedy prokvašena v tradičním 
vitálním třístupňovém kvasu), pšeničnou mouku, vodu, sůl, 
kmín. Legislativní zařazení je Tradiční kvasový pšeničnožitný 
chléb. Současně se vyrábí na nejmodernější chlebové pekařské 
lince s tradičním žitným kvasem. 

Tradiční hodovní koláčky z Pekařství PEŠÁK vyráběné podle 
receptury od babičky současného jednatele pekárny Petra 
Křivky, který doplnil: „Zavedení Hodovních koláčků do sor-
timentu bylo velmi pragmatické jako doplněk do výroby ve 
volném odpoledním okénku. Výrobek se stal i přes vyšší cenu 
velmi vyhledávaným a oblíbeným.“
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Sortiment do roku 1990 byl z dnešní praxe 
omezený

Sborník pekařských 
norem vydaný v  roce 1982 
Výzkumným ústavem mlýn-
ského a  pekárenského prů-
myslu uvádí receptury dříve 
vyráběných chlebů a běžného 
pečiva. Sortiment je pod-
statně užší, než jaký najdeme 
na pultech obchodu dnes, 
což lze demonstrovat na sor-
timentu pekařského základu 
– chlebů. Sborník definuje 
receptury a  charakteristiky 
těchto obchodních názvů 
chlebů: Konzumní, Kmí-
nový, Kyjevský, Výražkový, 
Výběrový, Český, Bevit, Pše-
ničný, Lahůdkový, Graham, 
Gravit (s pšeničnou šrotovou 
moukou), Nitranský klíčkový, 
Moskevský a Diabetický. 

Vyráběl se i  omezený sortiment celozrnných chlebů: 
Chléb Graham – obsahoval 80 % celozrnné pšeničné mouky, 
Chléb Gravit – vyrobený ze 100 % směsi na šrotový chléb, 
Chléb celozrnný žitný – obsahoval 80 % celozrnné žitné 
mouky, Trvanlivý celozrnný Žitný, Žitný tmavý, Pšenično-žitný, 
Žitný jemný a Pochoutkový. Normy pro Celozrnné pečivo ve 
Sborníku nejsou, pouze Bandur tmavý obsahoval 30 % celo-
zrnné žitné mouky.

Z  „vícezrnných“ výrobků se jich dříve vyrábělo 
minimum – například Chléb Lini obsahoval 7 % lněného 
semene. Ve Sborníku najdeme jedinou recepturu pro toust, 
a to Toastový chléb světlý. 

Současné spotřebitelské trendy 
v pekařském sortimentu

Spotřebitelské potravinové trendy jsou proměnlivé a vět-
šinou nemají dlouhého trvání. Tak, jako se trendy promítají 
do módy, ovlivňují i stravování. Jsou závislé na šíři nabídky 
potravin, tradici, věrnosti tuzemským výrobcům i na fi nanční 
kondici spotřebitelů a korespondují s ekonomickou situací 
státu. Podstatně jsou ovlivněny populárními vlnami přicháze-
jícími často ze zahraničí. Záleží i na síle a účinnosti marketingu 
propagujícího daný výrobek nebo nutriční trend. V neposlední 
řadě se spotřebitelské trendy odvíjí i od aktuálních vědecky 
doložených medicínských výzkumů a k nim příslušných dopo-
ručení zaštítěných lékařskými autoritami nebo populárními 
osobnostmi. Do této kategorie lze zcela aktuálně zařadit dopo-
ručení k výživě podporující správnou funkci imunitního sys-
tému pro společnost ohroženou infekční pandemií COVID-19. 
Nahlížíme-li na spotřebitelské trendy u potravin z hlediska 
výživy, diet, zdravotních hledisek nebo sortimentu, pak některé 
trendy se prolínají a jiné zase zasahují do více kategorií. Proto 
je jejich rozdělení pouze orientační. Nicméně reakce výrobců 
na spotřebitelské trendy vede k řadě inovací ve smyslu zavá-
dění nových výrobků spadajících do některé z kategorií. 

1) Snižování přídatných látek
Snížit množství přídatných látek v potravinách je v sou-

časné době považováno za velmi výrazný spotřebitelský 

a významně výrazněji pak použitím specifi ckých enzymů ve 
formě vyvážených enzymových koktejlů. U kyseliny askor-
bové se někdy s úspěchem používá jako složka do těsta prášek 
ze sušeného ovoce, jež je na tuto kyselinu bohaté. Nejvyuží-
vanější je acerola, třešeň pocházející ze Střední a Jižní Ame-
riky, která patří mezi plody s nejvyšším obsahem vitaminu C 
(kyseliny askorbové). Ve složení pekařského výrobku se pak 
objeví složka acerola bez nutnosti deklarace E 300, ale nelze 
takový výrobek označit jako „bez E“. Částečně, popřípadě 
v určitých případech zcela, lze enzymaticky nahradit funkci 
emulgátorů. Obtížněji to jde u další skupiny, kterou jsou hydro-
koloidy a stabilizátory. Většina z nich jsou sice látky pří-
rodního původu, ale mají své E kódy, takže je spotřebitelé 
nevnímají jako přirozené a v přírodě se běžně vyskytující. 
Bez označení příslušným E kódem lze do skupiny látek 
poutajících vodu zařadit pouze fyzikálně upravené škroby, 
jejichž funkčnost není zdaleka tak široká a  účinná. Kon-
krétně jde o předzmazovatělé neboli instantní škroby nebo 
i vlákniny, které se nechají nabobtnat s vodou a následně se 
usuší. Kypřící látky při chemickém kypření, tj. při výrobě tře-
ných, šlehaných a dalších hmot pro přípravu korpusů, jsou 
v podstatě nenahraditelné. Principem chemického kypření 
je totiž reakce mezi slabou zásadou (jedlou sodou) a slabou 
organickou kyselinou nebo kyselou solí (např. dihydrogen-
fosforečnan) za vzniku oxidu uhličitého jako kypřícího 
plynu. Za přirozenější variantu mnozí spotřebitelé pova-
žují bezfosfátovou variantu, kdy se jedlá soda kombinuje 
s  vinným kamenem. Vinný kámen neboli hydrogenvinan 
draselný je draselná sůl kyseliny vinné přítomná ve víně, 
jejímž vysrážením vzniká krystalický zákal ve formě jem-
ného sedimentu. S vlivem na pH těsta se používají látky sou-
hrnně označované jako regulátory kyselosti. Jejich funkci 
lze částečně suplovat přídavkem octa, který se v potravině 
uvádí jako složka. Samotný ocet je potravinou, tzn. nemá 
své vlastní označení E kódem, přestože obsahuje kyselinu 
octovou. Pekařský výrobek s přídavkem octa do těsta však 
nelze doplnit defi nicí „bez E“ právě kvůli jeho obsahu kyse-
liny octové. Závěrem je dobré připomenout, že ačkoli jsou 
aditiva označeny mezinárodně platnými E kódy, mohou 
vzbuzovat u spotřebitelů záporné emoce. Jejich označení 
však principiálně znamená evidenci Evropskou komisí 
a zařazení jako zdravotně nezávadných látek povolených 
za přesně defi novaných podmínek k používání při výrobě 
potravin. Takto s přídatnými látkami pracuje i Codex Ali-
mentarius (sbírka mezinárodně uznávaných standardů, 
praktických postupů, směrnic a dalších doporučení, vzta-
hujících se k bezpečnosti potravin). 

Obálka Sborníku pekařských 
norem vydaného v roce 1982 
Výzkumným ústavem mlýn-
ského a  pekárenského prů-
myslu

Chléb moskevský je tradiční chléb vyráběný více než 30 let, 
který obsahuje pouze vitální třístupňový žitný kvas, žitnou 
mouku celozrnnou, vodu, sůl a kmín. Jde tedy o Tradiční kva-
sový celožitný chléb bez přidaných přídatných látek, výrobcem 
je pekárna PECUD.

Máslová ručně pletená vánočka ze šesti pramenů najednou, 
tzv. „okénkovou“ metodou, z  pekáren GLOBUS. Obsahuje 
15 % másla a 15 % rozinek, neobsahuje žádné přídatné látky 
s výjimkou kyseliny askorbové. Tento výrobek, jako i mnoho dal-
ších v pekárnách řetězce Globus, je nositelem označení „Vyro-
beno podle České cechovní normy“.

trend. Přídatné látky, dříve označované za aditiva, jsou vní-
mány citlivě. S  největší pravděpodobností byl negativní 
názor na přídatné látky vyvolán se zavedením označení 
„E“ v  osmdesátých letech minulého století. Akcentován 
pak byl v době po prosinci 2014, kdy vstoupilo v platnost 
nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) č. 1169/
2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. 
Toto nařízení zaručuje spotřebitelům jejich práva na infor-
mace, aby byli patřičně informováni o  potravinách, které 
konzumují. V tomto nařízení jsou stanoveny obecné zásady, 
požadavky a povinnosti v oblasti informací o potravinách 
a zejména označování potravin. 

Aditivní látky hrají důležitou a  v  současné době 
nezbytnou úlohu při zajišťování hygienické nezávadnosti 
a  dostupnosti širokého sortimentu všech druhů potravin. 
Je nutné také zdůraznit, že všechna aditiva s E kódy prošla 
přísnými testy možných negativních účinků na zdraví. Nové 
přídatné látky, u nichž se zvažuje použití na území EU, musí 

být nejprve zhodnoceny Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin (European Food Safety Autority – EFSA). Ten na 
základě analýzy zdravotního rizika stanoví rozsah a množství 
jejich možného použití v potravinách a poté Evropská komise 
vydává směrnici platnou pro všechny členské země EU. 

Zároveň je nutné ještě upozornit na to, že celá řada těchto 
chemicky defi novaných látek během dalšího zpracování zmizí. 
Rozloží se na v přírodě docela běžné a zcela neškodné složky. 
Navíc přídatné látky používané při výrobě potravin nejsou 
ničím novým. Jsou známé a používané několik století. Jako 
příklad lze uvést konzervaci potravin, která je prastarou zále-
žitostí. Při nakládání masa byly užívány sůl a sanytr (dusičnan 
draselný E 252) nebo při konzervaci zeleniny kyselina octová 
(E 260) apod. K zajištění dobrého nakypření těsta slouží více 
než 100 let prášek do pečiva od německého lékárníka Augusta 
Oetkera. Používání přísad při zahušťování omáček nebo při-
barvování pokrmů je prastarým způsobem přípravy potravin. 
Můžeme proto konstatovat, že při porovnání tradičních způ-
sobů vaření v  domácnostech s  moderními průmyslovými 
postupy konzervace a výroby potravin zůstávají obecné cíle 
stejné. Tyto látky jsou používány pro zajištění chutných a kva-
litních potravinářských výrobků. 

Snižování přídatných látek v  pekařské výrobě má 
své limity. Do jisté míry jsou nahraditelné technologicky 

Ličenský vícezrnný chléb Kardík vyvinutý a  vyráběný spo-
lečností BEAS obsahuje ve 100 gramech jen 0,6 gramu soli. 
Výrobce používá solicí směs s nižším obsahem sodíku. Chléb 
Kardík obdržel od prezidenta Potravinářské komory ČR Cenu 
za nejlepší inovativní potravinářský výrobek v roce 2015.

2) Změna obsahu hlavních živin, dietní trendy a zdravotní 
diety

Výživové spotřebitelské trendy reagují na obsahy hlav-
ních živin a ostatních látek. Pekařská produkce tak generuje 
výrobky zcela nového typu, např. high protein neboli vyso-
kobílkovinové chleby i pečivo. Ty jsou založené na vyšším 
obsahu lepku, což je opačná tendence proti před několika 
lety odmítavému postoji k pšeničné bílkovině. Při úpravě slo-
žení s vlivem na základní nutrienty jde také např. o výrobky se 
sníženým cukrem z kategorie low sugar (v pekařském oboru 
je obtížné takové vyrobit kvůli nepovoleným sladidlům) nebo 
sníženým tukem a energií (dříve populární light strava). 

Určité druhy úprav složení patří do reformulací. 
V pekařském sortimentu se jedná o snižování cukru, tuku 
a  soli (jak dokládají spotřebitelské testy, v  poslední době 
došlo v dávce soli k úpravě mnohých pekařských receptur). 
Při dosažení určitého stupně snížení/zvýšení nutrientu lze 
deklarovat odpovídající schválené výživové tvrzení. Pří-

kladem zvládnuté a dotažené reformulace s možností dekla-
race o sníženém obsahu soli je Ličenský chléb Kardík. 

Z výživových důvodů roste také zájem spotřebitelů o celo-
zrnné výrobky a nárůst vykazuje i čistě žitný sortiment. K výži-
vovým trendům patří doporučený příjem pestré stravy jako 

Večerní chlebík je unikátní chléb od společnosti PENAM, který 
obsahuje vysoké množství bílkovin a nízký obsah sacharidů, 
svým složením zapadá do dietního konceptu tzv. low carb. 
Vyrábí se na lince určené pro průmyslovou výrobu speciálních 
formových chlebů se dvěma robotickými pracovišti, díky pou-
žité technologii pasterace je zásadně prodloužena trvanlivost 
a čerstvost výrobků. 



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 t24 25
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

6
/

2
0

2
1

základu zdravého jídelníčku, stejně tak doporučení zvýšeného 
příjmu prospěšné a u nás ve stravě nedostatkové vlákniny. 

Dietní spotřebitelské trendy jsou zaměřeny jednak na 
redukční diety (např. aktuálně populární ketodieta) a dále 
na dietní směry vycházející z určité fi lozofi e přístupu k jídel-
níčku. Syrová strava (raw food diet) je většinou vegetarián-
ská a  je založena na konzumaci tepelně neupravovaných 
potravin. Příklon k rostlinné stravě vyznává stále více spotře-
bitelů hlavně z řad mladé generace, směry jako vegetarián-
ství, reduktariánství a veganství často vítězí nad živočišnou 
stravou zejména z důvodů etických a udržitelného zeměděl-
ství (v pekařském sortimentu jde hlavně o suroviny jako vejce 
a mléčné produkty).

Zdravotní spotřebitelské trendy znamenají vlastně orien-
taci zákazníka na potraviny odpovídající dietám nutným 
k léčbě škály chorob obecně nazývaných jako nesnášenlivost 
k některým složkám potravy. V pekařském oboru se to týká 
výrobků bez laktózy a bez vybraných alergenních složek (dle 
seznamu alergenů). Z  principu složení obilovin nejzásad-
nější a z hlediska technologie pro pekaře nejnáročnější dietou 
je bezlepková. Výrobky bez lepku jsou určeny pro spotřebi-
tele s diagnózou celiakie, alergie na lepek nebo nespecifi cké 
nesnášenlivosti lepku. Protože pšenice, žito, ječmen i oves 
jako dostupné a používané pekařské obiloviny lepkové frakce 
ve svých proteinech obsahují, výrobky bez lepku musí mít 
zcela odlišné složení. Obecně obsahují buď složky přirozeně 
bezlepkové, nebo tzv. deproteinované, tzn. speciálně zpraco-
vané tak, aby v nich byl odstraněn nebo snížen obsah lepku. 
Chléb, běžné a jemné pečivo i cukrářské výrobky bez lepku 
se vyrábí nejčastěji ze speciálně připravených směsí. Jejich 
základ tvoří škroby (bramborový, kukuřičný, rýžový, pšeničný 
bezlepkový, modifi kované) a mouky (rýžová, lupinová, kuku-
řičná a lněná). Stabilitu a reologii těst podporují emulgátory, 
regulátory kyselosti, zahušťovadla, vlákniny a enzymy, do jem-
ného pečiva se přidávají kypřicí látky. Dále zejména z důvodů 
chuťových se přidávají proteinové koncentráty z luštěnin, pra-
žené mleté luštěniny, sušené stabilní kvasy z přirozeně bezlep-
kových obilovin, kvasnicový extrakt, cukry, sušené rostlinné 
tuky, sušené mléko, kakaový prášek, aroma, koření atd.

3) Výrobky se zdravotním nebo výživovým tvrzením
Pekařské výrobky jsou samy o sobě bohatým zdrojem 

minerálních látek a  vitaminů, ať již pochází z  kterékoli 
obvyklé cereálie. Po přepočtu na 100 g výrobku však nejsou 

tyto mikronutrienty obsažené v takové míře, aby bylo možné 
deklarovat je podle platných legislativních pravidel. Proto 
někteří pekaři k  zatraktivnění svých výrobků používají 
doplňky těch složek, které se součtem s přirozeně obsaže-
nými dostanou na hodnoty, jež lze ve výživových údajích 
pro 100 g potraviny deklarovat, tzn. uvést jejich hodnoty 
jako doplňkové v  tabulce s  výživovými údaji, případně je 
doprovodit i schválenými výživovými nebo zdravotními tvr-
zeními. Mezi často fortifi kované vitaminy, zejména v zahra-
ničí a nejvíce v USA, patří kyselina listová, niacin (vitamin 
B3, dříve nazývaný vitamin PP), thiamin (vitamin B1), ribo-
fl avin (vitamin B2), vitamin D a vitamin E. Z minerálních 
látek se nejčastěji pekařské výrobky v podobě solí fortifi kují 
vápníkem, hořčíkem a draslíkem, tedy látkami opět přiro-
zeně se vyskytujícími v poměrně vysokém obsahu v cereá-
liích. Při přídavku olejnatých semen do těsta se jako vhodná 
fortifi kace jeví i přídavek železnatých a zinečnatých solí. Při-
rozenou složkou významně zvyšující obsah minerálů je také 
amarant, jehož složení v tomto smyslu je unikátní. Seznam 
vitaminů a minerálních látek, které mohou být na potravině 
uváděny v  tabulce výživových hodnot, je uveden v příloze 
XIII nařízení EU č. 1169/2011. Těchto látek musí potravina 
obsahovat významné množství. Při stanovování významného 
množství by zpravidla měly být zohledněny hodnoty mini-
málně 15 % referenční výživové hodnoty na 100 g produktů 
a musí být uvedeny kromě absolutní hodnoty i jako % denní 
referenční hodnoty příjmu.

Vedle minerálních látek a  vitaminů se populárními 
stávají i další obohacené pekařské výrobky o takové složky, 
u nichž byl jasně prokázán kladný vliv na lidské zdraví a pro 
něž byla schválena i zdravotní tvrzení použitelná na obalech 
potravin pro dané látky při dosažení konkrétní obsažené výše. 
Jako příklad lze použít v poslední době do tržní sítě dodávané 
chleby a pečivo s vysokým obsahem omega-3 nenasycených 
(polyenových) mastných kyselin. Podle informací výrobce se 
omega-3 mastné kyseliny do složení pekárenských produktů 
dodávají ve formě drceného a  lámaného lněného semínka 
a lněného oleje. Pro dosažení delší trvanlivosti zabraňující 
oxidaci oleje slouží specifi cká technologie k termizování lně-
ných semínek. U doplňků stravy a potravin s omega-3 nena-
sycenými mastnými kyselinami je zdůrazňován jejich vliv 
na posílení lidské imunity. Dalším příkladem je pohankové 
pečivo a chléb. Pro deklaraci účinné látky rutinu, jako ani 

p o y).

Ranní chlebík s vitaminem D ze společnosti PENAM obsa-
huje vitamin D, který se přirozenou cestou čerpá ze slunce, ale 
dlouhodobě je v naší populaci defi citní. Jeho význam vzrostl 
při identifi kaci živin a biogenních látek podporujících lidskou 
imunitu. Chléb dále obsahuje chia semínka, červenou quinou, 
semínka dýně a sezamu a má vysoký obsah vlákniny. 

pro ostatní látky ze skupiny biofl avonoidů, nebyla stanovena 
referenční hodnota příjmu ani zdravotní tvrzení, přestože je 
rutin látka prodávající se jako doplněk stravy. Proto rutin 
nelze v tabulce výživových hodnot jako doplňkovou infor-
maci uvést. Přesto je obecně mezi spotřebiteli známo, že 
pohanka je zdraví prospěšná plodina. Pokud má pekařský 
výrobek s pohankovými nažkami v názvu „pohankový“, je 
výrobce povinen deklarovat obsah pohanky jako primární 
složky v hotovém výrobku. 

Mezi speciality lze také zařadit pekařské výrobky 
s přidanými sušenými exotickými plody (např. s goji, chia 
semeny atd.), zelenými potravinami nebo se speciálními 
sušenými houbami. Všechny tyto složky musí být povoleny, 
tzn. uznány jako potravina. Příkladem je pekařský výrobek 
s přídavkem v gastronomii známé houby Auricularia (Jidá-
šovo ucho neboli Černá čínská houba) ve formě chleba.

Závěr – perlička z textu učebnice 
středního školství z 80. let 

jako ukázka osvícenosti učitelů

Středoškolské učebnice ze SPŠPT v  Pardubicích, obor 
Zpracování mouky, se již v roce 1979 věnovaly novým směrům 
v pekárenském průmyslu tak, jak je autoři tehdy vnímali. 
Z jejich názorů vyplývá, že i přes 40 let staré učebnice jsou 
stále aktuální a vizionářské předpoklady autorů se naplnily 
a vlastně fungují i dnes: 

�            V procesu inovace pekárenského potravinářského odvětví 
se předpokládá hledání nových surovin a obměna sta-
rých, zkoušení nových technologických principů 
a postupů, změněná skladba i tvary výrobků, zdokona-
lování jejich odbytu a skladování. 

�           Autoři předpokládají mazání hranic mezi surovinami 
a zlepšujícími přísadami. Zlepšující přípravky se stanou 
trvalou součástí receptur. Některá tzv. zlepšovadla na 
bázi rostlinného nebo živočišného základu by, dle jejich 
předpokladu, měla být počítána mezi suroviny.

�           Dále se domnívají, že přehlednější by bylo rozeznávat 
suroviny tradiční a nové, a za zlepšovadla pokládat jen 
přípravky z mimopotravinářských oborů získané che-
mickou cestou, extrakcí z mikrobů apod. 

�           Hlavní převrat v  pekařské  technologii přinese zavá-
dění tzv. mouk na míru. Tento požadavek vyplývá ze 
zvýšených nároků mechanizovaných a automatizova-
ných linek na standardizovanou surovinu – mouku. 
Uplatnění různých parametrů mouk ve smyslu obsahu 
a kvality lepku, granulace a stupně vymletí pro různá 
těsta, hmoty a pečivárenský sortiment. Autoři dokonce 
předpokládají přídavky škrobových nebo bílkovino-
vých frakcí do běžných mouk a přídavky nativních nebo 
modifi kovaných (předželatinovaných) škrobů. Počítají 
také s obohacováním mouky vitaminy a dalšími bio-
genními prvky, popřípadě technologickými zlepšovadly 
(například oxidanty, kam patří kyseliny askorbová, 
dnes označovaná jako látka zlepšující mouku). 

�           S již tehdy klesajícími osevními plochami žita očekávají 
pokles výroby žitných výrobků a nástup vyšší spotřeby 
pečiva z nízkovymletých pšeničných mouk a bílého pečiva. 

�            Se zkracující se dobou fermentace při zrychlující se výrobní 
technologii upozorňují na nezanedbatelnou nutriční 
změnu v úbytku vitaminů B díky kratší době kvašení a nižší 
biogenezi kvasinek, a také nižší využitelností v komplex-
ních fytátech vázaného vápníku z celozrnných mouk.

�            V  neposlední době upozorňují na z  hlediska výživy 
vhodnou strategii zapracování celozrnných mouk do 
speciálních chlebů a na fortifi kaci čistými minerálními 
látkami a vitaminy nebo použití dalších složek bohatých 
na minerály, vitaminy a plnohodnotné bílkoviny.

Chia chléb z Pekařství PEŠÁK je příkladem kombinace tra-
diční suroviny ve formě žitného kvasu a potraviny nového typu 
chia semene. Vznikl tak atraktivní výrobek se spotřebiteli víta-
nými benefi ty, jejichž vlastnosti jsou popsány v doprovodném 
letáčku.

Chléb dýňový s tradičním žitným kvasem z pekáren GLOBUS 
je formový chléb s podílem 60 % žitné mouky a 40 % pšeničné 
mouky a  obsahem 12,50 % dýňových semínek. Neobsahuje 
žádné přídatné látky s výjimkou kyseliny askorbové a je nosi-
telem označení „Vyrobeno podle České cechovní normy“.

 �

Koláč s  makovou náplní – příklad bezlepkového výrobku 
z  bohatého sortimentu PEKAŘSTVÍ–CUKRÁŘSTVÍ 
KNAPPE. Majitel Martin Knappe o bezlepkovém programu 
říká: „Dodávat potřebným bezpečné bezlepkové pekařské a cuk-
rářské výrobky a současně jim dopřát možnost požitku z chuti, 
která je velmi podobná těm klasickým z pšeničné či žitné mouky, 
byl náš hlavní cíl. Tato pekárna na okraji Opavy zahájila provoz 
v roce 2014 a je opravdu výjimečná. Smí do ní pouze bezlep-
kové suroviny, a proto můžeme bez nadsázky říct, že to je jediná 
pekárna v republice, která nikdy neviděla klasickou mouku.“
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Ukrajinská 
gastronomie 

– 2. část
POKRMY 

V DOBĚ LITURGICKÝCH 
SVÁTKŮ

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

Bc. TAISIIA BONDARENKO,
Katedra gastronomie a hotelnictví, 

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Slavnostní jídlo ukrajinské kuchyně se příliš neliší od kaž-
dodenního jídla, s   výjimkou koření a  některých zvlášt-

ních pokrmů. Slavnostní pokrmy doprovázely řadu zvyků 
a obřadů, jež se rozdělují na rodinné (svátky, svatby, pohřeb, 
vzpomínkové bohoslužby) a kalendářní (Vánoce, Nový rok, 
Velikonoce atd.). Mnoho tradičních pokrmů zůstalo od sta-
rověku stejných, některé recepty se trochu pozměnily anebo 
byly tyto tradiční svátky doplněny novými pokrmy. Některá 
jídla se stala méně běžnými z různých důvodů: med – protože 
ho bylo méně; kvas – protože ho nahradily rozličné průmy-
slově vyráběné nápoje; sušenky skřivan (takový byl název), 
protože obřad byl zapomenut. Některé pokrmy, které se při-
pravovaly jen v určité dny, přežily až do naší doby, např. paska 
(паска) nebo kutja (кутя). Podle některých pohanských 
zvyků se v pamětních dnech připravovalo jídlo i pro zemřelé 
[1, 4].

Pokrmy kalendářních liturgických svátků

Svatý večer
Svatý večer neboli bohatá kutja (багата кутя) je před-

vánoční den a  večer, velký svátek připadající na 6. ledna, 
což je poslední den Filipovského půstu, takže se připravo-
valy pouze postní pokrmy. V tento den se nejedla snídaně ani 
oběd, jídlo dostávaly jen malé děti. Do večera se nic nejedlo, 
dokud se na obloze neobjevila první hvězda. Lidé věřili, že se 
právě v této době narodil Ježíš Kristus. 

Ve starověku předvánoční den ukrajinské rodiny začínal 
takto: ženy vložily krupici do trouby. Děti loupaly a sekaly 
ořechy. Muž vařil sytu (ситу) – medové plásty zaléval vroucí 
vodou. Po ochlazení se vosk z  povrchu vody sbíral a  pak 
se přidával ke kutji [5]. Kutja je sladká kaše, připravovaná 
z pšenice, rýže, ovsa nebo ječmene a sladkých přísad, jako je 
med, cukr, rozinky, džem, sušené ovoce. Zrno symbolizuje 
věčný život, prosperitu, zatímco sladkost představuje symbol 
nebeské blaženosti. Kutja se připravuje tak, že se zrno vaří 
ve velkém množství vody, pak se přidají sladké komponenty 
a ještě se vše 10 minut zahřívá. Konzistence kaše závisí na 
množství přidané tekutiny. Jí se lžící.

Kutja – říkalo se jí ještě bohatá kutja, protože kromě ní 
se připravovalo jedenáct postních jídel, mezi nimiž měly být: 
boršč, ryby, houby, pirohy se zelím, vařené brambory a uzvar 
(узвар). Předpokládá se, že na stole by mělo být 12 postních 
jídel na počest 12 Kristových učedníků.

Obvykle byly na stole následující pokrmy:
–  Kutja – sladká kaše.
–  Boršč – postní polévka s houbami.
–  Varenyky – vařené těsto s nádivkou.
–  Golubci z rýže a hub – vařené zelné listy s náplní.
–  Pampušky – malá okrouhlá houska z pšeničné, žitné nebo 

pohankové mouky (obr. 1).
–  Bramborák (na Ukrajině se nazývá деруни).
–  Brambory.
–  Ryby v aspiku. 
–  Marinované houby.
–  Kysané zelí.
–  Pirohy s višněmi – pečené nebo smažené těsto s náplní.
–  Uzvar – nápoj ze sušených bobulí.

