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Vážené naše čtenářky a vážení čtenáři,
je to vždy se stejným steskem 
v  duši a  se shodným podivem, 
když vždy teď v tom ponurém lis-
topadu hodnotíme, jak ta milejší 
část roku rychle utekla. Dnové 
jsou krátké a  pracovní doba se 
sotva mezi ty dvě tmy vejde. Tmu 
rádi nemáme. I  ti, kteří podzim 
milují, mohou vnímat jeho úžasné 
barvy na paletě umírajícího listoví 
a  času jen pár hodin denně, a  to 
ještě v teplém zimáku, v rukavicích 

a s šálou třikrát ovázanou kolem krku. A přidáme-li k tomu 
respirátor, je idyla tohoto podzimu opravdu podivná. Bohužel 
pro nás všechny, bez ohledu na druh lásky k ročním obdobím. 
Takže za sebe říkám, mám rád jaro a léto, ale hlavně doby bez 
epidemií. To kdybych mohl vyměnit jednohodinovou denní 
netmu, jak to mají za polárním kruhem, za dobu bez korony, 
bez váhání bych to přijal. Ale přání na to nestačí – bohužel. 

Léto bylo jako přes kopírák shodné s tím loňským. Nemoc 
na ústupu s pěknými čísly, hospodští vytáhli rolety, sundali 
jsme roušky a vycestovali, kam se dalo. A k běžným suvenýrům 
jsme si přibalili i nové mutace a neopatrnost. A ejhle, je to tady. 
I přes většinu naočkovaných se virus šíří svým exponenci-
álním tempem, a že není zase vše zavřeno, má jenom politické 
důvody. Očkovat, či ne je silné téma. Sám nechápu důvody 
odpůrců a ještě jsem neslyšel od nich jiný než nepodložený 
argument. Nejčastěji „nevěřím tomu“. To, že nevěřím vládě 
či tomu nebo onomu politikovi, přece nemá se zdravím nic 
společného. Hlavně mladší generace nedá mobil z  ruky 
a  informace na sítích, které jim zabírají devadesát procent 
všeho jejich života, jsou tak zoufale povrchní a matoucí, že 
je až s podivem, že vůbec chtějí na tomto světě být. Obchodní 
ředitelka významné drůbežářské fi rmy mi nedávno řekla, jak 
přesvědčila svoji dceru k očkování jedinou otázkou: „Chceš 
snad udělat z mého vnuka sirotka?“ Abych nesouhlas s pích-
nutím neházel jen na mlaďochy. I vzdělaní a chytří lidé, obvykle 

ti, kteří mají sklony k mystičnu a přehnanou úctu k přírodním 
jevům a k ekologii, očkování odmítají. Máte-li to v rodině, je 
to silný rušivý defekt vzájemných vztahů. A pak není snadné 
vyčítat bezohlednost. Můj názor je ale naprosto jasný, očkovat, 
očkovat, očkovat. Vláda vydává jedno opatření za druhým 
a není snadné všemu hned rozumět. V tomto válečném stavu 
to lze pochopit. Nahrává to ale kritikům, kteří bez jakékoliv 
odpovědnosti ještě podkopávají vědomí zejména těch neroz-
hodnutých. Obávám se, že příští vláda bude moc hodná a že 
k zákonné povinnosti očkovat nepřistoupí. Vidím to však jako 
jediné řešení a každé jiné bude jen drbáním se levou rukou 
za tím uchem pravým. A  pak obráceně. Masivní reklamní 
kampaň řízená a  financovaná vládou a  pak připravenost 
očkovacích center, to by měla být priorita v řešení současné 
zdravotní situace. A neočkovaným omezit přístup i do práce. Je 
to tvrdé, ale každé změkčení je  kompromis směřující k tomu, 
že příští podzim bude zase s obědem z okénka. 

K podzimu ale patří i gurmánské radosti. Husa s kned-
líkem a zelím již staletí patří k posvícenskému slavnostnímu 
jídlu. Dneska už ví jen málokdo, co to posvícení je. Praktický 
církevní motiv, kdo by celou zimu krmil husu? Jenže nová 
doba si pro tuto lahůdku a skvělou energetickou bombu osed-
lala svatého Martina. Svatomartinská husa je sice podobné 
novum u nás jak Valentin, ale chutná stejně jako ta posví-
censká nebo na Moravě ta podávaná při hodech. A co to je 
to posvícení? Správně věcně „posvěcení“ chrámu k  datu 
jeho vzniku či oslavě patrona kostela. A protože to měl každý 
kostel jinak a slavilo se to pořád, naštval se císař Josef II. 
a v roce 1786 určil pro celou monarchii slavit posvícení vždy 
třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla. A odtud i pří-
domky „císařské“ anebo „Havelské“ posvícení nebo hody. 
Takže jakou husu jste měli letos vy? Já s rodinou Hofmano-
vých z Litoměřic svatomartinskou. Chutnala báječně. A na tu 
posvícenskou jsem si vzpomněl až druhý den. Pěkné počtení 
přeji. O husách už tam není ani čárka.  

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

�

Krásné vánoční svátky
 a pohodový nový rok 2022

 přeje vydavatelství 
AGRAL s. r. o.

6 měsíců zrající tvrdý sýr prémiové kvality

www.mleko.cz
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Podporujeme 
kvalitní 

české potraviny

Ing. DANA VEČEŘOVÁ,
prezidentka Potravinářské komory České republiky

Dnešní doba není jednoduchá, již druhým rokem tu máme 
covidovou krizi, která dopadla na mnoho oborů a oblastí, 

vlastně se dotkla každého z nás. Svět se změnil a zatím nikdo 
nedokáže odhadnout, jak moc se bude měnit dál. Státní výda-
je na pomoc fi remnímu sektoru i zaměstnancům jsou enorm-
ní. EU na překonání krize vynakládá bilionové částky. A stále 
ještě nejsme na konci. Na tomto místě je důležité poděkovat 
všem zemědělcům a  potravinářům, jak situaci velmi dobře 
zvládají a na pultech obchodů je všeho dostatek. 

Je důležité zmínit, že Evropská unie je největší dovozce 
i vývozce zemědělských produktů na světě. Potraviny z Evropy 
jsou dlouhodobě nejkvalitnější, nejbezpečnější a nejdostup-
nější na světě. Prestižní britský týdeník The Economist kaž-
doročně vyhodnocuje podle 59 různých kritérií země s nej… 
potravinami na světě. Z  celkového počtu 113 hodnoce-
ných zemí se Česká republika umístila na skvělém 5. místě 
v kategorii bezpečnosti potravin. Na prvním místě se umís-
tilo Finsko, následovalo ho Irsko, Nizozemsko a Rakousko. 
České republice se tak podařilo porazit i takové státy, jako je 
Velká Británie, Švýcarsko, nebo dokonce Japonsko. Evropa 
celkově v indexu obsadila třináct příček z prvních patnácti.

Potravinářská komora České republiky dlouhodobě pod-
poruje samotné výrobce potravin a další neziskové projekty, 
které se věnují kvalitním českým potravinám, např. značky 
kvality České cechovní normy nebo Český výrobek – garanto-
váno Potravinářskou komorou. Dále internetový vzdělávací 
kurz s názvem V rytmu zdraví, který letos po 14 letech změnil 
nejen název, ale i zaměření pro další věkové skupiny. Základní 
program kurzu je určen pro žáky 5. tříd základních škol a je 
strukturován na pět týdnů. Vždy jednou za sedm dnů od ote-
vření předchozí lekce je soutěžním třídám zpřístupněna nová 
lekce v podobě hry, která dětem umožní plnit zábavné úkoly 
vztahující se k tématu daného týdne. Cílem kurzu a soutěže 
je pracovat na změně stravovacích návyků s  důrazem na 
správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. Kurz 
sleduje mimo jiné i pohybovou aktivitu dětí a snaží se moti-
vovat je ke snížení času tráveného sledováním televize nebo 
hraním počítačových her. Potravinářská komora ČR realizuje 
ale i další projekty podporované na národní i evropské úrovni. 
Evropské projekty slouží k rozvíjení znalostí a kompetencí, 
rozvoji udržitelných a  inovativních řešení a obecně vedou 
ke spolupráci v rámci aktivit v evropském potravinářském 
prostoru. Na národní úrovni se spotřebitelé mohou setkat 
s projektem Boží dar – příběhy českých potravin. Dokumen-
tární cyklus příběhů o zrodu, historii a moderní současnosti 
českých potravin je možné zhlédnout na obrazovkách České 
televize od roku 2017. Projekt byl vytvořen ve spolupráci 
s Ministerstvem zemědělství. V současné době uvádíme nový 
projekt Žijeme jídlem. Žijeme jídlem je společným projektem 
Potravinářské komory ČR a Agrární komory ČR. Cílem pro-
jektu je představit veřejnosti moderní pěstování, skladování 
a zpracování kvalitních tuzemských potravin v České repub-
lice. Kuchařka Chili Ta Tuy navštívila osm vybraných pro-
ducentů: pěstitele jablek, brambor a  cibule, zpracovatele 
hovězího masa a uzenin, mlékárnu, pekárnu nebo chovatele 
vepřového masa a nosnic. Chili, v pořadu Žijeme jídlem, poté 
podle svého receptu z konkrétní potraviny uvaří. Diváci se tak 
mohou těšit na kombinaci tradiční české potraviny a netra-
dičního receptu podle Chili. 

Současně funguje v  rámci Potravinářské komory ČR 
celá řada výborů a sekcí, které slouží k intenzivní komunikaci 
mezi zainteresovanými stranami a nastoluje i nová témata, 
která nás v budoucnu čekají. Legislativní výbor, Výbor pro 
životní prostředí a Výbor pro obchod a marketing, dále Sekce 
dodavatelů technologií, Sekce pro mléko, Sekce lahůdek, 
Sekce surovin a  přípravků pro pekařskou a  cukrářskou 
výrobu a Sekce zmrazených potravin a zmrzlin. 

Také v rámci České technologické platformy pro potra-
viny pod hlavičkou Potravinářské komory ČR pracují další 
skupiny odborníků, kteří se věnují např. vědě a  výzkumu 
v oboru, reformulacím a dalším aktivitám, v rámci Evropské 
technologické platformy spolupracujeme i s organizacemi 
napříč Evropou. 

Výrobci potravin v České republice jsou si plně vědomi 
své možnosti napomoci zlepšení zdraví spotřebitelů právě 

širokou nabídkou svých výrobků jak těch standardních, tak 
těch, ve kterých došlo k vylepšení nutričního složení, tzv. 
reformulovaných. Platforma pro reformulace letos vyhlásila 
výsledky již 8. ročníku soutěže Cena Potravinářské komory 
ČR o  nejlepší inovativní potravinářský výrobek roku. Do 
soutěže se mohly přihlásit potravinářské společnosti, resp. 
jejich nové nebo významně zdokonalené výrobky, které 
byly uvedeny výrobcem na trh v posledních třech letech. Ve 
stanoveném termínu se přihlásilo 27 společností s celkem 
65 výrobky. Hodnocení proběhlo ve třech kategoriích – 
Reformulace roku, Bezpečnost a kvalita potravin a Potra-
viny pro zvláštní výživu a ve dvou skupinách podle velikosti 
podniku. Cenu Potravinářské komory ČR o nejlepší inova-
tivní výrobek získal za rok 2021 v kategorii Reformulace roku 
Míšánek tvaroh od společnosti UNILEVER ČR, spol. s r. o. 
Míšánek tvaroh je dalším v řadě výrobků značky Míša, který 
je vyrobený z tvarohu z České republiky. Jedná se o novou 
a menší dětskou variantu výrobku bez kakaové polevy, bez 
přidaných barviv a  aromat, s  cílem zlepšení výživových 
údajů oproti standardnímu výrobku na trhu Míša tvarohový 
55 ml a následování kritérií EU Pledge pro kategorii dětských 
zmrzlin. Mezi další oceněné patří Mlékárna Kunín Oveska od 
společnosti Lactalis CZ a Šunka nejvyšší jakosti od MASO 
UZENINY PÍSEK, a. s. Dále byly v kategorii Reformulace 
roku oceněny výrobky Super dortík s malinami od společ-
nosti Emco spol. s r. o., pečivo DÉČKO od společnosti IREKS 
ENZYMA s. r. o., Párky dědy Pilčíka ze společnosti Řez-
nictví H+H, s. r. o., a chléb Sprint od Zeelandia spol. s r. o. 
V kategorii Bezpečnost a kvalita potravin pro mikropodniky 
a malé podniky byl vyhodnocen jako nejlepší výrobek Kitl 
Syrob Růžový květ od společnosti Kitl s. r. o. a pro střední 
a velké podniky Míša tvarohový MLS od společnosti OLMA, 
a. s. V  kategorii Potraviny pro zvláštní výživu ve skupině 
mikropodnik a malý podnik získal cenu za nejlepší výrobek 
MUFFin od výrobce ADVENI MEDICAL, spol. s r. o., ve sku-
pině střední a velký podnik byl jako nejlepší vyhodnocen Bez-
lepkový Konzumák od společnosti IREKS ENZYMA s. r. o.

Co se nám v letošním roce povedlo

Jedním z evropských cílů týkajících se potravinové pro-
dukce je zavedení harmonizovaného povinného označování 
nutričních údajů na přední straně obalu. Tato problematika 
je označována jako systém Nutri-Score. Je to jeden ze sys-
témů, který se v Evropě již využívá např. ve Francii, nicméně 
již dnes je jasné, že proto, aby systém spotřebiteli skutečně 
pomáhal, bude nutné více či méně zasáhnout do výpočtu 
nastaveného algoritmu. Potravinářská komora ČR vytvořila 
odbornou skupinu, která připravila pracovní dokument týka-
jící se kladů a záporů systému Nutri-Score. Díky usilovné 
komunikaci a vysvětlování se nám podařilo přesvědčit další 
odborné autority k zamyšlení se nad současnou podobou sys-
tému. 

Hodnocení potravin v  rámci systému Nutri-Score 
vychází z výpočtu, při kterém se započítávají kladné a záporné 
body podle předem defi novaného postupu. Kladné body se 
získávají podle podílu/obsahu ovoce včetně ořechů (sko-
řápkové ovoce) a zeleniny, vlákniny a bílkovin v dané potra-
vině. V každé skupině lze získat 0 až 5 bodů, dohromady 
15 kladných bodů. Záporné body se počítají z energetické 
hodnoty, obsahu nasycených mastných kyselin, cukru 
a sodíku. V každé ze 4 skupin lze získat 0 až 10 bodů, dohro-
mady 40 záporných bodů. Výpočet tedy vychází jen ze 7 para-
metrů, které jsou však již dnes součástí informace uvedené na 
obalech ve specifi kaci výrobku a složení. 

Poté se sečtou záporné body a kladné body, od zápor-
ných bodů odečteme ty kladné a vyjde zařazení do barevné 
skupiny. Pokud budeme mít například 7 záporných bodů 
a 10 kladných bodů, je výsledek mínus 3 body, tj. katego-
rie A. 

Nutri-Score je tedy transparentní systém aplikovaný na 
různé potraviny bez rozdílu na základě jednotného výpočet-
ního vzorce. Jen je nutné zdůraznit, že již na počátku byla 
v  kladných a  záporných bodech provedena velká selekce. 
Pokud mě na záporné straně zajímají nasycené mastné 
kyseliny, je třeba na kladné straně bodovat polynenasycené 
mastné kyseliny, ideálně i omega 3 mastné kyseliny a tak dále. 
Tedy na straně záporné jsou vytaženy běžně se vyskytující 
živiny (energie, tuky, cukr, sůl), na straně kladné byly vyta-
ženy potraviny jako takové (ovoce, zelenina, ořechy, vlákniny, 
bílkoviny), nikoliv živiny. Od začátku vlastně porovnáváme 
„jablka s hruškami“, což nemůže fungovat.

Inspirace pro Nutri-Score je v tzv. energetickém štítku. 
Lidé mají tento semafor rádi. Sestavit model pro energetický 
štítek a následný výpočet pro konkrétní aplikace je relativně 
jednoduché, zařazení do kategorií srozumitelné. Všichni 
známe budovy velmi úsporné nebo mimořádně nehospo-
dárné, stejně tak elektrické spotřebiče. Sestavit podobný 
model výpočtu pro všechny druhy potravin a jejich zařazení 
do jednotlivých kategorií není jednoduché. A vytvořit prak-
tický model bez výjimek je prakticky nemožné. 