Jakmile se na obloze objevila první večerní hvězda, 
celá rodina seděla u  bohatého stolu. První seděla u  stolu 
hlava rodiny a za ním ostatní členové rodiny. Během slav-
nostní večeře nemluvili nahlas nebo vůbec nemluvili. Je také 
zvykem připomínat mrtvé a pozvat je na Svatý večer. Věřilo 
se, že v této době všichni blízcí a vzdálení příbuzní by měli 
přijít do domu. Po večeři nechali na stole talíře s kaší i lžíce, 
aby si mrtví mohli pochutnat na kuti [2]. V různých oblas-
tech Ukrajiny existují ve zvycích oslav Svatého večera určité 
rozdíly. Po večeři děti dávaly obřadní jídlo svým kmotrům. 
V  oblasti Chersonu to dělaly před večeří. Slavnostní jídlo 
a  svátky Ukrajinců mělo vždy sjednocující a  symbolickou 
funkci. Měly vliv na vztahy uvnitř rodiny, na proces předá-
vání lidových zvyků, obřadů [4].

Vánoce 
Vánoce – velký křesťanský svátek, narození Ježíše 

Krista, se slaví 7. ledna. Tento svátek je považován za jeden 
z největších. Ráno chodili Ukrajinci do kostela. Po boho-
službě se rodina opět sešla na slavnostní večeři. Na stůl byly 
položeny kutja (кутя), pirohy (пироги), uzvar (узвар) a další 
posvátné pokrmy. Potom se začínaly jíst masové pokrmy. 
Začátkem Vánoc už bylo možné konzumovat maso, ryby, 
mléčné výrobky a další, které byly během půstu zakázány. 
Vždycky musely být na stole sádlo, játra, klobása, různé sma-
žené a uzené produkty. Po dlouhém půstu se konzumovalo 
maso, střídmě mléčné výrobky, aby nezpůsobily žaludeční 
potíže. Mladí chodili koledovat (колядувати). Dříve se pře-
vlékali do masek představujících kozy a  pastýře a  chodili 
od domu k domu, zpívali koledy (písně, jimiž chválili hlavu 
rodiny, manželku, jejich děti a přáli jim například, aby byl 
dům bohatý) [5].

Svátek Křtu Páně
Na Ukrajině se každoročně tento svátek slaví 19. ledna. 

Každá žena chce svůj stůl připravit zvláštním způsobem, 
aby hosté měli z  jídel nezapomenutelné chuťové zážitky. 
Na Ukrajině tradičně připravují postní pokrmy na večer 
18. ledna. Obvykle se připravují pirohy, holubci (голубці), 
pečené brambory, varenyky (вареники), ryby, boršč. Nejdů-
ležitějším jídlem tohoto večera je opět kutja, která by měla 
být bez oleje [5]. Večer chodili Ukrajinci do kostela, kde se 
konala slavnostní bohoslužba, která byla zakončena svě-
cením vody. Svěcené vodě byly přisuzovány zázračné vlast-
nosti. Poté 19. ledna končí půst a podává se maso a mléčné 
výrobky [1]. 

Seznam pokrmů, které byly připravovány pro tento svátek:
–  Kutja je jedním z hlavních jídel večera. Připravuje se z pše-

nice s přídavkem ořechů a rozinek.
–  Lahodný boršč musí být bez masa. Ještě je možné přidat 

sušenou hrušku. Malé sladké ovoce dokonale doplňuje 
ukrajinský boršč. 

–  Pečenou rybu připravují v troubě nebo na grilu. Tato ryba 
je šťavnatá a zdravá. Jídlo je doplněno přílohou ze zele-
niny.

–  Pirohy jsou jedno z hlavních jídel. Náplň do pokrmu může 
být z různých druhů zeleniny nebo ovoce, jako jsou bram-
bory, čočka, cibule, špenát, jablka.

–  Uzvar je sladký nápoj ze sušeného ovoce. Vaří se nejčastěji 
ze sušených jablek, hrušek, sušených meruněk a sušených 
švestek [5].

Maslenica (масляна)
Maslenica nebo masljana je starodávný svátek slovan-

ských národů. Právě tímto svátkem lidé vítali teplé jarní 

paprsky. V dnešní době Maslenica začíná týden před Velkým 
půstem, který trvá 40 dnů. 

Od starověku se na tento svátek obvykle připravovaly 
palačinky, které měly představovat slunce. Podle křesťan-
ských pravidel jsou na tento svátek stále povoleny mléčné 
výrobky a ryby, ale maso již nelze jíst. Lidé připravovali také 
různé moučné pokrmy, které smažili, vařili. Také na stůl 
dávali ryby v aspiku. Každý den bylo zvykem připravovat talíř 
varenyk se sýrem politých máslem. Bylo to hlavní jídlo během 
svátečního týdne. Z  mléčných výrobků se vyráběla různá 
lahodná jídla, např. vařili mléčné kaše a syrniki (сирники). 
Smažili palačinky, které plnili sýrem, strouhanými vejci, 
houbami, kaviárem. Plněné palačinky se nazývají nalysnyky 
(налисники) [6].

Velikonoce
Na Ukrajině se Velikonoce slaví jako vzkříšení Ježíše 

Krista. Jedná se o  nejdůležitější svátek roku. Přípravy na 
Velikonoce začínají dlouho před svátkem, protože jim před-
chází „čotyrydesjatnyca“ (Чотиридесятниця), což je 40 dní 
Velkého půstu a také Sedmyca (Седмиця), což značí týden 
přede dnem Kristova vzkříšení. Věřící dodržují přísný půst, 
tráví čas modlitbou na znamení jednoty se Spasitelem a začí-
nají se aktivně připravovat na Velikonoce na Čistý čtvrtek 
(Чистий четвер). V tento den je nutné vstát před úsvitem 
a umýt se, aby se zbavili nemocí a upevnili čistotu svých myš-
lenek. Věřící lidé v tento den chodí na bohoslužbu do chrámu 
a věnují čas úplnému úklidu domu. Velikonoce musí osla-
vovat čistými myšlenkami a v čistém domě. 

Velikonoční stůl je hlavním atributem svátku. Veliko-
noční menu se tradičně může skládat ze 48 pokrmů, které 
symbolizují postní dny. K  jejich přípravě je možné použít 
jakékoli produkty včetně masa, vajec, mléka, másla atd. 

Paska (Паска) je velikonoční dort, který je symbolem 
nebeského království. Je to slavnostní chléb věčného života 
duše, jehož zosobněním se pro lidi stal Ježíš Kristus. Symbo-
lizuje také rozmanitost života, protože je pečený s přidáním 
různých přísad. Každá hospodyně ví, jak vyrobit vlastní pasku 
zvláštní a jedinečnou. Tajemství pečení velikonočních koláčů 
se předávají z generace na generaci stovky let, pouze se mění 
a přidávají vlastní ingredience. Paska se peče na Čistý čtvrtek. 
K  přípravě berou hospodyně kvalitní výrobky: pšeničnou 
mouku, droždí, cukr, kravské máslo a  mléko, zakysanou 
smetanu, čerstvá kuřecí vejce, vanilku. Do těsta se přidávají 
rozinky, kandované ovoce, ořechy. Podle různých receptů se 
vyrábělo těsto pro pasku na bramborovém vývaru, což pečení 
dodalo pružnosti. Některé hospodyňky do těsta přidávají také 
vodku nebo likér. Proces pečení pasky je poměrně složitý. 

Aby byly velikonoční dorty krásné, je nutné znát a sle-
dovat tato pravidla: všechny suroviny musí mít pokojovou 
teplotu; proces pečení pasky musí probíhat v klidné atmo-
sféře, protože těsto může z negativních vibrací spadnout; na 
konci se do těsta přidají rozinky a kandované ovoce; těsto je 
ponecháno pokryté utěrkou po určitou dobu ve velmi teplé 
místnosti, kde není žádný průvan. Hotové těsto pro koláče je 
rozloženo do forem na pečení. Poté je znovu odloženo na pár 
hodin na teplé místo [7]. 

Velikonoční dorty jsou zdobeny vzory těsta v podobě 
křížů, věnců. Také se polévají šlehaným cukrem a vaječným 
bílkem. Posypávají se vícebarevným drobením, kuličkami. 
Peče se několik pasek různých velikostí, aby se mohly darovat 
kostelu, známým nebo nějakému pocestnému. Velikonoční 
koláč nelze jíst, dokud nebude vysvěcen v kostele [3].

Dalším povinným prvkem svátku jsou zdobená veliko-
noční vejce. Na Ukrajině se nazývají krašanky (крашанки). 
Vejce je starodávným symbolem zrození života, vzkříšení 

Pavla BurešováKvětoslava Šustová

Taisiia Bondarenko

Obr. 1  Ukrajinské pampušky z celozrnné pšeničné mouky, 
potřené česnekem a tradičně  servírované k boršči

 Foto: Šustová, 2021
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Obr. 2  Šuliky – placky z vláčného medového těsta, které se po 
upečení natrhají a obalují v máku rozmíchaném s medem 
a horkou vodou.  Foto: Šustová, 2021

Obr. 3  Jednoduchý pečený tvarohový dezert s jablky a mákem 
 Foto: Šustová, 2021

a zdobí se různými způsoby. Barvit se začínají také na Čistý 
čtvrtek. Častým způsobem barvení velikonočních vajec je 
pomocí vývaru z  cibule, který jim dodává červenohnědou 
barvu. Velikonočních vajec se zpravidla připravuje 13, což 
symbolizuje Ježíše Krista a jeho 12 apoštolů. 

V sobotu se připravuje velikonoční košík, do něj se musí 
dát: paska, velikonoční vejce, máslo a sýr, šunka nebo klo-
bása, sůl, křen a svíčka. Povinným prvkem je vyšívaný ručník 
[5].

Pysanky (писанки) jsou skutečná umělecká díla. Od 
obvyklého velikonočního vejce se liší tím, že jsou vzory naná-
šeny perem s roztaveným voskem. Toto je pozoruhodný pří-
klad tradičního umění. Každá oblast Ukrajiny má své vlastní 
speciální ozdoby a barvy. Například Podillya má pysanky čer-
vené a černé, Kyjevská oblast růžové a černé, žluté, hnědé 
nebo zelené. Dnes většina křesťanů připravuje na svátek 
pouze velikonoční vejce bez jakýchkoli ozdob [6].

Makovija (Маковія) nebo Spasa (Спаса)
Slaví se jako první den Uspenského půstu 14. srpna. 

Na tento svátek je třeba se připravit dopředu. Musí se sebrat 
cibule, slunečnice, žitné a pšeničné klasy, mák, různé kvě-
tiny, ředkvičky, mrkev, kopr, česnek, řepa. Všechno se sváže 
ručníkem nebo stuhou a odnese se do kostela vysvětit. Podle 
tradice se světila jablka, hrušky, med, koláče. Po bohoslužbě 
rozdávali starší lidé a děti koláče a ovoce. Pečou se pirohy 
a chlebové placky s mákem, ale pokrmy jsou postní, protože 
v tento den začal půst [6].

Nejoblíbenějším jídlem tohoto dne byly šuliky (шулики) 
(obr. 2). Jedná se o  kousky chlebové placky nebo vláčné 
medové placky, které jsou naplněny vodou s mákem a medem. 
Recept se může lišit v závislosti na regionu, ale sada ingre-
diencí je stejná: chlebové placky, mák a med. Toto slavnostní 
jídlo připravují ženy jednou ročně 14. srpna a během Uspen-
ského půstu [3]. Mák je využíván při této příležitosti i k pečení 
dalších dezertů (obr. 3).

Pokrmy rodinných liturgických svátků

Svatba
Ukrajinské svatební obřady mají dlouhou historii a jsou 

i v dnešní době aktuální. Pocházejí z dávných předkřesťan-
ských časů. Mají zvláštní romantický charakter. Manželství 
bylo uzavíráno zpravidla nejčastěji na podzim po polních pra-
cích. Křesťanství nahradilo pohanské tradice, ale obřad man-
želství zůstal starodávný, převzal pouze některé rysy nové 

víry. Ve svatebním obřadu se spojily tři obřady: dohazování, 
zasnoubení a svatba. Ve starověku byly tyto slavnostní pro-
cesy odděleny v čase. 

Svatba mívá staroslověnský charakter. Ženich bývá 
nazýván kníže, nevěsta – kněžna, přátelé – bojaři. Korovaj 
(коровай) je obětním chlebem [3]. Obvykle se na Ukrajině 
konaly svatby ve velmi mladém věku – dívky ve věku 16–18 let
a chlapci ve věku 18–22 let [8].

Ukrajinci mají mnoho druhů svatebního chleba, který 
plní svou rituální funkci. Například: korovaj (коровай), 
dyven (дивень), teremok (теремок), gilce (гільце), ležen 
(лежень), šišky (шишки), koláčky (калачки). 

Korovaj se peče z  nejlepších odrůd mouky, většinou 
z pšenice, do těsta se přidává vejce, máslo. Z mouky vyrábějí 
ženy šišky, holubice, skřivany, kachny, květiny a další výrobky, 
kterými korovaj zdobí. Tento koláč bývá též zdoben bobu-
lemi kaliny, červenými stužkami. Existovala víra, že dobře 
upečený korovaj přinese mladým štěstí, popraskaný přinese 
rozvod a zkroucený přinese smůlu. Karavaj je ozdobou sva-
tebního stolu jako symbol bohatství a štěstí. Na konci svatby 
se dává hostům [3].

Verč (верч) je svatební obřadní chléb oválného tvaru, 
ale téměř bez ozdob, který se peče hlavně v oblasti Polis-
sja. 

Dyven je zvláštní sváteční koláč, na Ukrajině se peče 
před svatbou. Je známější v oblasti Poltavy. Dyven má tvar 
kruhu a je zdoben dvěma větvičkami propletenými těstem 
a různými květy. Připomíná sváteční košík. 

Kokáč je další druh rituálního svatebního chleba. 
V některých místech je také nazýván kalač (калач). Peče se 
ze 3–4 kousků těsta a má tvar velkého oválu, často s otvorem 
uprostřed [8].

Ležen je druh koláče. Stejně jako korovaj ležen se zdobí 
těstovými výrobky. Rodiny novomanželů si před svatbou 
dávají tento obřadní chléb navzájem. 

Šišky jsou svatební obřadní sušenky, které se pečou 
z  těsta korovaje. Tyto sušenky vypadají jako ptáci, ježci. 

Šiškami se zdobí korovaj a také se rozdává svatebním hostům. 
Sušenky mají být pro všechny hosty [3].

Pohřeb
Když člověk zemře, říká se, že na obloze ubude jedna 

hvězda a na zemi jedna osoba. Součástí smutečního obřadu  
a pohřbu jsou smuteční obědy. Věřilo se, že po devíti smu-
tečních dnech a čtyřiceti dnech odchodu dostane duše pokoj 
a navždy se rozloučí se zemí. 

Povinným rituálním smutečním pokrmem u Ukrajinců 
je i dnes kolyvo (коливо). Je to druh koláče bez máku. Pše-
nici vařili doměkka, ochlazovali, zalévali medovou polévkou 
nebo cukrovým sirupem. V některých oblastech Ukrajiny ho 
připravují z vařené rýže. V Poltavské oblasti místo obilovin 
vzali pečený bílý chléb, bublyky (бублики), sušenky, rozdr-
tili je v misce a přidávali sladkou vodu. Vzpomínkový oběd 
vždy začínal tím, že lidé jedli první tři lžíce kolyva, рoté mohli 
jíst další jídla. Použití zrna obilovin v kolyvě má symbolický 
význam, zrno symbolizuje pokračování rodu. Med znamená 
očištění od hříchů. 

Vaření tradičního kolyva bylo podobné procesu vaření 
kuti, ale kolyvo má méně sladkou chuť. V moderních ukrajin-
ských receptech se pšeničné zrno nahrazuje rýží s rozinkami 
nebo sušenkami. Stejně jako v minulosti se i nyní mohou 
přidat ořechy, sušené švestky [8].

Ukrajinská jídla jsou v  zásadě poměrně jednoduchá 
a nenáročná, ale určitě velmi chutná a voňavá. Ukrajinská 
národní gastronomie je považována za jednu z nejrozma-
nitějších a  nejzajímavějších na světě. Kuchyně této země 
dokáže udělat příjemný dojem nejen na Ukrajince, ale také na 
cizince. Je také třeba poznamenat, že řada pokrmů, které jsou 
vlastní původně pouze ukrajinské kuchyni, jsou již poměrně 
dlouho zahrnuty v nabídce mezinárodní kuchyně. 

Ukrajinci vždy zacházeli s potravinami s velkým res-
pektem. Časem prověřené recepty se v  rodině předávaly 
z generace na generaci. Pokrmy připravené podle starodáv-
ných receptů již nejsou jen jídlem, jsou to pokrmy, které mají 
velkou národní hodnotu. 
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Exkluzivní značky mimořádných v ín ze 
Znovínu Znojmo. Robinia pochází z latinského 
názvu pro akát a Robus je dříve používaným 
označením pro dub. Názvy tedy naznačují, 
v jakých sudech tato ušlechtilá vína zrála. 
Dřevěné sudy umožňují vínu dýchat a ideálně 
ho rozvíjejí do krásy. Obě vína jsou skvělými 
společníky pro výjimečné chvíle, i ideálními 
partnery pro snoubení s jídlem v gastronomii.

Robinia
a Robus
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Vroc e 2021 bylo přihlášeno celkem 40 exponátů. Nejpo-
četněji byla zastoupena kategorie živočišné výroby se 

14 exponáty, dále kategorie rostlinná výroba: 6 exponátů, 
kategorie mechanizace: 8 exponátů, kategorie potravinář-
ská výroba: 12 exponátů. Celkem bylo uděleno 20 ocenění,
2x ocenění ZLATÝ KLAS S  KYTIČKOU – o  něj soutěží 
nejlepší vybrané exponáty, splňující navíc i náročná eko-
logická kritéria.

Přihlašovatel: 
Black Garlic Czech, s. r. o.
Exponát: Český černý česnek, neloupané stroužky 60 g
Zdůvodnění: Jedná se o produkt, který je fermentován a tím 
získává vyšší přidanou hodnotu v podobě lehké stravitelnosti. 
Technologické zpracování se skládá pouze z  fermentace 
a do česneku nejsou přidávány žádné další látky. Fermen-
tací česnek získává typickou sladkokořeněnou vůni a chuť, 
a navíc řadu dalších nutričně významných látek. Pro fermen-
taci je používán výhradně v Česku vypěstovaný česnek. Černý 
česnek má široké využití v kuchyni, a to do salátů, polévek, 
pomazánek nebo jako příloha k masu.

ústavem rostlinné výroby a Výzkumným ústavem potravinář-
ským Praha. Vysokou přidanou hodnotou rostlinných silic 
jsou jejich přirozené vlastnosti, které brání rozvoji škodlivých 
kontaminantů, jako jsou povrchové plísně a znehodnocující 
bakterie. Z  tohoto důvodu udělujeme Syrobu z  růžových 
květů Zlatý klas s kytičkou.

Přihlašovatel: 
Zámecký lihovar s. r. o. 
Exponát: Slivovice českobudějovická
Zdůvodnění: Tato slivovice je ovocný destilát, bez přísad, 
vyrobený ze švestek odrůdy Top Taste z  jihočeských sadů. 
Příprava ovoce, jeho zpracování a zejména příprava kvasu je 
ruční prací s důrazem na kvalitu. Kvašení probíhá v malých 
sudech o objemu 200 l, což umožňuje optimální prokvašení 
a stálou kontrolu. Pálení probíhá klasickým dvoukotlovým 
systémem s možností regulace doby a teploty pálení. Výsledný 
produkt má jemnou švestkovou vůni a příjemnou nasládlou 
chuť bez rušivých elementů.

www.zemezivitelka.cz a www.vcb.cz

Výstaviště České Budějovice a. s.

�

Země živitelka – 47. ročník 
ZLATÝ KLAS 2021 

– ocenění v kategorii potravinářská 
výroba

Přihlašovatel: 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 
Exponát: Erebos – adaptogenní energetický drink
Zdůvodnění: Výrobek je energetickým nápojem, který 
je netradičně balen do skleněných lahví. Ve své kategorii 

energetických nápojů je naprosto unikátní svým přírodním 
složením, opírajícím se pouze o funkčnost bylinných látek, 
která zajišťuje pomalé uvolňování kofeinu s cílem prodlou-
žení povzbudivého účinku. Specifi cká kombinace bylin pou-
žitých pro tento výrobek je výsledkem vědeckého výzkumu 
ústavu rostlinné výroby.

Přihlašovatel:
MASO UZENINY PÍSEK, a. s. 
Exponát: Telecí párky
Zdůvodnění: Párky obsahují vysoký podíl telecího a vepřo-
vého masa. Díky vysokému obsahu kvalitního telecího masa 
mají nízké procento tuku a lahodnou jemnou chuť. Jsou ve 
skopovém střívku a vyznačují se také nízkým obsahem soli 
oproti ostatním výrobkům v dané kategorii. Výsledkem spo-
jení kvalitních surovin jsou výtečné senzorické vlastnosti.

Přihlašovatel: 
PENAM, a. s.
Exponát: Ranní chlebík s vitamínem D
Zdůvodnění: Jedná se o pekařský výrobek z kategorie spe-
ciálních chlebů, který je obohacen o vitamín D. Ranní chlebík 
dále obsahuje chia semínka, červenou quinou, semínka 
dýně a  sezamu a  má vysoký obsah vlákniny. Výrobek si 
díky technologii výroby zachovává výborné senzorické 
vlastnosti až po dobu 10 dní. V dané kategorii jde o nad-
standardní produkt s výbornými chuťovými a výživovými vlast-
nosti.

Přihlašovatel: 
ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE s. r. o. 
Exponát: Lednické cuvée bílé
Zdůvodnění: Lednické cuveé je vyrobeno z pečlivě vybra-
ných moravských vín s jedinečným buketem. Víno je šťav-
natě ovocité s plnou dochutí a minerálními podtóny. Jiskrné 
víno s nádherně zlatavou barvou, které vzniklo kupáží odrůd 
Veltlínské zelené, Chardonnay a  Hibernal. Perfektní har-
monie mezi zbytkovým cukrem a kyselinou skvěle podtrhuje 
celkový dojem z vína.

ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU: 
Přihlašovatel: 
Kitl s. r. o.
Exponát: Kitl Syrob Růžový květ
Zdůvodnění: Kitl Syrob Růžový květ je vyroben z extraktu 
růže stolisté. Produkt je výsledkem zcela unikátního vědec-
kého projektu. Jedná se o první sirup, kde byly použity rost-
linné silice s významným technologickým přínosem. Tato 
technologie byla vyvinuta ve spolupráci s  Výzkumným 
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Nové trendy 
v potravinářském 

průmyslu USA

Ing. PETR JEŽEK,
český agrární diplomat pro USA 

Po letním nadechnutí a  po řadě měsíců tvrdých opatření 
kvůli výskytu COVID-19 vyhlíží americká ekonomika 

s obavami znovu podzimní měsíce. Důvodem je to, že relativ-
ně nízká proočkovanost a mutace delta opět plní nemocnice 
i statistiky nakažených a zemřelých. Tempo očkování neroste 
tak, jak by si americká administrativa přála. Aktuálně je plně 
očkovaných necelých 55 % obyvatelstva. Nejlépe jsou na tom 
státy Nové Anglie – Vermont, Connecticut, Massachusetts, 

kde je plně očkovaných více než 66 %. Na druhé straně spek-
tra jsou státy jako Západní Virginie, Alabama a Mississippi, 
kde je plná proočkovanost na úrovni 40 %. Aktuálně se zdá, 
že USA mají vrchol čtvrté vlny za sebou, čísla nakažených 
a hospitalizovaných však klesají zatím velmi pozvolna. Není 
zde prostor rozebírat důvody tohoto stavu nebo kroky, které 
administrativa připravuje. Jde spíše o popis aktuálního sta-
vu, kterému se (podobně jako jinde ve světě) musí výroba 
a prodej potravin přizpůsobovat.

Produkce potravin musí v USA zásobit trh s více než 
320 mil. spotřebitelů a místní producenti si drtivou většinu 
potravin zatím zvládají vypěstovat nebo vyrobit sami. USA 
dovážejí přibližně 15 % celkové spotřeby potravin. Aktuálně 
je evidováno více než 200 zemí nebo území, ze kterých zhruba 
125 tis. potravinářských závodů nebo zemědělských podniků 
a farmářů dodává například 20 % piva, 32 % čerstvé zeleniny, 
55 % čerstvého ovoce či 94 % mořských plodů.

Američané v předcovidovém období ročně utratili asi 
1,8 bil. dolarů, tedy 10 % svých příjmů za potraviny. V roce 
2020 výrazně poklesly výdaje v oblasti pohostinství, které 

stáhly celkové výdaje za potraviny až k 8 %, ale v letošním 
roce se výdaje zatím vrací k původním hodnotám. Když se 
ještě blíže podíváme na tento segment, tak ve stravovacích 
a  pohostinských zařízeních se objevil problém s  pracovní 
silou. Stále zbývá obsadit téměř 1 milion pracovních míst, 
které se během covidu uvolnily, což činí tyto obory nejvíce 
zasaženými v hospodářství. Situaci ještě zhoršuje fakt, že 
minimálně šest z deseti dospělých změnilo v důsledku nárůstu 
delta mutace způsob využívání restaurací. A pětina dospělých 
Američanů přestala do restaurací v podstatě chodit.

Chybějící pracovní síla ztěžuje situaci i v  jiných člán-
cích řetězce – na farmách nebo ve výrobě a rovněž v dopravě. 
Problémy a prodlevy v systému dodávek (tedy nejen v oblasti 
potravinářství) údajně stojí za nižším růstem americké eko-
nomiky. Ten v  meziročním srovnání ve druhém kvartálu 
dosáhl úrovně 6,5 % oproti předpovědím převyšujícím 8 %. 
Když se k tomu ještě přidají zvyšující se ceny surovin a pohon-
ných hmot, infl ační tlaky začínají nabývat na síle.

Již teď je zjevné, že COVID-19 změní naše životy z dlou-
hodobého hlediska. Spotřebitelé museli upravit své chování 
a rozhodování v důsledku zavedených opatření. A i po ode-
znění silných vln pandemie budou nadále tyto vzorce do 
určité míry formovat spotřebitelské chování a životní styl. 
Zemědělci, potravinářský průmysl, maloobchod i  gastro-

nomie se snaží z dostupných dat vyvodit závěry, které by měly 
pomoci v udržení a posílení místa na trhu.

Pandemie zvrátila trend z posledních několika dekád 
v USA týkající se místa stravování. Již před deseti lety – v roce 
2010 se poprvé v historii výdaje na stravování mimo domov 
přehouply přes 50 %, když třeba v roce 1987 to bylo na úrovni 
44 %. Omezení fungování provozoven samozřejmě donu-
tilo Američany k úpravě svých návyků a více než polovina 
se začala pravidelně stravovat doma. Každodenní snídani si 
doma připravuje zhruba 45 % (oproti 33 % před pandemií), 
u oběda je to na úrovni 31 % (oproti 18 %) a večeře 33 % 
(oproti 21 %).

Důraz na zdraví

Podle průzkumu Mezinárodní rady pro informace 
o potravinách (International Food Information Council) 85 %
spotřebitelů uvedlo, že pandemie změnila jejich stravovací 
návyky a přiměla je nakupovat, připravovat si pokrmy, jíst 

a přemýšlet o potravinách jinak. Konzumenti se více zají-
mají o výrobky, které prospívají jejich zdraví a pohodě, ať 
už z objektivních důvodů, nebo vhodně zvolenou marketin-
govou strategií. V hledáčku jsou potraviny a nápoje vyrobené 
z přírodních surovin nebo s tvrzením, že napomáhají podpoře 
imunity.

Velkou pozornost zaznamenal segment plant-based (na 
rostlinném základě), který sice rostl již před pandemií dvou-
ciferným číslem, ale poslední měsíce tento vývoj posunul na 
vyšší úroveň. Během pandemie si podle dostupného prů-
zkumu pětina nakupujících hledající alternativní zdroj bíl-
kovin zakoupila svůj první plant-based výrobek a přes 90 % 
z nich uvádí, že s velkou pravděpodobností budou v tomto 
trendu pokračovat. Odhaduje se, že 6  % Američanů jsou 
vegetariáni, 3  % vegani a  dalších 40 % spotřebitelů plá-
nuje více rozšiřovat svůj jídelníček o více pokrmů na rost-
linné bázi. Vzhledem k tomu, že zdraví, bezpečnost a pohodlí 
jsou důležitými motivačními faktory pro nákup, budou mít 
výrobky, které poskytují výjimečné nutriční hodnoty a vysoce 
kvalitní smyslový zážitek, šanci na úspěch. 

Nový přístup spotřebitelů lze spatřovat i v oblasti regu-
lace hmotnosti a zdravého metabolismu. Důsledky pandemie 
pro osoby s nadváhou, hypertenzí, cukrovkou či kardiovas-
kulárními chorobami tomuto trendu napomáhají. Do jaké 
míry to bude přetaveno do reálného stavu, se teprve uvidí. 
Amerika totiž s obezitou bojuje spíše neúspěšně. Dle nedávné 
studie je více než 42 % dospělých Američanů obézních, což 
činí značný nárůst oproti zhruba 30 % z roku 1999. U mla-
dých ve věkové skupině 2 až 19 let je pak obézních přes 19 %. 
Dle kritiků je prevence obezity v USA naprosto nedostatečná 
a  neexistuje celonárodní přístup. Na obezitu má vliv celá 
řada společenských faktorů a situaci zhoršuje i stav v potra-
vinářském sektoru, kde jsou spotřebitelé spíše stimulováni 
k nákupu levných, rychle a vysoce zpracovaných potravin 
a nápojů s vysokým obsahem kalorií a nižším obsahem živin.

Podle dostupných informací více než polovina všech 
potravinářských produktů i nápojů uváděných na trh v USA 
propaguje jednu hlavní ingredienci. Na tomto poli tedy mají 
příležitost uspět potraviny s  více doplňujícími složkami. 
Například kombinace vitaminu C a  zinku poskytuje větší 
ochranu imunitního systému než každá z těchto živin sama 
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o sobě. To otevírá určitý prostor pro označování a propagaci 
v případě funkčních potravin nebo nápojů, kde lze za pomoci 
kombinace více složek zvýšit potenciální přínosy konzumo-
vaných ingrediencí a biologickou využitelnost živin.

Naopak, propad zaznamenaly určité položky, které jako 
zdravé příliš vnímány nejsou. Jde například o slazené nápoje. 
I zde začal trend již před několika lety, ale COVID-19 při-
spěl k silnějšímu poklesu. Velcí producenti, například Coca-
-Cola, investují nemalé prostředky do cíleného marketingu, 
e-commerce a plynulejší distribuce. O svou pozici na trhu 
bojuje i apelem na udržitelnost, když představila nové lahve 
vyrobené z 100% recyklovaného plastu. Podobně jako velké 
pivovary, kterým v USA delší dobu klesají prodeje, hledají 
akvizice v sektoru craft brewing, který spolu s dovozovým 
pivem stále ještě roste, snaží se producenti slazených nápojů 
diverzifi kovat portfolio produktů nebo majetkově vstupovat 
do segmentů, kde lze očekávat růst – hydratační nápoje pro 
sportovce, kvalitní káva nebo např. hard seltzers.

U  tohoto produktu se ještě na chvíli zastavme. Hard 
seltzers se staly obrovským hitem v době pandemie. Vloni 
zaznamenaly prodeje meziroční růst o více než 45 %. Velké 
nápojářské společnosti urychleně zavedly nové produkty, 
aby se dostaly do trendu. Nicméně s ústupem restriktivních 
opatření obliba tohoto typu nápoje klesá. Část spotřebitelů 
se vrací do barů a restaurací, kde žádají klasické alkoholické 
nápoje. Další kupující přechází na RTD (ready-to-drink) 
nápoje, např. koktejly. Objevují se tak názory, že doba nej-
větší slávy hard seltzeru vyprchala. Společnostem, které do 
tohoto produktu hodně investovaly, se vložené prostředky asi 
zcela nevrátí (např. Sam Adams). Hard seltzers sice jako pro-
dukt stále rostou, ale podle posledních dostupných informací 
pouze na úrovni jednotek procent.

Cenová úroveň

Na základě dosavadního vývoje lze konstatovat, že 
cenová úroveň půjde v USA (podobně jako v Evropě) nahoru. 
Důkazem je průběžná hodnota indexu cen potravin Organi-
zace OSN pro výživu a zemědělství. Rostou ceny masa, mléč-
ných výrobků i rostlinných olejů. Hladiny světových cen se 
odvíjí nejen od dostupnosti a poptávky po komoditách, svou 
úlohu v  tom hraje i oslabení amerického dolaru. Zatímco 
společnosti vymýšlejí strategie, jak nejlépe uspokojit potřeby 
spotřebitelů po pandemii, musí v  úvahách o  výsledcích 
hospodaření zohlednit infl ační tlaky a náklady na komodity 
a dodavatelský řetězec. Vzhledem k tomu, že růst se může 
zpomalit a že spotřebitelé se v nadcházejících měsících budou 
chtít vrátit k volbě více zaměřené na hodnotu, není teď ideální 
načasování pro zvyšování nákladů výrobců.

S ohledem na výše popsaná východiska je nutné, aby 
potravinářské závody diverzifikovaly své dodavatelské 
řetězce jako potenciální úspory nákladů. To je zde v USA 
zcela jiná taktika než před pandemií, kdy byly zakázky od 
jediného dodavatele považovány za dobrý způsob, jak ušetřit 
peníze. Vstupní náklady budou i nadále tlačit na hospodářský 
výsledek v průběhu celého roku, což se nakonec samozřejmě 
promítne do celkových nákladů pro výrobce a část z  toho 
nárůstu se nutně přenese i na spotřebitele. 

Pro exportéry potravinářských produktů do USA je slo-
žitou otázkou řešení dopravy zboží. Prodloužení dodacích 
lhůt o  trojnásobek původního času není výjimkou a  cena 
námořní kontejnerové dopravy narostla 4–6krát. Záleží 
samozřejmě na povaze produktu, ale u rychloobrátkového 
zboží není výjimkou v podstatě nulová marže s cílem udržení 
nebo rozšíření tržního podílu.  

Udržitelná produkce

V současné době se význam udržitelnosti a společenské 
odpovědnosti v  potravinářském a  nápojovém průmyslu 
dostává do popředí více než kdy jindy. Roste povědomí spo-
třebitelů o dopadech výroby a spotřeby potravin a klimatické 
změny představují výraznou hrozbu pro udržitelnou pro-
dukci. Výrobní společnosti i maloobchod jsou pod zvýšeným 
tlakem, aby přehodnotily své obchodní modely a učinily svůj 
profi l udržitelnosti lepším, ekologičtějším a efektivnějším.

Mezi trendy, které se budou dále rozvíjet v  nejbližší 
budoucnosti, i nadále patří udržitelná obalová politika. Zavá-
dění ekologických a udržitelných obalů, například zcela kom-
postovatelných, recyklovaných nebo biologicky rozložitelných 
materiálů, napomáhá k plnění ekologických cílů a vůči spotře-
biteli zlepšuje image značky. Nemalá část se totiž začíná zajímat 
o obal výrobků stejně jako o obsah uvnitř. Nedávný průzkum 

ukázal, že až tři čtvrtiny spotřebitelů jsou ochotny zaplatit za 
udržitelný obal více a při rozhodování o výběru produktu uvá-
dějí jako důležité argumenty ekologicky šetrné nebo recyklo-
vatelné obaly. Důležitým aspektem potravinářské výroby je 
i aktivní role ve snižování plýtvání potravinami. Vzhledem 
k tomu, že podle zjištění Programu OSN pro životní prostředí 
se každoročně zhruba třetina potravin (1,3 mld. t) nedostane 
ke koncovému spotřebiteli, hledají se nové a inovativní způ-
soby, jak ztráty a plýtvání potravinami řešit. Jedním ze způ-
sobů je upcyklace, která umožňuje výrobcům potravin přidat 
hodnotu vedlejším produktům nebo přebytečným surovinám, 
které by jinak mohly přijít nazmar. Příkladem může být plant-
-based alternativa kravského mléka z mláta, tedy zbytků ječ-
mene po vaření mladiny při procesu produkce piva, případně 
využití mláta jako suroviny v pekárenském průmyslu. Mláto 
se běžně zkrmuje dobytku nebo je čistě odpadem. V případě 
vhodně nastavené marketingové strategie lze tímto způsobem 
získat kýženou pozornost pro nový produkt.

Další oblastí je již několikrát zmiňovaný dodavatelský 
řetězec. Opět s ohledem na udržitelnou produkci je vhodné 
ujišťovat spotřebitele o řízení řetězce udržitelným způsobem. 
Za tímto účelem již nyní mnoho společností implementuje 
strategie pro zajištění transparentního a sledovatelného sys-
tému dodávek. Pokud jde o získávání surovin odpovědným 
způsobem, stále více společností se zaměřuje na akcent 
pomoci s ekonomicky udržitelnou produkcí zemědělců.

Co si z tohoto článku mohou odnést výrobci 
a exportéři potravin se zájmem o USA?

Sektor výroby i prodeje potravin v USA v dosavadním 
vývoji pandemie obecně spíše obstál. Opatření přijatá na 
úrovni vlády vynutila v sektoru určité změny a v návaznosti 
na změny v chování spotřebitelů pak vytvořila příležitosti pro 
nové trendy. V případě zájmu o expanzi na americký trh jsou 
v dobré pozici výrobci produktů ve výše uvedených katego-
riích. Produkty s pozitivním a deklarovaným dopadem na 
zdraví a imunitu mají při dobře nastavených prezentačních 
nástrojích větší šanci na úspěch. Pro úspěšné působení na 
místním trhu je třeba mít také dokonalý design obalu, který 
dokáže produkt identifi kovat. Možnost vyzdvihnout balení 
přátelské k přírodě může pro nový, ale i již zavedený produkt 
získat malý náskok před konkurencí.

Rád pomohu s  těmito nebo i  dalšími regulatorními 
otázkami působení nebo vstupu na americký trh. Možnou 
nejbližší konkrétní aktivitou je účast na místním prestižním 
veletrhu plant-based výrobků v roce 2022 v rámci společného 
stánku České republiky. Těším se, pokud se mi v návaznosti 
na tento článek ozvete.

�
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Úspěšnému vzniku společnosti MVDr. Šotola s. r. o. roz-
hodovala řada skutečností věcných i historických. Labo-

ratorní činnost v oblasti potravinářství a zemědělské prvový-
roby má na Zlínsku bohatou tradici. Navazuje na činnosti od 
dob doc. MVDr. Hökla, který pro fi rmu Baťa založil Ústav pro 
zkoumání potravin již ve dvacátých letech minulého století. 
Hnacím prvkem pro vznik soukromé laboratoře v porevoluč-
ním období byla skutečnost, že ministr zemědělství MVDr. 
Kubát ukončil v  roce 1991 činnost Státního veterinárního 
ústavu ve Zlíně, tedy ještě v tehdejším Gottwaldově. To vytvo-
řilo prostor pro osobní iniciativu MVDr. Jana Šotoly, který
právě už v tomto roce založil jednu z prvních soukromých la-
boratoří v naší zemi. Navázal chytře a směle na činnosti ně-
kdejšího státního ústavu. Odborná úroveň byla zajištěna tím, 
že do nově budované laboratoře přešla větší část pracovní-
ků oddělení hygieny potravin SVÚ. Laboratoř získala ihned 
v  počátku autorizaci Státní veterinární správy ČR v  oblas-
ti laboratorního vyšetřování potravin. Vlastní laboratorní 
činnost byla zahájena 1. listopadu 1991 v pronajatých pro-
storách Okresní veterinární laboratoře v Kroměříži, pozdě-
ji i v prostorách Okresní veterinární laboratoře v Hodoníně. 
Úsilí a  nasazení všech pracovníků bylo v  té době nebývalé, 
běžná pracovní doba nestačila, pracovalo se dvanáct i  více 
hodin denně. Snahou bylo dokázat, že v době, kdy ukončila 
činnost řada státních i podnikových laboratoří, je možno vy-
budovat konkurenceschopné pracoviště v  této oblasti. Pro-
to jako jedna z prvních laboratoří usilovalo vedení laborato-
ří o získání akreditace Českého institutu pro akreditaci. Aby 
se to podařilo, byla provedena přestavba jednoho z pavilonů 
bývalého Výzkumného ústavu obilnářského v Kroměříži na 
laboratoře pro vyšetřování potravin. A tím vzniklo důstojné 
sídlo pro činnost. Původně šlo o pronájem, později o odkou-

pení budovy a pozemku. Po nezbytné rekonstrukci budovy, 
včetně vybavení laboratoří se fi rma v  roce 1994 do nových 
prostor přestěhovala. Při projektování laboratoří se vychá-
zelo jak z vlastních zkušeností získaných při zřizování labo-
ratoří v zemědělské prvovýrobě na okrese Kroměříž a Zlín, 
tak ze zkušeností získaných na stážích ve státních, zemských 
a podnikových laboratořích v Rakousku v Grazu i Německu 
v Bremenhavenu a Lipsku. Z toho důvodu byly do projektové 
dokumentace zapracovány požadavky EU, které v budoucnu 
sloužily jako vzor při rekonstrukci laboratoří s obdobným za-
měřením, například hygienické smyčky.

V březnu 2008 byly laboratoře transformovány do spo-
lečnosti MVDr. Šotola s. r. o. Jednatelem a vedoucím ústavu 
je MVDr. Jan Šotola. MVDr. Jitka Šotolová je jeho zástupcem 
a současně také jednatelkou společnosti. Je odpovědná za 
tvorbu systému zabezpečování kvality a je i manažerkou kva-
lity.

Zpočátku byla laboratoř zaměřena především na sle-
dování zdravotní nezávadnosti z  hlediska mikrobiologie 
a chemie potravin, takzvané malé chemie. Dnes je činnost 
laboratoře mnohem obsáhlejší. Postupně se požadavky 
zákazníků rozšiřovaly o pravidelné zajišťování vstupní, mezi-
operační a výstupní kontroly potravin, sledování nutričních 
hodnot, kontrolu hygieny prostředí a HCCP v potravinářské 
výrobě. Aktuálně má laboratoř akreditováno více než 
120 laboratorních zkušebních metod nejen v oblasti potravin 
a krmiv, potravinářských surovin, ale také vod, stěrů z pro-
středí i jiných druhů vzorků.

Akreditací byla rozšířena i  na oblast odběru a  svozu 
vzorků. Laboratoř disponuje moderní analytickou technikou, 
jakou představuje např. atomová absorpční spektrofoto-
metrie, kapalinová chromatografi e, plynová chromatografi e, 

spektrofotometrie, konduktometrie, kapilární isotacho-
foréza, ELISA atd. Běžně prováděné spektrum laborator-
ních analýz zahrnuje i specifi cké diagnostické a analytické 
postupy. K nim patří zejména využití moderních imunologic-
kých metod detekce patogenů, toxinů, potravinových aler-
genů, zjišťování cizorodých látek, těžkých kovů, pesticidů, 
polycyklických aromatických uhlovodíků, stopových prvků, 
mastných kyselin a dalších. V uplynulém období se laboratoř 
aktivně zapojila ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi 
i do zajištění analýz potřebných jako podklad studií mikro-
organismů, a to zejména Listeria monocytogenes.

Ihned od počátku činnosti byla věnována mimořádná 
pozornost prostorovému uspořádání nově budované labo-
ratoře. Bylo možné postupně nejen zvýšit počet odborných 
pracovníků, ale i rozšířit technickou základnu. Při založení 
laboratoře jsme zaměstnávali 2 vysokoškoláky a 3 laboranty. 
Dnes v laboratoři pracuje 11 vysokoškoláků, 6 na oddělení 
mikrobiologie a 5 na oddělení chemie a dalších 14 pracov-
níků, tedy laborantek, hospodářských a pomocných pracov-
níků. Každý vysokoškolák se pravidelně účastní přednášek 
a školení o novinkách ve svém oboru. Všichni také měli mož-
nost navštívit formou stáže specializované, resp. referenční 
pracoviště, zabývající se danou problematikou. Vedení spo-
lečnosti si plně uvědomuje oprávněnost vysokých nároků 
a požadavků kladených ze strany zákazníků, ale zejména na 
náročnost legislativních předpisů českých i evropských. A to 
nejen na kvalitu výsledků, ale i na vlastní analytické metody, 
referenční metody, AOAC, ISO, ale i další. Proto dochází 
k neustálé modernizaci vybavení jednotlivých analytických 
oddělení. Někteří z pracovníků vlastní personální certifi káty 
auditorů HACCP, bezpečnosti potravin a systému jakosti, což 
jim umožňuje spolupracovat s akreditovanými certifi kačními 
orgány. Tito pracovníci díky dlouholeté praktické zkušenosti 
a trvalému vzdělávání patří mezi vysoce erudované odborníky 
v oblasti systémů HACCP, standardů bezpečnosti potravin 
a systému jakosti. Stejně jako vlastnímu vyšetřování je věno-
vána velká pozornost i odběru a svozu vzorků do laboratoře. 
Za tímto účelem byly pořízeny speciální chladicí vozy, které 
jsou vybaveny elektronickými čidly na sledování a zazname-
návání teploty v prostoru pro přepravu vzorků.

Pro udržení kreditu stávajících i potenciálních zákaz-
níků je nezbytná neustálá snaha o odborný růst pracoviště. 
Proto ve své historii začala laboratoř postupně spolupracovat 
při řešení praktických problémů s nejrůznějšími odborníky 
a  významnými osobnostmi odborné a  vědecké sféry. Díky 
tomu bylo postupně přistoupeno k trvalé spolupráci s někte-
rými univerzitními a vědeckými pracovišti. Vedení laboratoře 
si uvědomuje, že vedle vysoké úrovně teoretických znalostí 
je důležitá i odpovídající zkušenost při aplikaci moderních 
vědecko-technických poznatků. Za zmínku stojí například 

řešení problematiky výskytu Listeria monocytogenes v potravi-
nách a s tím související potřeba zpracovávání studií jejich cho-
vání v různých potravinářských výrobcích. Není možné získat 
kompletní informace k tomuto problému pouze z literárních 
zdrojů, protože každá konkrétní výroba potravinářského pro-
duktu je prakticky jedinečná. Pak studie laboratoře mohou být 
součástí analýzy rizik, na níž stojí systém HACCP. Klíčovým 
faktorem pro odborný růst fi rmy jsou jednotliví pracovníci. 
Vedení společnosti aktivně podporuje jejich trvalé vzdělá-
vání. Aktivně se proto účastní vědeckých a odborných kon-
ferencí, například vědecké konference s mezinárodní účastí 
Bezpečnost a  kvalita potravin konané v Nitře. V  průběhu 
minulých let byli pracovníci kroměřížské laboratoře v roli lek-
torů a vedli cyklus odborných seminářů zaměřených na řízení 
kvality v oblasti mikrobiologie. Spolupracují i s Univerzitou 
Tomáše Bati ve Zlíně a dalšími. V součinnosti s pedagogic-
kými pracovníky středních odborných škol, vysokých škol 
a univerzit pomáhají s praktickou výukou týkající se nejrůz-
nějších oborů laboratorní diagnostiky. Zajišťují také odborné 
praxe pro studenty kroměřížských středních odborných škol 
a pro studenty Vetrinární univerzity Brno. Otázky a problémy, 
se kterými se odborní pracovníci ústavu setkávají v přímém 
kontaktu ve fi rmách, při vzdělávacích akcích a při komuni-
kaci s odbornou i laickou veřejností, umožňují přesnější zací-
lení úkolů řešených ve spolupráci se zmíněnými vědeckými 
pracovišti.

Důležitou součástí spolupráce s  jinými institucemi 
je i účast v mezilaboratorních testech. Jen v minulém roce 
se laboratoř podrobila řadě testování a zkoušení. Je nutné 
vyzdvihnout i skutečnost, že laboratoř byla úspěšná v těchto 
testech pořádaných jak v tuzemsku zkušebními organizacemi 
ÚKZUZ Brno a CSlab Praha, tak i v zahraničí organizací Qua-
lity Management Ltd. z Velké Británie. Těchto testů se účastní 
oddělení mikrobiologie i  chemie, takže pokrývají všechny 

MVDr. Jan Šotola,  jednatel a vedoucí laboratoře, a MVDr. Jitka Šotolová, jednatelka

Laboratoře MVDr. Šotola s. r. o. 
v Kroměříži slaví 30 let
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analytické skupiny, tj. veškeré akreditované oblasti laborator-
ních zkoušek, které laboratoře provádějí. 

Rozhodující pro prosperitu fi rmy jsou zákazníci. V sou-
časnosti mezi zákazníky patří jak tuzemské, tak zahraniční 
fi rmy. Z těchto důvodů je laboratoř zapojena do mezinárod-
ního systému testování způsobilosti laboratoří. Laboratoř se 
účastní zkoušení způsobilosti mj. u fi rem: LGC Standards, 
CSlab s. r. o., FAPAS, u Ústředního kontrolního a zkušeb-
ního ústavu zemědělského a také u Státní veterinární správy. 
Laboratorní rozbory provádí pro zákazníky z celého území 
ČR, ale i  pro zájemce z  okolních států. V  současné době 
má laboratoř akreditováno více než 120 mikrobiologických 
a  chemických laboratorních zkušebních metod v  oblasti 
potravin, surovin, vod, krmiv, kosmetických výrobků 
a vzorků prostředí. 

Vlastní laboratoř se skládá ze třech oddělení: mikrobio-
logického, chemického a senzorického. Každé oddělení má 
svého technického vedoucího a jeho zástupce. Na každém 
oddělení pracují kvalifi kovaní pracovníci, kteří provádějí jed-
notlivé zkoušky dle správné laboratorní praxe. Administra-
tivu zajišťují vyškolené administrativní pracovnice. Všichni 
klíčoví pracovníci jsou stálými pracovníky laboratoře.

Společnost se zabývá

●       laboratorní diagnostickou činností v oblasti zkoušení 
potravin, surovin živočišného i  rostlinného původu, 
krmiv, vod, kosmetických produktů, prostředí atd.

●       akreditovaným odběrem a svozem vzorků
●       poradenstvím

Laboratorní diagnostická činnost

Činnost laboratoře je velmi široká a v současné době má 
akreditovány prakticky všechny oblasti analytických postupů 
požadované zákazníky u potravin a potravinářských výrobků, 
pitných a minerálních vod, krmiv, prostředí aj. Jedná se o více 
než 120 druhů či laboratorních zkušebních metod u širokého 
portfolia komodit a matric:
●       mikrobiologické a chemické rozbory potravin, surovin, 

vod, krmiv, kosmetických výrobků a vzorků prostředí 
včetně stanovení kontaminantů

●       senzorické zkoušení potravin
●       laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě
●       kompletní analýzy nutričních hodnot potravin
●       laboratorní kontrola hygieny prostředí
●       nepřetržitý celoroční provoz laboratoře (včetně služeb 

o víkendech a svátcích)

Laboratoř je vybavena nejnovějším moderním zařízením. 
Skládá se mimo jiné z vysokoúčinných kapalinových chroma-
tografů s detektory fl uorescenčním a emisním od fi rem Agilent 
Technologies a AMEDIS, atomových absorpčních spektrofo-
tometrů pro stanovení makroprvků na plameni a mikroprvků 
pomocí kyvety od fi rem UNICAM a Agilent Technologies, 
mikrovlnného systému SW-4 f Bergfhof, plynových chro-
matografů s detektory plamenově-ionizačním, hmotnostním 
a μECD od firmy Agilent Technologies, gelové chromato-

grafi e od fi rmy LABICOM, fotometru SUNRISE pro stano-
vení mykotoxinů a alergenů pomocí ELISY od fi rmy TECAN, 
spektrofotometru AMA od fi rmy ALTEC, mineralizace a desti-
lace bílkovin od fi rmy MILCOM, SoxCapu – hydrolyzační 
systém pro stanovení tuků, a Soxtecu – extrakčního systému 
pro stanovení tuků a od fi rmy Milcom, pH, konduktometru, 
kolorimetru, turbidimetru, potenciometru, spektrofotometru 
a  VIDAS pro rychlé stanovení zejména L. monocytogenes 
(do 48 hodin) a Salmonell (do 24 nebo 48 hodin) od fi rmy 
bioMérieux CZ.

Veškeré přístrojové vybavení je nakupováno, udržo-
váno a  neustále modernizováno. Při jeho pořizování jsou 
jedním z velmi důležitých aspektů praktické reference a zku-
šenosti od obdobných laboratorních a diagnostických insti-
tucí a fi rem provádějících zkoušení a testování stejného typu 
a charakteru. 

O  každé analýze se vede podrobný záznam. Zprávy, 
hodnocení, protokoly jsou předávány zákazníkům laboratoře 
nejenom v písemné formě jak v českém, tak i jiném jazyce, ale 
také, pokud je to ze strany zákazníka požadováno, dalšími 
operativními způsoby – e-mail (PDF formát, případně i html 
formát), fax. Rovněž je rutinní praxí v rámci laboratoře forma 
předběžného sdělování výsledků, pokud to zákazník potře-
buje pro svá operativní rozhodování. Časová délka analýz 
se odvíjí od typu dané analýzy. Forma předání zprávy (pro-
tokolu) je projednána a odsouhlasena zákazníkem (zejména 
s ohledem na speciální požadavky).

Akreditovaný odběr a svoz vzorků

Jedním z  neoddělitelných prvků celého procesu je 
kvalitní provádění odběru a  svozu vzorků od zákazníků 
do laboratoře k provedení laboratorních analýz. Pro tento 
účel jsme vybaveni čtyřmi upravenými a klimatizovanými 
vozidly značky VW Caddy s  registrací režimu přepravy.

Tento odběr provádí pracovníci s osobním certifi kátem 
pro vzorkování. Pro laboratoř tato činnost neznamená pouze 
doplněk, ale je považována za velmi důležitý prvek přispíva-
jící ke komplexnosti a kvalitě služeb laboratoře, což je mj. 
podloženo udělením akreditace i pro oblast vzorkování za 
účelem provedení následného testování.

Svoz laboratorních vzorků je dlouhodobě standardní 
službou. Odběr vzorků, jejich svoz do laboratoře je realizován 
nejen v běžných pracovních dnech, ale v případě potřeby kli-
entů (např. řešení akutního problému) je prováděn kterýkoliv 
den v roce.

Na běžný i urgentní odběr vzorků vždy bezprostředně 
navazuje zahájení laboratorních analýz. Odběr a svoz vzorků 
je v  současnosti prováděn prakticky z  celé ČR, v  případě 
potřeby také z okolních států.

Poradenství

●       tvorba, konzultace a  ověřování zejména systému 
HACCP, ale také systémů BRC, IFS a systému jakosti 
dle ISO 9001:2015, včetně vypracování dokumen-
tace

●       možnost konzultací s odbornými pracovníky laboratoře 
přímo v místě fi rmy žadatele

●       činnost a konzultace v rámci systémů jakosti, legislativ-
ních a normovaných předpisů

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

Aktivity posledních let

V průběhu dvaceti let byla provedena přístavba budovy 
pro nové laboratoře, renovace fasády, výměna oken, radiá-
torů a zrekonstruování kotelny. 
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MVDr. Šotola s. r. o.
Akreditovaná laboratoř č. 1086

Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 767 01

Tel./fax: 573 330 281

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

E-mail: jan_sotola@volny.cz 

GARANCE

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

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

kosmetických výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků 
prostředí,

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

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

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

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

a systému jakosti dle ISO 9001:2015, včetně vypracování 
dokumentace,

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

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

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

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

Firma pružně reaguje na zvětšující se poptávky analýz 
ze stran zákazníků. Důkazem je rekonstrukce umožňující 
získání vhodných prostorů pro umístění nových přístrojů, 
inovace a  funkčnosti laboratorního vybavení a  nábytku 
a zlepšení ohleduplnosti k šetření životního prostředí. 

V dubnu 2014 započala rekonstrukce stavebních úprav 
a elektrických rozvodů chemického oddělení pro následnou 
montáž vzduchotechniky. Na základě poptávky laboratoře 
bylo vyrobeno a namontováno polypropylenové vztlakové 
potrubí a polyvinylchloridové plastové radiální ventilátory 
napřímo poháněné standardním elektromotorem, sloužící 
pro odtah výparů od laboratorních digestoří. Dále byla nain-
stalována přívodní klimatizační jednotka REMAK Vento 
90-50, která nasává venkovní vzduch, upravuje jej a  pro-
střednictvím rozvodů z pozinkovaného plechu jej distribuuje 
do místností laboratoří.

Realizaci vzduchotechniky provedla firma FORT-
-PLASTY s. r. o.

Bylo zakoupeno a následně nainstalováno devět nových 
laboratorních digestoří RESINLINE. Na montáži nových 
digestoří se podílela fi rma LABINA s. r. o. 

Dále byla provedena výměna střešní krytiny a  nová 
dlažba celé budovy laboratoře.

Strategie společnosti 
v oblasti laboratorních služeb

Základní strategií společnosti je spokojenost zákazníků 
podepřená nejen kvalitou laboratorních výsledků, ale také 
navazujícími činnostmi společnosti MVDr. Šotola s. r. o., za 
účelem poskytnutí komplexní služby od prvotního kontaktu se 
zákazníkem až po poskytování odborné pomoci a součinnosti 
při řešení praktických problémů přímo s daným klientem, 
včetně činnosti odborných pracovníků laboratoře přímo na 
místě, ze které se následně odvíjí stabilita vzájemné spolu-
práce mezi laboratoří a daným subjektem. Za tímto účelem 
zkušební laboratoř průběžně reaguje na vznikající aktuální 
požadavky v oboru zahrnujícím nejen kontinuální rozšiřování 
spektra svých laboratorních služeb, ale dále také aktivní účast 
odborných pracovníků na poli vědeckém, vzdělávacím, včetně 
poskytování odborných konzultačních služeb.

Zákaznické spektrum zahrnuje nejen sektor výrobních 
fi rem od malých či manufakturních výrobců, ale je rozpro-
střeno až po velké výrobní celky. V neposlední řadě stojí za 
zmínku, že služeb laboratoře v oblasti kontroly využívají také 
státní dozorové orgány.