Některé potraviny nemohou splnit „zelená kritéria“, 
přesto jsou ve stravě nepostradatelné, není zohledněn obsah 
minoritních živin (vitaminy, minerální látky, vápníku aj.), 
hodnocení nebere v potaz velikost porce, tj. vliv konzumova-
ného množství na zdraví a nezohledňuje různé skupiny oby-
vatel (dospělí, děti, nemocní, sportovci, senioři), kdy každá 
tato skupina má jiné výživové nároky, to jsou asi hlavní 
důvody, proč je tento princip hodnocení potravin nevyhovu-
jící. Systém diskriminuje jednosložkové potravin, co by také 
mělo být jiného v oleji než tuk? Diskriminuje tradiční potra-
viny, pokud se výrobce specializuje na tradiční sýry, těžko 
bude měnit recepturu apod. Již dnes máme v systému Nutri-
-Score tři výjimky na tuky, sýry a nápoje, protože jinak by 
např. kvalitní olivový olej byl až v kategorii E.

Pro lepší představu: 
…pokud jako výrobce vyrobíte něco, co bude mít vysoký 

obsah bílkovin, vlákniny, nízký obsah tuků, soli a  cukrů, 
tak vyrobíte rozhodně „áčkový výrobek“ bez ohledu na to, 
z  jakých surovin je vyroben – zda ze základních surovin 
(maso, mléko, mouka, bez přídatných látek nebo s  jejich 
minimálním množstvím) nebo ze složky, kterou někdo musel 
ze základní suroviny vyrobit (sójový izolát, sójová bílkovina, 
hrachová bílkovina, pšeničná bílkoviny, různé druhy škrobů 
nebo zahušťovadel, aroma, zvýrazňovače chuti…

Budoucnost Evropy aneb příležitosti 
zelené dohody

Evropské dotace, proč tu vlastně jsou a k čemu by měly 
být primárně využívány? Dotace původně vznikaly jako pod-
pora pro válkou zbídačenou Evropu, později to byl způsob 
pomoci evropským zemědělcům, aby byli konkurence-
schopní. Dnes se ukazuje, že poškozují strukturu zeměděl-
ství v celé Evropě. Ideální by bylo, kdyby vůbec dotace nebyly, 
v oblasti dotací vládne obrovská byrokracie, problémy se zne-
užíváním dotací, konfl ikty zájmů apod. A jsme stále v zača-
rovaném kruhu. Dotace bychom měli využívat smysluplně. 

Zelená dohoda, udržitelnost, klimatická změna, uhlí-
ková neutralita, bezemisní zemědělství a další. Témata, která 

 Foto: Martin Šebesta
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kolem sebe slýcháváme stále častěji. Mnoho lidí si myslí, že 
se nás netýkají, že se jedná jen o další prázdné proklamace. 
Možná je to tím, že přesně nevíme, co se pod jednotlivými 
hesly skrývá. Až budeme mít lepší představu o  tom, jak 
chceme vytyčených cílů dosáhnout nebo kolik nás to všechno 
vlastně bude stát, bude se moci lépe na budoucnost připravit.

Musíme si přiznat, že v tuto chvíli je budoucnost malinko 
nejistá. Je otázkou, jakým způsobem bude Evropa usilovat 
o zelenou dohodu a jaké bude mít tato dohoda dopady pro 
evropské státy a konkrétní oblasti. Výchozí podmínky jednot-
livých zemí nejsou stejné, neexistují žádné ofi ciální dopadové 
studie ze strany EU. Jeví se, že při aplikaci všech navrhova-
ných opatření by došlo k enormnímu zdražení potravin, a tím 
pádem by byly potřebné kompenzace, takže to zatím nedává 
moc smysl. Musíme si uvědomit, že chránit životní prostředí 
pro příští generace je nevyhnutelné, a bude proto třeba s tím 
něco udělat, ať už jde o nepřevážení potravin přes celý konti-
nent, plýtvání potravinami, nebo snížení energetické nároč-
nosti výroby.

Je skutečně důležité si rozmyslet, jak by měla budoucí 
„Zelená Evropa“ vypadat a jak to udělat chytře. Špatné nasta-
vení by mohlo snížit produkci a vyvolat zdražování potravin. 
Potravin bude nedostatek a  budou velmi drahé. Z  masa, 
mléka, ovoce a zeleniny se může stát luxusní zboží. Hrozbou 
je jistě i závislost na dovozech ze třetích zemí, kde podobně 
přísné podmínky nebudou platit. Může dojít k výraznému 
snížení kvality a bezpečnosti potravin. 

Před několika dny skončil v britském Glasgow klima-
tický summit. I když všechna jednání nedopadla přesně podle 
evropských představ, zvláště Čína a Indie, které jsou největ-
šími znečišťovateli planety, se k uhlíkové neutralitě chtějí při-
pojit později, než by bylo žádoucí, stále však ještě existuje 
šance, že nedojde k avizovanému oteplení planety. Hlavním 
cílem je tedy zlepšení životního prostředí, těžko někdo může 
říct, že by nebylo co zlepšovat. Jak v průmyslu, tak v země-
dělství nebo potravinářství. Určitě se můžeme chovat šetr-
něji k přírodě, k půdě, lesům, vodě, ke zvířatům. Ale cesta, 
kterou se rozhodla jít Evropská unie, prakticky znamená, že 
sice budeme žít ve zdravém prostředí, ale nebudeme mít co 
jíst. Anebo je tu druhá možnost – levné potraviny se budou 
dovážet ze zemí mimo EU.

Co ale chybí českým, ale vlastně i evropským podnikům 
již dnes? Zásadně chybí studie o dopadech naplňování zelené 
dohody, neexistují konkrétní kroky, jak dohodu naplnit, chybí 
jasně stanovené postupy, například jak budeme snižovat 
množství pesticidů, zda každá země zvlášť, či dohromady 
jako EU. Například v Česku se jich nyní používá v průměru 
1,9 kilogramu na hektar. Například v  Belgii je to ale asi 
8 kilogramů na hektar. Pokud bude platit plošné snížení 
o polovinu pro všechny, Belgie i potom bude vysoko nad naší 
dnešní úrovní. Navíc díky možnosti používat více pesticidů 
bude samozřejmě taky jejich výroba efektivnější a české pro-
ducenty to připraví o konkurenceschopnost. Dále není jasné 
fi nancování, postupy…

České podniky se obávají nárůstu cen vstupů a situace 
na trhu práce. Každý, kdo má nyní volné fi nanční prostředky, 
je investuje, aby v budoucnu co nejvíce ušetřil. Technologie, 
inovace, automatizace, robotizace. 

Ceny potravin

Ke zvyšování cen dochází v celé Evropě. V České repub-
lice jsou tyto trendy velmi podobné. Rostou ceny energií, 
ceny obalových materiálů, vstupních surovin, pohonných 
hmot i pracovní síly. Všechny tyto skutečnosti se musí pro-
jevit i v cenách potravin. Každé navýšení vstupů, hlavně v této 
době, je velice nepříjemné a komplikuje další podnikání. Sou-
časně je třeba připomenout, že zároveň s plnou intenzitou 
doznívají dopady pandemie COVID-19 a ani klimatické pod-
mínky nejsou ideální. Ať už se jedná o silný déšť, záplavy 
v okolních státech, či tornádo na jižní Moravě. Jednání země-
dělců a výrobců potravin na straně jedné a obchodníků na 
straně druhé nejsou jednoduchá, věřím však, že obě tyto sku-
piny mají na paměti i zájem spotřebitele a trvalou udržitel-
nost svého podnikání. 

Budoucnost nebude jednoduchá, čekají nás velké 
změny, ale chci věřit, že kvalitní české potraviny si postupně 
najdou cestu do většiny českých domácností. A že vzájemná 
podpora nás tímto složitým obdobím úspěšně provede. 

Přeji vám všem veselé Vánoce hodně zdraví a štěstí do 
nového roku 2022. �

wWw.PenAm.Cz
    PenAm.Cz

Třetí šPičKový pArŤák
2021 2021
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:
Ing. MICHAL JEDLIČKA, 

místopředseda představenstva a generální ředitel 
společnosti  Kostelecké uzeniny a. s.

 1. Prožíváme dost výjimečnou dobu, která s  sebou nese 
řadu povinností a  úkolů, které jsme nemuseli v  minulosti 
nikdy řešit. Tuplem ve velké fi rmě. Nejsou to jen problémy se 
zdravím lidí a taky s jejich počtem na práci. Přibyly i cenové 
nárůsty takřka všech vstupů a hlavně jejich nedostatek. Jak 
hodnotíte tento stav? Letošní rok pomalu končí, co vše bylo 
potřeba udělat, aby byl i  tento rok pro Kostelecké uzeniny 
rokem úspěšný?

V  Kosteleckých uzeninách jsem si kolem sebe vybu-
doval skvělý tým a  právě v  této době to neskutečně oce-
ňuji. Nemusím nikomu dlouze vysvětlovat, co a jak je třeba 
udělat, a tak i v roce, který je za námi a byl plný nových výzev, 
jsem se mohl dále soustředit na cíl, který jsem si sám sta-
novil. Být nejlepší českou fi rmou v produkci masa a masných 
výrobků.

Rok 2021 hodnotím pro naši společnost jako úspěšný, 
protože se nám stále daří masivně, ale zároveň smysluplně 
investovat. V  každém momentu od nákupu přes výrobu, 
prodej a marketing zlepšujeme postupně jednotlivé procesy 
a snažím se je ladit k dokonalosti.

Postupně se to daří, ale vždy je co zlepšovat.

2. Sortimentní nabídka výrobků z  masa se neustále vyvíjí 
a jak se zdá, inovační aktivity vás výrobců jsou obdivuhodné. 
Přesto základ zůstává stejný a ten dělá tuny. Trendy výživářů 
jdou často proti masu, a i když jsou velmi často neopodstat-
něné a odborně „vedle“, spotřebitel to bohužel silně vnímá. 
Jaký je váš pohled na tuto problematiku a  jakým směrem 
rozvíjíte sortiment, aby existovala reálná protiváha v nabídce 
na trhu? Jaké jsou tedy nynější trendy řezníků v mase a uze-
ninách? 

Trh potravinářských produktů je živý organismus, který 
se neustále vyvíjí a působí na něj celá řada faktorů. Já osobně 
jsem přesvědčen, že maso je nenahraditelnou složkou lidské 
výživy a do našeho jídelníčku neoddělitelně patří. Můj cíl jako 
šéfa producenta masa a masných výrobků je relativně jed-
noduchý: přinášet na náš trh kvalitní a bezpečné potraviny, 
kdy chceme být maximálně transparentní směrem k zákaz-
níkovi a současně lídrem v trendech welfare zvířat a ochrany 
planety.

Pokud mám být konkrétnější, tak řešíme v rámci ver-
tikály kompletně zvyšování standardů welfare od insemi-
nace prasnic přes narození selete, výkrm, transport až po 
samotnou porážku (je to skutečně velmi komplexní proces 
s celou řadou důležitých faktorů). Díky odborníkům, kteří 
jsou součástí našeho týmu, dosahujeme aktuálně standardů, 
které jsou vyšší než v řadě zemí západní Evropy. 

3. Vegetariánstvím se trápí malá skupina lidí, ale řada 
výrobců je přesto velmi úspěšná v  nabídce rostlinných 
náhražek masa. I  nevyřešené legislativní problémy s  ter-
mínem „maso“ tomu jistě dost pomohly. Jak vidíte tento 
problém vy? A dá se očekávat další rozvoj produkce tohoto 
nemasného masa tak, že bude výrazně konkurovat sku-
tečným masným výrobkům? 

Odpověď na váš dotaz není tak jednoduchá, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. Je neoddiskutovatelné, že počet 
obyvatel naší planety roste tak rychle, že požadavek hledat 
alternativní zdroje proteinů k uživení budoucích obyvatel pla-
nety Země je víc než nutný. 

Nebudu zde spekulovat a  polemizovat, zda dalším 
zdrojem proteinů bude hmyz či laboratorní maso apod., ale 
troufnu si tvrdit, že klasické maso, tak jak ho známe dnes, 
bude hrát v následující dekádě stále klíčovou roli. Ale změna 
chování a  uvažování všech spotřebitelů je nutná zejména 
v  tématu plýtvání s  potravinami, a  tady nejde jen o  maso 
a  masné výrobky. Klíčem je dle mého názoru vzdělanost 
a samozřejmě i hodnota jednotlivých konkrétních potravin.

Asi se shodneme, že nelze dlouhodobě prodávat napří-
klad vepřovou pečeni bk. za 79 Kč/kg a  tvářit se, že nám 
záleží na pohodě zvířat, životním prostředí, odpovídající ceně 
pro zemědělce atd.

Takže pokud se vrátím k  tématu vegetariánství a ná-
hražkám masa, tak je to dle mého názoru jen malá součást 
komplexní transformace, která nás v produkci masa a mas-
ných výrobků v následujících letech čeká.

Jsem však optimista a  věřím, že se celý náš obor 
posune dál a  udrží si svoji klíčovou roli při zajištění pro-
dukce kvalitních, bezpečných a ke zvířatům a planetě ohle-
duplných potravin. Velmi důležité pro splnění tohoto cíle je 
ale být jako obor atraktivním zaměstnavatelem pro mladé 
inteligentní lidi, kteří budou postupně přinášet neotřelé 
pohledy a nápady. A tady mám pocit, že máme jako obor co 
dohánět…

4. Vánoce se blíží a tím i poptávka a prodej svátečních mas-
ných specialit. Jaký sortiment mohou vaši zákazníci oče-
kávat? Budou mezi nimi i nějaké novinky?

To je taková otázka trochu na odlehčení po náročnějším 
tématu výše, takže díky za ní.

Na Vánoce se jistě všichni těšíme a samozřejmě máme 
připravené kromě klasických produktů pro toto roční období, 
jakými jsou vinná klobása, Křemešník, vepřové koleno, 
hovězí maso na tatarák apod., i  několik novinek, kterými 
budou hlavně sváteční a dárková balení.

5. Ceny. Všechny vstupy jdou nahoru, a tak na ně bude nutné 
reagovat zvýšenou cenou masných výrobků. Nyní se avizuje 
často 10% zvýšení cen všech potravin. Bude to výrobcům 
stačit? A  můžete prozradit svoje zkušenosti při jednáních 
s vašimi odběrateli, tedy s řetězci, jak slyší na tento nezbytný 
krok? 

Je to přesně, jak píšete. Pokud vycházím z  aktuál-
ních informací, tak musíme zvyšovat od začátku příštího 
roku ceny našich výrobků o zhruba 10 %. Aktuálně jednání 
s našimi odběrateli intenzivně probíhají a věřím, že najdeme 
vzájemnou shodu.

Další a  mnohem zásadnější zdražování nás ale bude 
podle mého názoru v příštím roce teprve čekat. Za poslední 
rok se totiž výkupní ceny prasat propadly na samé dno a drží 

se tam již dlouhé měsíce. Zemědělci prodělávají na každém 
dodaném kilogramu prasat víc než 7 Kč, a  tak již začíná 
docházet k defi nitivnímu uzavírání některých chovů. K tomu 
dramaticky rostou ceny krmných směsí a energií, takže dřív 
nebo později ceny vepřového vystartují vzhůru. Pak nás bude 
všechny čekat další kolo navyšování cen vepřového masa 
a masných výrobků, které bude mnohem vyšší než aktuálně 
avizovaných 10 %.

6. Obecný nedostatek pracovních sil v celém našem hospo-
dářství je neměnný fakt a s přibývajícím časem se ještě pro-
hloubí. Rukama už dělat nikdo nechce, a tak je nutné lidskou 
práci nahradit novými technologiemi. Jak je na tom s roboti-
zací vaše společnost, respektive výrobní závody? Můžete uvést 
konkrétní příklady? 

Výrazně se mění struktura zaměstnanců v potravinář-
ství, a pokud budu mluvit za masný průmysl, tak stále větší 
podíl zaujímají zahraniční pracovníci zejména z Ukrajiny, 
Mongolska, či dokonce ze vzdálených Filipín. V Kostelci se 
snažíme udržet pro nás klíčové české zaměstnance, a pokud 
se mám vyjádřit v konkrétních číslech, tak jsme za poslední 
4 roky navýšili průměrnou dělnickou mzdu o více než 25 %, 
ale často ani to některým odchodům nezabránilo. Samo-
zřejmě velká část našich investičních prostředků směřuje 
zejména směrem k náhradě lidské práce a zrychlení a zefek-
tivnění výrobních procesů. Velké fi nanční prostředky jsme 
investovali zejména do automatizace manipulace s  obaly, 
surovinou a  výrobky. Tam vidím největší úsporu lidské 
práce.

7. České maso z českých farem. S tím velmi souvisí i podle 
mne problematické označení „český výrobek“. Vepřového 
z  našich chovů už nemáme ani polovinu a  v  české firmě 
vyrobený párek není český, když neobsahuje 90 % českých 
surovin, tedy hlavně masa. Jak na tom je vaše společnost se 
zdroji masa, aby mohla vyrábět a  prodávat produkty, na 
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jejichž obalech je uvedeno, že se jedná o český výrobek? A jaký 
podíl produkce tento legislativní předpis naplňuje? 

Jsme největším producentem vepřového masa s garancí 
CZ původu. Jak jsem již uvedl výše, kontrolujeme celou ver-
tikálu již od vlastní výroby krmných směsí pro prasata až 
po například 100 g nakrájené šunky s garancí CZ původu 
masa.

Českého vepřového masa máme jako Kostelecké uze-
niny aktuálně dostatek, protože stále zásobujeme například 
řadu zákazníků mimo naši republiku, kteří CZ původ masa 
neřeší. Toto vepřové bychom mohli umístit na náš trh, ale je 
to vždy otázka ceny, kterou je náš odběratel ochoten zaplatit, 
a řada zpracovatelů stále preferuje levné dovozové vepřové 
maso, ze kterého levně vyrábí masné výrobky. Rozumím 
tomu, chápu to a  ekonomicky to aktuálně vychází, nic-
méně nemůže být potom logicky na všech výrobcích česká 
vlajka, jako garance původu masa. Jsem rád, že zákazník 
při nákupu potravin čím dál více přemýšlí o složení, kva-
litě a původu surovin atd. A právě vlajka je jednoduchým 
a  jasným vodítkem původu hlavní složky výrobku, tedy 
v našem případě masa.

 

8. Grilování je nesmírný fenomén posledních let a nezastupi-
telně přispívá k prodeji masných výrobků. Léto už máme za 
sebou. Takže skončila i grilovací sezona. Jaký měla letos vývoj 
a jak ovlivnila odbyt vaší společnosti? 

Grilovací sezona pro mě byla letos osobně trochu za 
očekáváním. Zejména některé položky na mase se prodávaly 
hůř než v roce 2020. Ale pokud mám být spravedlivý, tak se 
velmi složitě porovnávají čísla z „covidového roku 2020“, 
protože jsme všichni byli svědkem nákupního šílenství, které 
se s vypuknutím covidu a s ním spojených opatření v obcho-
dech odehrávalo. 

Spíš vyhlížíme a plánujeme gril pro rok 2022 a snad se 
vše zase vrátí k normálu a zákazníci si zase užijí příjemné 
chvíle při grilování našich produktů.

9. V posledních letech jsme v zajetí přívalu informací, rad 
a zaručených doporučení, ze kterých by měla nejen vážená 
paní Magdalena Rettigová v  hlavě opravdový guláš. 
Jedním z  nich je „Fresh Convenience“. Já pohodlnou 

a čerstvou potravinu považuji za svůj normální požadavek 
i bez nápovědy a stejně na tom byla bez všech pochyb i ona 
skvělá česká kuchařka. Nicméně tento termín je na sklech 
všech možných displejů, a tak se ptám na váš názor. Vyrá-
bíte něco, co je „víc pohodlné“ a „víc čerstvé“, a má tento 
směr pro společnost Kostelecké uzeniny zásadní obchodní 
význam? 

Pro nás je kategorie Fresh Convenience jedním z pilířů 
našeho portfolia. Za poslední čtyři roky jsme uvedli na 
trh řadu výrobků, které nás svými prodejními čísly přímo 
nadchly.

Dnes již ikonický burger Dvouručák či Zapékací rolka 
se špenátem jsou pro nás skutečně něčím, na co jsme v Kos-
telci náležitě pyšní.

Postupně budeme na trh uvádět další a další výrobky 
z této kategorie a budeme jim věnovat i významnou marke-
tingovou podporu.

Pro mě osobně je kategorie Fresh Convenience jedna 
z budoucností konzumace masa.

10. Můžete se prosím pochlubit, zda a jaká ocenění jste letos 
získali?

Nejvíce si ceníme ocenění „Nejdůvěryhodnější značka“ 
v kategorii Maso a Uzeniny. 

Tohoto ocenění si skutečně velmi vážíme, protože je to 
nezávislé ocenění, které získávají každý rok jen ty nejlepší 
značky v České republice. 

Dále jsme velmi rádi, že naše prodejna Masna v Plané 
nad Lužnicí získala 1. místo v kategorii „Řeznicko-uzenářská 
prodejna roku 2021 – vítěz celostátního kola soutěže a vítěz 
krajského kola za území Jihočeského kraje“, kterou uděluje 
Český svaz zpracovatelů masa.

Všem čtenářům přeji závěrem klidné svátky a úspěšný 
rok 2022.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

�

Hledáte to nejlepší pro sebe a své blízké? Chcete, aby výsledek vašeho snažení byl vždy skvě-
lý a zdravý? BIO mouky Pernerka vám přinesou skvělou chuť a nejvyšší možnou kvalitu z obilí 
vypěstovaného ekologickými zemědělci. Navíc za cenu, která vás příjemně překvapí. Už cítíte 
ten rozdíl? Pernerka - revoluce v pečení.

pernerka.czpernerkapernerka.cz  info@pernerka.cz +420 485 177 129

VESELÉ VÁNOCE
A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO

ROKU
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Problém Západu – 
jak přežít blahobyt

Ing. JOSEF KUBIŠ,
předseda představenstva 

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

Nástup průmyslové revoluce pomohl Západu v  podstatě 
ovládnout celý svět a kultura západní křesťanské společ-

nosti se cítila nadřazená všem. Bohatství z kolonií po celém 
světě proudilo do západní Evropy, která zbohatla a o to více se 
cítila nadřazená. Nyní západní společnost prožívá v podstatě 
existenční krizi. Od 2. světové války zažila nebývalý rozvoj, 
život se stal pohodlný a společnost nemusela řešit existenč-
ní problémy. Krize naší demokracie způsobená blahobytem 
působí na ostatní svět místo vzoru spíše jako odstrašující pří-
pad, kudy se nemají ubírat. Pohodlný život, kdy člověk ne-
musí o svoji existenci bojovat, vede k degeneraci a společnost 
ztrácí schopnost svoji existenci obhájit v konkurenčním boji, 
který je v přírodě přirozený. A tak ztrácí význam slova jako ná-
rod, vlast, obrana vlasti. V minulosti, když nebyl mladý muž 
odveden k vojenské službě, tak to bylo považováno za poha-
nu, další generace, když dostaly tzv. modrou knížku, tak se 
tím chlubily „modrá je dobrá“, a nyní už vojenská povinnost 
je zrušena úplně.

Dnešní západní systém blahobytu je v podstatě vyprázd-
něný, mladým lidem nedává pocit potřebnosti, nedává smysl 
života a víru ve vlastní budoucnost. Když se nemusí řešit exi-
stenční problémy, tak se hledají náhradní pseudoproblémy. 
Nastolil se genderový problém, Mee Too, LGBT, špatné 
svědomí bývalých kolonizátorů zveličuje rasové problémy, 
nevíme si rady s tím, jaké máme pohlaví, předkládají se kata-
strofi cké scénáře ohledně životního prostředí. Najednou se 
vytvořil mainstreamový proud, který jediný zastává správný 
názor, a kdo ho nesdílí, je nepřítel a je ostrakizován. A tak se 
nenápadně podsouvá, že vše vyřeší všeobjímající stát. Člověk, 
když se narodí, tak bude mít automaticky zajištěný příjem, 
bude mít právo na důstojný život, právo na bydlení. Nikde 
ale není psáno, jaké bude mít povinnosti. Pracovat a vytvářet 
hodnoty budou jen ti, co budou mít nutkání pracovat, jsem 
zvědav, kolik jich bude. Výhodu méně pracovat, nechodit do 
práce a brát stejné peníze jsme si úspěšně vyzkoušeli v koro-
nakaranténě, ti co ale vytvářejí hodnoty, do práce chodit 
museli. Zruší se fyzické peníze, bude jen digitální bezho-
tovostní měna. Všemocný stát bude mít absolutní přehled, 
a tak občan Novák se bude zpovídat, proč si minulý týden 

koupil dvě lahve vodky a co to je ta jeho návštěva vykřiče-
ného domu. Proto si země střední Evropy přestávají rozumět 
se Západem, protože oni na rozdíl od nich zkušenosti se 
všemocným státem mají. Ten nový bude jen s více banány 
a pomeranči.

Není problém, kdo to zaplatí. Dnešní digitální peníze 
nejsou kryty zlatem ani prací pracujícího lidu jako za socia-
lismu, a ani se nemusí tisknout, stačí stisknout enter. A tak 
státy posílají do oběhu miliardy, které nejsou ničím kryty 
a nebudou se muset tudíž ani splácet, protože není komu, ona 
to za ně vyřeší infl ace. Evropská komise nemá žádný majetek 
a směle rozdává miliardy. To americký dolar je na tom lépe, 
tím, že je světovou rezervní měnou, tak dluhy USA pomůže 
v infl aci zaplatit celý svět. 

Tlak mainstreamového proudu sílí a objevuje se nám 
staré známé „kdo nejde s námi, jde proti nám“. A tak je pro-
puštěn profesor z univerzity, že si dovolil poukázat na roz-
díly mezi mužem a ženou. Je dehonestován slavný režisér, 
kterého obvinila uvadající herečka, která si po čtyřiceti 
letech najednou vzpomněla, že ji obtěžoval, když mu sama 
vlezla do postele, aby dostala hlavní roli. Dnes, aby se muž 
bál pohledět na ženu, která se mu líbí, aby nebyl obviněn ze 
sexuálního obtěžování. Proč se ale potom ženy oblékají sexy, 
malují a používají dráždivé parfémy, když se na ně nemůžeme 
ani podívat.

Bílí klečí před barevnými a  omlouvají se za křivdy, 
které způsobili jejich předci před staletími. Je trestán fotba-
lista, který údajně urazil protihráče poukázáním na rasový 
původ, aniž by někdo zkoumal, zda je to pravda, a přitom 
na druhé straně úmyslné zranění protihráče, které ohro-
zilo jeho život, se neřeší vůbec. Rozhořčeně jsme nedávno 
odsuzovali Islámský stát, že ničí skalní sochy, a dnes sami 
ničíme sochy našich předků, protože podle dnešního pohledu 
se tenkrát nechovali korektně. Převážná část z  nich měla 
podle mainstreamu problémy v přístupu k ženám, k jiným 
rasám, a  tak se od nich musíme distancovat. V  Kanadě 
30 katolických škol spálilo tisíce dětských knih, protože hrdi-
nové v nich byli z dnešního pohledu genderově a rasově neko-
rektní. Páter Konyáš a nacisti musí mít ze svých následníků 
radost.

Samuel P. Huntington předpokládá střed civilizací, 
v naší západní společnosti probíhá i  rozpor mezi genera-
cemi. Tím, že stát na sebe převzal sociální starost o starou 
generaci, důchody, domovy seniorů, tak v podstatě zanikly 
vícegenerační rodiny a  generace si mezi sebou přestaly 
rozumět. Nová generace si myslí, že s ní přichází lepší svět, 
stará generace si myslí, že s ní lepší svět odchází. Hezky 
to popisuje K. Čapek v povídce „O úpadku doby“. Mladí 
začínají všechno dělat jinak, neváží si tradic, novotami vše 
zničí. Pračlověk Janeček z doby věstonické Venuše si stě-
žuje, že mladí chtějí zavést výměnný obchod se zbožím. 
Jakýpak výměnný obchod, praštím cizáka do hlavy „a mám 
to zadarmo“. I  senátoři ve starém Římě si stěžovali na 
mládež. 

Současný západní systém je v podstatě vyprázdněný, 
chybí smysl života. Tím, že dnešní mladí všechno mají, bez 
vlastního snažení, ztrácejí pocit důležitosti a potřebnosti. 
Zazlívají svým rodičům, že jim vzali budoucnost, že jim zni-
čili životní prostředí na planetě. Přitom jsou první generací, 
která má v každé místnosti klimatizaci, místo knih mají každý 
rok nový mobilní telefon s neekologickými bateriemi, pěšky 
moc nechodí a do školy se nechají vozit autem. Moji rodiče 
chodili do školy každý den 6 km, já jen 1,5 km, moje děti jez-
dili MHD a vnuci se ráno i odpoledne vozí autem. Když se 
nám narodily děti, tak se koupily pleny, které se denně praly, 
a v roce a půl seděl potomek na nočníku, aby se nemuselo 

prát. Dnes se nepere, používají se kalhotky pampers, které 
se dají do odpadu, a potomek ještě ve třech letech dělá do 
kalhot. Je to pohodlné, ale pláče ekologie, protože na jed-
noho potomka se spotřebují tisíce pamprsek. Na náš poho-
dlný život se v průměru spotřebuje denně celkem 95 kWh 
energie, v přepočtu cca 26 litrů nafty. V antickém Římě na 
jednoho svobodného občana připadali tři otroci. Těžká práce 
celý den jednoho otroka představuje energii jednoho litru 
nafty, na nás přeneseně pracuje 26 otroků.

Hlavní problém ekologie je spotřeba fosilních paliv, náš 
hlavní zdroj energie. Potom ale nerozumím ekologickým 
aktivistům, kteří jsou proti bionaftě, která je z hlediska CO2 
neutrální. Pakliže to myslíme poctivě, a ne jenom pátečním 
záškoláctvím „Fridays for Future“ Grety Thunberg, tak 
musíme začít každý u sebe. Nemít u každého domu 2–3 auta 
a začít chodit pěšky, omezit klimatizaci, míň topit a otužovat 
se, přestat létat 2x ročně na dovolenou. Špatné svědomí chlá-
cholíme tím, že si koupíme bioředkvičky a třídíme odpad. 
Přitom biopotraviny zanechávají uhlíkovou stopu 1,5x větší 
než konvenční potraviny a  ekologické je odpad neprodu-
kovat, a ne ho třídit. 

Každá generace se snaží pro své potomky zajistit pohodl-
nější život, ale ne vždy je to ku prospěchu. V USA dal dospělý 
syn k  soudu své rodiče a  chce náhradu několik milionů 
dolarů za to, že ho špatně vychovali. Kupodivu soud mu dal 
za pravdu a zdůvodnil to tím, že již sám fakt, že dal rodiče 
k soudu, svědčí o špatném vychování. Západní společnost 
si dnes neví rady sama se sebou. Jak se zdá, kapitalismus se 
vyčerpal a stojí na rozcestí, jak dál. Jak předvídá Huntington, 
blíží se střet civilizací a naše společnost přitom vymírá. Dnes 
je sexy být LGBT, singl, ale tradiční rodina, která zajišťuje 
zachování rodu a výchovu potomků, už sexy není. Přitom jak 

říká olympijský vítěz, který vedle sportu vystudoval i medi-
cínu, LGBT je slepá vývojová větev, která nemá budoucnost.