V rámci komplexního poskytování služeb pro zákaz-
níka je laboratoř připravena reagovat na speciální požadavky 
zákazníka, modifi kaci stávajících a zavedení nových zkoušek, 
v rámci přístrojového vybavení laboratoře, a dále poskytování 
služeb s trvale spolupracujícími laboratořemi.

Laboratoř v rámci udržení odpovídající kvality labo-
ratorních analýz trvale spolupracuje s mnoha specialisty či 
odbornými pracovišti v oblasti pracovišť vědeckých či univer-
zitních a je také zapojena do systému kontroly laboratorních 
analýz nejen v rámci ČR, ale do systému kontrol prováděných 
akreditovanými zahraničními pracovišti. 

Na základě nových trendů a rozmanitosti sortimentu 
zákazníků má laboratoř v plánu rozšíření stávajících zkoušek 
o nové matrice a testování za použití reálných komerčních 
referenčních materiálů.

Redakce

�
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Z historie 
chicagských jatek

MVDr. JOSEF RADOŠ

V našem civilizovaném světě není již přístup k masu tak pří-
mý, jako byl v dobách lovců a primitivního zemědělství. 

Dnes máme jatky, které maso z poraženého dobytka dodá-
vají jednotlivým zpracovatelům, nebo závody, kde se poráží 
a zároveň vyrábí určitý sortiment výsekových mas, masných 
výrobků, masových konzerv či jiných potravinářských výrob-
ků. Jatky ukrývají krvavou práci před očima hladových. Lec-
který velkoměšťák si již nedovede představit souvislost mezi 
masem, které jí, a zvířetem, z něhož maso pochází. Maso je 
pro něho potravina, ale zvíře předmětem sentimentálních 
citů.

Jatky byly již ve středověku. Tehdy bývaly často zdrojem 
různých epidemií. První pokus postavit alespoň trochu hygie-
nické a racionální jatky, jež by vyhovovaly požadavkům velko-
města, podnikli Francouzi koncem 18. století v Paříži. V prů-
běhu 19. století následovaly tohoto příkladu další evropské 
státy, mezi nimi i naše historické země. Město Praha posta-
vilo velké Ústřední jatky v Holešovicích v roce 1895. Jatky 
tvořily většinou malé město se železničními přípojkami, 
s tekoucí vodou, kanalizací, s ohradami a chlévy, s porážko-
vými halami, se sily na píci, s chladírnami, sklady, burzou 
a správními budovami, město, ve kterém řev a dusot jateč-
ného dobytka, hluk strojů a skřípot posunovaných náklad-
ních vlaků splýval v mohutné burácení. 

Žádné město na světě se tak neproslavilo svými jat-
kami a nestalo se jimi tak pověstným jako Chicago. Stavba 

chicagských jatek byla těsně spjata s americkými dějinami. 
Když se  Texasané vrátili v  roce 1865 po občanské válce 
domů, zjistili, že se stav jejich dobytka zmnohonásobil, což 
bylo ostatně jediné dobrodiní této války, a byli nuceni poroz-
hlédnout se po dobrých možnostech odbytu. Slavné putování 
dobytka k severu začalo někdy i s 250 tisíci kusy v jednom 
stádu. Stáda šla se shromaždišť v Texasu pustinami, oblastí 
indiánů, dravými řekami a hlubokým sněhem k železničním 
stanicím v Missouri, odkud se dál v nákladních vagonech 
dopravovala do Chicaga. Na Halsted Street, jihovýchodně od 
městských hranic, bylo vybráno 345 akrů (asi 145 hektarů) 
bažinaté půdy pro stavbu velkých jatek. Chicago bylo zprvu 
jen překladištěm. Těžkosti s další přepravou a v neposlední 
řadě fakt, že z dobytčat bylo poživatelných jen 40 %, způ-
sobily, že se dobytek porážel v Chicagu a dál dopravoval již 
rozčtvrcený. Vynález chladírenského vozu tomuto procesu 
napomohl a za několik let se Chicago stalo masným stře-
diskem Ameriky. Cesta masa začínala vlastně strastiplnou, 
pernou prací kovbojů, kteří hnali stáda nesmírně mnoho-
tvárnou cestou, která končila na jatkách v Chicagu. 

Život kovbojů opřádala třpytná romantika, kdy kovboj 
byl onen ošlehaný hrdina, který bez nesnází zdolá všechna 
dobrodružství a není omezován zákony a nudnými povin-
nostmi. Hollywood, který zná tužby lidí lépe než oni sami, 
předvádí tuto utopii takzvaného volného a chrabrého života 
ve westernech. Kovboj ve vysokých botách a v jezdeckých kal-
hotách podšitých kůží, v širokém, nepohodě vzdorujícím klo-
bouku, s lasem a nepostradatelným opaskem na šestiranný 
kolt a se srdcem bijícím pod hrubou fl anelovou košilí pro 
spravedlnost se stal symbolem nevázaného života, který vždy 
zakotví v přístavu spravedlnosti. Opravdový život kovbojů byl 
však nevýslovně tvrdý a vyčerpávající.

Běžící pásy a bučící zvířata

Chicago bylo tehdy ještě malé město. V roce 1850 v něm 
žilo necelých 30 tisíc lidí, z toho 14 tisíc místních obyvatel. 
Většina přistěhovalců byli Irové, Němci a Poláci, kteří chtěli 
ve vzkvétajícím městě rychle přijít k penězům, neboť práce na 
jatkách se dobře platila. A tak se stalo, že na jatkách nebylo 
slyšet anglické slovo, německé nadávky se mísily s irskými 
a polskými kletbami.

První jatky, které postavil Archibald Claburn, velmi 
brzy přestaly stačit. V  Chicagu končilo 22 železničních 
tratí. Dobytek přicházel do města ze všech stran současně 
– prasata z  Wisconsinu a  Iowy, ovce z  Arizony a  hovězí 
dobytek z Texasu. 3 300 ohrad a chlévů na jatkách mohlo 
pojmout 25 tisíc kusů hovězího dobytka, 14  tis. ovcí 
a 150 tis. prasat. Bylo to nepřehledné bludiště cest a plotů. 

Jatkami vedlo 32 km ulic s  dřevěným dlážděním, 32 km 
žlabů a 80 km koryt na píci zásobovalo jatečný dobytek, ten 
se co možná nejrychleji v obrovských halách porážel. Nej-
modernější stroje a běžící pásy přehlušovaly řev zvířat, která 
byla porážena. (Čísla pocházejí z doby na přelomu století.)

Velký požár Chicaga, který vypukl jednoho horkého říj-
nového dne v roce 1871 a proměnil skoro celé město v roz-
valiny, zničil i jatky. Ale již v roce 1872 se tam zpracovávalo 
dvojnásob více jatečného dobytka než v roce 1870. Život šel 
dál a hlad po mase rostl. Ve velmi krátké době bylo všechno 
postaveno znovu, a to v ještě větším rozsahu a ještě praktičtěji. 
V roce 1891 bylo dáno na trh již přes čtrnáct milionů zvířat.

Nejvýznamnější fi rmy byly Armour a Co., zaměstnáva-
jící v roce 1890 téměř sedm tisíc lidí, a Swift a Co., zaměst-
návající tři a půl tisíce lidí. Philip Danforth Armour, který si 
na jatkách nadělal obrovské jmění, patřil nepochybně k podi-
vínským a průbojným chicagským podnikatelům. Ve dvaceti 
letech táhl se sto dolary v kapse do Kalifornie za zlatem, byl 
však všechno jiné než snílek posedlý iluzemi o štěstí. Rýžo-
vání zlata mu vyneslo tři tisíce dolarů, se kterými se hrdě vrátil 
a vstoupil v Milwaukee jako podílník do jednoho masného 
podniku. Velice brzo rozpoznal velkou šanci v chicagských 
jatkách a osamostatnil se. Měl to, čemu se říká dobrý čich na 
peníze. Sbíhaly se k němu, on se však přesto nevzdal svých 
jednoduchých životních zvyklostí. Vydělával peníze, ale ne-
užíval si jich. Měl dům na Prairie Avenue, vstával denně v pět 
hodin, nasnídal se v šest a v sedm již byl k zoufalství svých 
zaměstnanců v kanceláři, kde až do šesti hodin večer seděl za 
stolem. S houževnatou trpělivostí a neomylným instinktem 
nakupoval i prodával a byl vždy první na místě, kde kynul 
dobrý obchod. Večer pojedl se svou rodinou skromnou večeři 
a krátce nato šel do postele a tak to šlo stále dokola.

Pulman a Field, dva významní chicagští podnikatelé, 
kteří dovedli příjemné stránky bohatství ocenit jinak než 
on, si jednou dovolili pozvat Armoura po společné večeři na 
partii karet. Armour podle svých hodinek zjistil, že je čas jít 
spát, a tak bryskně odmítl: „Do postele jsem nikdy nešel poz-
ději ani kvůli své ženě, tak proč bych to měl dělat kvůli vám, 
pánové.“ A odešel.

Za celý život přečetl jenom jednu knihu. Velkou úctu 
měl jen před fakty. S biblickou důstojností a nikoliv bez samo-
libosti říkal o svém úspěchu: „Pán Bůh mě nepřehlédl.“ Byl 
čítankovou postavou úspěšného a bohabojného muže, pro 
něhož vydělávání peněz bylo něco jako bohoslužba, která mu 
stále znovu zjevovala, že je mu Bůh nakloněn. Ovládal chod 
jatek jako vynikající dirigent svůj orchestr.

Časy se však změnily, vztahy mezi podnikateli a dělníky 
ztratily své patriarchální rysy. Dělníci, většinou noví přistě-
hovalci, kteří byli šťastní, že našli nějaký džob, poznali brzy, 
jak důležitá a výnosná byla pro podnikatele jejich práce. Jim 
samým nijak zvlášť nevynášela. Sdružili se v odbory a vyhla-
šovali stávky podnikatelům, kteří většinou nemohli dělat nic 
jiného než požadavky na zvýšení mezd splnit, neboť maso se 

muselo zpracovat rychle. Proto se podnikatelé porozhlédli 
po levnějších pracovních silách a přivezli z jihu do Chicaga 
černochy, kteří pravidla hry a užitečnost odborů ještě neznali.

Počátkem minulého století nabyly pracovní podmínky 
dělníků na jatkách skandálních forem. Podnikové vedení bylo 
zkorumpováno. Především šlo o  rychlou a  levnou porážku 
dobytka. Jak se to však dělalo, za jakých podmínek jednotlivci 
pracovali a jaká hygienická opatření byla podniknuta, to již 
byly podružné otázky, s nimiž si nikdo hlavu nelámal. Román 
Uptona Sinclaira „Džungle“, který vyšel v roce 1906 a vzbudil 
obrovskou pozornost, je založen na vlastních pozorováních. Je 
to obžaloba napsaná se Zolovskou vášnivostí. Upton Sinclair, 
který byl v  mládí romantickým rebelem proti konvenci, se 
touto knihou stal praktickým socialistou, jenž se neomezil jen 
na žalobný patos. Především byl geniem faktu, který pozvedl 
reportáž na úroveň literatury. Jeho antikorupční román neměl 
jen úspěch literární. Prodej masa klesal. Německo využilo knihy 
jako záminky ke zvýšení dovozního cla na maso z Ameriky. 
Prezident Theodore Roosevelt naléhal na okamžitá zákonná 
opatření. Poměry na jatkách se skutečně zlepšily. Jde o vzácný 
příklad, že i literatura dokáže změnit poměry k lepšímu.

Ve čtyřicátých letech minulého století velké časy jatek 
uplynuly. V roce 1940 tam bylo poraženo již jen necelých deset 
milionů kusů zvířat a v dalších letech se přešlo k decentralizaci 
provozu jatek. Státy s velkými stavy dobytka si stavěly vlastní 
jatky a v Chicagu se poráželo již pro vlastní potřebu města a nej-
bližšího okolí. Mělo to své praktické příčiny. Bylo tak možné 
ušetřit vysoké dopravní náklady. Jak však prozradil zástupce 
amerických odborů, decentralizace byla i odpovědí podnika-
telů na tlak odborů. Zkušenosti je poučily, že v podniku s příliš 
velkým osazenstvem je také velké nebezpečí stávek. 

Dnes již chicagské jatky neleží mimo obvod města. Město 
pohltilo i  je. Půda udusaná miliony zvířat zarostla travou. 
Vstupní brána podobající se bráně středověkého hradu tu stojí 
úplně samoúčelně. Jedině sedlářství, v jehož výkladní skříni 
jsou vystavená mexická a texaská sedla, připomíná ještě staré 
časy, kdy tam nakupovali kovbojové a dobytkářští baroni. Ve 
stylovém hostinci Stock Yard Inn u bývalého vchodu do jatek 
to vypadá tak, jako by vš echno bylo ještě při starém. Lze tam 
dostat steaky všech velikostí a druhů. Hosté jsou ale všechno 
jiné než muži zocelení dlouhým harcováním po prérii. 

Dějiny plynou v Chicagu velmi rychle. Žije se přítom-
ností ve snaze udělat z ní to nejlepší. Staré se bez milosti 
boří, aby se udělalo místo pro to, co je nové. Tak tomu je, 
i s jatkami, které za sebou mají sto let bouřlivých dějin. Kdysi 
byly největším místem na zpracování masa na světě. Byly zde 
poraženy a zpracovány miliardy zvířat a vydělávalo se zde 
jmění na neukojitelném hladu lidí. 

Zpracováno z dostupných zdrojů. �
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Hledáte-li v Březnici pivovar podle jeho nejviditelnější čás-
ti komína, nemůžete pivovar minout. A tím se nepřipra-

vit o mnohá i nečekaná překvapení. Samotný pivovar jako by 
na své probuzení čekal. Střechy jsou již po opravách. Nový 
kabát dostanou i budovy pivovaru, které rámují velký dvůr, 
a postupně se bude opravovat i interiér všech jeho částí. 

Má-li pivovar našlápnuto k lepším dobám, potom je to 
nesporně dáno i ptáky, kteří k pivovaru po mnoho let patří. 
Kolorit pivovaru obohacují čápi hnízdící na vysokém komíně, 
jejichž příchod je pro mnohé místní znamením blížícího se 
jara. A potom vlaštovky. Uhnízdily se v samotném srdci pivo-
varu. Místem, kde se jim nesporně líbí, jsou chodby kan-
celářských prostor. Spolu vytvářejí něco, co bychom snad 
s trochou nadsázky mohli nazvat lidsko-vlaštovčí společen-
ství. Jsou tady symbolem spojení člověka a přírody. A prý také 
přinášejí místu, kde se usazují, štěstí. Nikdo je v pivovaru 
neruší, všichni strpí i to, že někdy je jejich přítomnost patrná 
na vitrínách vyplněných mnoha oceněními, které pivovar 
získal. František Pinkava, výrobní ředitel a sládek pivovaru, 
má pro ně slabost a bez reptání po nich uklízí. Asi často, pro-
tože vlaštovky létají z hnízda na svůj lov much nesčetněkrát 
denně.

Ale vitríny s medailemi, to není vše, co připomíná mis-
trovství pivovarníků. Dovede si někdo představit, že průmy-
slový pivovar s výstavem dnes menším než 10 000 hl ročně 
získal v uplynulých 15 letech 135 diplomů, čestných uznání 
a dalších ocenění české i zahraniční provenience?

To by nikdo nečekal. Možná není u nás jiný pivovar, 
nebo to alespoň není známo, který by tolik českých i mezi-
národních ocenění získal. František Pinkava, duše pivovaru, 

o tom všem ví. Byl a je stále u toho a zdá se, že to není zda-
leka konečný počet. Prostě na všechna ta ocenění lze pohlížet 
s úctou a respektem. 

Jak je možné, že pivovar, který širší veřejnosti není příliš 
znám, je pro mnohé odborníky synonymem kvalitních piv? 
Odpověď hledejme v životním příběhu pivovarníka Františka 
Pinkavy, který, jak často opakovaně prohlašuje, toho dosáhl 
díky součinnosti se svými spolupracovníky. 

Když se 21. srpna 1962 v Klatovech narodil, určitý gene-
tický základ budoucího zaměření do pivovarství bychom 
u něj našli. „Při svém rozhodování po základní škole jsem to 
měl v podstatě jednoduché. Bydleli jsme v Plzni. Takže volba 
byla snadná – Západočeské pivovary, Prazdroj nebo Gam-
brinus. Moje matka pracovala od mých školních let v pivovaru 
(1969–1979), moji mladší bratři dokonce chodili do pivovaru 
už do školky. Zaměstnanci Plzeňského pivovaru měli pro své 
děti školku přímo za hlavní branou uvnitř pivovaru – sem 
jsem je i vodil jako kluk sám. Pak mě čas od času matka brala 
s sebou do práce, kde se mi líbilo. A tak jsem se v patnácti letech 
rozhodl pro toto řemeslo velmi snadno. Dnes už je vše úplně 
jiné, daleko přísnější. Nedovedu si představit, že by se dnes 
v takovém areálu volně pohybovaly děti, jako to bylo tehdy.“

Po ukončení základní školy se vyučil ve tříletém oboru 
sladovníkem. František Pinkava vzpomíná: „Nezapomeňte, 
že tehdy se v Československu učební obor sladovník studoval 
pro Čechy a Moravu v Plzni a pro Slovensko v Topolčanech, 

takže jsme se zde nesetkali jen se samými Plzeňáky, ale zastou-
pení měla i  mnohá další česká, moravská a  slezská města. 
Vyjmenovávat je nechci, třeba bych na některé zapomněl.“                                        

A ve vyprávění se zřejmou radostí při vzpomínání na 
roky mládí pokračuje: „My Plzeňští jsme po výuce šli domů 
a ostatní na internát. Tam jsem přišel ve druhém ročníku v roce 
1978 i já, když přestěhovali naši rodinu do Příbrami, protože 
otce převeleli z Nepomuka do Brodu u Příbrami. A zároveň 
jsem měl před sebou i  složité a  důležité rozhodnutí. Totiž, 
zda se budu učit v rámci Středočeských pivovarů ve Vysokém 
Chlumci, nebo v Březnici u Příbrami. Učarovala mi Březnice. 
A ani tehdejší ředitel pivovaru pan Václav Slavík mě neodradil, 
když mně hned na začátku řekl: ‚Chlapče, rozmysli si to. Tady 
peníze nevyděláš, ale srandy užiješ!‘ A jsem tady dodnes a nikdy 
svého tehdejšího rozhodnutí nelituji,“ dodává s úsměvem. Ve 
vzpomínkách se vrací i k  tehdejšímu třídnímu učiteli Vítu 
Alblovi, který Pinkavovým spolužákům i jemu dal teoretický 
základ pivovarského řemesla. Na praxi chodili pracovat do 

běžného provozu Prazdroje i Gambrinusu za dozoru mistrů 
odborného výcviku pana Mareše, Houdka, Mastka či Dolan-
ského. Ve třetím ročníku praxi vykonávali na svých mateř-
ských závodech pod dozorem vedoucích výroby – sládků. 

V roce 1980 nastoupil na Střední školu potravinářského 
průmyslu. Vystudoval obor zaměřený na výrobu piva a sladu. 
Maturoval mj. v oborech biochemik pro výrobu sladu a piva. 
Po maturitě se stal sladovníkem – biochemikem pro výrobu 
piva a sladu, od roku 1986 byl mistrem výroby a v roce 1992 
se stal sládkem. 

V Březnici F. Pinkava vzpomíná hlavně na Jaroslava Sla-
víka a Karla Bosáka. Podle jeho slov si odborné vědomosti 
rozšířil a znalosti upevnil po ukončení studia i  jako jeden 
z členů tehdejší Československé vědeckotechnické společ-
nosti u Středočeských pivovarů, n. p., ve Velkých Popovicích 
a následně z úzké spolupráce s Ing. Stanislavem Janoštíkem. 
Ten byl od roku 1989 ředitelem pivovaru, který byl v té době 
součástí VÚPS Praha a. s. jako „vývojový“ závod. 

Roky 1989–1997, kdy březnický pivovar patřil pod 
Pivovary a sladovny s. p. vědeckotechnických a obchodních 

Když naše pivo opakovaně chutná, 
je to více než stovka ocenění, 

říká František Pinkava

Anglický spisovatel a  novinář 
Michael Jackson (1942–2007), 
znalec whisky, je především 
vnímán jako snad nejznámější 
pivní expert na světě. Svou pověst 
založil na základě publikace 
The World Guide To Beer (Prů-
vodce světem piva), kde poprvé 
formuloval pivní styly a rozdělil 
piva do různých kategorií, které 

jsou respektovány dodnes. Velkou popularitu mu získala 
TV show The Beer Hunter (Lovec piva). I díky uvede-
nému seriálu (také k vidění na YouTube) se mu podařilo 
významně posunout kvalitu vnímání piva ve společnosti. 
Je autorem několika filmových dokumentů a celé řady 
encyklopedií o pivovarech a jejich pivech nejen z Evropy, 
ale z celého světa. Několikrát navštívil Českou republiku, 
kde degustoval a komentoval řadu piv české provenience.

Ne všechna ocenění, která F. Pinkava se svými spolupracov-
níky pro pivovar Herold získal, se vejdou na stěny v pivovaru. 
Některá mu dělají zvláště velkou radost.

Snímek pivovaru Herold předtím, než začala jeho potřebná rekonstrukce. Dnes jej zdobí nové střechy a na řadě jsou opravy omítek 
a snad i rekonstrukce technologií. Foto: archiv pivovaru Herold

František Pinkava při kontrole kvašení piva ve spilce. Pivovar 
Herold, vyrábějící 7 druhů svrchně a spodně kvašených piv, 
nadále vyrábí tradiční technologií vysokým podílem ruční 
práce. Ve své sladovně produkuje slad plzeňského typu, piva 
vaří dekokčně, dvourmutově s  trojím chmelením žateckým 
chmelem. Vodu mají z vlastní studny a piva leží 4–16 týdnů.

Současná trvalá i sezonní produkce pivovaru:

HEROLD – NEALKO PIVO STŘÍZLÍK
HEROLD – SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO
HEROLD – SVĚTLÝ ZÁMECKÝ LEŽÁK
HEROLD – SVĚTLÝ BŘEZNICKÝ
HEROLD – PŠENIČNÝ NEFILTROVANÝ LEŽÁK
HEROLD – TMAVÉ SILNÉ PIVO
HEROLD –  BOHEMIAN BRONZE LAGER –

SVĚTLÉ SILNÉ PIVO
BASTARD – SVĚTLÉ SILNÉ PIVO
HEROLD –  POLOTMAVÉ SILNÉ PIVO –

CZECH GRANÁT LAGER
HEROLD –  SVĚTLÉ SILNÉ PIVO –

EXTRA STRONG BEER
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služeb Praha, provoz Březnice, hodnotí František Pinkava 
s určitou, pro něj netypickou nostalgií v hlase: „Bylo to mimo-
řádně zajímavé a pro mne vynikající období. Mimo tradiční 
výrobu jsme zaváděli na trh nové, do té doby u nás nevyráběné 
druhy nápojů. Jako například pivní limonádu s grepovou nebo 
citronovou příchutí, sladový nápoj doplňující sortiment mezi 
pivem a sektem pod názvem ‚Gejzír‘, dále tzv. old beery, pše-
ničné pivo a to nebylo zdaleka všechno.“ A s nezastíraným nad-
šením v hlase pokračuje: „Na naší sladovně se vyráběl kromě 
ječného i pšeničný slad. Na varně jsme vařili mimo mladiny 
pro nás i mladinové koncentráty pro následnou výrobu piva 
v zahraničí. Ty jsme exportovali třeba do Japonska, tehdejší 
Jugoslávie, Kanady, Švédska, ale i do takových destinací, jako 
jsou třeba Velikonoční ostrovy. A představte si, že jsme již tehdy 
začínali s pasterizací piva v tunelovém i sprchovém pasteru.“ 
A aby toho nebylo málo, jejich pracovní tým hledal nové alter-
nativy, jako je ultrafi ltrace s fi rmou Sartorius, úpravu vody 
za použití reverzní osmózy. Zaváděli do oběhu tehdy velkou 
novinku, nové druhy obalů, jako byly keg sudy. Novem se 
staly i dnes tak běžné věci jako vlastní přepravky s logem, eti-
kety na všechny druhy piv. Současně testovali různé odrůdy 
chmelů z různých zemí. František Pinkava s úsměvem, který 
je mu vlastní, poznamenává: „V té době to byla náročná práce. 
Neexistoval internet a vše bylo postaveno na lidském faktoru.“ 
A s hrdostí míchanou se skromností dodává: „Náš pivovar 
v  roce 1992 vystavil historicky největší roční objem piva – 
55 863 hl. Dnes zdaleka tolik nevaříme, asi pětinu tehdejšího 
objemu, ale zájem o naše pivo je. Snad nic neprozradím, řeknu-
-li, že některá piva vaříme i pro minipivovary. To vše vnímám 
jako velké ocenění nejen mé práce, ale i mých spolupracovníků. 
Zároveň si všichni uvědomujeme, jak velký je to závazek k udr-
žení kvality naší práce a našeho věhlasu na tuzemském i zahra-
ničím trhu.“

Při vzpomínání se tvář Františka Pinkavy obzvláště roz-
jasní: „Jedno velké ocenění, kterého si vážím, bylo mé setkání 
s Michaelem Jacksonem, který osobně navštívil náš pivovar 
v roce 2005. Nejen, že naše pivo znal a popisoval ho v jedné 
z knih o českých pivech a pivovarech, ale také jsme spolu pro-
vedli u nás degustaci veškerých našich výrobků. Nejvíce kvi-
toval naše pšeničné svrchně kvašené pivo, 13% tmavé speciální 
pivo a 14% polotmavé speciální pivo, což se příjemně odrazilo 
i v následném dodávání našeho piva do jeho pivního klubu. 
Další naše setkání bylo 14. dubna 2006 v Seattlu v USA, kde 
mi daroval s osobním věnováním na jeho autogramiádě právě 
vydanou knihu ‚Great Beers of Belgium‘. Také podporoval 
naši spolupráci s  americkým sládkem Samem Calagionem 
z Dogfi sh Head Craft Brewery, podle jehož receptury jsme uva-
řili velmi silné pivo Handcrafted Imperial Pilsner pod názvem 
‚Golden Revolution‘ s 9,6 % hm. alkoholu o síle 23 % EPM 
a objemu lahve 750 ml – v té době u nás nepoužívané.“

Pravda, v pivovaru Březnice se od té doby měnili maji-
telé „jako na běžícím páse“, někdy až „exotičtí“. Posledním 
majitelem pivovaru od roku 2008 je RNDr. Marek Šoltés, 
podílník několika společností. Mimochodem, na nedávných 
slavnostech piva si vyzkoušel i točení piva. A jeho manželka 
paní Kateřina Šoltésová vede Modrou nadaci podporující 
obnovu a společenské využití historických budov barokního 
pivovaru.

Profi l Františka Pinkavy je rámován, jak víme, pivem 
od učňovských a později studentských let. Patřilo však pivo 
k jeho osobnosti i dříve? Pamatuje si vůbec, kdy si dal první 
pivo? Chutnalo mu? „Poprvé jsem pivo ochutnal asi ve čtvrté 
nebo páté třídě, když jsme jako děti chodily tátovi do hospůdky 
‚Tunel‘ na Letné v Plzni s bandaskou pro točené. Samozřejmě 
jsem upíjel, ale dá se říci, že to byla spíš ochutnávka pěny než 

piva. Jak to dopadlo? Byl to úžasný pocit chlapáctví a plná 
pusa hořkosti. Můj otec byl rozumný, samozřejmě o tom věděl, 
ale nic neřešil – jako ve fi lmu Šakalí léta to nebylo,“ komentuje 
své pivní začátky s mírným úsměvem. A s tím souvisí i to, jak 
se dívá na své profesní období, a vůbec, na prožitá léta.

Které období během jeho pivovarské éry bylo nejsloži-
tější, nejtěžší, a naopak, kdy měl pocit, že se mu něco povedlo? 
„Nejsložitější a nejtěžší asi byla doba, kdy se v pivovaru střídali 
různí nájemci a majitelé a nikdo nevěděl, co bude dál. Pivovar 
se měl za těch 40 let několikrát zavírat a ten pocit nejistoty je 
děsivý. Pak jsem měl také skoro infarktové období, když jsme 
se museli před šesti lety z našeho podnikového bytu vystěhovat 
po 33 letech a nevěděli jsme kam. Nakonec jsme byt v Březnici, 
který je nedaleko odsud, našli. Musel se hodně rekonstruovat, 
ale bydlíme tam a již jsme si i zvykli,“ říká smířlivě František 
Pinkava. A v hodnocení uplynulých let pokračuje: „Krásný 
pocit jsem měl, když se nám narodila dcera a syn. Pak i jejich 
děti Tomáš, Ella a pokračovatel rodu František, dnes již šestý. 
Pak, když moje paní vyhrála boj s rakovinou. Prostě krásných 
okamžiků je mnoho a je třeba si je uvědomovat. Profesně mám 
dobrý pocit vždycky, když konzumentům naše pivo chutná tak, 
jak má, a najdou si za naším pivem opakovaně cestu zpět.“

Nedílnou součástí 
profesního života sládka 
Pinkavy je celoživotní zís-
kávání životních mouder 
a  zkušeností těch, kteří 
pracovali před ním nebo 
s kterými měl možnost 
spolupracovat. Kdo byli 
ti, kteří mu své zkušenosti 
předávali? 

„Těchto lidí je mnoho, 
ale rád vzpomínám na 
mého souseda Karla 
Bosáka, bývalého sládka 
našeho pivovaru, se kterým 
jsme bydleli 30 let na 
jednom patře v  pivovaru. 
Na jeho vyprávění z  dob 
Rakouska-Uherska, totál-
ního nasazení za 2. světové 
války, na jeho pracovní, 
a hlavně životní zkušenosti 
a trable. Pak na Bohouše 
Kočku z Bělčic, který dlouhá léta i v důchodu u nás vařil mla-
dinu, pomáhal, kde se dalo, překypující optimismem a dobrou 
náladou,“ vzpomíná na některé z nich. Ve výčtu s tradičním 
úsměvem pokračuje: „Také nesmím zapomenout na Václava 
Kordu, kamaráda a dlouholetého odborníka s praxí v mnoha 
pivovarech. Nebo na Pavla Kortuse, mého předchůdce na postu 
sládka, a tak by se dalo dlouho vzpomínat. Ve své podstatě jsou 
to všichni pivovarští odborníci, kteří na tomto světě zanechali 
významnou stopu.“

František Pinkava je sládek, který za svůj život uvařil 
nejen mnoho piva, ale také mnoho druhů piv. I když český 
ležák jednoznačně vítězí, velmi pozorně vnímá, jak se mění 
preference pijáků piva i jak rozdílně je vnímá starší i mladá 
generace. Na to reagoval například pivem Bastard, nejen 
stylem piva, ale také marketingovou podporou. Nesporně 
originální bylo i to, že pivo je vlastně pro muže i ženy. S jem-
nými rozdíly. „Pivo Bastard jsme připravili pro mladou disko-
tékovou generaci ve variantě pro holky a pro kluky, s vtipnými 
poznámkami na zadní etiketě. A myslím, že jsme se do vkusu 
docela trefili,“ komentuje pivní inovaci s lehce potutelným 
úsměvem. S výrazně váženější tváří komentuje, jaké bude 

podle jeho pivo zítřka: „Budoucnost má každé dobré pivo, 
které najde konzumenty se stejnými chuťovými kanálky, 
ale trefi t se do nich je mnohdy běh na dlouhou trať. Vše je 
dílem náhody, někdy to může být i pokus omyl a návrat zpět. 
Domnívám se, že nové trendy souvisejí s touhou po poznání, 
kterou máme každý více či méně v krvi, a s tím souvisí i porov-
návání a honba za něčím lepším. Na druhou stranu jsou mezi 
námi i takoví konzervativci, kteří mají jednou něco zažitého, 
a přes to vlak nejede. Já osobně si myslím, že mnohdy nestačí 
jen teorie, mnohem důležitější je spojení praxe a osobní zkuše-
nosti. Každý máme svůj názor. To, co je pro někoho dobré, to 
může být pro druhého vynikající, ale zároveň pro třetího odpu-
divé. Chceme-li zůstat sami sebou a  nepapouškovat názor 
někoho jiného, pak je zapotřebí si to řádně vyzkoušet, očichat, 
ochutnat. Jinak to nemá smysl. Teorie je dobrým vodítkem, 
které vás nasměruje k cíli a řekne vám, co máte hledat, co by 
vás mohlo oslovit, ale zda vás to osloví – kdo ví.“

Pivovarníci tvrdí, že i v době vrcholných technologií 
nakonec kvalita piva závisí na člověku. Co na to v době, kdy se 
stalo hitem nebo alespoň velkou módou mluvit o umělé inte-
ligenci téměř jako o spáse, říká příznivec technologických 
novinek, ale s  umírněným přístupem k  inovacím? „Ano, 
souhlasím s tvrzením, že vliv technologií poroste. Na druhé 
straně ale nezapomeňte, že jedině člověk ovlivňuje veškeré 
dění, a u našeho pivovaru je to dvakrát pravda. Protože jsme 
nejmenší průmyslový pivovar v  barokním stylu a  dnes se 
řadíme i mezi minipivovary s výstavem do 10 000 hl piva, je to 
všude stejné. Ve velkém i minipivovaru i tu nejlepší technologii 
musíte kontrolovat, usměrňovat. S každým nákupem nových 

V kanceláři Františka Pinkavu zastihnete mnohem méně často 
než v provozu. Tu je ve varně, ve spilce i jinde. Zaujme cedulka 
s nápisem „Máte-li dojem, že vidíte nepořádek, nenechte se 
zmást. Jedná se pouze o systém uložení věcí, který momentálně 
nechápete.“

František Pinkava s oceněním v soutěži CEREVISIA SPECIA-
LIS – Pivní speciál roku 2014 za 13% speciální tmavé pivo 
z produkce pivovaru Herold

Pivovar musí držet krok nejen se změnami technologií, ale i při 
reakci na vývoj trhu. Proto je široká škála obalů v Heroldu, jak 
říká s nadsázkou F. Pinkava, něco jako oběhová soustava pro 
člověka. 

Historická pohlednice s  domi-
nantou náměstí v Březnici a zá-
roveň oslavující místní pivovar.
 Foto: archiv pivovaru Herold 

Piva Bastard  Foto: archiv pivovaru Herold
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surovin musíte provádět určité výrobní změny. Upravovat 
sypání – surogaci, chmelení na várku, kvašení a  dokvašo-
vání, dodržovat normy, výtěžnosti, legislativní nařízení atd., 
ale hlavně práce s  lidmi, odpovědnost za odvedenou práci. 
Lidé si mnohdy neuvědomí, že pivo je biologický materiál, 
ve kterém neustále probíhají mikrobiologické pochody, a to 
od vlastního nákupu surovin přes zpracování až do vlastního 
vypití.“ A po krátké odmlce velmi vážně dodává: „Můžete 
mít sebelepší technologii, ale člověka nahradit nelze. Dnes ani 
zítra.“

S tím souvisí i jedna starost, kterou František Pinkava 
vnímá v posledních letech často: „Obávám se, že dlouhodobě 
chybí odborníci. Víte, když jsem v Březnici začínal, čekalo na 
mě kolečko. Byl jsem závozníkem, zauhloval v kotelně, čistil 
kádě a sudy, prostě co bylo potřeba. Tedy jsem prošel mnoha 
částmi pivovaru, kde jsem mnohé pochopil a  mnohému se 
naučil. Člověk potom může říci lidem kolem sebe: ‚Udělejte 
to a to.‘ Potom mi nemohou argumentovat, že to nejde. To se 

dnešním mladým nedostává. Jsou příliš specializovaní, proto 
některým chybí pochopení celkového kontextu výroby piva. 
A to, v době vrcholných technologií, je problém.“ 

Jeho činnost v  pivovaru však není jeho jedinou akti-
vitou. Od roku 2002 je členem zastupitelstva města v Břez-
nici. Byl předsedou kontrolního výboru a v letech 2006–2010 
místostarostou města, samozřejmě jako neuvolněný funkci-
onář zastupitelstva. A nestačí mu adrenalin v práci. Na stěně 
v jeho kanceláři najdeme třeba certifi kát letecké školy nebo 
jak letěl balonem.

Své soukromí František Pinkava příliš neodkrývá, i když 
je pro něj velmi důležité. „S  manželkou jsem se seznámil 
20. dubna 1982, kdy jsem s Pavlínou Filipovskou, Ondřejem 
Hájkem (tehdy vedoucím provozovny v  našem pivovaru), 
Josefem Brotánkem (sladmistr v pivovaru) a Aloisem Blahnou 
(sklepmistrem) losovali na Kavčích horách v České televizi 
v pořadu ‚Dostaveníčko v Březnici‘ výherní čísla MATESU. 
Tam jsem se jí zalíbil, a když jsem večer přišel k nim do vsi na 
taneční zábavu, nenechala se dlouho přemlouvat a nastou-
pili jsme na společnou dráhu života. Za tři a čtvrt roku byla 
svatba, pak děti a nyní jsme spolu 36 let. Máme dvě děti a tři 
vnoučata. Po celou dobu mého pivovarnictví se mnou prožívají 
veškeré mé úspěchy, strasti a radosti. Emočně jsou také velmi 
spjatí s každodenním životem pivovaru, protože jsme 33 let 
bydleli v severním křídle historické budovy pivovaru,“ komen-
tuje rodinné zázemní s lehkým úsměvem. Jeho tvář se však 
zachmuří, jak jen málokdy, když vzpomíná na situaci kolem 
podnikového bytu. „To bylo velmi nepříjemné, až bych řekl 
smutné období. Byt v pivovaru ke sládkovi patří jako máloco. 
Ale dnes už je to jen epizoda v mém životě, byť na ni nerad vzpo-
mínáme dodnes.“

Chceme také vědět, zdali má František Pinkava nějaké 
životní krédo. „Můj děda, také František, mi říkal: ‚Chovej se 
k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.‘ To myslím 
dodnes plním,“ komentuje zásadu, která je mu vlastní. A po 
chvilce přemýšlení dodává s mírným úsměvem: „Z odbor-
ného pohledu se snažím, aby si lidé uvědomili, že pivo je nápoj 

František Pinkava pro hosty nedávných oslav 515 let pivovarnictví v Březnici jako novinku uvařil pivo HEROLD – EXTRA SILNÉ 
PIVO, které má 16,7 % hm. EPM s alkoholem 6,5 % obj. 

František Pinkava degustuje každou várku piva ve „svém“ 
pivovaru. Jeho velkým koníčkem je přicházet na trh s novými 
druhy piv, mnohdy velmi inovativními, jako byl třeba Bastard. 

slabě alkoholický, vyrobený 
z  ječného či pšeničného 
sladu, chmele a  vody za 
použití várečných kvasnic. 
Obsahuje látky nezkva-
sitelné, malé množství 
obtížně zkvasitelných látek 
a hlavně alkohol (etanol) 
a CO2. Požívá se ve stavu 
dokvašování. Důležité 
je, že má čistou chuť, bez 
pachutí, je řízné, chleb-
naté, jiskrné, má trvalou, 
hustou pěnu a  odpovídá 
danému typu a  místním 
zvyklostem. Já osobně rád 
ochutnávám místní kra-
jová piva, abych si mohl 
udělat vlastní představu 
o jednotlivých druzích, ale jmenovat je nebudu. Lidé si mnohdy 
neuvědomí, že každý druh piva má svoji vyhrazenou denní dobu 
nebo místo na jídelním stole. Žádný druh není lepší než jiný – 
pouze se od sebe odlišují a je jen na nás, jak máme nastavené 
chuťové buňky a který druh si oblíbíme.“

Jak to bude s vlaštovkami příští rok? Bude jim umož-
něno opět hnízdění v pivovarské chodbě s rizikem nutnosti 
častěji než kdy jindy čistit skla vitrín a diplomů? Létají si 
přece jen kolem všech těch metálů jakoby nic a sem tam o tom 
dají vědět. Ale vlaštovky mohou být v klidu. S úsměvem, který 
vynikajícího sládka Františka Pinkavu málokdy opouští, 
odpovídá: „U nás tu možnost budou mít, ale koneckonců to 
záleží na nich.“ 

Nechť tedy i  nadále pokračuje poletování vlaštovek 
v březnickém pivovaře. Přejme si, aby pivovaru přinášely 
štěstí i v budoucnu. Vždyť platí věta, o které snad nikdo z lidí 
nemůže pochybovat: „Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.“ 
Snad to ví i ty vlaštovky z pivovaru Herold a lidského ducha 
budou těšit i po mnoho dalších let.

Není-li uvedeno jinak: foto PORT/jv

Josef Vacl

Zdroje

1.  Michael Jackson v Praze https://www.pivo-pivo.cz/svet-
piva/clanek/703-Michael-Jackson-v-Praze/index.html 

2.  Michael Jackson (writer) https://en.wikipedia.org/wiki/
Michael_Jackson_(writer) 

3.  Dogfi sh Head Craft Brewed Ales, více na https://www.
dogfi sh.com

4.  Modrá nadace www.nadacnipivovar.cz/modra-HYPER-
LINK „http://www.nadacnipivovar.cz/modra-nadace“na-
dace

5.  Marek Šoltés, https://www.google.com/search?sxsrf
=AOaemvJBaKhJdK_IBw_e6Li2jLy8SywfYA:163057
1049792&source=univ&tbm=isch&q=RNDr.+Ma-
rek+%C5%A0olt%C3%A9s&sa=X&ved=2ahUKEwi_
kNDB7t_yAhUAgf0HHUZPAq8QjJkEegQIAxAC&-
biw=1307&bih=584 

�

Nedávno zrestaurovaný historic-
ký znak pivovaru Herold připo-
míná jeho zajímavou minulost.
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Pro jakékoli dotazy k produktům a cenám a doporučení kontrétních produktů 
na základě individuálních potřeb kontaktujte distributora produktů Harmonelo.
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Čínské komodity –
jsme z nejhoršího 

uvnitř?
PETR LOCHMAN,

produktový manažer pro dovoz 
potravinářských aditiv a ingrediencí z Asie, 

Brenntag ČR s. r. o.  

Brenntag jako dovozce aditiv 
a potravinářských ingrediencí z Číny

Společnost Brenntag, celosvětový lídr v  distribuci chemi-
kálií a  potravinářských aditiv, má dlouholetou tradici ve 

spolupráci s asijskými výrobci, zejména v Číně, Indii a na Tai-
wanu. Nespornou výhodou jsou místní Brenntag organiza-
ce v  daných zemích, které znají domácí prostředí, aktuální 
situaci na trhu a  dokážou zhodnotit daného výrobce z  hle-
diska bezpečnosti a standardů kvality. Zárukou bezpečnosti 
společnosti Brenntag je interní systém managementu kvality 
SAPRO, kterým musí projít každý výrobce, jehož produkty 
jsou importovány do Evropy.

Asijské organizace Brenntag také pravidelně informují 
českou pobočku o vývoji cen, dostupnosti materiálů, kapa-
citě výrobců, jejich odstávkách, problémech ve výrobě, lokál-
ních významných událostech majících dopad na produkci 
a také o celní problematice. Tyto informace se stávají stále 
důležitějšími pro české výrobce potravin a nápojů, pro něž 
mohou aktuální informace znamenat významnou konku-
renční výhodu při strategickém plánování nákupu surovin.

Dovoz potravinářských aditiv z Číny 
bude složitý nejméně do poloviny roku 2022

Dovoz potravinářských aditiv z Asie, a především z Číny, 
představuje nedílnou součást nákupu většiny výrobců potra-
vinářských výrobků a nápojů. Rok 2021 se ale nese ve světle 

– nebo spíš stínu – turbulentních událostí majících původ již 
v první vlně pandemie koronaviru na jaře 2020 ve světě. Vliv 
na rostoucí ceny aditiv má několik faktorů – ceny vstupních 
surovin, vývoj kurzu USD/CNY a především problémy s nedo-
statkem prázdných kontejnerů v Asii a potíže s loděním zboží.

Ceny vstupních surovin

Pro výrobu mnoha potravinářských aditiv je kuku-
řice jako vstupní surovina naprosto zásadní. Kukuřice se 
totiž používá jako zdroj cukrů, ze kterých se fermentací 
a následným chemickým procesem vyrábí např. kyselina cit-
ronová, citran sodný, kyselina askorbová, glutaman sodný či 
xanthanová guma.

Z tohoto důvodu cena této komodity výrazně ovlivňuje 
konečnou cenu. Vezmeme-li v úvahu, že v dubnu 2021 byla 
cena kukuřice o 96 % vyšší než v polovině loňského roku, je 
nasnadě, že se to musí projevit i v návazných produktech. Za 
nárůstem ceny této komodity stojí především špatná úroda 
v USA, Brazílii a na Ukrajině a zároveň obrovský nárůst spo-
třeby v Číně poté, co obnovila chovy vepřového po smrtící 
epidemii afrického moru prasat.

Vývoj kurzu USD/CNY

Dalším faktorem majícím podíl na zvýšení cen potra-
vinářských aditiv z Asie má kurz amerického dolaru (USD) 
vůči čínskému yüanu (CNY). Většina nákupů z Asie se totiž 
realizuje právě v americkém dolaru, a proto kurz vůči CNY 
hraje významnou roli. V  posledních měsících totiž yüan 
výrazně posílil, stal se nejsilnějším za 30 měsíců, a tím se 
nákup vlastně prodražuje. Zjednodušeně řečeno, potřebu-
jeme více dolarů na nákup stejného zboží.

Lodní doprava

Problémy v globálních dodavatelských řetězcích, které 
po vypuknutí pandemie začaly být citelnější, se ještě zhor-
šily. V důsledku pandemie se přepravní společnosti musely 
vyrovnat s dramatickým kolísáním poptávky.

Prudké zpomalení v  první fázi pandemie vystřídala 
horečná aktivita, protože zákazníci, kteří se kvůli omezení 
pohybu nemohli stýkat ani cestovat jako dřív, začali objed-
návat více spotřebního zboží. Tak náhlý posun v poptávce 
proto citelně zasáhl jemně vybalancované dodavatelské 
řetězce.

POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

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

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

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition

Zdroj: www.logisticsguide.com
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Přístavy v Evropě a v Severní Americe se začaly ucpávat, 
protože ve stejnou dobu připlouvalo až příliš mnoho obchod-
ních lodí. Přísun prázdných kontejnerů objednaných pro nové 
zboží naproti tomu ustal, protože mnoho jich zůstávalo v pří-
stavech po celém světě, když se adekvátně nepodařilo navýšit 
také obchod na druhou stranu a kontejnery nebylo čím naplnit.

Na jaře pak přišla další rána v podobě zablokování Suez-
ského průplavu – jedné z nejrušnějších námořních tras, kde 
najela na mělčinu obří kontejnerová loď Ever Given a zcela 
zamezila plavidlům využívat průplav po dobu 6 dnů. Na pro-
plutí tehdy čekaly stovky lodí po obou stranách a nemohly se 
hnout. Každý den prodlevy znamenal ve světovém obchodě 
ztrátu přes 9 miliard dolarů, tedy téměř 200 miliard korun. 
Když se tuto vodní cestu podařilo uvolnit, náhlý přísun zpož-
děných lodí způsobil nové zácpy v hlavních evropských přísta-
vech, jako jsou Antverpy a Rotterdam. Nakládka i vykládka 
zboží se tak ještě více zpozdila.

Blokáda této důležité námořní trasy ukázala, že 
v dnešním globalizovaném světě problémy v jednom regionu 
mohou mít zásadní dopady po celém světě, a to i po dobu 
několika měsíců.

Potíže v  globální kontejnerové dopravě zřejmě 
v dohledné době nezmizí a je vysoce pravděpodobné, že se 
udrží nejméně do konce roku 2021.

Vliv dopravy na cenu zboží

Pro lepší představu uveďme, že v první polovině roku 
2020 se z hlavních čínských přístavů běžně platilo průměrně 
2000 USD za 20“ kontejner. Nyní se sazby pohybují nad hra-
nicí 10 000 USD/kontejner, tedy 5x více, a to se musí do ceny 
zboží zákonitě promítnout. Zvlášť pokud si uvědomíme, že je 
v kontejneru naloženo potravinářské zboží (22 mt) v nákupní 
ceně např. 30 Kč/kg, pak jen doprava k  této ceně připočte 
9,80 Kč/kg čili přibližně +32 %. Pokud bychom vezli dražší 
zboží v  nákupní ceně např. 600 Kč/kg, pak navýšení ceny 
představuje pouze přibližně 1,5 %. Logicky tedy platí, že čím 

levnější zboží, tím zásadnější dopad dopravy na fi nální cenu. 
Očekává se, že sazby za lodění budou ještě spíše růst, než že by 
se měly snižovat, obchodníci se totiž od léta připravují na před-
vánoční nákupy a začnou zavážet sklady zbožím pro tyto svátky.

Problémy s námořní dopravou a nedostupnost volných 
kapacit na železnici vedlo přepravní společnost DB Schenker 
ke spuštění služby přepravy zboží z Číny i po souši – kami-
onem. Trasu dlouhou 13 000 km vedoucí přes Rusko, Bělo-
rusko a Polsko urazí nákladní vozidlo asi za 14 dní. 

Tento druh přepravy především z cenových důvodů není 
pro levné potravinářské zboží (zatím) vhodný.

Další faktory

Po opětovném nastartování čínské ekonomiky se 
dostavil další efekt – domácí spotřeba. S  rostoucí životní 
úrovní obyvatel se zákonitě zvedá i potřeba různých mate-
riálů pro domácí trh, ať už jde o potraviny, nebo cokoli jiného. 
Tak se stalo, že objem produkce zboží, který byl dříve určen 
pro export, byl najednou využit na domácím trhu. Na export 
toho tak zbývá méně a se zhoršenou dostupností jde ruku 
v ruce zdražení. Jedním příkladem za všechny může být velmi 
zhoršená (ne)dostupnost sladidla erythritolu.

Zhoršená dostupnost a  vyšší cena určitých chemic-
kých látek (které jsou surovinami pro další výrobu) v Asii 
spolu s drahou námořní dopravou způsobuje další problémy 
i evropským výrobcům, kteří tak musí tyto další náklady pro-
mítat do svých cen.

Zimní olympijské hry v Číně v 2022

Pamatujete na ty krásné fotky a  záběry z  čínského 
Pekingu v době letních olympijských her 2008? Možná vás to 
překvapí, ale předcházelo tomu asi měsíční uzavření továren 
v celé oblasti, aby se vzduch pročistil a smog nebyl všudy-
přítomný, a bylo tak možné prezentovat zemi na krásných 

prosluněných záběrech s modrou oblohou. Od té doby se 
ovzduší v celé Číně značně zlepšilo, nicméně lze očekávat, 
že Čína k podobnému opatření přistoupí i před začátkem 
zimních olympijských her v únoru 2022. Dá se tedy předpo-
kládat, že uzavření továren bude mít za následek další nárůst 
cen kvůli zhoršené dostupnosti zboží. Zákazníci budou tvrdě 
bojovat o zboží i o místa na lodích a obchodníci o to, aby zboží 
stihli vyplavit před odstávkou. 

Co bude následovat?

Brenntag ČR s. r. o. s nastalou situací bojuje stejně jako 
všichni globální hráči. Díky svému mezinárodnímu přesahu 

se však naši zákazníci mohou spolehnout, že pro ně děláme 
maximum při zajišťování zboží ze všech koutů světa, aby 
se tak mohli soustředit na výrobu a nemuseli řešit výpadky 
dodávek. 

Výhled do konce roku a pravděpodobně i pro polovinu 
příštího roku je takový, že bude mnohem důležitější dostup-
nost zboží než jeho cena. To je skutečný dopad koronavirové 
pandemie. 

Veškeré informace a  vlivy soustavně analyzujeme 
a v ucelené podobě zdarma prezentujeme našim zákazníkům 
formou webináře či osobní schůzky. Máte-li zájem o aktuál-
ní dění na asijských trzích, kontaktujte mě prosím na tomto 
e-mailu: petr.lochman@brenntag.cz.

�

Zdroj: www.theguardian.com

Evropa (hlavní přístavy)                                  Středozemí (hlavní přístavy)     USWC – Západní pobřeží USA

USEC – Východní pobřeží USA                     Jižní Amerika (Santos)                            Jihovýchodní Asie (Singapur)
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Vrámci mezinárodního agrosalonu Země živitelka pro-
běhla i letos soutěž o Zlatý klas. V této významné sou-

těži, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR pod 
záštitou ministra zemědělství, Penam získal ocenění za 
výrobek Ranní chlebík s vitaminem D.

Ranní chlebík s vitaminem D, patřící do úspěšné řady 
fitness výrobků FIT DEN, zvítězil v  kategorii Potravinář-
ství a zpracovatelský průmysl. Cílem soutěže je vždy vybrat 

Ranní chlebík oceněn Zlatým klasem
a vyzdvihnout špičkové výrobky a novinky z různých druhů 
odvětví.

Dodá vám energii a potřebnou vlákninu. Najdete v něm 
chia semínka, červenou quinou a  semínka dýně. Navíc tělu 
dodáte i potřebný vitamin D, který je nezbytný například pro 
normální fungování imunity a v pečivu ho běžně nenaleznete. 
To je ve zkratce oceněný výrobek Ranní chlebík s vitaminem D.

O  soutěži Zlatý klas

Nedílnou součástí oblíbeného agrosalonu Země živi-
telka pořádaného každoročně v  Českých Budějovicích je 
soutěž o  nejlepší vystavený exponát, která probíhá pod 
odbornou garancí Ministerstva zemědělství ČR. Soutěží 
se o udělení Zlatého klasu. Za dobu své existence se stalo 
zápolení o Zlatý klas prestižní záležitostí, kdy i sami výrobci 
oceněných produktů považují vítězství za velký přínos pro 
prezentaci svých výrobků. Velký obchodní význam pro oce-
něné výrobky je možnost používat diplom a  logo Zlatého 
klasu daného roku, a to už od okamžiku vyhlášení výsledků 
soutěže. Soutěžní exponáty jsou rozděleny podle svého zamě-
ření do skupin: rostlinná výroba, živočišná výroba, mechani-
zace a potravinářství a zpracovatelský průmysl.

PENAM, a. s.

�

inz_RCH_VCH_180x260_A01_FINAL.ai   1   17.09.2021   16:33
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LYCKEBY CULINAR a. s.: „Prodáváme bezpečné ingre-
dience pro potravinářství, nativní a  modifi kované škro-

by, funkční směsi, dextriny, maltodextriny, koření a  kořenicí 
směsi, bramborový protein, nástřiky a  bramborovou vlákni-
nu. Specializujeme se na maso, drůbež, mléko, emulze, po-
lévky, omáčky, pekárenství a kompletní bezlepkové směsi.“ Až 
se z těch chutí a vůní zamotá hlava. Tak to bylo moje první 
setkání s výrobou v Horažďovicích. Vlastně mé úplně první 
setkání s Culinarem bylo na akci Českého svazu zpracovatelů 
masa, kde jsem se seznámil s ředitelkou Culinaru Ing. Marií 
Vávrovou a od první chvíle jsem věděl, že s touto dámou musí 
být radost spolupracovat nejen jako zákazník, ale i jako do-
davatel. Slovo dalo slovo a  postupně jsme začali realizovat 
podlahy pro LYCKEBY CULINAR a. s. ruku v ruce s dyna-
mickým rozvojem této fi rmy v  České republice, za kterým 
stojí obchodní úspěch této společnosti. Vždyť každý potravi-
nář, kterému zmíním Culinar, ví, o čem je řeč.

LYCKEBY CULINAR a. s. začal investovat do nových pro-
vozů nejen, aby zajistil dodávky zvyšujícího se prodeje, ale aby 
provoz samotný splňoval požadavky moderní potravinářské 
výroby, a to jak z pohledu zákazníka, tak samozřejmě legisla-
tivy. Od samého počátku projektování stavby byl jasný pohled 
na design a bezpečnost výroby. A do této mozaiky požadavků 
výborně zapadal podlahový systém pro potravinářské provozy 
s obchodním názvem Remmers Crete. Začaly se ladit povrchy 
dle zatížení provozu s požadavkem na plochy s protiskluzem, 
na plochy s menším nárokem na protiskluz a také na plochy 
s trvale mokrým a teplotním zatížením. Protiskluzný povrch 

podlahy jde vždy tak trochu fyzikálně proti lehkému čištění. 
Podlahový systém Remmers Crete s protiskluzným reliéfem 
povrchu je vynikajícím kompromisem právě mezi kluzností 
a čistitelností, což provozovatel podlahy oceňuje. 

 Velmi důležitým bodem výběru podlah byla nejen odol-
nost podlahy v potravinářském provozu, ale i otázka estetiky. 
Byl zvolen odstín, který výborně zapadá do barev Culinaru. 
Vznikl tak nový komplex budov, který dostal od samého 
počátku název CULINARIUM.

Realizace podlahy 

Po provedení podkladních betonů, dle přesně daných 
požadavků na jejich vlastnosti, byly realizovány dva povrchy: 
Remmers Crete SL (dle DIN 51130 ve skupině protiskluzu 
R10) a v masné dílně s podlahou ve spádu Remmers Crete 
HF (dle DIN 51130 se skupině protiskluzu R12). Před vlastní 
aplikací podlahových systémů Remmers Crete byl z beto-
nové podlahy odstraněn cementový šlem otryskáním a pro-
vedeny kotvicí drážky po obvodě každého pracovního záběru 
a u všech prvků, které jsou v podlaze (armatury odvodnění, 
zárubně dveří apod.). Realizace podlahových systémů Rem-
mers Crete pak byla svěřena realizační fi rmě JK DISBET 
s. r. o., která provedla práci na vysoké profesionální úrovni do 
všech detailů. Majitel Jiří Kadlec realizuje podlahy pro potra-
vinářský průmysl déle než 25 let a tyto dlouholeté zkušenosti 
se pak pozitivně promítají do vynikající kvality provedené 

Chuť, která dává smysl, 
a to hezky od podlahy – 

podlahový systém Remmers Crete

Konkrétně nabízíme:

�  výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu  �  výkup zástavového skotu k výkrmu

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

S důvěrou se na nás obraťte!