Koncem 21. století, když to půjde s porodností takhle 
dál, nás bude v Evropě jen polovina, zatímco ostatní svět 
za každé dvě generace zdvojnásobuje počet svých obyvatel. 
Přitom naše hlavní poslání na tomto světě není dělat kariéru 
a hromadit majetek, ale předat život, který jsme dostali od 
našich rodičů, dál našim dětem, a  tak zachovat pokračo-
vání rodu, národa. Starost o dostatečný počet dětí a  jejich 
správnou výchovu si musí vzít za své celá společnost a řešit to 
lze, jen se musí chtít. Musí se vrátit úcta k těhotným ženám, 
mladým rodinám pomoct s bydlením a s bezúročnými půjč-
kami s odpočtem za každé dítě. Pracujícím matkám zajistit 
všude nárok na zkrácenou pracovní dobu, aby se mohly dobře 
postarat o děti a přitom nebýt doma v izolaci. Za každé dítě 
umožnit matkám dřívější odchod do důchodu a o podstatnou 
částku důchod navýšit. Není pravda, jak říkal jeden před-
seda vlády v devadesátých letech, že o děti se má postarat 
rodina, že to není úloha státu, je to úloha nás všech. Když 
nebude zajištěna alespoň prostá reprodukce obyvatelstva, tak 
žádná penzijní reforma nemá přijatelné řešení a hádky poli-
tických stran to nevyřeší. Penzijních fondů může být neome-
zený počet, fyzicky se o starou generaci nepostarají a s velkou 
pravděpodobností stejně budou vytunelované a  časem 
zkrachují.

Námětů k přemýšlení a problémů k řešení máme dost 
a čas se krátí. Nesmíme se nadále nechat manipulovat, vrátit 
se ke zdravému selskému rozumu, snažit se hledat pravdu, 
a ne jen pohodlně zastávat tzv. korektní hlavní proud, který 
utváří halasná menšina.

�

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 
Vám přeje výrobce a dodavatel mražené zeleniny a ovoce 

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Mrazírna Vestec

www.agrojesenice.cz  |  www.milujememrazene.cz
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Současný stav 
světového 

mlékárenství
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Českomoravský svaz mlékárenský

Navzdory složité pandemické situaci po celé naší 
planetě v letech 2020 a 2021 došlo přesto k poměrně 

pozitivnímu vývoji na trhu s  mlékem a  ke stabilizaci 
a  rozvoji světového mlékárenství. Na své globální mlé-
kařské konferenci, která se v  polovině října 2021 usku-
tečnila v dánské Kodani, o tom informovala Mezinárodní 
mlékařská federace (IDF) a  rovněž zde publikovala ve 
svém bulletinu č. 512/2021 zprávu o  světové mlékařské 
situaci (The World Dairy Situation 2021). V tomto krát-
kém článku vás seznámím s  nejdůležitějšími analýzami 
a hodnocením této situace za ukončený rok 2020 a poku-
sím se nastínit očekávaný výsledek roku 2021 a předpo-
kládaný vývoj ve střednědobém horizontu.

Prvovýroba mléka

V roce 2020 pokračovala celosvětová produkce mléka 
ve svém dlouhodobém růstu, zvýšila se meziročně o další 
3 % a dosáhla celkového objemu 910 milionů tun. Světové 
mlékárenství tak jasně prokázalo svoji odolnost vůči pandemii 
COVID-19, která zasáhla celý svět a která již trvá dva roky. 

Je potřeba si také uvědomit, že poprvé v  historii lidstva 
prolomila globální produkce mléka hranici 900 milionů tun. 
S ohledem na dlouhodobě dosahovanou průměrnou míru 
růstu je navíc pravděpodobné, že do pěti let bude již dosažen 
objem jedné miliardy tun.

Za pokračujícím růstem produkce stojí v  posledních 
letech zejména dvě hybné síly. Tou první je rostoucí poptávka 
po mléce v rozvojových zemích, zejména pak v oblasti Asie, 
a to i přes skutečnost nepříznivého cenového vývoje v někte-
rých částech rozvojového světa ovlivňovaného často dopady 
pandemie COVID-19. Druhým motorem růstu je narůsta-
jící produkce buvolího mléka, která v období let 2010–2020 
vykazuje průměrnou meziroční míru růstu 4,1 %, což je dvoj-
násobně vyšší nežli míra růstu ve výši 2,1 % dosahovaná 
v poslední dekádě v případě mléka kravského. Tato skuteč-
nost také způsobila, že se podíl buvolího mléka na celosvě-
tové výrobě mléka zvýšil v roce 2020 na 15 %, zatímco ještě 
v roce 2015 to bylo jen 13 %.

Výroba kravského mléka tvořící hlavní část světového 
objemu mléka (v roce 2020 to bylo 81 %) se zvýšila v roce 
2020 o více než 20 milionů tun na celkových 735 milionů 
tun. K největšímu nárůstu došlo především v Asii, kde byl 
růst poptávky po mléce a mléčných výrobcích v průběhu 
posledních deseti let nejvýraznější. To ovlivnilo průměrnou 
roční růstovou míru výroby kravského mléka v Asii, která je 
za posledních deset let na úrovni 4 % a je zdaleka nejvyšší 
v porovnání s ostatními světovými regiony. Největší objem 
této produkce připadá na Indii (44 % asijského objemu), 
kde byl meziroční nárůst dokonce 7,9 %. Tento výsledek 
podpořilo zejména zvyšování mléčné užitkovosti a  řada 
podpůrných vládních opatření a  programů zaměřených 
na zvyšování produktivity, které jsou implementovány 
v  návaznosti na růst populace a  další výrazný nárůst 
poptávky. Kromě Indie se na zvyšující se výrobě kravského 
mléka v  asijském regionu významně podílely Čína 
(+7,5 %) a  v  menší míře Turecko (+3,5 %) a  Pákistán 
(+3,8 %).

Vývoj výroby kravského mléka v tradičních exportních 
regionech (EU-28, Oceánie, USA) přitom zůstal za 
světovým průměrem, přestože v EU-28 a USA k menšímu 
nárůstu produkce rovněž došlo. Důvody zpomalení růstu 
jsou v jednotlivých zemích těchto oblastí různé, ale většinou 
souvisejí s vývojem počasí a klimatickými změnami, s řadou 
environmentálních omezení, ale také s  řadou faktorů 
v  ekonomické oblasti. Některé z  těchto faktorů by se do 
budoucna mohly ukázat jako strukturální a mohly by tak 
ovlivnit prvovýrobu mléka i v dalších zemích světa. I přes tuto 
skutečnost byla míra růstu výroby kravského mléka v EU-28 
v roce 2020 na úrovni 1,3 %, což koresponduje s vývojem 
v  posledním desetiletí. Vývoj na úrovni jednotlivých 
členských států však vykazoval rozdíly. Zatímco relativně 
nízkonákladové země EU, jako například Polsko, Irsko či 
Itálie, vykázaly solidní expanzi výroby mléka, tak naopak 
v  předních mlékařských zemích, jako jsou Německo, 
Francie a Spojené království, výroba mléka spíše stagnovala. 
Tato stagnace tak odráží obtížný rok pro prvovýrobce 
mléka v  době  covidové, která měla dopad na dočasné 
snížení nákupních cen, a  tedy na zhoršení ekonomiky 
farem.

V USA ovlivňovala v roce 2020 produkci mléka rostoucí 
poptávka po mléčných výrobcích a také příznivé ceny v malo-
obchodě, což vyvolalo růst výroby, ale rovněž nárůst počet-
ního stavu dojnic, který se zde dostal na historicky nejvyšší 
úroveň. Mléka bylo v tomto roce vyrobeno v USA o 2,2 % 
více než v předchozím roce, což překonalo i desetiletý růs-
tový index.

Graf 1  Světová výroba mléka 

Poznámka:  CAGR = průměrná roční míra růstu 
za dané období
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V  Oceánii se ukazuje, že výskyt abnormalit počasí 
a některých environmentálních problémů limituje další zvy-
šování mléčné produkce. V roce 2020 proto výroba mléka jak 
v Austrálii, tak na Novém Zélandu spíše stagnovala.

Afrika je podobně jako Asie v mléčné produkci dalším 
defi citním kontinentem. I zde došlo v roce 2020 pouze k mini-
málnímu, konkrétně jednoprocentnímu nárůstu mléčné 
produkce. Nejslibnější vývoj bylo možné pozorovat na jiho-
východě kontinentu, kde výroba mléka vzrostla například 
v  Tanzanii. V  hlavních mlékařských zemích Afriky, tedy 
v Egyptě, v Jižní Africe a Keni, však v roce 2020 výroba mléka 
stagnovala.

Jižní Amerika si udržuje svou vlastní vnitřní rovno-
váhu, kterou čas od času zbrzdí zhoršující se ekonomika 
a dočasný propad spotřebitelské poptávky. I přes náročné 
ekonomické prostředí v  roce 2020 v řadě jihoamerických 
zemí byl vývoj produkce mléka poměrně zajímavý, což potvr-
zuje míra růstu ve výši 3 %. To částečně odráželo oživení 
výroby v exportně orientovaných zemích, jako jsou Argen-
tina, Uruguay a Chile. Nejvíce mléka na tomto kontinentu 
se vyrábí v Brazílii, kde však produkce mléka z řady důvodů, 
jako například sucho na jihu země či vysoké ceny krmiv 
a snížená spotřebitelská poptávka po mléčných výrobcích, 
stagnovala.

Výhled výroby mléka v roce 2021 není již tak příznivý, jako 
tomu bylo v roce 2020. Růst výroby započatý v minulých letech 
sice pokračoval ještě i v prvním pololetí letošního roku, nicméně 
zde byly zřejmé rozdíly mezi zeměmi západního světa, kde pro-
dukce mléka už jenom stagnovala, a zeměmi rozvojovými, kde 
naopak pokračoval expanzivní trend. Od druhého pololetí 
však zasáhly do vývoje po celém světě ekonomické a politické 
okolnosti, které výrobu mléka poměrně zpomalily. Na „vině“ 
bylo například výrazné zvýšení cen proteinových krmiv a také 
růst dalších nákladových vstupů (energie, pohonné hmoty 
aj.). Podle známých údajů o vývoji v produkci mléka za prv-
ních 7–8 měsíců roku se dá očekávat mírné zpomalení světové 
produkce na meziroční růst pouze okolo 2 %, což však i tak 
bude znamenat navýšení globální produkce mléka o dalších asi 
20 milionů tun na celkových přibližně 930 milionů tun.

V Evropské unii se v  letošním roce odehrává nejvyšší 
nárůst zejména v  Irsku (+6,9 % za 7 měsíců roku), Itálii 
(+3,6 %), Maďarsku (+6,4 %), zatímco ve většině mlékařsky 
vyspělých zemí produkce buď stagnuje, nebo mírně klesá.

Zpracování mléka a mlékárenský průmysl

Zpráva IDF o  světové mlékařské situaci analyzuje 
podle jednotlivých mlékařských komodit statistická data 
z  50–57 zemí světa. Nejprve uvádí vývoj v  dodávkách 
mléka ke zpracování, které z celkového objemu vyrobeného 
kravského mléka představují pouhých 62,4 %, což je 
v absolutním vyjádření 459 milionů tun. Růst dodávek mléka 
k průmyslovému zpracování představoval v  roce 2020 asi 
2,5 % navýšení. Nezpracovaný objem mléka sloužil jako tzv. 
neformální spotřeba, což se týkalo zejména zemí rozvojového 
světa.

Zpracování výše uvedeného objemu do základních 
mlékárenských komodit je patrný z grafu 3.

Z grafu je zřejmé, že růst výroby pokračoval u všech hlavních 
skupin výrobků, ale s různou intenzitou:
–           V případě másla bylo celosvětově vyrobeno 12,5 mil. 

tun (nárůst 3,1 %). Nejvýznamnějšími výrobci jsou Indie 
s 6,1 mil. tun, EU-28 s 2,4 mil. tun a Pákistán a USA 
(obě země po 1 mil. tun).

–           Ve výrobě konzumních mlék panuje spíše stagnace cel-
kové výroby. V roce 2020 bylo vyrobeno 124 mil. tun 

Graf 2  Vývoj výroby kravského mléka v jednotlivých světových regionech v letech 2010 až 2020

(A) mlékařský rok končí koncem března následujícího roku
(B) odhad
(C)  mlékařský rok končí koncem června následujícího roku; 

pouze produkce mléka pro lidskou výživu
(D) mlékařský rok končí koncem června následujícího roku

Tabulka č. 2    Top 20 světových výrobců kravského mléka 
v roce 2020

Země 2020
(mil. tun)

Růst 
2019/20 (%)

EU 28 170,1 1,3
Německo 33,2 0,3
Francie 25,1 0,3
Spojené království 15,7 0,1
Polsko 14,8 2,2
Nizozemí 14,2 1,3

Indie (A) 104,5 7,9
USA 101,3 2,2
Brazílie 36,7 2,3
Čína 34,4 7,5
Rusko 32,2 2,8
Nový Zéland 22,0 0,5
Turecko (B) 21,5 3,5
Pákistan (C) 18,7 3,8
Mexiko 12,9 2,3
Argentina 11,4 7,5
Uzbekistán 11,0 2,8
Kanada 10,3 1,3
Ukrajina 9,3 – 4,1
Austrálie (D) 9,1 0,6
Bělorusko 7,8 5,0
Kolumbie 7,6 2,9
Japonsko 7,4 1,7
Írán 6,8 0,0
Kazachstán 6,0 3,2

konzumních mlék, tedy stále ještě 1,3% nárůst, nicméně 
růst výroby této komodity se dnes odehrává zejména 
v  rozvojovém světě, kde je mléko stále novou, a  tedy 
pozitivně se vyvíjející potravinou, zatímco v mlékařsky 
vyspělých zemích je výroba konzumních mlék stále 
nižší. Důvodem může být skutečnost, že spotřebitelé 
upřednostňují spíše mléčné výrobky s vyšší přidanou 
hodnotou (například fermentované výrobky, mléčné 
dezerty, sýry a speciality), a navíc zde panuje narůsta-
jící konkurence rostlinných nápojů, jako jsou sójový, 
ovesný, rýžový či mandlový nápoj. Nejvíce konzumních 
mlék se v roce 2020 vyrobilo v EU (30,2 mil. tun), v USA 
(21 mil. tun) a v Číně (17,7 mil. tun). 

–           Dlouhodobě roste také světová výroba sýrů, která je 
odhadována na 24 milionů tun, přičemž 22,3 mil. tun 
připadá na sýry z průmyslových sýráren vyráběné z krav-
ského mléka. Světovým lídrem v případě sýrů zůstává 
Evropská unie s objemem výroby 9,9 mil. tun, následo-
vaná USA (6 mil. tun) a Brazílií s 1,1 mil. tun.

–           Výroba mlékárenských komodit se také postupně zvyšuje: 
U sušeného odstředěného mléka vzrostla o 3,7 % na celko-
vých 5 mil. tun, výroba sušeného plnotučného mléka se po-
sunula o 3 % a celkově bylo vyrobeno 4,8 mil. tun. Výroba 
kondenzovaných mlék stoupla o  2,3 % na 4,1 mil. tun.
Podíváme-li se na situaci ve zpracovatelském prů-

myslu, nedošlo v roce 2020 mezi největšími světovými lídry 
k výrazným dramatickým změnám, a dokonce i přes složitá 
proticovidová opatření, se kterými se musely společnosti 
potýkat ve výrobě a prodeji svých výrobků, došlo u řady z nich 
k růstu jejich obratů.

rok končí koncem března následu

6,0

Graf 3  Mlékárenská výroba podle komodit

Poznámka: počet zahrnutých zemí světa: 57 (máslo); 56 (sýry); 54 (SOM); 51 (SPM)

Světová výroba másla a máselného oleje Světová výroba sýrů Světová výroba konzumního mléka

Světová výroba SPM Světová výroba SOM Světová výroba kondenzovaného mléka

< 0 %           1–3 %

0–1 %           >3 %

Region 2010 2020
Asie 93 90
Evropa 105 111

EU-28 107 116
Non-EU 100 100

Severní Amerika 102 110
Jižní Amerika 102 102
Afrika 88 85
Střední Amerika 82 78
Oceánie 311 303

Tabulka č. 1   Míra mléčné soběstačnosti podle konti-
nentů (%)
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Současný vývoj ve světové spotřebě mléka 
a mléčných výrobků

Jak již bylo uvedeno, zaznamenala světová produkce 
mléka navzdory pandemii COVID-19 a  jejím globálním 
dopadům na společnost a podnikání svůj nejvyšší růst od 
roku 2014 (+3,0 %) a celosvětově dosáhla celkového množ-
ství 910 milionů tun. Vývoj spotřeby však byl nejprve výrazně 
ovlivněn uzavřením některých prodejních míst, což vedlo 
k vyšší poptávce spotřebitelů po baleném zboží v maloob-
chodě a nižší, někdy až téměř nulové poptávce ve stravova-
cích službách. Následkem toho došlo v průběhu roku 2020 
opětovně k dočasnému vytvoření skladových zásob sušeného 
mléka a másla, zejména pak ve Spojených státech americ-
kých a v Číně.

COVID-19 si vybral nemilosrdně svou daň po celém 
světě, což rovněž vedlo k  nejnižšímu tempu v  růstu svě-
tové populace za posledních několik let. V roce 2020 došlo 
k nárůstu celosvětové populace o pouhých 0,8 % na 7,8 mi-
liard lidí. Průměrná spotřeba mléka a  mléčných výrobků 
na osobu vyjádřená hodnotou mléčného ekvivalentu (ME) 
dosáhla v daném roce množství 116,9 kg. Výpočet hodnoty 
ME je založen na přepočtu veškerých mléčných výrobků 
mimo másla na mléko jako takové, metodika propočtu 
zohledňuje rovněž promítnutí změn stavu zásob. V roce 2020 
se oproti předchozímu roku jednalo o meziroční nárůst 1,7 %.

v předchozích letech. Po nástupu pandemie a přes snahu 
o zamezení jejího šíření došlo v řadě zemí k (celo)plošným 
uzávěrám a zejména od dubna do května již žila třetina až 
polovina světové populace ve velmi restriktivních pod-
mínkách. V  této době došlo také k  uzavření gastronomie 
a  stravovacích služeb (cateringové služby, hotely, restau-
race, kavárny), přičemž jedinou možností, kde bylo možné 
nakoupit potraviny, byly maloobchodní prodejny. Během 2 až 
4 měsíců (v závislosti na konkrétní zemi) tak byli lidé odká-
zaní na nákup pokrmů v přenosných obalech „přes ulici“ 
nebo na vlastní vaření v domácnostech. To zase podnítilo zvý-
šený nákup mléčných potravin a surovin na vaření v malo-
obchodu. Klesající trend spotřeby se projevil u konzumních 
mlék, a to zejména v evropských zemích.

V  letním období pak došlo v  návaznosti na částečné 
uvolnění některých protipandemických opatření k otevření 
stravovacích služeb, kde se prodej pomalu začal vracet k nor-
málu. Tento stav však opět netrval příliš dlouho, neboť se 
s nástupem podzimu dostavila nová vlna pandemie, která 
předchozí ustálenou situaci opět navrátila do podmínek lock-
downu a převážné domácí spotřeby potravin.

Za úrovní průměrné spotřeby ve výši 116,9 kg na oby-
vatele v roce 2020 je skryta řada odlišných situací. Rozdíly 
spočívají například v různých příjmech obyvatel, a tím v jejich 
koupěschopnosti, ale také v  rozdílných spotřebitelských 
zvyklostech, návycích a očekáváních. V Indii se například 
oproti evropským zemím konzumuje více mléka a fermen-
tovaných výrobků, ale ve srovnání s průměrem EU je zde 
naopak dosahována podstatně nižší spotřeba sýrů. Podle pro-
počtů a odhadů FAO je například průměrná spotřeba mléka 
a mléčných výrobků v Africe na výši pouhých 44 kg ME na 
osobu, v Asii to je necelých 80 kg, ale v Evropě se již dostá-
váme na průměrnou hodnotu spotřeby ve výši 286 kg (ČR má 
nyní 262,5 kg). K vyššímu nárůstu spotřeby dochází zejména 
v rozvojových zemích, které se svým způsobem postupně při-
způsobují životnímu stylu zemí západního světa. Významný 
nárůst je dnes možné pozorovat v Číně, ale i přes zvyšující se 
místní zájem o mléčné výrobky zde mají prozatím ještě daleko 

(A) Kerry, Unilever, PepsiCo a Mondelez nejsou zahrnuty, (B) bez dětské výživy, (C) včetně rostlinných 
náhražek od roku 2017, (D) rok končí v červenci, (E) rok končí v říjnu, (F) rok končí v březnu následujícího 
roku, (G) včetně dezertů a nápojů, (H) odhad

Tabulka č. 3  Top 20 světových mlékárenských lídrů(A) (obrat v segmentu mléčných výrobků v miliardách USD)

  Společnost Země 2018 2019 2020 Růst
2019/20 (%)

1 Lactalis Francie 21,8 22,4 24,1 +7
2 DFA USA 13,6 15,9 17,8 +12
3 Danone (B), (C) Francie 15,4 14,7 14,6 –1
4 Yili Čína 12,0 13,1 14,0 +7
5 Fonterra (D) Nový Zéland 14,5 13,5 13,3 –1
6 FrieslandCampina Nizozemí 13,6 12,6 12,7 +0
7 Arla Foods Dánsko 12,3 11,8 12,1 +3
8 Nestlé (B) Švýcarsko 13,5 13,4 11,8 –12
9 Mengniu Čína 10,4 11,4 11,0 –4

10 Saputo Kanada 10,3 11,2 10,8 –4
11 DMK Německo 6,6 6,5 6,4 –2
12 Savencia Francie 5,7 5,6 5,9 +5
13 Agropur (E) Kanada 5,2 5,5 5,7 +5
14 Sodiaal Francie 6,0 5,7 5,5 –3
15 Morinaga Milk Industry (F) Japonsko 5,3 5,3 5,5 +3
16 Amul (F) Indie 4,7 5,4 5,3 –3
17 Megmik Snow Brand (F), (G) Japonsko 4,7 4,8 5,1 +5
18 Schreiber (H) USA 5,0 5,0 5,0 –
19 Müller (H) Německo 5,1 4,9 4,9 –
20 Meiji Dairies Japonsko 4,6 4,6 4,7 +3

Následující tabulka popisuje přehled obratově nejsilnějších mlékárenských společností světa, v přehledu pak jsou žlutě pod-
barveny společnosti, které působí rovněž v České republice.

Operují 
také v ČR

Graf 4  Globální spotřeba mléka a mléčných výrobků 2020

k  dosažení průměrné spotřeby dosahované v  roce 2020 
v EU-28, a sice 311 kg ME na osobu.

Důležité je také připomenout, že 48 % celosvětové 
spotřeby mléka pokrývá tzv. neformální spotřebu, ke které 
dochází přímo v  místě produkce mléka, které tu slouží 
k přímé obživě farmářovy rodiny. Zbývající množství mléka, 
tedy 52 %, které bylo průmyslově zpracováno, pak tvoří tyto 
podíly: čerstvé mléčné výrobky (konzumní mléka a smetany, 
fermentovaná mléka a jogurty, mléčné dezerty) 15 %, máslo 
15 % a sýry 15 %.

Výhled spotřeby mléka a mléčných výrobků popisuje 
nejlépe studie OECD-FAO sestavená pro období let 2017 
až 2030. Podle ní bude poptávka po mléčných výrobcích 
v  příštích letech nadále růst a  bude ovlivňována zejména 
populačním růstem (podle Population Reference Bureau je 

Graf 5  Výhled roční míry růstu spotřeby mezi lety 2017 až 2030 – podle OECD/FAO Agriculture Outlook 

V  období let 2005 až 2020 se zvýšila průměrná spotřeba 
mléka na osobu v hodnotě mléčného ekvivalentu o 15,2 kg, 
což v daném patnáctiletém období znamená přibližně jedno-
procentní meziroční růst.

Od ledna 2020 do poloviny března se trhy chovaly 
vcelku normálně a trendy spotřeby se vyvíjely obdobně jako 

Všechny mléčné výrobky Čerstvé mléčné výrobky Máslo

Sýry SOM SPM
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odhadován růst světové populace do roku 2050 na 9,9 mili-
ardy obyvatel. Dalším hnacím motorem rostoucí spotřeby 
budou také rostoucí příjmy obyvatel a měnící se stravovací 
návyky. V uvažovaném období let 2017 až 2030 se očekává 
nárůst celkové spotřeby mléka a mléčných výrobků o 24 % 
(v hodnotě ME), s vyšší mírou růstu u čerstvých mléčných 
výrobků (+28 %) a u másla (+29 %).

Predikce naznačují, že růst bude jednoznačně vyšší 
v rozvojových zemích (a to s průměrnou roční mírou +2,3 % 
v daném období). Naproti tomu ve vyspělých zemích, kde je 
spotřeba již nyní více méně saturována, bude nárůst mírnější, 
a to ve výši přibližně 0,8 % ročně. Dalším z důvodů nižšího 
růstu spotřeby bude neustále se zvyšující konkurence alter-
nativních potravin z rostlinných surovin (tzv. plant based 
products). Podobné rozdíly budou pravděpodobně u jednot-
livých skupin mléčných výrobků, což dokládá graf č. 5 sesta-
vený z údajů zmíněné výhledové zprávy OECD.

Závěr

Vývoj trhu s mlékem na počátku letošního roku započal 
poměrně příznivě, ale uvedený stav přetrval pouze v 1. polo-
letí. Od poloviny roku 2021 již byla globální produkce mléka 
méně expanzivní. Také v zemích EU již v podstatě nedochá-
zelo k nárůstu dodávek, naopak pokles v dodávkách mléka 
ke zpracování zaznamenávají nyní zejména velké evropské 
země. 

Pozitivní je ale skutečnost, že i nadále přetrvává dobrá 
poptávka po mléce a mléčných výrobcích. Stabilní zůstává 
rovněž export mléčných výrobků, o kterém se tento článek 
nezmiňoval. V  EU po dokončeném brexitu došlo sice 

k mírnému oslabení vzájemného obchodu s Velkou Británií, 
a to asi o 10 %, nicméně tento propad není pro EU natolik 
zásadní a  předpokládá se, že se situace v  budoucnu opět 
zlepší.

Trh s mlékem v EU je nyní v rovnováze a důležité je, že 
se netvoří ani žádné významné zásoby. Zvyšuje se naopak 
globální obchod, který je poháněn rostoucí poptávkou z Číny.

Významné problémy však může přivodit současný růst 
nákladových vstupů – zejména již zmíněné ceny krmiv, ale 
dále rovněž navyšování cen veškerých energií a vody, oba-
lových materiálů a  také rostoucí ceny dopravy a  mzdové 
náklady. Rostoucí spotřebitelské ceny tak zapříčinily vysokou 
infl aci, která je v EU odhadována na 2,2 %, ale například 
u nás v České republice by mohla na přelomu roku skončit 
na úrovní 6–7 %. To ovlivňuje i již probíhající růst cen mléč-
ných výrobků, které jsou nyní na nejvyšší úrovni za několik 
předchozích let. Ceny mléčných komodit na mezinárodních 
burzách posilují již několik měsíců s ohledem na přetrvávající 
vysokou poptávku z importujících zemí. Růst cen se nevyhnul 
ani mléčné surovině, nejvíce pak v EU, ale podobný vývoj lze 
vysledovat i v dalších produkčních oblastech světa.

Tento vývoj bude pokračovat s určitostí také v následu-
jících měsících a může mít dopad na dočasný pokles spo-
třebitelské poptávky. S ohledem na infl aci, která v podstatě 
zasáhla i mléčný sektor, může tento trend přetrvávat po delší 
dobu a  v  konečném důsledku mít vliv na dočasné snížení 
výroby, obchodu a spotřeby. 

Nicméně s  ohledem na význam mléčných výrobků 
v nutričně vyvážené stravě a pozitivní vnímání mléka nemusí 
případný propad výroby a spotřeby trvat příliš dlouho a prav-
děpodobný bude spíše návrat k normálnímu vývoji. 

�
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Po loňské přestávce, kdy nejlepší čeští potravináři vyba-
lovali svá ocenění za nejchutnější české potraviny z poš-

tovních balíčků, místo aby si vychutnávali slavnostní atmo-
sféru společného každoročního setkání v Senátu, se všichni 
o to víc těšili, že si to letos vynahradí. Covidová situace se sice 
i o letošním podzimu začala v říjnu nepříjemně zahušťovat, 
ale nakonec to až ke zrušení hromadných akcí alespoň počát-
kem listopadu naštěstí nedospělo, takže se slavilo opět spo-
lečně v krásném a důstojném prostředí Valdštejnského palá-
ce a neopakovatelná atmosféra tradičního setkání nejlepších 
českých potravinářů tentokrát ani přes dušičkové datum ne-
zesnula. Jen ty všudypřítomné respirátory všem připomína-
ly, že doba je stále ještě nějak podivně vymknutá z  kloubů. 
O to víc je ale třeba si vážit všeho, co lidem přináší radost – 
a chutné potraviny jsou určitě tím, co umí každodenní život 
zaručeně zpříjemnit a obohatit. Možná i proto jsou ta společ-
ná setkání znamenitých výrobců potravin nejen mezi sebou, 
ale i s řadou dalších osobností, které se dokáží těšit z  jejich 
umu, vždy tak nabitá úsměvy a  jiskrami v očích, kdy každý 
z oceněných se má opravdu čím chlubit a na co být zcela po 
právu hrdý.

ČESKÁ CHUŤOVKA 2021 V SENÁTU ÚSPĚŠNÁ
R Y T Í Ř E M  Č E S K É  C H U T I  P A S O V Á N 

J I Ř Í  S O U Č E K  Z E  S P O L E Č N O S T I  U Z E N I N Y  B E T A

Trochu jsme se samozřejmě po vyhlášení letošního, již 
třináctého ročníku soutěže obávali, zda loňská neblahá zku-
šenost, kdy se různá opatření měnila doslova ze dne na den, 
což na jistotě nikomu dvakrát nepřidalo, neovlivní negativně 
právě to letošní klání, pokud půjde o odhodlání potravinář-
ských firem jít do další možné nejistoty. Zpočátku to tak 
mohlo i vypadat, přihlášky se scházely jen velmi pozvolna, 
většina potenciálních účastníků opravdu asi poněkud vyčká-
vala, jak se bude situace vyvíjet. Léto naštěstí přineslo naději 
na postupné utlumování pandemie a s blížícím se termínem 
uzávěrky přihlášek se počty zájemců o letošní Českou chu-
ťovku začaly čím dál víc podobat předchozím ročníkům, až 
se nakonec zastavily na prakticky stejném počtu jako loni – 
53 soutěžitelů. Co nás ovšem potěšilo snad ještě víc, bylo to, 
že plných 52 fi rem se naší soutěže účastnilo již v minulosti, 
což znamená, že Česká chuťovka se těší ohromné loajalitě 
potravinářů, kteří se do ní rádi vracejí. Máme samozřejmě 
radost z každého nového účastníka, ale neuvěřitelných 98 %
věrných, kteří nám projevili opakovanou důvěru, to je pro 
všechny, kteří každoročně pomáhají rozvíjet Českou chu-
ťovku, opravdu velké zadostiučinění a neméně velký závazek 

do budoucna. Nejvíc nás těší samozřejmě to, když se někdo 
vrací s  železnou pravidelností, ale velkou radost máme 
i z těch, kteří se rozhodnou soutěžit třeba jen občas, když 
například přijdou s další novinkou na trh, kterou si chtějí 
z hlediska chuti otestovat a v případě úspěchu jej pak prezen-
tovat ve svém marketingu.

Pojďme tedy ale konkrétně k tomu, co ukázal letošní, tři-
náctý ročník České chuťovky a jedenáctý ročník Dětské chu-
ťovky. Tím nejdůležitějším asi je, že nejlepší čeští potravináři 
nijak nepolevili ve svém vytrvalém zlepšování kvality a chuti 
svých potravin ani v  „podstrojování“ svým zákazníkům 
řadou inovativních výrobků, kterými úspěšně získávají jejich 
přízeň. V  letošní České chuťovce se tak opět snoubila tra-
dice s ohromnou kreativitou zúčastněných výrobců, kdy je 
až neuvěřitelné, jak mnozí z nich dokáží přicházet rok co 
rok s novými nápady, aniž by cokoliv ubírali na doslova mis-
trovské starostlivosti o co nejlepší konečný výsledek.  