Společnost má dlouholetou tradici v oboru a při své obchodní činnosti 

upřednostňuje spolehlivost a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat
Společnost má dlouholetou tradici v oboru a při své obchodní činnosti

FFFFiiiirrrrmmmmaaaa  KKKKaaaammmmiiiilllllllleeee sss.. rrr.. ooo..Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat

Kamille s. r. o., V pláni 11/25, 142 00 Praha 4, CZ

Kontakt: Ing. Pavel Heřmánek, tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104, kamille.sro@gmail.com

www.kamille-livestock.com
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podlahy a hlavně jejích detailů. Vždyť každé dobré řemeslo 
dělá dobrý smysl pro detail.

Podlahový systém Remmers Crete 

Podlahový systém Remmers Crete je na bázi tzv. poly-
uretanbetonu. Tedy pokud si představíme betonový potěr, 
tak systém je podobný, jen pojivem není cement, ale poly-
uretanová pryskyřice. Právě polyuretan dává podlaze 
širokou škálu vlastností, zejména vysokou odolnost. Pod-
lahový systém je paropropustný, proto jej lze aplikovat na 
vlhké neizolované plochy a na 7 dní starý beton. Přesto je 
vodotěsný, nepropustí molekulu vody. To je velmi důle-
žitá vlastnost právě pro použití v  potravinářských pro-
vozech. Polyuretan je velmi houževnatá a  pružná hmota, 

proto odolává vysoké mechanické zátěži. Pád nerezové kon-
covky na tuto podlahu není problém. Tento náraz dokáže 
utlumit a  odrazit, a  proto nedochází k  destrukci podlahy 
v okolí vpustí, dilatací apod. Podlahu lze pojíždět kovovým 
kolem.

Podlahové systémy Remmers Crete mají matný hladký 
anebo protiskluzný povrch, který zajišťuje protiskluz na 
mokré podlaze. Dle DIN 51130 jsou tyto podlahy zařazeny 
do protiskluzné skupiny R10 až R13 – pro potravinářskou 
výrobu ideální s ohledem na vynikající čistitelnost. 

Vysoká chemická odolnost umožňuje použití a bezpro-
blémovou funkci proti veškerému chemickému působení 
v potravinářských provozech, a to včetně čisticích a dezin-
fekčních detergentů.

Byla provedena zkouška na čistitelnost a dezinfi kova-
telnost povrchu podlahového systému Remmers Crete a ta 
prokázala, že podlahový systém není živnou půdou pro mikro-
organismy a  je snadno čistitelný. Povrch podlahy je nena-
sákavý. To je velmi důležité právě s ohledem na udržitelnost 
a recyklaci vody, která byla použita při výrobě a čištění zaří-
zení a podlahy. 

Přehled vlastností podlahového systému Remmers Crete 
SL:
–    Pevnost v  tahu povrchové vrstvy podkladového betonu 

min. 1,5 MPa
–    Nekluznost podlahové stěrky R10 (DIN 51130)
–    Teplotní odolnost -15 °C až +70 °C 

(tloušťka vrstvy 3–4 mm)
–    Nezapáchá, není přenos na potraviny, žádný vliv na jakost 
–    Pojezd kovovým kolem
–    Splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu 

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

–    Aplikace na 7 dní starý beton bez použití speciálních pene-
trací

–    Zkouška čistelnosti Listeria Monocytogenes 
–    Kvalita a výsledný efekt čištění jako při čištění součástí 

podlahy v nerezovém provedení
–    Podlaha není nasákavá 
–    Odolnost vůči rázovému zatížení a teplotním šokům
–    Probarvení v celé vrstvě

Přehled vlastností podlahového systému Remmers  Crete 
HF:
–    Pevnost v  tahu povrchové vrstvy podkladového betonu 

min. 1,5 MPa
–    Nekluznost podlahové stěrky R12 (DIN 51130)
–    Teplotní odolnost -40 °C až +130 °C (tloušťka vrstvy 

9 mm)
–    Nezapáchá, není přenos na potraviny, žádný vliv na jakost 
–    Pojezd kovovým kolem
–    Splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu 

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

–    Aplikace na 7 dní starý beton bez použití speciálních pene-
trací

–    Kvalita a výsledný efekt čištění jako při čištění součástí 
podlahy v nerezovém provedení

–    Zkouška čistelnosti Listeria Monocytogenes 

–    Podlaha není nasákavá 
–    Odolnost vůči rázovému zatížení a teplotním šokům
–    Probarvení v celé vrstvě
–    Detail dělá podlahu – dobré řemeslo 

Kvalita a funkční provedení detailů dělá právě vysokou 
kvalitu provedeného díla. Dlouholeté zkušenosti s aplikacemi 
v potravinářských provozech daly základ k vytvoření funk-
čních detailů, které jsou součástí know-how podlah Remmers 
Crete. Certifi kované aplikační fi rmy jsou školeny na aplikace 
a s velkou péčí se věnujeme právě realizaci detailů, jako je 
např. napojení podlahy na armaturu odvodnění, řešení dila-
tačních a smršťovacích spár na podlaze, funkční napojení 
podlahy a stěny přes vodotěsný fabion apod. Detaily máme 
zpracované i pro projekční kanceláře v .dwg a s projektanty 
tvoříme projekt, kdy jsme nápomocni právě nejen s detaily, 
ale i výběrem vhodných povrchů a systémů podlah do růz-
ných výrobních prostor potravinářských provozů. Jeden z pří-
kladů uvedeného detailu je napojení na armaturu odvodnění.

Závěrem bych chtěl ředitelce Ing. Marii Vávrové velmi 
poděkovat za precizní a  opravdu profesionální přístup. To se 
projevovalo od samého začátku, kdy si paní ředitelka vyžádala 
vzorky navrhovaného systému a  testovala si jejich odolnosti. 
A právě tento poctivý přístup pak vrcholil během vlastní reali-
zace, kdy vše klaplo bez problémů a byly splněny, ze strany inves-
tora, dohodnuté termíny. Stavební připravenost byla na 100 %.

Přeji společnosti Lyckeby Culinar hodně spokojených 
zákazníků a bezpečný život s podlahami Remmers Crete! 

Martin Mrštný, 
 Remmers s. r. o. 

�
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(+420) 267 997 111
www.novumglobal.euNovum Global, a.s.

dovozce japonské značky Anritsu na český trh

Již 30 let je nám Vaše spokojenost odměnou.
Vážíme si Vás

POTRAVINÁŘSKÉ RENTGENY 
detekují kontaminanty jakými jsou kov, plast, 
kosti, guma či sklo a tím zvyšují kvalitu kontroly 
ve výrobě a kontrolu hotových výrobků před expedicí

DETEKTORY KOVŮ
pokročilou technologií detekují železné

i neželezné kovy s vysokou citlivostí,
přesností, rychlostí a spolehlivostí

JAPONSKÁ 
KVALITA NA 

ČESKÉM 
TRHU

Anritsu – 
synonymum 

precizní detekce 
kontaminantů

Kontaminantem rozumíme cizí předmět, který se může 
v průběhu výroby do vašich potravin dostat, ale jeho 

přítomnost v produktu není žádoucí. Opověď na otázku, 
zda je produkt kontaminován, vám mohou poskytnout 
detektory kovu a rentgeny. 

Jaké kontaminanty potřebujete zachytit?
Mezi nejčastěji hledané kontaminanty patři kovy. 

Detektory kovů Anritsu vynikají vysokou citlivostí na železné 
i neželezné kovy, intuitivním ovládáním a snadnou údržbou. 
Jsou navrženy pro zvýšení efektivity, snížení provozních 
nákladů a ochranu pověsti vaší značky. 

Můžeme se setkat i s jinými druhy nežádoucích látek, 
jako např. sklo, kosti, plast, kamínky, zrnka písku nebo 
u  masných výrobků broky či jehly. S  detekcí těchto látek 
a zároveň i kovových předmětů vám mohou pomoci potravi-
nářské rentgeny od Anritsu.

Proč právě Anritsu?
Japonská společnost Anritsu se věnuje již přes 50 let 

vývoji systémů, které usnadňují a zefektivňují výrobní pro-
cesy. Mezi produkty značky nalezneme nejen detektory kovu 
či rentgeny, nýbrž i dynamické kontrolní a vážicí systémy. 
Své stroje dodává po celém světě i do náročných, vlhkých 
či prašných provozů s  přísnými hygienickými podmín-
kami. Přidanou hodnotou pak může být široká škála úprav 
a modifi kací zákazníkovi na míru dle jeho přání a potřeb. 
Rentgenové zařízení je sice velice citlivé na detekci tvrdých 
předmětů popsaných výše, organické materiály či předměty 
s hustotou podobnou potravině však rozpoznat nedokážou. 
Může se jednat například o vlasy, nehty, hmyz, lepenku či 
gumové rukavice.

Jaké jsou další přínosy rentgenů?
Řada rentgenů Anritsu XR75 je schopna detekovat 

i přes hliníkové a metalizované obaly, kdy je třeba počítat 

s  adekvátním snížením citlivosti s  ohledem na použitý 
přebal. Detektory kovů většinu podobných obalů kontro-
lovat nemohou v  důsledku interference kovového obalu. 
Software rentgenu dokáže také rozpoznat a  upozornit 
obsluhu na produkt s abnormálním tvarem. Rentgeny jsou 
zároveň schopny detekovat poškozený produkt nebo identi-
fi kovat chybějící části díky dokonalému zpracování obrazu, 
šitému na míru každému založenému produktu. Tuto 
funkci mohou ocenit zejména výrobci, jejichž produkty mají 
v jednom balení předem určené místo. Může se jednat o kra-
bici čokolád, plato vajec, jogurtové kelímky s oddělenými 
přísadami apod. 

Další užitečnou funkcí je virtuální kontrolní vážení, 
které lze použít k odhadu hmotnosti produktu, a to s přes-
ností 97–99 %. Své uplatnění nalezne v  místech, kde 
potřebujete hlídat váhový limit, ale například z prostoro-
vých důvodů již není možné do výrobní linky implemen-
tovat kontrolní váhu. Virtuální vážení lze použít a aplikovat 
v zónách produktu s více oddělenými složkami, kde může 
v  porovnání s  vážením celého balení poskytnout vyšší 
přesnost. Všechna rentgenová zařízení Anritsu obsahují 
propracovaný intuitivní software, který může výrazně 
usnadnit a  současně i  zpřehlednit zpětnou kontrolu 
kvality.

Jaké faktory je třeba při výběru zařízení uvážit?
U  metal detektorů i  rentgenů je pro maximalizaci 

produktivity důležitá přesnost, tedy schopnost zařízení 
detekovat s vysokou opakovatelností bez falešného vyřa-
zení produktu. Rentgeny, na rozdíl od detektoru kovů, se 
vyznačují větší stabilita, respektive menší citlivost na vlivy 
prostředí či vlastnosti kontrolovaného produktu (vlh-
kost, teplota, orientace výrobku, vibrace atp.). Snadná 
obsluha, rychlá montáž i  údržba jsou faktory, na kte-
rých si Anritsu zakládá a výsledkem je intuitivní ovládání 
pomocí dotykového displeje s obrazovými návody krok za 
krokem. V  porovnání s  detektory kovů, které mají pevně 
stanovenou velikost průchodu, umožňují rentgeny kori-
govat výkon záření tak, aby vyhovovalo více produktům 
rozdílných velikostí i  hustoty a  nabízejí všestranné po-
užití.

Pavel a Šimon Kovaříkovi, 
Novum Global a. s.

�
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Příjemné prostředí ve funkční a  dobře zařízené pro-
dejně přímo ovlivňuje výši tržeb. Proměňuje totiž 

návštěvníky na zákazníky. Rodinná společnost MASO-
-PROFIT s  třicetiletou tradicí nabízí kompletní návrh 
a vybavení řeznických prodejen. A jak taková spolupráce 
vypadá v praxi? 

„Pan Dolejší nás oslovil s tím, že by chtěl od nuly zařídit 
novou řeznickou prodejnu v Praze, ten úkol jsem dostal já,“ 
začíná vyprávění projektový manažer Pavel Tomandl, který 
je součástí nově vzniklého projektového oddělení. 

„Se společností MASO-PROFIT spolupracujeme dlou-
hodobě, jejich služby nám maximálně vyhovují,“ okomen-
toval to František Dolejší mladší. Pak následoval první krok 
– schůzka se zákazníkem. 

„Na úvodním setkání jsme si řekli, jaká je představa. 
Že půjde o bistro s teplým bufetem. Potom jsme se sešli ještě 
jednou, a  to přímo na místě, kde měl projekt vzniknout,“ 
pokračuje Tomandl. 

„Společně jsme si prostor prošli a  řekli si, co kam 
umístit. V této fázi se řešili také stavební úpravy, pro které 
jsme připravili podklady. U  jiných projektů stavbu řešíme, 
v  případě Dolejších jsme spolupracovali s  externí firmou. 
Prostor i zaměřujeme, a pro menší akce tak můžeme zařídit 
kompletní dokumentaci bez stavebního projektanta,“ říká 
Tomandl. 

Po zaměření objektu a nastínění představ přichází na 
řadu projektová část. Následuje vypracování komplexního 
návrhu včetně 3D vizualizace, výkresů pro vedení instalací 
a výběru obkladů. Pak začíná fyzická realizace. 

Práce na prodejně

Nejdřív se stavělo, pak se začalo obkládat a dělala se 
dlažba. Muselo proběhnout repasování stahovací rolety, pro-
tože se prodejna nachází v památkové zóně. „K tomu jsme 
dělali vizualizaci exteriéru i s návrhem výkladu a nabídkových 

Moderní prodejna na klíč: 
Řeznictví U Dolejších 

RVF
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ALE V NOVÉM
www.krahulik.cz

tabulí. Dělali jsme i osvětlení. To vše bylo součástí nabídky,“ 
říká Pavel Tomandl.

„Po dokončení stavby a  kontrole přípojných bodů se 
začalo s navážením vybavení do zázemí. Šlo například o kon-
vektomat, myčku nebo vakuovou baličku. Potom přišly na řadu 
samotné vitríny,“ vysvětluje Tomandl. Ty se musejí objednat 
a  čeká se na ně zpravidla 4 týdny. To je minimální doba 
od schválení návrhu do začátku realizace. Ta typicky trvá 
zhruba týden. 

I  když je projekt hotový, naše práce ještě nekončí. 
MASO-PROFIT nabízí servis všech zařízení, která pro-
dává. Součástí nabídky jsou také preventivní prohlídky, při 
kterých servisní tým přijede zkontrolovat a opravit instalo-
vané výrobky. Tím zákazníkům ušetří výdaje za budoucí větší 
opravy. 

Jak probíhá projektování a realizace maloobchodní pro-
dejny:
–    Zjistíme, co je pro vás ideální řešení. Ke každému zákaz-

níkovi přistupujeme individuálně a zohledňujeme všechny 
požadavky na prodej a uskladnění zboží. Projekt vždy kon-
zultujeme přímo na místě. 

–    Potom vytvoříme základní 2D návrh. Navrhneme optima-
lizaci procesů v zázemí prodeje i přípravy zboží na prodej. 
Po schválení připravíme detailní rozkres a 3D návrh. I ten 
s  vámi budeme konzultovat a  schvalovat. Připravíme 
podrobné plány včetně instalačních bodů, stavebních 
úprav a osvětlení.

–    Následně dodáme a nainstalujeme veškeré zařízení pro 
přípravu a  uskladnění sortimentu v  zázemí prodejny. 
Jedná se například o typové nebo na míru navržené chla-
dicí boxy, řezačky, pásové pily, vakuové baličky, sterilizá-
tory a další sortiment.

–    Dodáme také sestavy kaskád pro atraktivní prezentaci 
zboží v pultech, váhy, automatické nářezové stroje, kon-
vektomaty a další vybavení, drobné potřeby a spotřební 
materiál.

–    Zaškolíme vaše zaměstnance a  případně navrhneme 
i vyrobíme nabídkové tabule, reklamní poutače, cenovky 
do pultů a další POS materiály pro efektivní prezentaci 
prodejny zboží.

–    Provedeme záruční i  pozáruční servis veškeré dodané 
technologie našimi vlastními servisními techniky, kteří se 
školí přímo u výrobců jednotlivých zařízení. 

Služby společnosti MASO-PROFIT v kostce:

–    3D vizualizace
–    Návrh prodejních prostor a zázemí
–    Kompletní dodávka vybavení a instalace
–    Zaškolení zaměstnanců
–    Záruční i pozáruční servis
–    Návrh a výroba POS materiálů

Zrealizovali jsme desítky prodejen po celé České repub-
lice. Rádi se s vámi potkáme při práci na té vaší. Anebo vás 
přivítáme v  našem showroomu, kde se můžete inspirovat 
řadou funkčních řešení.

MASO-PROFIT s. r. o.
� VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR FOSS PŘÍSTROJŮ

MilkoScanTM MARS

Detekce příměsí 
(např. močoviny, 
formaldehydu…)

Cílené a necílené 
screeningy pro 
falšování

FTIR analyzátor 
mléka, smetany 

a syrovátky

www.milcomservis.cz
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: + 420 274 016 140
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 tel.: 461 612 405  e-mail: pfahnl@pfahnl.cz  

 www.pfahnl.cz  www.pfahnl-cz.cz

RUCHBROT
■  TYPICKÝ ŠVÝCARSKÝ CHLÉB Z MOUKY RUCHMEHL 
■  PRODLOUŽENÉ ZRÁNÍ TĚSTA 
■  VELKÉ PÓRY VE STŘÍDĚ, ŠŤAVNATÁ STŘÍDA

TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA

Pšeničná mouka Ruchmehl PFAHNL 
Použití mouky Ruchmehl, která je vyráběna speciálním výrobním postupem. Mouka Ruch-
mehl se vyznačuje vysokou vazností, a tím je velice vhodná na výrobu pšeničného kvasu  
a pšeničného omládku. Vyznačuje se vysokým obsahem mokrého lepku (33-36 %), vysokým 
stupněm vymletí  (popel 1,1-1,4 % a tedy Typ 1100-1400), přidáním jemné namletých obalo-
vých částí zrna. Tyto obalové vrstvy příznivě ovlivňují nutriční hodnotu a zlepšují trávení.  

To nevím, ale tato inspirace ze Švýcarska přišla. Chléb, na 
který zraje těsto minimálně jednu noc. Chléb se šťavna-

tou, skoro by se dalo říci mokrou střídou. Chléb s  hrubou, 
opravdu dobře vypečenou kůrkou. Chléb, kterému dlou-
hé zrání těsta propůjčí nezaměnitelnou vůni a chuť. Píšeme 
o  chlebu, který ve Švýcarsku patří do každodenního sorti-
mentu a je pojmenován RUCHBROT.

Typický švýcarský chléb z mouky RUCHMEHL

Na výrobu těsta pro tento typický švýcarský chléb použí-
váme pšeničnou mouku RUCHMEHL, která je vyráběna spe-
ciálním výrobním postupem. Pšeničná mouka RUCHMEHL 
se vyznačuje vysokou vazností, a  tím je velice vhodná na 
výrobu pšeničného kvasu a pšeničného omládku. Vyznačuje 
se vysokým obsahem mokrého lepku (33–36 %), vysokým 
stupněm vymletí (popel 1,1–1,4 %, a tedy Typ 1.100–1.400), 
přidáním jemně namletých obalových částí zrna. Tyto obalové 
vrstvy příznivě ovlivňují nutriční hodnotu a zlepšují trávení. 

Možná se ptáte, co znamená označení „RUCHMEHL“. 
Označení Ruchmehl pochází ze Švýcarska a neznamená nic 
víc než hrubý nebo velký. A tento typický znak vidíte na upe-
čeném chlebu RUCHBROT. Střída se vyznačuje nepravidel-
nými hrubými velkými póry. 

Prodloužené zrání těsta 

Chléb RUCHBROT se peče ve velkém rozpětí, ve velmi 
různých kvalitách v řemeslných pekárnách. Velmi volné těsto 
s vysokou vazností vody téměř vylučuje strojní zpracování. 
Každý chléb je nadělen a natvarován ručně.  Výsledný efekt je 
dále ovlivněn délkou zrání těsta. Již víte, těsto na tento chléb 
musí zrát minimálně jednu noc. Ale pro dosažení těch nej-
vyšších gurmánských zážitků necháváme zrát těsto také dvě, 
nebo dokonce tři noci. Tady úřaduje příroda a vytváří ty nej-
větší smyslové zážitky. 

Š ťavnatá střída  

Velmi zajímavá je také tmavší barva střídy chleba, 
kterou dává střídě právě Ruchmehl. Barva střídy neodpovídá 
barvě typického pšeničného chleba. V našem regionu jsou 
typické spíše chleby pšeničnožitné, které se vyznačují tmavší 
barvou. Proto je také pšeničný chléb RUCHBROT jak vizu-
álně, tak chuťově zajímavý i pro klasické spotřebitele našeho 
nejrozšířenějšího konzumního chleba ŠUMAVY. 

Velké póry ve střídce

Ptáte se na recept? Jen pšeničná mouka Ruchmehl, 
voda, droždí, sůl a pšeničný kvas z mouky RUCHMEHL. Pše-
ničný kvas z mouky RUCHMEHL zraje také jednu noc a je 
nutnou podmínkou pro dosažení velkých pórů a charakteris-
tické chuti pečeného chleba.  

Výrobu chleba RUCHBROT dělá zkušený nebo velmi 
dobře zaučený pekař. Podle místních podmínek se musí 
upravit pracovní postup. Dlouhý čas míchání pro dobré 
nabobtnání obalových vrstev, pro dobré vytvoření lepkové 
sítě v těstě, pro dosažení velkých pórů. Pozdní přidání soli, 
která stabilizuje vytvořenou lepkovou síť. Zrání velmi vol-
ných těst při pokojové teplotě a v chladicím boxu při teplotě 
3–5 °C. Ruční tvarování chleba. Pečení při vyšší teplotě pro 
vytvoření hrubší křupavé kůrky. Když se toto všechno zkuše-
nému pekaři podaří dodržet, obdržíte a ochutnáte upečený 
kousek švýcarských Alp. 

Každý mlýn si mele svoji vlastní mouku RUCHMEHL, 
mele si ji podle svých vlastních interních postupů. Buď z pše-
nice nebo také ze špaldy. Proto jsou také tyto chleby neporov-
natelné a zaručují vždy originalitu. 

Cena těchto chlebů odpovídá vynaloženému úsilí. Tyto 
chleby se prodávají za sto a více korun za kus. Ruční zpraco-
vání, dlouhé zrání těsta v chladicím boxu, speciální mouka, 
obrovská profesionalita pekaře, výsledný s ničím neporovna-
telný zážitek jsou základem pro to, aby se nám zákazník pro 
chléb RUCHBROT vracel.   

Těšte se na okamžik, až uslyšíte při krájení ten křupavý 
zvuk, kdy drobečky lítají po celé kuchyni. Přejeme dobrou 
chuť. 

Ing. Miroslav Lipavský,
PFAHNL Backmittel, spol. s r. o. 

�

Opravdu umí 
ve Švýcarsku nejlepší chléb? 



68 69
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

6
/

2
0

2
1
t e c h n i k a / t e c h n o l o g i en a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Váš stroj zase zlobil? 
™!

MobilTM 

www.mobil.mkmaziva.cz

Maier & Korduletsch Maziva k.s. |
| 

 |

Navštivte nás

na MSV 2021
pavilon P, stánek 095
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Oleje, 
které byste měli 

znát
Ing. VÁCLAV MIŠKOVSKÝ,
Distributor Lubes Engineer

Maier & Korduletsch Maziva 

Oolejích, které jsem vám chtěl představit, jsem již do 
tohoto periodika psal. A nejen o nich, ale i o  tom, co 

s oleji souvisí. Povyprávěl jsem vám o rozdílech mezi syn-
tetickými a  minerálními oleji a  zmínil jsem se i  o  někte-
rých veličinách, které jsou důležité pro výběr vhodného 
oleje pro vaše zařízení. Nebudu vás unavovat teorií a pus-
tím se do popisu dvou olejů, které jsou vyvinuty a vyráběny 
pro potravinářskou výrobu. Oba tyto oleje vyrábí společ-
nost ExxonMobil, jejímž jediným českým autorizovaným 
distributorem jsme my, Maier & Korduletsch Maziva, k. s. 

Prvním z nich je, dá se říci, univerzální olej Mobil SHC 
Cibus. Lépe řečeno jedná se o řadu olejů určených pro hydrau-
lická zařízení, kompresory, převody a ložiska. Oleje této řady 
se od sebe liší viskozitou, a proto z nich lze vybrat ten nejvhod-
nější pro různá zařízení. Oleje jsou rozděleny dle viskozitních 
tříd, jejich další důležité parametry jsou vedeny v následující 
tabulce:
Mobil 
SHC Cibus 32 46 68 150 220 320 460

Třída ISO 32 46 68 150 220 320 460
Viskozitní 
index 134 140 140 150 139 147 148
Hustota při
15,6 °C (kg/l) 0,843 0,846 0,851 0,843 0,843 0,854 0,856
Bod tuhnutí
(°C) -51 -50 -47 -21 -24 -42 -42

Bod vzplanutí 
(°C) 244 244 258 226 274 284 294

Oleje jsou určeny pro aplikace, při kterých může docházet 
k náhodnému styku oleje s potravinami, a proto jsou složeny 
ze základových olejů a  aditiv schválených pro potravinář-
skou výrobu, jsou registrovány jako produkty NSF třídy H1 
a jsou v souladu s požadavky normy FDA 21 CFR 178.3570 
a předpisy pro přípravu Košer a Halal. Maziva této řady jsou 
vyráběna v souladu s normou ISO 22000 a ISO 21469. Výji-
mečné mazací schopnosti zaručují nižší provozní teploty 
a zlepšují výkon zařízení, čímž dochází ke snížení spotřeby 
energie. Pomáhají prodlužovat životnost zařízení a poskytují 

dobrou ochranu proti opotřebení, vynikající oxidační stabilitu 
a ochranu proti korozi i ve velmi vlhkém prostředí. 

Oleje řady Mobil SHC Cibus jsou doporučovány pro 
použití v široké škále hydraulických systémů, kompresorů, 
převodů a  ložisek v oblasti zpracování potravin a nápojů, 
balení potravin a nápojů a ve farmaceutickém průmyslu. Tyto 
produkty jsou účinné v mnoha aplikacích, včetně těch, ve kte-
rých jsou vysoké náklady na údržbu spojené s výměnou kom-
ponentů, čištěním systémů a výměnami olejů, konkrétně:
�     Mobil SHC Cibus 32, 46 a 68 jsou vysoce výkonné oleje urče-

né pro použití v hydraulických zařízeních, kompresorech, 
vakuových vývěvách a lze je také použít jako oběhové oleje.

�     Mobil SHC Cibus 150, 220, 320 a 460 jsou určeny pro pře-
vodové, ložiskové a oběhové systémy.

Vhodná tribologická analýza použitého oleje, např. 
MSLA od společnosti ExxonMobil, kterou zajišťujeme, může 
pomoci sledovat koncentraci otěrových kovů a poskytnout 
informace o vhodných provozních opatřeních.

Druhou řadou olejů, které bych vám chtěl připomenout, 
jsou Mobil SHC Rarus. Jsou to mimořádně výkonná maziva 
pro vzduchové kompresory. Jsou obzvláště vhodné pro těžké 
provozy, kde jiné produkty nesplňují očekávání. Díky mimo-
řádným antioxidačním vlastnostem umožňují dosáhnout až 
trojnásobného intervalu výměny oleje v porovnání s jinými, 
byť syntetickými kompresorovými mazivy.

Základní parametry olejů jsou následující:
Mobil SHC Rarus 32 46 68
Viskozitní třída ISO 32 46 68
Viskozitní index minimální 123 122 129
Hustota při 15 °C (kg/l) 0,865 0,867 0,865
Bod tuhnutí maximální (°C) -42 -42 -39
Bod vzplanutí (ºC) 204 197 192

A ještě doporučené použití olejů:
�     Oleje řady Mobil SHC Rarus jsou přednostně určeny pro 

rotační šroubové a lamelové vzduchové kompresory. Jsou 
velmi účinné ve šroubových kompresorech s chlazením 
přímým vstřikem oleje, jakož i pro kompresory, které měly 
v   minulosti problém s degradací oleje, mazáním ventilů 
nebo vznikem úsad.

�     Kompresory pracující v náročných podmínkách, zvláště 
vhodné pro nepřetržitý provoz, při kterém jsou dosaho-
vány teploty na výstupu do 200 °C. 

�     Kompresorové systémy s přesným ozubením a ložisky.

Jen jedno upozornění na závěr – oleje nejsou vhodné pro 
systémy na stlačování vzduchu určeného k dýchání. �
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ti, který zde vyrábějí nejméně 
od roku 1115. V  historických 
dokumentech ale zjistíte, že 
sýr byl znám dokonce již roku 
116 našeho letopočtu.