Letos udělila hodnotitelská komise 185 Českých chu-
ťovek, což je identický výsledek nejen s předchozím ročníkem, 
ale i s rokem 2019, a může to působit téměř až magicky. Mohlo 
by se zdát, že hodnotitelská komise si dala jakýsi závazek, že 
každý rok udělí právě 185 ocenění, ale není tomu tak. Spíš je 
to možná náhodným potvrzením toho, že už Česká chuťovka 
dospěla k jakési přirozené hranici, při níž si zachovává svůj 
obvyklý standard a při svém tradičně odzkoušeném formátu 
i udržitelný rozměr.  Dětská porota letos přiznala 16 Dětských 
chuťovek 12 výrobcům, přičemž přihlášeno bylo 30 výrobků 
oproti loňským 50. To je sice určitý pokles počtu přihlášených, 
ovšem vzhledem k přirozeným možnostem dětských hodnoti-
telů se to jeví rovněž jako vcelku rozumné množství.  Letošní 
dětští porotci se jen zdáli o něco vybíravější než ti předešlí, 
o to víc si však mohou úspěšní výrobci svých získaných oce-
nění považovat. Nejen chutě dospělých, ale i jejich představy 
o chutích dětí se navíc často od těch autentických dětských 
preferencí až překvapivě liší.  Proto považujeme Dětskou chu-
ťovku, která je svým pojetím i ve světovém měřítku zcela oje-
dinělým projektem, za vynikající zpětnou vazbu pro výrobce, 
kteří chtějí cílit některými svými produkty právě na děti.

Podívejme se však blíž i  na strukturu oceněných 
výrobků podle jednotlivých kategorií. Od začátku soutěže 
v ní zaujímají největší podíl, pokud jde o množství přihláše-
ných, masné výrobky, které si letos ze Senátu odnesly 95 Čes-
kých chuťovek, což je více než polovina ze všech oceněných. 
Zřejmě by se i z takovéto statistiky dalo leccos vyčíst o velkém 
konkurenčním prostředí v tomto oboru u nás, o ohromné pes-
trosti nabídky, a jistě s tím souvisí i vysoké mistrovství a um 
těch nejúspěšnějších výrobců. Nejvíc pak z toho samozřejmě 
těží zákazníci, kteří si na lákavou nabídku výtečných českých 
masných výrobků opravdu nemohou stěžovat. Doufejme, že 
masný obor má u nás i přes velké problémy v nabídce masa 
z českých chovů stále ještě i světlou budoucnost.   

Sice s odstupem, ale trvale na druhém místě co do počtu 
oceněných Českými chuťovkami jsou pekařské a cukrářské 
výrobky. Letos posbíraly 30 diplomů a i zde zřejmě hraje roli 
stále ještě vysoká tržní konkurence a snaha zaujmout zákaz-
níky průběžně inovativní a pestrou nabídkou. Poněkud větší 
zájem bychom naopak uvítali od výrobců mléčných pro-
duktů. Zde kromě několika stálic v soutěži, jichž si nesmírně 
vážíme, zachraňují pestrost uchazečů především privátní 
značky některých obchodních řetězců. Nepřímo se tak sou-
těže v posledních letech účastní i ti výrobci, kteří se jí jinak 
přímo sami za sebe z nám neznámého důvodu spíš vyhýbají. 
Roli možná hraje skutečnost, že mlékaři mají své vlastní obo-
rové soutěže, a to jim z jejich pohledu možná stačí. Vlastní 
prestižní oborové soutěže ovšem mají i  pekaři a  cukráři, 
a přesto se rádi prezentují i Českými chuťovkami. Nedá mi 
to, abych zde v této souvislosti neuvedl slova uznání Jaro-
míra Dřízala, výkonného ředitele Svazu pekařů a cukrářů 
v ČR, z jeho nedávného e-mailu: „Považuji vaši aktivitu zamě-
řenou na podporu vysoce kvalitních českých potravin za velmi 
záslužnou a sídlo Senátu České republiky za reprezentativní 
a důstojné k ocenění nejlepších tuzemských produktů.“ Takové 
vnímání nás pochopitelně povzbuzuje a zároveň zavazuje i do 
budoucna, aby si soutěž své renomé, které si za uplynulých 
13 let získala, i nadále udržela.  

Loňský rok byl mezi potravináři nejtěžší asi pro pivo-
vary, které tvrdě postihly vynucené uzavírky restauračních 
zařízení. Přesto ti nejvěrnější i v této situaci zachovali soutěži 
svou přízeň a letos již počet jejich oceněných výrobků dosáhl 
opět pěkné třináctky. Pěknější o to, že 13 ocenění ve 13. roč-
níku České chuťovky má v sobě také cosi symbolického, co 

O D B O R N Ý  G A R A N T :                                          G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                             Z Á Š T I T A :               Z Á Š T I T A :

Zástupci fi rem vítězných masných výrobků po předání diplomů od senátora Jiřího Voseckého a ředitele SVS Zbyňka Semeráda Předsedkyně poroty Česká chuťovka prof. Jana Dostálová

Ředitel soutěže Ing. Josef Sléha, CSc.
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říkáte? A těší nás i 7 oceněných vín – nejen proto, že sedmička 
je šťastné číslo, ale hlavně i proto, že vinaři mají ohromnou 
přehršel vlastních oborových domácích i zahraničních sou-
těží, a přesto některé z nich můžeme považovat za opravdu 
věrné „chuťovkáře“, kteří portfolio skvělých českých potravin 
v soutěži krásně doplňují. A to i přesto, že logo České chu-
ťovky zrovna jako medaile nevypadá, aby se hodilo přímo na 
vinnou etiketu. Možná i nad tím bychom se měli do budoucna 
ještě zamyslet, stále je totiž co zlepšovat.

Ovšem i mezi ostatními výrobci, kteří nezapadají přímo 
do výše zmíněných a nejvíce obsazených kategorií, máme 
některé opravdu věrné a nebývale úspěšné účastníky soutěže 
– ostatně v přiložené tabulce je můžete nalézt sami v kate-
goriích „Ovocné a  zeleninové výrobky“, „Nealkoholické 
nápoje“ či „Ostatní potravinářské výrobky“.

Než se však „urodilo“ oněch letošních 185 Českých 
chuťovek, musela hodnotitelská komise pod vedením prof. 
Jany Dostálové ve dvou dnech ochutnat 230 nejrozmanitěj-
ších přihlášených výrobků. Co znamená pojmout toto množ-
ství v pouhých dvou dnech, si asi obyčejný smrtelník dokáže 
představit jen stěží. Pro zkušené odborníky z komise to sice 
zvládnutelné je, ale hodně záleží samozřejmě na sofi stiko-
vané přípravě, kterou má na starosti tým ředitele Milana 
Chmelaře z „Podskalské“. Připravit vzorky tak, aby posu-
zování opravdu „odsejpalo“ a byly přitom dodrženy všechny 
nutné předpoklady pro správné senzorické hodnocení v pro-
myšleném řazení vzorků, to je poměrně složitá alchymie, 
kterou má ovšem ing. Chmelař takříkajíc v malíčku. Nemalou 
roli přitom hraje i obětavost a nasazení jeho spolupracovnic 
a spolupracovníků při přípravě vzorků v zázemí školy. A kdo 
si snad myslí, že postačí jen nakrájet či ohřát, tak ocituji jen 
jeden příklad z letošních požadavků výrobců na přípravu dané 
soutěžní potraviny: „Před přípravou nechejte maso dosáh-
nout pokojové teploty. Vyjměte ho z obalu a nechejte vcelku, 
provázek ani rozmarýn neodstraňujte. Osolte, opepřete. Na 
pánvi s rozpáleným olejem maso orestujte ze všech stran. Při-
kryté pečte v troubě na 180 °C za občasného obracení a podlé-
vání cca 3 hod. do úplného změknutí. Maso vyjměte z trouby 
a zbavte provázků a rozmarýnu. Nechejte ho odpočinout, aby 
se uvnitř masa rovnoměrně uvolnily šťávy. Pro uchování tep-
loty můžete zabalit do alobalu. Výpek, který vám zůstal po 
pečení, přiveďte na několik minut na pánvi k varu. Následně 
zaprašte hladkou moukou, orestujte a přidejte trochu vývaru, 
případně vody. Min. 15 minut provařte. Maso nakrájejte na 
plátky, přelijte omáčkou a můžete podávat.“ Jistě uznáte, že 
je to práce pro zručnou hospodyňku nebo šéfkuchaře z inter-
hotelu na několik hodin, přičemž podpůrný tým v Podskalské 

musel připravit v  průběhu pouhých dvou směn dalších 
259 vzorků potravin (včetně Dětské chuťovky). A protože 
to nebyl zdaleka jediný podobný požadavek v letošním roč-
níku, již nyní se zamýšlíme nad dalším upřesněním soutěž-
ních podmínek, aby v budoucnu výrobci hlásili do soutěže 
pouze takové výrobky, u nichž se budou při tepelných úpra-
vách předpokládat jen dokončovací práce, jako je např. ohří-
vání, napařování či ohřev v konvektomatu. Inu, jak se říká, 
šedivá je každá teorie, ale zelený je strom života.

Soutěž zkrátka stále ještě zraje a podle ohlasů účast-
níků letošního slavnostního oceňování v Senátu údajně dále 
zkrásnělo i celé slavnostní odpoledne, které loni všem tolik 
chybělo. Za účasti vzácných hostů, a tentokrát bohužel kvůli 
snížení počtu židlí v sále poněkud nižšímu zastoupení médií, 
se o skvělou atmosféru postarali v roli moderátorů již tra-
dičně Marie Retková a naopak premiérově Jakub Bažant, 
kteří citlivě podtrhli ten jedinečný, do značné míry nefor-
mální a přátelský ráz České chuťovky, který ji tolik odlišuje 
od všech podobně zaměřených projektů. V roli báječného 
hostitele se představila Stálá komise Senátu pro rozvoj ven-
kova, na čemž měli podíl nejen její předseda a místopředseda 
senátoři Jiří Vosecký a Petr Šilar, ale i další přítomná členka 
komise senátorka Jaromíra Vítková. Přítomnost náměstka 
ministra zemědělství Jindřicha Fialky v zastoupení ministra 
Miroslava Tomana podtrhla význam, který resort soutěži 
přikládá, a odbornou garanci a zázemí soutěže reprezento-
vali jak Pavel Matějka, rektor VŠCHT, tak i Milan Chmelař, 
ředitel školy „Podskalská“, stejně jako členové přípravného 
výboru a hodnotitelské komise v čele s Janou Dostálovou. 
Při předávání ocenění osobně potřásli výrobcům rukou také 
Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy, 
Jitka Götzová, ředitelka odboru MZe, Pavel Mikoška, vice-
prezident SOCR a představitel generálního partnera Albert 
ČR, Vladimíra Ondráková, obchodní ředitelka Hasičské vzá-
jemné pojišťovny, důležitého tradičního partnera soutěže, 
Jiří Kopáček, předseda  Českomoravského svazu mlékáren-
ského, Jaromír Dřízal, výkonný ředitel Svazu pekařů a cuk-
rářů v ČR, a v neposlední řadě školský ombudsman a ředitel 
Dětské tiskové agentury Ladislav Hrzal. Ohromně vtipným 
a až neuvěřitelně profesionálně zvládnutým vystoupením 
všechny přítomné udivila předsedkyně Dětské poroty Anička 
Hübschová ze  ZŠ Slovanka v  České Lípě, když doslova 
hereckou etudou uvedla předávání ocenění držitelům Dětské 
chuťovky.

Novinářská porota na základě ochutnávky přímo na 
místě udělila Ceny novinářů vícezrnnému chlebu Kuba od 
společnosti BEAS, oceněn byl i  Luncheon Meat Globus 
v polokonzervě a také pivo Rebel Hořká 11 z Měšťanského 
pivovaru Havlíčkův Brod.

Již jedenáctým Rytířem České chuti byl v závěru cere-
moniálu pasován Jiří Souček, za jehož působení v  pozici 
obchodního ředitele získaly Uzeniny Beta i díky jeho zápalu 
pro zavádění nových technologií a  inovačních trendů při 
dosahování trvale nejvyšší kvality masných výrobků již 
desítky ocenění Česká a Dětská chuťovka při stále rostoucí 
přízni zákazníků. Jeho vyznamenání bouřlivým potleskem 
kolegiálně ocenili i všichni ostatní zástupci skvělých českých 
potravinářů, přítomní v sále, takže viditelné dojetí zaskoče-
ného čerstvého Rytíře české chuti bylo zcela pochopitelné 
a  pěkně ladilo se sloganem, že Česká chuťovka je soutěž, 
která si na nic nehraje.  A stejně tak tuto atmosféru povzbu-
dila i výtečná muzika stálého příznivce a propagátora naší 
soutěže Felixe Slováčka, Anny Julie Slováčkové i bratrů Hra-
deckých, kteří nečekaně rozproudili všechny přítomné svými 
lidovými dudáckými písničkami po 6 letech, kdy na stejném 
místě vystupovali ještě jako děti.

Chutnou tečkou za letošní Českou chuťovkou pak byla 
společná ochutnávka nejchutnějších potravin roku v  při-
lehlých prostorách, kde to jen jiskřilo nadšením a dobrou 
náladou. Však také bylo proč.  

Počet udělených Českých chuťovek za třináctiletou 
historii soutěže se tak rozrostl na celkově již úctyhodných 
1 380 a podělilo se o ně dosud 227 soutěžitelů. Dětských chu-
ťovek bylo uděleno již 241, přičemž pochlubit se jimi může 
97 producentů. Přehledný seznam nejen letoš-
ních, ale i všech předchozích vítězů, stejně jako 
řadu dalších informací, si mohou zájemci vyhledat 
na webu www.ceskachutovka.cz a  k  dispozici 

je také Databáze vítězů soutěže Česká chuťovka a  Dětská 
chuťovka, která usnadní přehledné vyhledávání oceněných 
potravin i výrobců za celou historii soutěže podle zadaných 
kritérií na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka.

Obecně se dá říci, že Česká chuťovka se v posledních 
letech ustálila na jakémsi optimálním počtu soutěžitelů, který 
nám umožňuje rozvíjet soutěž v již obvyklé tradiční kvalitě 
a při dostatečné individuální náročnosti na posuzování sou-
těžních vzorků potravin členy obou porot. Soutěž zároveň 
neztrácí svůj charakteristický a tolik ceněný „srdcařský“ ráz, 
což bývá zdůrazňováno především při závěrečném společném 
setkání všech oceněných a hostů na slavnostním odpoledni 
v Senátu. Často nás spokojení držitelé Českých a Dětských 
chuťovek nadšeně ujišťují o tom, že podobná atmosféra se 
hned tak někde nevidí, pokud vůbec. A to je vlastně i největší 
odměna a vzpruha pro všechny, kteří se o celý projekt prů-
běžně celoročně starají.

To vše je totiž i  letos výsledkem soustavné týmové 
práce řady nadšenců, od členů přípravného výboru a hod-
notitelské komise přes stálé spolupracovníky, organizátory 
a partnery projektu až po ty, kteří poskytují soutěži pravidelně 
svou záštitu i odbornou garanci a kteří jsou uvedeni na dal-
ších místech v tomto vydání. Všichni si zaslouží naše velké 
poděkování i vděčnost, protože bez nikoho z nich by se s tak 
skromnými prostředky nedal podobný projekt uskutečnit 
a nevydobyl by si tak pevné místo mezi uznávanými znač-
kami kvality českých potravin, jaké již nesporně má. A hlavně 

– Česká chuťovka i po letošním ročníku zůstává 
stále značkou, která si na nic nehraje!

Ing. Josef Sléha, CSc., 
SYMPEX GROUP s. r. o.  

MVDr. František Dolejší st.,
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František Janíček,
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František Horák,
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prof. Ing. Jana 
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Ing. Milan 
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pivovaru Svijany

Rytíř české chuti 2021 – Jiří Souček ze společnosti Uzeniny 
Beta

Předsedkyně dětské poroty Anička Hübschová okouzlila pří-
tomné svým hereckým vystoupením.
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Jiří Souček je vrcholovým pracovníkem ve fi rmě Petra 
Landy UZENINY BETA. Díky jeho skvělému obchodní-

mu duchu nastoupil do pozice obchodního ředitele a v  této 
funkci se velmi osvědčil. Nejenže zvládl perfektně obchod-
ní činnost fi rmy, ale velmi aktivně zasahuje i do technologie 
a výběru sortimentu a inovačních trendů. Pod jeho vedením 
pracuje jím skvěle vychovaný tým, který umí velmi dobře 
prodávat masné výrobky vyráběné ve fi rmě, ale velmi dob-
ře reprezentuje značku UZENINY BETA. Je velmi schopný 
manažer, oblíbený šéf a přitom nezkazí žádnou legraci. A po 

odborné stránce je ZARYTÝ UZENÁŘ a  nesmírný fanda 
masného oboru. 

Za jeho působení získala firma UZENINY BETA již 
desítky ocenění Česká a Dětská chuťovka, ale i další ocenění 
v dalších potravinářských soutěžích.

Čestný titul Rytíř české chuti si Jiří Souček právem 
zaslouží.

Ing. Josef Sléha, CSc.,
Ing. František Kruntorád, CSc.

�

Jiří Souček, Uzeniny Beta 
–  R Y T Í Ř  Č E S K É  C H U T I  2 0 2 1

Veselé Vánoce Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 2022!a šťastný nový rok 2022!

POŘADATELÉ SOUTĚŽE DĚKUJÍ POŘADATELÉ SOUTĚŽE DĚKUJÍ 
VŠEM ÚČASTNÍKŮM LETOŠNÍHO ROČNÍKU VŠEM ÚČASTNÍKŮM LETOŠNÍHO ROČNÍKU 

ČESKÉ CHUŤOVKY.ČESKÉ CHUŤOVKY.

I L U S T R A Č N Í  Z Á B Ě R Y  Z   P Ř E D Á V Á N Í  C E N  Č E S K Á  C H U Ť O V K A  2 0 2 1
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Držitelé ocenění 
Česká chuťovka 2021

Držitelé ocenění 
Česká chuťovka 2021

ČESKÁ CHUŤOVKA 2021
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o. Chléb Mistrovský
Rohlík Mlynářský žitný

Bartoňova pekárna s. r. o Podmáslový chléb 400 g
Retro babeta 220 g

BEAS, a. s.
Chléb Kuba vícezrnný
Chléb podmáslový
Rohlíček s mandlovou náplní

Globus ČR, v. o. s. Chléb řemeslný 900 g
Rohlík žitný 65 g

HAVLÍK OPAL spol. s r. o. Trvanlivé tyčinky solené 
Bella Italia – bylinkové

JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o. BIO Žitnopšeničný chléb

KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o.

Koláč s ovocem 65 g 
– různé druhy (s jahodami, 
s meruňkami, s borůvkami)
Krekry BBQ 160 g
Krekry s příchutí česneku 160 g 
Švýcarka 90 g – různé náplně 
(skořice, mák, ořech, tvaroh)

Mondelez Czech Republic s. r. o.

Opavia Fidorka Hořká 
s oříškovou náplní, 30 g
Opavia Kolonáda lázeňské oplatky 
lískooříškové, 175 g

PENAM, a. s.
Ranní chlebík s vitamínem D
Toustový chléb tmavý vícezrnný
Vánoční koleda s máslem

UNITED BAKERIES a. s. Severské bulky cereální
4 Buchty s náplní makovou

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o.

Albert Raw tyčinka citron kokos
Albert Raw tyčinka pomeranč 
kakaové boby
Nature‘s Promise 
Bezlepkové karamelové sušenky

Globus ČR, v. o. s. Dort čokoládový De luxe 1300 g
KOMPEK, 
kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o.

Celozrnné čajové pečivo 
se sladidlem balené 600 g

MEDMORAVIA s. r. o. Čmeldovo medové cukroví
Nechvátalová Eva 
– Café Charlotte

Dort rybíz mascarpone
Dort Ricotta

M L É Č N É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o.

Česká chuť jogurt malina
Česká chuť jogurt broskev
Nature’s Promise Healthy Life 
Ovčí jogurt borůvka

BEL Sýry Česko a. s.
Smetanito smetanové 150 g
Smetanito se zeleninou a šunkou 
150 g

Kaufl and Česká republika v. o. s. K-Jarmark plátkový sýr 
z Vysočiny přírodní 150 g

Mlékárna Žirovnice spol. s r. o. Balsýr – vakuově balený

Penny Market s. r. o.

Boni Dezert se šlehačkou 
s čokoládovou příchutí 200 g
Boni Dezert se šlehačkou 
s vanilkovou příchutí 200 g
Boni Jogurt ochucený 150 g 
broskev/maracuja
Boni Jogurt ovocný s bifi do kulturou 
130 g mango – maracuja
Boni Jogurtové smoothie 230 g 
banán, zázvor, červená řepa
Boni Jogurtové smoothie 230 g 
jablko, hruška, banán, špenát
Boni Jogurtové smoothie 230 g 
jablko, pomeranč, banán
Boni Smetanový jogurt 150 g borůvka
Boni Smetanový jogurt 150 g jahoda
Boni Smetanový jogurt 150 g
lesní směs
Boni Smetanový jogurt 150 g 
višeň

WERA NOVA s. r. o. Plombir Ruská zmrzlina

M A S N É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o.
Retro Královský šunkový speciál 72%
Retro Sváteční klobása 
Retro Tlačenka

Beskydské uzeniny, a. s. Krkovice z pece
Pečená šunka nejvyšší jakosti

BIVOJ a. s. ŠUNKA BRUSCHETTA

Globus ČR, v. o. s.
Debrecínská pečeně Globus
Luncheon Meat Globus 
polokonzerva

Hudera a syn s. r. o.

Střešovická chorizo klobása 
se zeleným pepřem
Střešovická nepikantní klobása
Střešovická pikantní klobása
Topinková pomazánka

Kaufl and Česká republika v. o. s.

Nevinná klobása s červeným vínem 
Paprikový lalok
Pražská uzená kýta
Uzené koleno z kýty
Uzený bok s česnekem

Kostelecké uzeniny a. s.

Kostelecký lovecký uherák, 300 g 
Poctivé vídeňské párky, 180 g
Staročeské koleno ve vlastní šťávě, 
800 g
Sváteční kolínko bez kosti na pečení, 
cca 900 g

Krahulík 
– MASOZÁVOD 
Krahulčí, a. s.

Kuřecí Gyros
Moravský vrabec
Šunková tlačenka
Venkovská tlačenka

Krušnohorské uzeniny 
J + J Radoš s. r. o.

Masová tlačenka 
Šunka Lada

MASO UZENINY PÍSEK, a. s Písecký pršut

MASO UZENINY POLIČKA, a. s. KAMENECKÁ KLOBÁSA
ZÁMECKÁ KLOBÁSA

NATURA BOHEMICA II. s. r. o.
Slaninové čatní – s chilli
Slaninové čatní – s portským vínem
Slaninové čatní – s uzenou paprikou

PEJSKAR & spol., spol. s r. o.

Hovězí steak do ruky 45 g
Lovecký salám s uzeným špekem
Pravá farmářská klobása 
Šunková klobása delikates

Penny Market s. r. o.

Karlova koruna Pražská šunka 
Řezníkův talíř Bok pečený 100 g
Řezníkův talíř Dušená šunka 
standard 200 g
Řezníkův talíř Klobása uherská 
200 g
Řezníkův talíř Koleno šunkové 
shaved 100 g
Řezníkův talíř Lovecký 500 g
Řezníkův talíř Poličan 500 g
Řezníkův talíř Pražská šunka 
nejvyšší jakosti shaved 100 g
Řezníkův talíř Slanina anglická 
100 g
Řezníkův talíř Špekáčky výběrové 
600 g
Řezníkův talíř Šunka výběrová 100 g
Řezníkův talíř Šunkový salám 
zauzený 100 g

Petr Landa Uzeniny Beta 

Klobása s barevným pepřem
Párek polský 
Párek selský
Párek turistický 
Sous Vide Hovězí guláš
Sous Vide Moravský vrabec
Sous Vide Vepřový gyros
Sous Vide Vepřové koleno

RS maso CZ, s. r. o.

Drůbeží klobása s čedarem 
a jalapeňos
Horská klobása s pepřem
Klobása lovecká s pepřem
Kozomínské škubni si
Šebestiánské šrůtky
Taliány

Řeznictví Tichý s. r. o.

Anglická slanina
Játrový sýr
Turistická klobása 
Zabijačková paštika 
s medvědím česnekem

SKALIČAN a. s.

Bavorská klobáska na gril
Klobása na gril s jalapeňo a sýrem
Masová tlačenka
Ostravská klobása

STEINEX a. s.

Hot dog chilli 10 x 60 g MOL mražený
Hot dog kabanos 10 x 60 g MOL 
mražený
Hot dog sýrový 10 x 60 g MOL 
mražený

Steinhauser, s. r. o.

Dětská medová šunka
Moravská klobása 
Šunkové párky
Vepřové párky se sýrem

Uzenářství a lahůdky Sláma s. r. o. Farmářské párky se sýrem
Řezníkova klobása

Uzeniny Příbram, a. s.

Dřevorubecká klobása 
Hovězí carpaccio
Maso z udírny
Vepřové mleté polotovar z přeštického 
prasete
Vepřový steak z přeštického prasete 
– krkovice bez kosti
Vepřový steak z přeštického prasete 
– pečeně bez kosti

VÁHALA a spol. s r. o. Slanipárky
Špekáček od  Slaniny

Vodňanská drůbež, a. s.

Kachní prsa Sous-vide
Originál česká kachní klobása
Vodňanská kuřecí BAVORSKÁ 
sekaná

VOMA, s. r. o.
Anglická slanina 
Debrecínské párky
Gothaj salám

WHALLEY a. s. Vepřové maso na česneku 90% 
300 g

O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y
Bouda 1883 – Originál ze Znojma, 
Ing. Zuzana Boudová Chřest nakládaný zelený

TITBIT, s. r. o.
Čalamáda!
Čilipasta 
Pečená paprika

N E A L K O H O L I C K É  N Á P O J E

FRUJO, a. s. 

Sirup – MALINA
Sirup – MARACUJA
Sirup – POMERANČ SE SKOŘICÍ 
A HŘEBÍČKEM Sirup – PUNČ

PIVOVAR SVIJANY, a. s. Svijanský Vozka černý rybíz a limetka 
P I V A

Měšťanský pivovar 
Havlíčkův Brod a. s.

Rebel černý 
Rebel Hořká 11
Rebel Original Premium

Pivovar Chotěboř s. r. o. Chotěboř Originál 
Chotěboř Tankové

PIVOVAR SVIJANY, a. s.
DUX
Svijany „450“ – prémiový ležák
ŠLIK

Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s.
Bakalář nealko za studena chmelený 
Bakalář světlá desítka
Bakalář světlý ležák

Žatecký pivovar, spol. s r. o. Malastrana Bock
V Í N A

Albert Česká republika, s. r. o.

Moravian Collection Frankovka, 
pozdní sběr, 0,75 l
Moravian Collection Pálava, 
pozdní sběr, 0,75 l
Moravian Collection Rulandské šedé, 
pozdní sběr, 0,75 l

ANNOVINO VINAŘSTVÍ 
LEDNICE s. r. o.

Lednické cuvée bílé polosladké 
Lednické cuvée bílé polosuché

VÍNO BLATEL, a. s. Muškát moravský, pozdní sběr 2020
Merlot, výběr z hroznů

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

Bapa s. r. o. Koprová omáčka s hovězím masem, 
houskový knedlík

Globus ČR, v. o. s. POLÉVKA KULAJDA 800 g

KAND s. r. o.
Kečup Delikates curry 520 g 
Kečup Delikates jemný 520 g
Kečup Delikates ostrý 520 g

Kaufl and Česká republika v. o. s. K-Jarmark hovězí maso s rajskou 
omáčkou a kolínky, 510 g

Knedlíky Láznička s. r. o.

Měšťanský houskový knedlík 
Láznička
Meruňkový knedlík Láznička 
z tvarohového těsta

MEDMORAVIA s. r. o.
Med květový s podílem snůšky hrušky, 
lípy, černé třešně a dalších ovocných 
stromů

ORIGINÁLNÍ BRAMBŮRKY 
s. r. o.

Originální hospodské brambůrky 
s příchutí uzeného masa 
s křenem

Penny Market s. r. o.

Crip Crop Raw tyčinka čokoládové 
boby 
Crip Crop Raw tyčinka malina
Crip Crop Raw tyčinka 
passion fruit

DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2021
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

BEAS, a. s.

Tvaroháček s náplní 
tvarohovo višňovou
Trojhránek tvarohový 
se skořicí

HAVLÍK OPAL spol. s r. o. Trvanlivé tyčinky solené 
– Pohodovky

Kaufl and Česká republika v. o. s.

K-Jarmark Honzovy buchty 
s makovou náplní, 240 g 
K-Jarmark Honzovy buchty 
s tvarohovou náplní, 240 g

KOMPEK, 
kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o.

Vánoční kobliha s nugátem 70 g

PENAM, a. s.

Plundrová špička 
s náplní rakytníkovou
Špička s náplní krémovou 
a malinovou

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o. Kitbis Perník malinový 
Kitbis Tropical Mix

M A S N É  V Ý R O B K Y

BIVOJ a. s. ŠUNKA BABY
PEJSKAR & spol., 
spol. s r. o. Pejskarova taštička 480 g

Steinhauser, s. r. o. Dětská medová šunka
Uzeniny Příbram, a. s. Dětské párečky

O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y

Bouda 1883 
– Originál ze Znojma, 
Ing. Zuzana Boudová

Ostružiny extra džem

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

Knedlíky Láznička s. r. o. Měšťanský houskový knedlík 
Láznička

CENA NOVINÁŘŮ 2021
Výrobce Název výrobku

BEAS, a. s. Chléb Kuba vícezrnný

GLOBUS ČR, v. o. s. Luncheon Meat Globus 
polokonzerva

Měšťanský pivovar 
Havlíčkův Brod a. s. Rebel Hořká 11
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n a b í d k y  /  i n f o r m a c e n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

DODAVATEL MONTÁŽNÍCH PRACÍ, MATERIÁLU, 

ZAŘÍZENÍ A INVESTIČNÍCH CELKŮ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A SEGMENT VÝROBY

CH-MONT s.r.o. , Chotěboř, tel. 775 583 500, e-mail: ch-mont@seznam.cz

Děkujeme zákazníkům fi rmy CH-MONT s.r.o. za spolupráci a projevenou důvěru v roce 2021. Týká 

se to zejména tradičních partnerů z  českých mlékáren, pivovarů, ale i  ze segmentu výroby FAME 

a chemického průmyslu. Všem jejím představitelům, zaměstnancům a rodinným příslušníkům přejeme 

klidné, štastné a spokojené Vánoce v kruhu svých blízkých a do nového roku 2022 mnoho zdraví, 

osobních úspěchů, štěstí a neskromně si dovolím popřát i další prohlubující se vzájemně prospěšnou 

spolupráci založenou na osobní důvěře obou partnerů.
Jindřich Pospíchal

jednatel

www.fi mex.cz

partner zpracovatelů masa

Dobrá je modrá ...

PF 2022
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a k t u a l i t y a k t u a l i t y

Český svaz zpracovatelů masa uspořádal dne 5. října 2021 
již 11. konferenci masného průmyslu Meating 2021 

v OREA Congress Hotelu Brno. Důstojně tím oslavil 30. vý-
ročí svého založení a připomněl existenci tisíciletého řeznic-
kého řemesla, které bylo velmi důležitým faktorem ve výži-
vě lidí.

Vzhledem ke skutečnosti, že se minulý ročník Meating 
2020 nekonal, byl o konferenci mimořádný zájem. Více než 
460 účastníků tak získalo nejnovějších informace z oboru, 
včetně dopadů koronavirové pandemie. Všichni účastníci 
konference obdrželi v  místě registrace program a  další 
podklady k celodennímu jednání. Meating 2021 podpořila 
celá řada partnerů. Titulárním partnerem byla společnost 
PRIA SYSTEM s. r. o. a dalších 54 partnerů. Mnozí vytvo-
řili příjemné prostředí v  předsálí přednáškové haly, kde 
měli možnost předvést své nejnovější výrobky využitelné 
v  masném průmyslu, včetně jejich odborné konzul-
tace. 

Pro zpestření jednotlivých přednášek konference bylo 
možné využít aplikace SLIDO, která účastníkům umožnila 
zapojit se do diskuze s přednášejícími po celou dobu akce. 
Potěšilo nás, že se tato forma diskuze osvědčila a byla hojně 
využívána.