V  této kapitole našeho 
putování navštívíme ukáz-
kovou sýrárnu v obci Pringy-
-Gruyères, která nese pří-
značný název La Maison Du 
Gruyère neboli „Dům sýra 

Gruyère“. Ve Francii a také ve frankofonní části Švýcarska 
je totiž příznačné, že je-li něco slavného a významného, tak 
se tomu jednoduše postaví muzeum, nebo spíše „Maison“, 
tedy dům. V tomto případě se rozhodl v roce 1997 svaz Inter-
profession du Gruyère, že takovýto dům zřídí pro místní 
specialitu, kterou je tvrdý horský sýr Gruyère. Členy zmíně-
ného sdružení jsou místní sedláci produkující mléko a také 
sýraři a afi néři starající se o výrobu sýra a jeho zrání. Myš-
lenka zřízení informačního centra s ukázkovou sýrárnou má 
nesmírný edukační a marketingový význam, který posiluje 
povědomí veřejnosti o tomto jedinečném švýcarském sýru 
a šíří i  jeho další věhlas ve světě. V La Maison Du Gruyère 
mě překvapila už samotná skutečnost, že návštěvníci obdrží 
audio-sluchátko se zvukovým záznamem, který je provází 
po muzeu a sýrárně a veškeré informace jsou poskytovány 
už ve třinácti jazycích včetně českého, ale v písemné podobě 
mají připraveny informace ještě v dalších sedmi jazycích. 
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že zvolený způsob pre-
zentace návštěvníky baví, protože nejde o pouhý poslech, ale 
spíše o interaktivní formu prohlídky.

Le Gruyere –
slavný sýr 

ze západního 
Švýcarska
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Českomoravský svaz mlékárenský 

Vzápadošvýcarských kantonech Fribourg, Vaud, Bern, ale 
také Neuchâtel, Jura, Schwyz a Luzern má svoji domovinu 

významný sýr nesoucí doslova „šlechtické“ jméno Le Gruy-
ère. Proč šlechtické? Sýr 
byl totiž pojmenován po-
dle stejnojmenné vesnice 
v  podhůří Fribourgu, nad 
kterou se tyčí majestátný 
středověký hrad Château 
de Gruyères. Legenda pra-
ví, že Gruèrius, legendární 
zakladatel vesnice Gruy-
ères, chytil jeřába (ve fran-
couzštině grue) a vybral si 
ho jako symbol na svůj erb. 
Hrad je obestřen bohatou 
historií, nicméně ještě del-
ší tu má sýr z  této oblas-

’
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Contrôlée – AOC), resp. (Appel-
lation d’Origine Protégée – 
AOP). Předcházely tomu dis-
kuse v Madridu (1891), Paříži 
(1926) a  poté v  Římě (1939), 
které vedly k  podpisu první 
smlouvy o  ochraně názvů 
a  původu zboží. Sýru Gruyère 
se však dostalo mezinárod-
ního kontrolovaného označení 

původu (AOC) teprve v  roce 2001 a  chráněné označení 
původu AOP pro celou Evropu získalo v roce 2011. V sou-
časné době se ve Švýcarsku produkuje přibližně třicet tisíc 
tun tohoto chráněného sýra ročně, dnes tedy dokonce již 
více, než je objem výroby ještě slavnějšího švýcarského sýra 
Emmental.

Z celkového vyráběného ročního množství 870 000 ks
bochníků dnes připadá 58 % na výrobu v  kantonu Frie-
bourg, 28 % na kanton Vaud a zbylých 19 % se produkuje 
v  dalších vymezených oblastech Švýcarska. Mléko pro 
tuto výrobu v ročním objemu 345 milionů litrů dodává na 
2 200 sedláků a sýr se produkuje v celkem 170 venkovských 
sýrárnách. Druh Alpage, na který je použito mléko výlučně 
z horských pastvin Alp a pohoří Jura v letních měsících, pak 
vyrábí 53 alpských salašnických sýráren.

Jaké jsou charakteristické znaky sýra?

Jedná se o tvrdý sýr vyrobený výlučně ze syrového, tedy 
nepasterizovaného kravského mléka. Sýr se vyrábí ve tvaru 
bochníku s průměrem 40–65 cm a výškou 9–13 cm, ale vět-
šina bochníků má průměr 55 cm a výšku 11 cm. Takový sýr 
váží okolo 35 kg. Obsah tuku v sušině se pohybuje od 49 do 
53 %, podle sezony, a tím pádem tučnosti mléka, sušina je 
přibližně 62 % a obsah soli asi 1 %. 

Po rozkrojení je patrná sýrová hmota barvy slonové 
kosti, ale v letních měsících v návaznosti na zelené krmení 
může být sýr až slámově žlutý. V těstě jsou rozmístěna ojedi-
něle drobná očka maximálně velikosti hrášku, přípustné jsou 
i drobné trhlinky, které v tomto případě potvrzují správnou 
texturu sýra. 

Kůra sýra je tvrdá, rezavě až tmavě hnědě zabarvená, 
s mírně vlhkým mazem po celém povrchu. Tento přítomný 
maz se stahuje do malých „hromádek“, takže to vypadá, jako 
by byl povrch sýra poset malými granulemi. 

Už na schodišti k první expozici uslyšíte ze sluchátek 
typické zvuky z místní krajiny: cinkající zvonce a bučení krav, 
bublající horský potok, vítr šumící ve větvích stromů, a tak 
rázem nasajete atmosféru zdejších podhorských pastvin. 
K tomu si můžete přivonět k válcům skrývajícím vůně travin 
a bylin, které dotvářejí tuto místní atmosféru, a vtom se už 
při souběžném čtení informačních panelů a sledování vlastní 
výroby ponořujete pomalu do tajů nejdříve historie a poté 
současnosti výroby sýra.

Nejcennější historické prameny dokumentující tradici 
počáteční výroby sýra sahají do 12. století a zmiňují řeme-
slnou zručnost obyvatel oblasti Gruyèru, kteří zpracová-
vali mléko od svých krav na polotučný tvrdý horský sýr. Už 
v tomto období se sýr také prodával do dalších oblastí Švý-
carska, například do měst kolem Ženevského jezera Vevey 
a Genf, ale sýry často putovaly až na sever Itálie. Rukodělná 
tradice výroby sýra se s postupujícím časem předávala z gene-
race na generaci.

Důležitý milník v historii sýra nastal v 17. století, pro-
tože toto období bylo spojeno s veřejnou certifi kací jeho názvu 
a skutečným rozmachem vývozu sýra, který se dále dostal 
do francouzského Lyonu a také na královský dvůr v Paříži, 
a od počátku 19. století dokonce až do anglických a nizozem-
ských kolonií v Indii. Během této doby byla učiněna první 
opatření na ochranu původu sýra pomocí speciálních razítek 
a  symbolů značení. Slovo Gruyère označující původ sýra 
bylo v roce 1762 zařazeno do ofi ciálního slovníku Académie 
française.

V 18.–19. století došlo k expanzi výroby sýra z původní 
výrobní oblasti v kantonu Fribourg postupně do dalších švý-
carských kantonů Vaud, Neuchâtel a částečně i do pohoří 
Jura zasahujícího až do Francie. A právě v této době se ode-
hrál skutečný boj o uznání původu sýra.

K tomu však došlo teprve ve 21. století, kdy sýr získal 
řízené a chráněné označení původu (Appellation d’Origine 

Doba zrání se pohybuje nejméně od 5 měsíců, ale sýry 
mohou dozrávat dokonce až 16 měsíců.

Tento sýr má bohatou škálu chutí od ovocné po oříš-
kovou a je v chuti i trochu podobný Ementálu, nicméně je 
méně sladký. Chuť je ale proti svému švýcarskému brat-
rovi plnější a výraznější, což je dáno mazovou mikrofl órou, 
pod kterou sýr dozrává. Na etiketě sýra je charakteristické 
a zákonem předepsané radiální značení, na kterém se opa-
kuje „SWITZERLAND – GRUYÈRE – SWITZERLAND – 
GREYERZER“.

Jak se sýr vyrábí

Pro výrobu se používá čerstvě nadojené syrové 
kravské mléko výlučně z vymezené geografi cké oblasti. To 
se napouští do měděných sýrařských kotlů nebo dnes již 
spíše výrobníků sýřeniny, ve kterých se zpracovává obdobně 
jako sýr Ementál, v  tomto případě však ale bez přídavku 
propionových kultur. Pro výrobu jednoho bochníku při-
bližně 35 kg vážícího sýra je zapotřebí přibližně 400 litrů 
mléka. 

K sýření se používá výlučně přírodní telecí syřidlo a sýrař 
přidává ještě menší množství vyčeřené syrovátky z předcho-
zího dne. Sraženina se na kotli zpracovává podobně jako 
u sýru Ementál na drobné zrno, které se dohřívá na 53 °C 
a dalších asi deset minut vytužuje dlouhým domícháváním 
až do teploty 56–57,5 °C. Následuje formování bochníků 
a  jejich pravidelné otáčení a  lisování do druhého dne, při 
kterém musí být dosažen nejvyšší tlak představující 8–10 kg 
na jeden kilogram sýra. Při tomto procesu dojde k úplné pře-
měně mléčného cukru na kyselinu mléčnou a je dosaženo pH 
sýra okolo 5,2.

Poté se sýry solí, dnes většinou v solných lázních, po 
dobu jednoho až dvou dnů a následně jsou uloženy ke zrání 

do chladného zracího sklepa s teplotou 10–15 °C a vysokou 
vzdušnou vlhkosti 85 až 90 %. V těchto podmínkách se na 
povrchu sýrů začíná účinně rozvíjet charakteristická mazová 
mikroflóra podílející se na vytváření typického buketu. 
Obvyklá dobá zrání je 6–9 měsíců. Někteří výrobci sýra Gruy-
ère zrají své sýry při teplotách dokonce až 18 °C, v  tomto 
případě ale mohou mít sýry o něco výraznější ementálské 
znaky – větší očka a mírnou nasládlost. Toto však není zcela 
typické a vyskytuje se spíše zřídka. Pokud zase naopak sýry 
zrají výrazně delší dobu (typ Surchoix nebo někdy ozna-
čovaný také jako Rèserve), například jeden až téměř dva 
roky, získává jejich chuť mírně ovocný nádech a struktura 
nabývá na drolivosti. Ani toto však nejsou zcela typické Gruy-
èry a  tyto sýry se používají spíše pro přípravu klasických
fondue.
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Něco málo ke gastronomii

Sýr Le Gruyère patří nejen ve svém rodném Švýcarsku 
mezi zvláště oblíbené sýry a zejména je používán pro přípravu 
tradičních sýrových fondue, kde se obvykle míchá právě sýr 
Le Gruyère s dalším velmi pikantním a aromatickým sýrem 
z oblasti kantonu Friebourg, a  to sýrem Vacherin fribour-
geois. Někdo přidává třeba i Ementál či sýr Appenzeller, ale 
kombinace výše uvedených dvou v klasických fondue postačí. 
O původu tohoto tradičního sýrařského pokrmu se vypráví, 
že ho „vynalezli“ mniši, kteří v době půstu nesměli požívat 
pevné pokrmy, tedy ani sýr, avšak v roztavené, tedy tak trochu 
tekuté formě ho ale požívat směli, aniž by tím porušili zákaz. 
Jak úsměvné!

A  protože se sýr Le Gruyère poměrně dobře taví, je 
vhodné jej používat i v jiné teplé kuchyni, na přípravu roz-
ličných sýrových souffl és či na gratinování různých pokrmů.

Zvolíte-li si ale sýr jako takový, je dobré ochutnat různé 
stupně zralosti, šestiměsíční, osmiměsíční či desetiměsíční, 
a tak se přesvědčit, jak se s postupujícím zráním chuť sýra 
rozvíjí. Ostatně navštívíte-li ve Švýcarsku právě zmíněný 
„Dům Gruyèru“, dostanete ke vstupence na prohlídku také 

degustační balíček s ochutnávkou všech těchto obvyklých trž-
ních druhů. 

A co popíjet při konzumaci sýra Le Gruyère? Asi bych 
doporučil svěží bílé víno, a  jak zní má další obvyklá rada, 
vždy je dobré snoubit sýry s víny ze stejné geografi cké oblasti. 
V tomto případě bych tedy sáhnul po švýcarském bílém vínu 
Fendant nebo Müller Thurgau, ale stejně vás uspokojí třeba 
bílé burgundské, sylvánské zelené či dnes tolik módní Char-
donnay. Máte-li chuť ale spíše na červené, pak bych z těch 
švýcarských doporučil odrůdu Dôle z Vallisu nebo z jiných 
červených vín například Merlot či Cabernet Sauvignon.

A co říci na závěr?

Pokud sýr Le Gruyère dosud neznáte a prvně ho ochut-
náte, určitě si ho zamilujete. A pokud se při průjezdu Švýcar-
skem zastavíte v oblasti Friebourgu a navštívíte La Maison 
Du Gruyère, ponoříte se do historie i  současnosti výroby 
tohoto skvělého sýra. Vřele doporučuji!

Do „Domu Gruyèru“ podle informací z tisku zavítalo do 
roku 2019 již 670 tisíc návštěvníků z celého světa. V tomto 
roce tu uspořádali také ojedinělou výstavu „Le Gruyère AOP, 
voyage au cœur des sens“ (Sýr Le Gruyère – cesta do nitra 
smyslů), na kterou přijelo dalších 180 tisíc návštěvníků. 

Mléko pro tuto ukázkovou sýrárnu dodává podle sezony 
30 až 35 sedláků a denně zde vyrobí 48 bochníků sýra. Celý 
výrobní proces můžete přitom sledovat na živo, jak se říká 
„on-line“ a  následně nahlédnout do zracích sklepů, kde 
v jeden okamžik dozrává na sedm tisíc bochníků sýra. Celkem 
se o chod této ukázkové sýrárny stará třicet tři zaměstnanců. 
A úplně na konec vaší prohlídky můžete skončit v překrásné 
„sýrové“ prodejně a zakoupit kromě zdejších sýrů třeba i jiné 
regionální speciality  a sýrařské suvenýry, nebo si jen tak sed-
nout do překrásné restaurace a zde nechat hýčkat všechny 
vaše smysly třeba vůní a konzumací pravých sýrových fondue 
či sýrových slaných koláčů „quiche“, anebo jen prkénkem 
s friebourgskými sýry a sklenkou bílého či červeného vína. 
Takový je prostě Gruyère.  �

ČESKÁ CHUŤOVKA
2021

Mediální partneři soutěže 
o dobrý tuzemský potravinářský výrobek

Slavnostní vyhlášení oceněných výrobků – 
2. 11. 2021 V SENÁTU

 Ihned k dodání 
 Top ceny

PŘEPRAVKY  
PRO MASNÝ  
PRŮMYSL

 Jednoduchá manipulace 
 Vysoká stabilita 
 Nosnost 250 kg

PODVOZEK 
PRO PŘEPRAVKY

MADE IN 

 TBA
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Až na konci světa
LADISLAV STEINHAUSER

Kde je vlastně konec světa? Myslím, že je závislý od úrovně 
našeho poznání. Suchozemci ho viděli na březích moře, 

zcestovalí  Evropané na nejzápadnějším cípu Pyrenejského 
poloostrova a pár odvážných námořníků ho hledalo, kam až 
dopluli. Dnes už víme, že na Zemi konec světa není, a vědci 
tvrdí, že není ani ve vesmíru. Divná představa, že něco nemá 
konec. Objevitelé světa tak mají práce stejně tolik – nekoneč-
ně. Památník objevitelů světa se tyčí v Lisabonu nad zátokou 
Tajo. Byl postaven v roce 1940 u příležitosti výstavy Portu-
galský svět, byl poté rozebrán a postaven jako replika o dva-
cet let později u příležitosti pětistého výročí smrti Jindřicha 
Mořeplavce, muže, který dal impulz k portugalským objevům 
a vystoupení malé země ze stínu španělských králů mezi glo-
bální velmoci. Desetimilionové Portugalsko a velmoc? Roz-
hodně jí bylo, vždyť dnes portugalštinu jako mateřský jazyk 
používá více než čtvrt miliardy lidí. Jen Brazilců je přes dvě 
stě milionů a jejich země je málem stokrát větší než Portugal-

sko. Počátkem patnáctého století bylo malé portugalské krá-
lovství vládcem moří a jejich soutěžení s Kastilií o nová území 
bylo natolik horké, že musel zasáhnout sám papež. Narýso-
val poledník a  bulou Inter Caetera přikázal, aby se katolíci 
smlouvou z  Tordesillas o  svět podělili. Amerika, která byla 
na západ od linie, bude španělskou državou, východ domé-
nou portugalskou. Linie ale proťala dnešní Brazílii, a tak do-
stala země do vínku portugalštinu. Ve jménu papeže a krále! 
Proto je na památníku královský meč vsazený do obrovské-
ho kříže. Papežská bula Portugalcům přiřkla i výsadu plavby 
kolem mysu Dobré naděje do Indie a dál do Tichomoří, na 
území Indie, Cejlonu, Madagaskaru, ale i malé Molucké ost-
rovy vonící pokladem hřebíčku či „jen“ opěrné body v Macau 
nebo Nagasaki. Papežové šíření katolické víry vítali, dobyva-
telům žehnali a žádali za to zlato. Budovali přece materiální 
základy světové církve, a zdaleka nejenom Baziliku svatého 
Petra ve Vatikánu. Velká církev potřebuje velké peníze. Na 
památníku objevitelů najdete 33 osobností, na přídi lodě sto-
jí Jindřich Mořeplavec, za ním Bartolomeu Dias, který obe-
plul Mys Dobré naděje, Vasco da Gama, první Evropan, který 
připlul do Indie po moři, Fernão de Magalhães, jehož fl oti-
la ve službách španělského krále, ale bohužel už ne on sám, 
obeplula svět a s nimi stojí šiřitel víry, apoštol Dálného vý-
chodu svatý František Xaverský. O všech jsme se přece učili 
ve škole, vzpomínáte? Za památníkem se přes úžinu zálivu 
Tajo klene obrovský most, symbol Portugalska, země, která 
má jednu z nejlepších silničních sítí na světě a k ní mosty jis-
tě patří. Když král Ludvík I. Portugalský otevřel v roce 1886 
most přes Douro, diktátor Antonio Salazar ho chtěl zastínit 
a v srpnu 1966 přestřihl pásku kilometrovému mostu přímo 
za Památníkem objevitelů. Inspirace a znalosti načerpali in-
ženýři v San Francisku, a tak je most konstrukčně i barvou 
podobný Golden Gate. Nesl jméno diktátora, který panoval 
v zemi od roku 1933, ale v roce 1974 dostal jméno podle data 
svrhnutí režimu tzv. karafi átovou revolucí 25. dubna. A po-
kud chcete vidět most dnešních stavitelů, stačí se projet po 

Most Luise I. v Portu 
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obchvatu Lisabonu. Technické řešení stavby komplikoval je-
den z největších mokřadů Evropy, chráněná oblast Reserva 
Natural do Estuário do Tejo e Mar da Palha. Nezbylo jiné ře-
šení než most. Jeho úctyhodná délka 17,2 kilometru ho koru-
novala nejdelším mostem Evropy. Most byl postavený za tři 
roky, aby sloužil návštěvníkům výstavy Expo 98. Dostal jmé-
no Vasco da Gama a byl otevřený k pětistému výročí objevení 
jižní cesty do Indie. Před staviteli stál ještě jeden úkol: Most 
musí vydržet zemětřesení 4,5x silnější, než které zničilo Lisa-
bon v roce 1755. Také oříšek! Když už jsme u portugalských 
mostů, doporučuji zavěšenou lávku nad údolím řeky Paiva. 
Půlkilometrová „houpačka“ pro pěší je nejdelší na světě (ale 
už brzy nebude, v Horní Moravě se staví delší), a aby byl zá-
žitek přechodu dokonalý, je podlahou vidět do 175 m hlubo-
kého kaňonu. Je postavena nedaleko městečka Arouca jako 
součást parku a z údolí Doura, jehož návštěvu nejlépe lodí si 
jistě nenecháte ujít, je to odsud už jen kousíček. 

Teď se ale ještě projdeme po Lisabonu. Na něj je v pod-
večer úžasný výhled z parku Jardim de São Pedro de Alcân-
tara. Odsud je vše jako na dlani: centrum Baixa, nad ním 
hrad Castelo de São Jorge a vpravo námořní ruch v zátoce 
řeky Tajo. Dá se tam vyběhnout po schodech anebo se 
nechat do poloviny cesty vyzdvihnout Eiffelovým výtahem. 
Je to sice Elevator da Santa Justa, ale Portugalci na jméno 
slavného konstruktéra slyší v Lisabonu i Portu. Nejvyuží-
vanější možností je nechat se vyvést lanovkou, která jezdí 
podobně jako na Petřín. Jen se jezdí do prudšího kopce 
a  tramvajové vozy jsou typově stejně staré jako ty, které 
jezdí i po středu Lisabonu a dávají městu osobitý ráz. Využí-
vají se nejen jako běžná doprava, ale i  vyhlídková jízda. 
Svézt se tramvají a poslat domů pohlednici dřevěného vozu 

kodrcajícího se úzkými uličkami patří k turistickým povin-
nostem. Pravda, pokud ale chcete poznat město efektivněji 
(měřeno časem), stačí udělat Hop-On a pak Hop-Off z auto-
busů, které krouží městem, napíchnout se na informační 
systém a otáčet hlavu tam, kam řekne hlas do sluchátek. 
Otevřená střecha, mořský vlahý vzduch ve vlasech. Jen ten 
mráček! Za pár minut nepršelo, lilo. Byli jsme tenkrát v Por-
tugalsku na motorkách a smáli se, že nejvíce jsme zmokli 
v lisabonském autobusu. Když konečně zastavil, po špičkách 
jsme jako baletní exmistři přeběhli do muzea piva Musea da 
Cerveja na rohu Praça Do Comercio. Kamarádi o mě tvrdí, 
že jsem pivní barbar, přesto si troufnu návštěvu doporučit 
už jen pro prostředí, pivní kulturu a dobré jídlo. Jestli ale 
máte chuť na opravdovou mňamku, navíc za pár eur, tak 
popojděte pár set metrů k bývalé tržnici Time Out Market 
na Avenida 24. de Julho. To něco zažijete! Hala je plná 
restaurací a barů, které se předhání v nápaditosti. Nevybrat 
si není možné, ale pokud chcete větší klid, o patro výš jsou 
restaurace, které jsou přímo k tomu stvořené. Neptejte se 
obsluhy na tip, dejte si tresku! Dědeček kdysi v různém spo-
jení říkával: „Suchá jako treska.“ Znal tresku jen sušenou, 
jiná se před vynálezem chlazení a mražení suchozemcům na 
stůl nedostala. Jenže v Portugalsku je treska národní rybou 
(stejně jako v Anglii) a zaručeně čerstvou vám ji připraví 
v tolika variacích, že jen budete koulet očima a nadšeně mezi 
polykáním vzdychat. 

Seděli jsme v maličké restauraci pod mostem a pocu-
cávali co jiného než portské. Chtěl jsem kamarády naladit 
a  vzal jsem je sem, aby nasáli večerní pohled na nábřeží 
Cais da Ribeira a osvětlenou konstrukci mostu Ludvíka I. 
klenoucí se nad temnou klidnou řekou. Když most v roce 
1886 král slavnostně otevíral, byl most s rozpětím oblouku 
172 metry největším na světě. Němec Théophile Seyrig, žák 
Gustava Eiffela, byl pyšný, ve vypsané soutěži se postavil 
svému slavnému učiteli jako konkurent a  vyhrál. Slavná 
Eiffelova příhradová konstrukce mostu měla už na prk-
nech konstruktérů dvě patra, ale to spodní železniční při 
otevření chybělo. Lidé prý proto začali mostu říkat Most 
Luise I. bez uctivého titulu Dom. Nic nepomohlo, že patro 
bylo za rok dokončeno. Na druhé straně, kam musí turisté 
povinně zavítat, a to do bývalých skladů, dnes historických 
a návštěvních prostor nejvyhlášenějších vinařských obchod-
níků s portským vínem, to začalo vřít. Hluk davu se blížil, 
a když proud lidí vstoupil na most, v údolí to dunělo, jako 
když armáda dobyvatelů obsazuje město. Co se děje, zeptal 
jsem se číšníka. Jsme mistry! Porazili jsme Ližboa, zašišlal 
a smál se. Náměstí Praca da Liberdade hřmělo, Porto šílelo. 
Když se hraje fotbal mezi Lisabonem a Portem, vždycky je 

to pořádná mela. Mezi městy panuje i rivalita. Jedno město 
dalo jméno celé zemi a to druhé se korunovalo jako hlavní. 
Když Římané obsadili osadu v ústí řeky Douro, nazvali ji 
Portus Cale, dnešní Porto. Vizigóti ve středověku název 
území mezi řekami Douro a  Minho jen lehce upravili na 
Portucale. 

Cesta po pobřeží na sever je nádherná. Spousta výhledů 
na moře, často ze skalních teras, malé vesnice krčící se pod 
útesy či na hranách. Kousek jsme se kochali a pak nabrali 
směr přes národní park Parque Natural da Serra da Estrela. 
Nejeli za horskou turistikou, ale projet se po skvělých silni-
cích nádhernou krajinou vysočiny. Portugalci se pyšní, že 
zde mají svůj jediný lyžařský areál u  nejvyšší hory Portu-
galska, téměř dvoutisícovky Torre. Zatáčky mezi borovicemi 
a  blahovičníky, jedna libovější než druhá. Pro motorkáře 
cesta za odměnu. Kdo ale nemá rád kolotoč, ten rozhodně 
na sedadle trpí. 

Portugalské dubové háje čas od času vypadají, jako by 
je přepadla banda bobrů. Ohlodané, vysvlečené do naha, 
větve rozhozené doširoka pokroucené bolestí. Stálezelené 
korkové duby si po generace vytvořily silnou ochranu. Ani 
ne proti mrazu, ale především proti požárům. Jenže kabát 
se začal líbit lidem a ti ho z borky – korku vysvlékli. Co deset 
let vyrazí muži v  létě se speciálními dláty a pláty podobné 
korytům sloupnou. Je to kumšt, musí se jet po lýku, ale nepo-
škodit je, loupe se v období sucha, aby obnažený strom mini-
málně „plakal“ a rychle jeho povrch zaschnul. Suché období 
na loupání je nutné, aby se do obnaženého kmene nepustila 
hniloba. Je obdivuhodné, že korkové duby tento drastický 
zásah přežijí, i  jiné stromy jsou schopny rány zacelit, ale 
v tomto rozsahu asi žádný jiný. Hromady korkových plátů 

uvidíte u každé plantáže. Dosušují se, ještě začerstva se zatě-
žují, rovnají a pak třídí. Vrtání korkových zátek je umění, 
dělá se ručně, aby se co nejlépe využila různá síla i struk-
tura borky. Nejdražší jsou dlouhé zátky pro drahá šumivá 
vína. Na značková vína ze Champagne roste korek i třicet let, 
musí být hustý, stejnorodý a pružný. Co se zbytkem korko-
vých plátů? Nadrtit, smíchat s lepidlem, slisovat a hned jsou 
tuny zátek pro supermarketová vína, dokonce i na ty v akci! 
A víte, na co se tento korek používal dříve? Na izolaci domů, 
pak lednic a mrazíren. Portugalsko je korkovou velmocí, 
vyexpeduje ročně celou polovinu světové produkce a ta je 
úctyhodných tři sta třicet tisíc tun. Miliony zátek nejrůznější 
kvality. Tak si lahvinku otevřeme, co vy na to? Víno je v Por-
tugalsku výborné a víno po vstupu do EU změnilo celé zdejší 
zemědělství, přesněji to byl evropský obchod a  evropské 
dotace, následná specializace na vinařství a na vše s ním 
spojené. Pro zemi na špičce Evropy jistě správná cesta, víno 
má proti řadě potravin obrovskou výhodu, že může pocházet 
i z konce světa a doba, než se dostane k zákazníkovi, mu 
neublíží.

Ponta da Piedade je perla pobřeží, kterou si nenechá 
ujít žádný turista. S pohledem na rozervané skály se jistě 
setkal každý. V  katalogu cestovní kanceláře, na letácích 
lákajících k  výletu z  rezortu jen kousek za humny a  na 
pohlednicích tohoto místa, které patří mezi nejčastěji roze-
sílané po celém světě. Je príma sem přijet mimo sezonu. Par-
koviště i točna pro autobusy, které obvykle chrlí jednu dávku 
turistů za druhou, zely prázdnotou, schody, které v létě při-
pomínají cestu z mraveniště ke sladkému lizu, byly v polo-
vině dubna prázdné. Na vyhlídkových plošinách se sem 
tam objevilo pár jedinců. Foukal vítr a oceán stříkal solidně 

Portugalská delikatesa – treska na rajčatech

Nádherné údolí Douro s terasovitými vinicemi

Výhled na Lisabon z parku Jardim de São Pedro de Alcântara

Vyhlášené sklady s portským vínem
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vysoko, rozprašoval molekuly slané vody, které voněly 
dálkou a osvěžovaly nejen vzduch, ale i duši. Seděli jsme 
tiše na skalách a nechali se se zavřenýma očima ofukovat. 
Sejít až dolů nebo se dokonce projet loďkou v labyrintu skal 
a  jeskyní bylo tentokrát zcela nereálné. Oceán je pokaždé 
jiný, stejně jako lidé má své dny plné úsměvů, nabručenosti 
i vzteku.

Cesta z Vila do Bispo do Sagres je nudnou čárou po 
rovné skalnaté placce. Má však jednu zajímavost – na obou 
stranách se objevuje moře a postupně je blíž a blíž. Divme 
se, že než zeměměřiči všechno pečlivě doměřili, lidé začali 
místu říkat Konec světa. Mýlili se, nejzápadnější mys Evropy 
je mnohem nenápadnější a kus severněji poblíž Lisabonu, je 
jím skála Cabo da Roca. Víte, jak Portugalci o svém konci 
světa říkají? „Onde a terra acaba e o mar começa“ – Kde 
země končí a moře začíná. I Španělé mají svůj konec světa – 
Finisterre na severu Pyrenejského poloostrova a je vyhledá-
vaným místem poutníků do Santiaga de Compostela. Řada 
z nich se nemůže v cíli u katedrály ze dne na den zastavit, 
a dojdou tak ještě k oceánu. Finisterre má své kouzlo – dál 
už to opravdu suchou nohou nejde. Angličané mají svůj 
Land´s  End v  západním Cornwallu a  Francouzi nemohli 
stát opodál, mají svůj konec světa na mysu Finistère v Bre-
tani. Tak to vidíte, západních konců starého světa je nakonec 
několik.

Portugalské pobřeží je rozlámané zemětřeseními, 
vymyté mořem a  větry do ostrých hran. Také vysoký 
skalní masív Ponta de Sagres je prasklý do dvou mysů. 
Na mysu bližším do Sagres stojí torzo pevnosti, ze které 
jsou nádherné výhledy do moře, ale především do skalní 
stěny padající přímo do moře. Stáli na ní rybáři a  pou-
štěli návnadu hluboko dolů. Jen stát na hraně a dívat se 

dolů není pro každého. Oblíbenějším mysem je Farol do 
Capo Sao Vicente, asi proto, že se sem dostanete až ke 
dveřím majáku a hned v závětří je restaurace s báječným 
výhledem na západ slunce. Mys je obávaným místem 
všech, kdo se kolem něj plaví. Převládající západní vítr 
tlačí lodě na skaliska, a pokud nechal kapitán příliš roz-
vinuté plachty, určitě se posádka nejen pevně držela, ale 
i hlasitě modlila. Ztroskotalo zde hodně lodí. Četl jsem, že 
si zde nedobrovolně zaplaval celých šest mil i mladý Jin-
dřich Mořeplavec. Mys ale hodně lidí i zachránil. V Por-
tugalsku se země třese často. V  roce 1722 zemětřesení 
udeřilo na Faro. Město sice stálo ve směru ničivých vln 
tsunami, ale výrazně mu pomohl stín skalnatého mysu 
u Sagres. Štěstí v neštěstí. Jenže zemětřesení se za magic-
kých 33 let 1. 11. 1755 vrátilo a udeřilo s ještě větší silou. 
S následnou dvanáctimetrovou vlnou tsunami se považuje 
za nejničivější, ale i první katastrofou, která byla vědecky 
zkoumána a která postavila základy moderní seismologie. 
Oběti a škody ve Faru ale byly zcela ve stínu lisabonské kata-
strofy, střízlivé odhady jsou šedesát, ty vyšší sto tisíc obětí. 
Dnešní moderní střih lisabonských bulvárů obchodní čtvrti 
Baixa stojí na troskách této katastrofy a  ten, kdo se nej-
více na rekonstrukci města podepsal, je markýz de Pombal, 
kolem jehož sochy na kruhovém objezdu na konci Avenida 
da Liberdade jistě několikrát projedete, určitě i poslední 
den při cestě na letiště. Obvyklé symbolické rozloučení se 
zemí na konci světa s poznáním, že konec pro svět neexis-
tuje. Konec je pouhou tečkou na konci věty, ale i pro něco 
a někoho, aby pro jiné byl začátkem v nekonečném kolotoči 
světa.

�

Cloudové řešení  
pro bezpečný chod vaší firmy.

Díky řešení ERP QAD Cloud získáte:

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

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

Kontrolu:  
všechna data můžete zálohovat z cloudu  
do vlastního archivu

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

Putování za sýry
Vydavatelství AGRAL s. r. o. připravuje vydání nové výpravné knihy autora Jiřího 
Kopáčka, ve které se přenesete do vzrušujícího světa sýrů a sýrařů a poznáte sýrařské 
kultury mnoha národů světa. 

Na více než tři sta stranách knihy formátu A4 doplněných bohatou fotodokumentací vás 
autor seznámí nejprve s historií výroby sýrů od an  cké doby až po novodobou součas-
nost, představí všechny sýry s chráněným označením a pak vás postupně provede jed-
notlivými zeměmi Evropy. Poté při čtení zavítáte také na Blízký východ, do Číny, Japon-
ska, Austrálie, na Nový Zéland, do Mexika a do Jižní Afriky a dalších míst, kde se všude 
budete seznamovat s tamními sýrařskými kulturami, sýrovými specialitami a tradicemi. 
V závěru si osvojíte některé speciální sýrařské techniky a blíže proniknete do sýrařské 
gastronomie a snoubení sýrů s vínem, pivem a jinými potravinami.

Kniha Putování za sýry vychází jako soubor odborných článků a reportáží, které vznikaly 
v letech 2005–2021 a které vycházely v časopisu Potravinářská Revue.

Knihu si můžete objednávat již nyní na adrese: 
Jiří Kopáček, Dráchov 8, 392 01 Soběslav,

popř. na e-mailu jkopacek@cheesespectrum.cz
nebo telefonním čísle 602 271 315.

PŘEDPOKLAD VYDÁNÍ KNIHY JE PROSINEC 2021.

Novápublikace
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Svět Ambiente
Ing. IVAN JEMELKA

Latinsky ambient znamená prostředí. Od tohoto latinského 
slova je odvozen termín ambientní hudba, jejímž cílem je 

vytvořit prostředí určitého charakteru a navodit tím atmosfé-
ru, kterou posluchač vnímá jako náladu. Účelem je psychic-
ký komfort zúčastněných. V zásadě se vyžaduje soustředěný 
člověk, schopný stát se součástí určitého projektu. Ambient-
ní styl využívá možnosti vstřebávat prvky celé řady kultur 
podle vkusu a přesvědčení jeho tvůrce. V Česku máme gas-
tronomickou fi rmu Ambiente, která o sobě tvrdí, že je pro-
středím, které tvoří lidé se stejným pohledem na pohostin-
ství. „V našich podnicích měníme jídlo v zážitek a věříme, že 
tou nejlepší ingrediencí naší práce je radost,“ prohlašuje tato 
kulinářská společnost.

Struktura ambientního prostoru

Co je ambientní styl v  gastronomické praxi? Je nej-
lepší si to představit na zásadách, na nichž fi rma Ambiente, 
jak alespoň o sobě tvrdí, vznikla a rostla. K té první nezbyt-
nosti patří mít vlastní maso. Ambiente prý začala spolu-
pracovat s řezníky a chovateli a společnými silami se jim 
podařilo najít způsob, jak vykrmovat český strakatý skot 
a stařit hovězí maso. Výsledkem jsou vlastní uzeniny a na 
talíři maso z přeštických vepřů. Za druhé, protože to nej-
čerstvější je zároveň nejchutnější, fi rma navázala kontakty 
se zemědělci z okolí. Za třetí jsou v Ambiente hrdí na české 
pivo a tradiční hospodskou kulturu, proto výčepní v kožené 
zástěře vlastnoručně sanitují trubky a  štamgast je jejich 
pán, takže pro něj mají vždy vyhrazený stůl. Za další najdete 
v Ambiente to nejlepší z celého světa. Například z Neapole 
pec na pizzu, passadory ze São Paula, vína z Francie, sní-
daně z Anglie. Zkrátka „ambientní“ kuchaři, když zrovna 
nevaří, putují světem a  nabyté informace nezištně sdílí 
online na fi remním blogu „Jídlo a  radost“ nebo čtvrtlet-
níku „S jídlem roste chuť“. V tomto časopise fi rma koncen-
truje zákulisní informace, recepty, rozhovory a reportáže 
z celé planety. Přesto, a  to je pátý princip, na němž Am-
biente stojí, vaří mateřskou kuchyni. Přes mexické, italské 
a brazilské koncepty došli totiž její kuchaři k tomu, že nej-
lépe rozumí české kuchyni, kterou důvěrně znají. Začali tedy 
servírovat kachnu či řízek s bramborovým salátem, čepovat 
pečlivě ošetřené pivo a péct český chleba. Ke všemu, světe 
div se, díky zázračnému objevu staré české kuchařky Marie 
B. Svobodové a zahraniční inspiraci šéfkuchaře Oldřicha 
Sahajdáka jeden z podniků Ambiente získal michelinskou 
hvězdu. Šestý schod, po kterém Ambiente vystoupala na 

stupně nejvyšší, je obracet se na mistry ve svém oboru. Aleš 
Najbrt vytváří grafi ku, architekti Tereza Froňková, Václav 
Červenka, Šimon Brnada či Rudolf Netík interiéry, lustry 
studio Olgoj Chorchoj, přední čeští ilustrátoři, fotografové 
a autoři připravují časopis a tak dále a tak dále. Konečně za 
osmé: Prostřednictvím sociálních sítí se každý může Am-
biente podívat pod sukně, tedy do kuchyně.

Legenda o zrození z ničeho

Na začátku zrození společnosti Ambiente stojí klasická 
pohádka Jak hloupý Honza k princezně přišel a půl králov-
ství k tomu. Tuhle legendu milují všechny noviny či maga-
zíny, zvlášť ty ekonomické. Tomáš Karpíšek pracoval jako 
šéfkuchař hotelu Forster v Tyrolsku. Když se vrátil, prodal 
auto, půjčil si půl milionu, pronajal si prostory a s Kateřinou 
Veselou a jejím bratrem Petrem víceméně svépomocí posta-
vili restauraci. Inspirovali se tex-mex (americká a mexická 
kuchyně) podnikem Papa Joe v  Innsbrucku. Tomáš vařil 
a  Kateřina s  Petrem obsluhovali. Šlo jim to tak dobře, že 
dneska do rodiny Ambiente patří pražské restaurace Čestr 
– zaměřená na pečená a  uzená masa, Bufet – specializo-
vaná na grilované, smažené a uzené občerstvení, Brasileiro 
Slovanský dům a Brasileiro U zelené žáby – masa na špízu 
a  bufet s  mořskými plody, sushi a  saláty. Pak také Pizza 
Nuova, Pasta Fresca a Pastacaffé nebo Café Savoy a cuk-
rárna U  Myšáka. A  ještě „odvážná, sebevědomá, pulzu-
jící“ restaurace s pekárnou Eska. K Ambiente náleží rovněž 
čtyři hospody sítě Lokál v Praze a po jedné v Brně a v Plzni. 
Pořád to ale není všechno. Do konečného výčtu ještě schází 
podnik Kuchyň na Pražském hradě, kde se vaří jen „hezky 
česky“ a karlínský pivovar Dva kohouti, který prý založili 
sládek Adam Matuška a výčepní z Lokálů Lukáš Svoboda. 
Přehled uzavírá vinotéka a vinárna Bokovka. K té se váže 
další roztomilý příběh. Legenda praví, že na začátku bylo 
přátelství a láska k vínu. Jan Bejšovec, Stanislav Diviš, Jan 
Hřebejk, Aleš Najbrt, David Ondříček a Tono Stano se sklá-
dali na vysněná vína, aby si mohli například dopřát láhev 
Château Haut Brion ročník 1970. K této vznešené společ-
nosti se později přidal i Karpíšek a na místě tam (Pštrossova 
ulice) postavil Bokovku. Jinak Bokovka, anglicky Sideways, 
je americký fi lm z roku 2004 režiséra Alexandra Payneho. 
Scénář vznikl podle stejnojmenné knihy Rexe Picketta. Aby 
byl výčet úplný, je třeba dodat, že Ambiente provozuje také 
řeznictví Naše maso.

Pandemii navzdory

Tohle ale ještě nic není. V Ambiente jako by o pandemii 
koronaviru ani nevěděli. Na podzim se fi rma chystá otevřít 
Praze, v ulici V Celnici, pivnici Pult „Budeme v něm čepovat 
šest českých ležáků, které podle svého nejlepšího vědomí a svě-
domí vybere degustační rada,“ informuje Ambiente ve svém 
newsletteru. O něco později, v říjnu, Ambiente znovuotevře 
hospodu U Kalendů. Ta v minulosti sloužila jako místo setká-
vání disidentů, scházeli se v ní i novináři a umělci. „Stojí na 
nábřeží blízko tržiště Náplavka v Podskalí a my v ní stavíme 
pekárnu, restauraci a výčep. Kuchyni a pekárně budou šéfovat 
dosavadní kreativní šéfkuchaři Ambiente Honza Všetečka 
a Sláva Grigoryk,“ oznamuje Ambiente ve své zprávě, kterou 
rozeslala do všech médií s tím, že vaření i pečení bude tradiční 
česká kuchyně.

Posledním podnikem, který Ambiente letos na podzim 
otevře, bude Lokál ve Vodičkově ulici. Lokály podle přestav 

Karpíška naplňují koncept tradiční české hospody, kde je 
vedle piva možné si dát i rajskou, tlačenku, smažený sýr nebo 
okurkový salát. Všechny Lokály mají tradiční českou hos-
podu připomínat i interiérem. „Ilustrace do dřevěného oblo-
žení chystá Jakub Plachý, autor Velké knihy čůrání, a jeden 
z  jeho obrázků se brzy objeví na pivních táckách ve všech 
Lokálech,“ hlásí předem Ambiente, jak bude interiér dalšího 
Lokálu vypadat.  

Nebát se, přelézt na internet 
a zaplatit reklamu

Možná se ptáte jako kdysi důstojníci československé 
lidové armády: „Jak je toto možné?“ No, ona totiž Ambiente 
loni na podzim místo nářků spustila vlastní digitální plat-
formu na rozvoz jídla Ambientedoma.cz. Během listopadu 
a prosince předčily tržby z vlastního e-shopu tržby z rozvo-
zových služeb, jako je Wolt a Dáme jídlo. Podíl na tom měly 
i placené kampaně na sociálních sítích, které až dosud Am-
biente příliš nevyužívala. Tato reklamní kampaň byla roz-
sahem a  rozpočtem největší, jakou kdy Ambiente mělo. 
V reklamách na sociálních sítích, Googlu a Seznamu praco-
vala fi rma s motivy různých oken, fasád a domů. Chtěla tak 
zákazníky upozornit na to, že z různých adres si mohou lidé 
vybrat různé nabídky jídel a potravin. V druhé části kampaně, 
která prezentovala jídla z Ambiente v domácím prostředí, 
chtěli autoři kampaně poukázat na to, že koncept Ambiente 
se, stručně řečeno, stěhuje k zákazníkům domů. 

Nejprodávanější položkou byl letos na jaře na e-shopu 
Ambiente čepovaný Prazdroj, pak tatarák, český chleba 
z Esky nebo smažený sýr z Lokálu. Přes Ambientedoma.cz
si měsíčně objednávalo jídlo deset tisíc lidí. Prodej přes 

internetovou platformu tvořil zhruba pětinu celkových tržeb 
fi rmy. V únoru si lidé přes ni objednali jídlo za 6,2 milionu 
korun.

Virtuální obchod Ambientedoma.cz stále funguje 
a sdružuje e-shopy restaurací Ambiente běžící na platformě 
Shoptet, která je napojená na rozvoz od společnosti Liftago. 
To doručuje balíčky po celé Praze.

Firma prostě změnila obchodní strategii a způsob mar-
ketingové komunikace. Ambiente dříve nepoužívala placené 
informační kanály. Komunikovala přes sociální sítě, vlastní 
mediální nástroje a  věrnostní program. To se změnilo se 
zaměřením na online prodej. Firma aktivovala PPC kampaně 
a nákup inzerce u relevantních médií. 

Tvrdí, že za jednu investovanou korunu do kampaně 
generoval tržby v průměru okolo 10 korun. Podle Ambiente 
za tím ovšem jsou roky a roky budování značky. A o to právě 
běží.

Tomáš Karpíšek – český Elon Musk 
a obchodník s deštěm

V letošním roce se o Ambiente objevilo v médiích přes 
40 článků a  všechny byly v  pochvalném duchu. Jak to ta 
fi rma dělá? Pan Karpíšek je prostě obchodník s deštěm. Ang-
licky The Rainmaker, což je román od Nathaniela Richarda 
Nashe a americký fi lm z roku 1956. Obchodník Starbuck 
prodává tretky, které mají přivolat déšť a zapudit tornádo. 
Lidi ty krámy kupodivu kupují, a i tak racionální a praktická 
žena, jako je Líza Curryová, se do rainmakera zamiluje. Star-
buck je sice podvodník a lhář, ale i fantasta a snílek, který 
dokáže lidi přesvědčit o své pravdě, protože rozdává naději 
a dokáže vidět krásu tam, kde ji jiní nevidí. To je skutečný 
marketing, schopnost navodit iluzi, že jste našli to, co vám 
schází, totiž jednoduchý, přehledný, krásný svět, který se točí 
jen kolem vás a naplňuje vás štěstím. Jak se někde Karpíšek 
svěřil, hosté jeho podniků s nimi chtěli zůstat v kontaktu 
i v době lockdownu, a proto jim v objednaných krabičkách 
s jídlem fi rma posílala osobní dopisy a hosté na ně odpoví-
dali.

Ve světě Ambiente je všechno skvělé, nádherné, jen 
pro vás, přesně a jedině vám na míru. O své nové hospodě 
U Kalendů Karpíšek vykládá, že ji otevírá společně s jedním 
z  firemních kreativních šéfkuchařů, Honzou Všetečkou, 
kter ý má velmi jasnou vizi, se kterou se on i Karpíšek plně 
ztotožňuje. „Povede ji (pivnici U Kalendů) výjimečný šéfku-
chař, který má zkušenosti z  řady podniků s michelinskými 
hvězdami. Dostanete obyčejné jídlo, ale věřím, že neoby-
čejně dobré. U Kalendů bude primárně určena jinému typu 
klientů, než je běžný zákazník. Ale i ten tam může zamířit 
třeba na oslavu,“ prozrazuje Karpíšek, který si sám usi-
lovně pěstuje pověst tvůrčího, revolučního a  odvážného 
podnikatele, jakéhosi Elona Muska na půdě české gas-
tronomie (a má snahu, aby každý jeho podnik měl v čele 
jednu takovou menší legendu, jako například Honzu Vše-
tečku U Kalendů). A on takový svým způsobem skutečně je. 
Tedy přinejmenším tak působí na lidi, kteří potřebují svůj 
život něčím naplnit, například pocity a hodnotami, které 
nabízí svět Ambiente. A v tom je taky háček. Letos v květnu 
se ještě nemluvilo o zvyšování cen energií, případně dalších 
takzvaných vstupů, ale Karpíšek už věděl, že musí zdražit 
asi o 15 procent. Kdo se nechce zkrátka jen dobře najíst, ale 
potřebuje dokonalý souzvuk ambientního světa, ten si musí 
připlatit. A čím víc je na něm závislý, tím víc. V tom je celé 
tajemství.
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4 třídy po 30 žácích. V následujících asi 40 letech studovali 
v každém ročníku také uchazeči ze Slovenska, kterých bylo 
nakonec kolem 300. Své uplatnění nacházeli ve slovenských 
rybářských podnicích, zejména v pstruhařských farmách. 
Zájem o studium byl nebývalý, výjimkou nebyl 2–3násobný 
převis uchazečů.

Po roce 1990 došlo ke vzniku Vyšší odborné školy vod-
ního hospodářství a  ekologie (1996). Tříleté studium je 
určeno uchazečům s již maturitním vzděláním. Toto studium 
provázel zpočátku značný zájem, ale ten postupně z  řady 
důvodů slábl. V současnosti probíhá tato forma vzdělávání 
v dálkové formě. V roce 2011 dostala škola příležitost rozšířit 
svou vzdělávací nabídku o studijní specializaci zaměřenou 
více technicky s názvem Vodní stavby v rybářství, což také 
využila. V současnosti je ve škole ve čtyřech ročnících osm 
tříd a včetně dálkového studia školu studují na dvě stovky 
žáků a studentů. Specializace „vodní stavby“ byla vytvořena 
v rámci jednoho studijního oboru (Rybářství), a tak si škola 
zachovala svůj unikátní charakter, a to, že po celou dobu je 
školou monotypní – jednooborovou.

Při pohledu do historie nelze opomenout Školní pokus-
nictví. Jde o  soustavu dvaceti rybníčků, sádek, pstruhové 
líhně a hospodářských budov ve Vodňanech v blízkosti školy. 
Vybudováno bylo ve dvou etapách ve dvacátých letech minu-
lého století. Škola tak získala potřebné zázemí pro praktickou 
výuku. V současnosti je areál plně využíván pro praxe a prak-
tická cvičení a také pro doplňkovou činnost, v rámci níž jsou 
prodávány násadové ryby a škola si tak vylepšuje své ekono-
mické zázemí. Objekt je řádně udržován správcem a je jej 
možné označit za vzorový.

Vodňanská rybářská škola má díky svému zaměření 
jedno specifikum. Po celou dobu v  ní studují žáci z  růz-
ných koutů naší republiky, do devadesátých let z  Česko-
slovenska. Žáků pocházejících z  regionů mimo Jihočeský 
kraj je zhruba 60 %. Tito bývali nejdříve ubytováni ve vod-
ňanských rodinách, od 60. let v domově mládeže ve městě 
a  od roku 1987 v  novém domově mládeže v  areálu školy. 
Současně byl postaven stravovací pavilon. Z důvodu zvy-
šování počtu žáků byl ještě celý komplex rozšířen o  nové 
učebny a přístavbou patra byla zvýšena ubytovací kapacita. 
Ruku v ruce s tím bylo třeba myslet i na smysluplné mož-
nosti pro využití volného času žáků. V  areálu se nachází 
tělocvična, dvě posilovny, sauna, klubovny. Žáci se ale 
mohou pohybovat i  ve škole, zejména v  souvislosti s  péčí 
o akvária.

Jak již bylo uvedeno, žáci si mohou v současnosti vybrat 
ze dvou studijních zaměření, Chov ryb a Vodní stavby v rybář-
ství. Tomu odpovídají i dvě třídy v ročníku. Zájem o zaměření 

Rybářská škola 
ve Vodňanech 

oslavila 100 let
Ing. KAREL DUBSKÝ,

ředitel školy SRŠ a VOŠ VHE Vodňany

Snahy o vznik specializované rybářské školy v českých ze-
mích sahají až k počátku minulého století. Hlavním důvo-

dem byla existence rozsáhlých rybníkářských komplexů na 
našem území a potřeba kvalifi kovaných pracovníků, kteří by 
se starali o rozvíjející se chov ryb, zejména kapra obecného. 
Naplnění tohoto cíle bylo dosaženo po první světové válce, 
kdy byla ve Vodňanech v roce 1920 založena Střední rybář-
ská škola a zahájena výuka. Velkou podporu pro svůj vznik 
měla u vedení města, které nabídlo pozemky pro stavbu škol-
ní budovy.

Střední rybářská škola ve Vodňanech se tak stala první 
odbornou školou s  prezenční výukou žáků zaměřenou na 
sladkovodní rybářství a chov ryb v Evropě. V období první 
republiky až do padesátých let byla škola dvouletá, v ročníku 
studovalo kolem 20 žáků nejen z Čech a Moravy, ale i z řady 
dalších evropských (jazykově blízkých) zemí. Zajímavostí 
bylo například studium ruských běženců, kteří prchali ze své 
země před nově vzniklým režimem. 

 Budova školy, která se nalézá asi 1 km severně od města 
v prostředí lesoparku a městských rybníků, v lokalitě nazvané 
příhodně V Zátiší, musela být v období druhé světové války 
uvolněna pro válečné a  jiné účely. Výuka byla přestěho-
vána do tovární budovy ve městě, aniž by byla přerušena na 
jediný den. Po druhé světové válce došlo k prudkému nárůstu 
produkce ryb, což souviselo se vznikem Státního rybářství 
(1953). Pro školu to znamenalo výrazné zvýšení poptávky 
po absolventech. Tak byla padesátá léta obdobím výrazných 
změn. Škola se postupně transformovala na čtyřletou, ukon-
čenou maturitní zkouškou. Také kapacita školy se zvýšila na 

Pohled na školní budovu

Pohled na školu v období první republiky

je prakticky vyrovnaný. Zajímavostí je postupně se zvyšu-
jící podíl dívek (v současnosti asi 10 %). V historii školy byla 
i  období, kdy škola byla výhradně chlapecká. Specifikem 
školy zůstává vysoký podíl praktické výuky. Žáci postupně 
procházejí různými rybářskými provozy, jako jsou sádky, 
líhně, zpracovny ryb, zájmové chovy okrasných ryb, pstru-
hové farmy apod. V rámci učebních praxí jsou jistě nejoblí-
benější výlovy rybníků na Krajském školním hospodářství. 
Ale praxí je daleko více, tak aby pokrývaly nároky na absol-
venty z pohledu budoucího uplatnění. Specifi kem je prak-
tická maturita, která se odehrává v  reálných podmínkách 
Školního pokusnictví.

Dar od slovenských absolventů při oslavě 100 let školy

Kouzelné prostředí Školního pokusnictví

Praxe žáků – výlovy rybníků

První výlov na Školním pokusnictví
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Školní výukové jezírko s podzemní učebnou

Ředitel školy Ing. Karel Dubský při křtu knihy „100 let SRŠ 
Vodňany ve fotografi ích“

V hydrobiologické laboratořiMěření parametrů jakosti vody

Školní muzeum

Velkou výzvou pro školu bylo otevření druhého studijního 
zaměření Vodní stavby. Během několika let byla pro tyto účely 
v suterénu školy vybudována specializovaná učebna. Vlastním 
nákladem bylo vydáno i několik učebnic pro nové zaměření. 
A asi to nejdůležitější, ve škole nyní působí dva odborní uči-
telé se „stavařským“ vzděláním a praxí v oboru. To vše se škole 
zdařilo v období velmi nepříznivého demografi ckého vývoje, 
kdy základní školy opouštělo méně žáků než v jiných obdobích.

Jak je to tedy s  uplatněním absolventů vodňanské 
školy? Pokud jde o tradiční specializaci (Rybářství – chov 
ryb), vyučovanou ve škole od samého počátku, absolventi 
většinou míří do produkčních rybníkářských podniků, které 
jsou po celé republice. Těch významnějších je kolem padesáti. 
Pracují jako rybářští technici, po rybářsku baštýři, sádečtí, 

líhňaři, referenti, ale pracují i v organizacích ochrany přírody, 
ve státní správě, v rybářských svazech a někdy i mimo obor. 
Poptávka po absolventech je vyšší, než je nabídka školy. Je to 
také z toho důvodu, že řada absolventů pokračuje ve studiu 
na vysokých školách.

Pokud jde o nové zaměření Rybářství – vodní stavby, 
nabízí se širší možnosti uplatnění. Obecně se často mluví 
o managementu vody v krajině. A právě taková místa by měli 
absolventi najít ve státní správě, u podniků Povodí, u fi rem 
realizujících vodohospodářské stavby, ale i  v  rybářství, 
v segmentu recirkulačních chovů ryb, navrhování a údržbě 
zahradních jezírek apod. 

Na závěr zajímavost. Škola v suterénu postupně roz-
šířila počet veřejně přístupných akvárií na dvacet, z  toho 

dvě jsou poměrně velká – Amazonské akvárium a  akvá-
rium imitující tekoucí vodu horského potoka. K vidění je na 
100 druhů našich sladkovodních ryb a ryb a paryb tropic-
kých a subtropických oblastí. Jde například o rejnoky, aro-
wanu, anténovce, ale také pstruhy nebo okrasné formy ryb. 
V půdních prostorách bylo zřízeno rybářské muzeum, jehož 
základy byly dány množstvím historických sbírkových mate-
riálů školy. Postupně bylo doplněno o řadu nových exponátů. 
Asi nejzajímavější je přírodní biotop s  více než 70 druhy 
vycpanin živočichů vázaných nejen na vodní prostředí. Jako 
poslední přibylo v zahradě školy výukové jezírko s podzemní 
učebnou a průhledem pod vodní hladinu a v sousedství malá 

botanická zahrada vodních rostlin. Vzhledem k zájmu veřej-
nosti nabízí škola o prázdninách komentované prohlídky pro 
veřejnost, jejichž cílem je propagovat rybářství jako tradiční 
obor lidské činnosti, ale také ochranu vodních ekosystémů. 
Mimo sezonu areál navštěvují skupiny ze základních škol 
a rybářských kroužků, kterým škola nabízí vzdělávací pro-
gramy. Jako průvodci často působí sami žáci školy.

V září letošního roku Střední rybářská škola Vodňany 
důstojně oslavila 100 let své existence. Oslava měla sice roční 
zpoždění kvůli covidovým opatřením, ale dle ohlasů účast-
níků se vydařila.
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