Velkému zájmu se těšila soutěž „Šunka nejvyšší kvality 
Meating 2021“. ČSZM se snažil touto soutěží zvýšit atrakti-
vitu konference. Do soutěže se přihlásilo 19 výrobců, kteří 
poskytli vzorky svých výrobků. O výherci rozhodovali účast-
níci Meatingu 2021 v  anonymním hodnocení, celkem se 
zapojilo 169 účastníků. Titul „Šunka nejvyšší kvality Mea-
ting 2021“ získala šunka od společnosti Řeznictví H+H. 
Pro vítěznou šunku hlasovalo 13 % respondentů, což uka-
zuje na vysokou a vyrovnanou kvalitu všech vzorků šunek. 

Důstojné a slavnostní oslavy 
Českého svazu zpracovatelů masa

S vyhodnocením soutěže nám obětavě pomohla společnost 
Bizerba, které tímto velmi děkujeme.

Pro čestné členy uspořádal ČSZM tradiční slavnostní 
oběd, při kterém společně vzpomínali na historický a dyna-
mický vývoj masného průmyslu v České republice.

Dopolední program konference zahájil předseda před-
stavenstva ČSZM pan Karel Pilčík ve Velkém sále Kongreso-
vého centra, kde se uskutečnilo od 10:00 do 13:30 hodin šest 
velmi zajímavých přednášek.

První přednášku prezentovala paní Adéla Paďourková, 
zástupce AK ČR v EU, zaměřenou na „Cíle evropské Zelené 
dohody“, jejíž snahou je dosažení klimatické neutrality do 
roku 2050. Jenom pro zemědělství a potravinářství bylo před-
loženo k projednání více než 15 strategií s mnoha cíli. Kroky 
se budou týkat např. v sektoru živočišné výroby snížení emisí, 
snížení antibiotik o 50 %. Označování potravin by se mělo 
rozšířit o další informace (značení welfare, Eko-Score, Nutri-
-Score, nutriční profi ly, země původu). Změny se budou týkat 
také způsobu marketingu, propagace potravin, výrazného 
snížení a omezení používání čpavku a methanu. V proble-
matice welfaru bude cíl zaměřen na zrušení klecových chovů 
zvířat a radikální omezení přepravy zvířat včetně porážek na 
delší vzdálenosti. Velký důraz bude kladen na alternativní 
potraviny, jako je zavedení alternativního masa, rostlinných 
alternativ, konzumace hmyzu včetně mořských řas a výroba 
potravin 3D tiskem. Další ambicí je rozšíření ekologického 
zemědělství na 25 % orné půdy, snížení používání pesticidů 
v zemědělství o 50 %, redukce hnojiv o 20 % a vyloučení 10 % 
orné půdy z produkce do roku 2030. Počítá se, že plýtvání 
potravinami se sníží o 50 %.

V důsledku realizace výše uvedených „Cílů Evropské 
zelené dohody“ by došlo podle německé studie k propadu 

produkce u hovězího masa (-20 %), mléka (-6,3 %), obilovin 
(-21,4 %), olejnin (-20 %). Ceny ovoce a zeleniny by pak měly 
vzrůst o 15 %, olejnin o 18 % a obilovin o 12,5 %.

Obchodní bilance s obilovinami by se změnila z klad-
ných 22 milionů tun na čistý dovoz ve výši 6,5 milionu tun, 
zatímco obchodní bilance s hovězím masem by se změnila 
z přebytku 22,5 tisíce tun na schodek 950 000 tun.

Čistý vývoz vepřového masa by se snížil ze 4,3 milionu 
tun na 1 milion tun a čistý vývoz mléka z 5,9 milionu tun na 
4,9 milionu tun.

Na tuto přednášku v bloku A reagovali další přednáše-
jící. Každý z nich se věnoval jen dílčí problematice, případně 
stanovisku České republiky k naplnění cílů. Pan Martin Ště-
pánek, ředitel odboru potravinářského, sekce zemědělství 
a  potravinářství z  Ministerstva zemědělství ČR, sdělil, že 
ministerstvo podporuje udržitelné hospodaření s  přírod-
ními zdroji zejména s  půdou, vodou a  ovzduším. Česká 
republika považuje za nutné podrobit strategii Farm to Fork 
dopadovým studiím na úrovni EU, členských států a veřejné 
diskuzi. Zvláštní důraz bude kladen na uskutečnění speci-
fi cké analýzy dopadů na Českou republiku. Současně vyjádřil 
ofi ciální stanovisko ministerstva k označování Nutri-Score 
na potravinách.

ČR považuje současná pravidla pro označování potravin 
výživovými údaji v nařízení (EU) č. 1169/2011 za plně dosta-
čující. Z tohoto pohledu nevidí důvod pro nezbytně nutné 
zavádění nových povinných systémů označování nutričních 
údajů na přední straně obalu.

V případě, že bude na úrovni EU rozhodnuto o přijmutí 
nového systému, bude ČR podporovat, aby byl dobrovolný 
a nepřidělával další administrativní požadavky výrobcům. 

ZÁBĚRY ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ PRODEJNA ROKU 2021

Dále bude požadovat, aby tento systém nehodnotil potravinu 
zjednodušeně jako celek, ale podával informaci o zastoupení 
jednotlivých živin v potravině, byl objektivní, popisný a neroz-
děloval potraviny do kategorií na „zdravé“ a „méně zdravé“. 
ČR podporuje iniciativu rozšíření povinného označování 
země původu na další druhy potravin, než v současnosti sta-
novuje platná legislativa EU. 

Pan Štěpánek se v  přednášce dále podrobně věnoval 
novele zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích – č. 174/2021 Sb.

Ústřední ředitel SVS ČR pan Zbyněk Semerád pod-
pořil požadavky a cíle Zelené dohody při realizaci opatření 
na úseku welfare včetně označení Eco-Score na potravinách, 
které rovněž považuje za příliš ambiciózní. Snížení používání 
antibiotik ve veterinární péči o 50 % do roku 2030 vidí jako 
problematické, protože nemocná zvířata bude i v budouc-
nosti nutné léčit. Je nutné brát zřetel na spotřebu anti-
biotik v jednotlivých členských státech EU. V poslední části 
přednášky se zmínil o nutnosti racionálně snižovat ztráty 
potravin a  věnovat se boji proti potravinovým podvodům 
v celém potravinovém řetězci.

Prezidentka Potravinářské komory ČR paní Dana Veče-
řová ve svém příspěvku navázala na předcházející témata, 
která ještě doplnila o další fakta. Zejména upozornila, jaký 
dopad může být pro potravinářský sektor při naplnění cíle 
EU s ohledem ke klimatické neutralitě. V 61 bodech uvedla 
problémy, které mohou nastat anebo nastanou. Hlavní pro-
blém bude zvyšování nákladů na výrobu, které se následně 
promítnou do cen výrobků, omezování investic atd. Obdobně 
zde byl přednesen postoj k Nutri-Score, Eco-Score a Plant-
-Score, které vyvinula Francie.
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a k t u a l i t y a k t u a l i t y

Pan Miloš Kavka ze SZPI seznámil přítomné s aktuál-
ními výsledky kontrol bezpečnosti a kvality výrobků z masa 
za období od 1. 1. 2021 do 17. 9. 2021. Bylo odebráno 
697 vzorků, z toho nevyhovovalo 251, tj. 36 %. U dováže-
ných výrobků je situace obdobná. Nejvíce nevyhovujících 
vzorků je těch, u kterých není uveden původ. Ze zjištěných 
nedostatků převažuje zejména špatné značení. Dále se zmínil 
o falšování masných konzerv z Polska (jako součásti konku-
renčního boje), cechovních normách a cílech masného prů-
myslu.

Přednáška Ing. Jana Pivoňky z  VŠCHT v  Praze byla 
zaměřena na dopady konzumace červeného masa na zdraví 
lidí a změny klimatu. Z důvodu vysoké spotřeby vody, degra-
dace krajiny a  emisí skleníkových plynů má výroba masa 
vliv na klima Země. Tuto problematiku by mimo jiné měla 
řešit výroba a nabídka rostlinné alternativy masa. Současně 
poukázal na to, že napodobování živočišných produktů 
pomocí rostlinných bílkovin, tuků a  dalších látek zřejmě 
podceňuje skutečnou nutriční složitost v  potravinovém 
řetězci, včetně dopadu na zdraví lidí. Nové rostlinné alter-
nativy masa by neměly z hlediska výživy být považovány za 
skutečné náhrady masa. Porovnal kvalitu bílkovin z  růz-
ných zdrojů od masa přes vejce, sóju, mléko, pšenici, rýži. 
Dále hovořil o alternativách masa a mléka, využití hmyzu, 
luštěnin, řas a dalších přírodních produktů ve výživě lidí. 
Poslední část přednášky byla věnována emisi skleníkových 
plynů vs. kvalita bílkovin.

Přednáškové bloky B (ve velkém sále) a  bloky C 
(v malém sále) se uskutečnily v odpoledních hodinách.

Blok B moderoval pan Zdeněk Skála na téma „Nová 
realita, co se mění a co zůstává?“. První přednášku měla paní 
Helena Horská, Raiffeisenbank, na téma „Covid a  dopad 
na fi nance a spotřebitelské chování“. Druhou přednesl pre-
zident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR pan Tomáš 
Prouza s titulem „Vraťme pražskou šunku za oceán“. Další 
projev měl pan Jindřich Špička z Ústavu zemědělské eko-
nomiky a  informací s  názvem „Mezigenerační rozdíly při 
nákupu masa a  masných výrobků v  ČR“. Předposledním 
přednášejícím byl pan Tomáš Jeřábek z  firmy Košík.cz 
k tématu „S masem do online“. Na tyto přednášky navazo-
vala panelová diskuze, kde byli hlavními hosty pan David 
Kureš ze společnosti Novak maso-uzeniny a pan Aleš Groulík 
ze společnosti JIP. Diskuze byla živá a přínosná pro všechny 
zúčastněné. Závěrečná přednáška konference bloku B byla 
věnována vzdělávání zaměstnanců subjektů ČSZM. Paní 
Jana Márová ze společnosti PROFIMA EFFECTIVE zdů-
raznila, že lidé jsou zdrojem bohatství. Proto rozvoj fi rmy 
je přímo závislý na pravidelném vzdělávání zaměstnanců, 
které musí souviset s jejich motivací. Poukázala na ukaza-
tele přínosu vzdělávání počínaje zvýšením produktivity, sní-
žením počtu přesčasových hodin přes snížení ztrát, pokles 
nákladů po snížení stížností, fluktuace apod. Nabídka firmy 
PROFIMA EFFECTIVE nabízí možnosti pro malé i  velké 
fi rmy, aby se mohly dále do budoucna rozvíjet.

V bloku C se uskutečnilo celkem pět přednášek, které 
moderoval pan Jan Coufalík. Společnost Novum Global se 
zaměřila na detekci kontaminantů potravinářskými rentgeny. 
Společnost SABRIS CZ měla přednášku na téma „Libový 
odbyt“. Společnost P.V.A. se zaměřila na moderní trendy soft-
waru při prodeji masa a uzenin. Společnost Bizerba přišla 
s námětem nákupu potravin online a společnost KVADOS 
poukázala na nové trendy v automatizaci a robotizaci v logis-
tice a výrobě. Bylo velmi příjemné pozorovat aktivní přístup 
účastníků během diskuze.

Po skončení konference pokračoval program ve foyer 
krátkým vystoupením předsedy ČSZM pana Karla Pilčíka, který 

vyhlásil ofi ciální výsledky soutěže „Šunka nejvyšší kvality Mea-
ting 2021“ a poblahopřál vítězi. Po přípitku pozval přítomné 
účastníky na slavnostní večer s udílením ocenění. Slavnostní 
večer moderovala vtipně a profesionálně paní Martina Kociánová. 

Při slavnostním večeru byly předány ceny vítězům sou-
těže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2021. Letos porota 
svěřila provedení hodnocení prodejen nezávislé agentuře 
Hello Innovation s. r. o., která posuzovala prodejny podle velmi 
přísných kritérií vypracovaných odbornou skupinou ČSZM.

V letošním roce se stali 
následující společnosti vítězi:

KRAJŠTÍ VÍTĚZOVÉ – KATEGORIE – PRODEJNÍ SÍTĚ
●   Jihočeský kraj – Řeznictví MÚÚÚ, Samoty 1533, Písek
●   Jihomoravský kraj – Podniková prodejna MP Krásno, 

Nádražní 184/22, Hustopeče
●   Karlovarský kraj – NOVÁK maso-uzeniny, Západní 

1/521, Karlovy Vary
●   Královéhradecký kraj – NOVÁK maso uzeniny, Sol-

nická 59, Dobruška
●   Liberecký kraj – NOVÁK maso-uzeniny, Sobotecká 

258, Turnov
●   Moravskoslezský kraj – Slezské uzeniny, nám. Antonie 

Bejdové 1810/10, Ostrava-Poruba
●   Olomoucký kraj – Makovec, Dukelská brána 4, Pros-

tějov
●   Pardubický kraj – Makovec, Brněnská 818, Jevíčko
●   Plzeňský kraj – Zeman maso – uzeniny, Domažlická 

870, Klatovy
●   Praha – Řeznictví MÚÚÚ, Moskevská 495/48, Praha
●   Středočeský kraj – Zeman maso – uzeniny, Západní, 

Ovčáry
●   Ústecký kraj – Kaufl and ČR v. o. s., Okružní 3368/7, 

Ústí n. Labem-Kliše
●   Kraj Vysočina – Zeman maso –  uzeniny, Palackého 

1427/2a, Třešť
●   Zlínský kraj – Slezské uzeniny, Okružní 4701, Zlín

KRAJŠTÍ VÍTĚZOVÉ – KATEGORIE – NEZÁVISLÝ TRH
●   Jihočeský kraj – Masna Planá nad Lužnicí, Průmyslová 

499
●   Olomoucký kraj – Váhalovy uzeniny, Pod Humny 308, 

Hustopeče n. Bečvou
●   Pardubický kraj – Řeznictví a  uzenářství Morávek, 

Smetanovo nám. 13, Litomyšl
●   Středočeský kraj – BAXANT ŘEZNICTVÍ, Pražská 

614, Benátky nad Jizerou

Šunka od kosti společnosti H+H získala ocenění „Šunka nej-
vyšší kvality“.

●   Kraj Vysočina – Masna Pelhřimov, Nádražní 2442
●   Zlínský kraj – VOMA, Obchodní 1507, Uherské Hra-

diště

CELOSTÁTNÍ VÍTĚZ – KATEGORIE – PRODEJNÍ SÍTĚ
●   Zlínský kraj – Slezské uzeniny, Okružní 4701, Zlín

CELOSTÁTNÍ VÍTĚZ – KATEGORIE – NEZÁVISLÝ 
TRH
●   Jihočeský kraj – Masna Planá nad Lužnicí, Průmyslová 

499

CENA SYMPAŤÁK ZA PULTEM – PRODEJNÍ SÍTĚ
●   Kraj Vysočina – Zeman maso – uzeniny, Palackého 

1427/2a, Třešť

DESIGN ROKU – PRODEJNÍ SÍŤ
●   Středočeský kraj – Zeman maso – uzeniny, Západní, 

Ovčáry

DESIGN ROKU – NEZÁVISLÝ TRH
●   Pardubický kraj – Řeznictví Sloupnice s. r. o., nám. 

Míru 60/43

Během večera byly vyhlášeny další ceny:
●    Nejlepší učeň oboru zpracování masa pro rok 2021 – 

obdržel Dan Fojtík
●   Nejlepší student oboru zpracování masa pro rok 2021 – 

obdržel Vojtěch Branštýl
●   Nejlepší diplomová práce v oboru zpracování masa pro 

rok 2021 – obdržela Bc. Anna Valterová

STŘÍPKY Z AKCE

●   Mistr oboru zpracování masa pro rok 2021 – obdržel 
Jan Hanuš

Čestnými členy ČSZM byli jmenováni pan Milan Sláma – 
Uzenářství a  lahůdky Sláma s. r. o., Velká Bíteš, MVDr. 
Eduard Slanec – bývalý pracovník SVS ČR, který se celo-
životně zabýval problematikou masného průmyslu, a  Ing. 
Miloš Shrbený, dlouholetý pracovník v  oboru zpracování 
masa a ve společnosti Animalco a. s.

Vzhledem k 30. výročí založení Českého svazu zpraco-
vatelů masa byly uděleny také zcela speciální ocenění panu 
MVDr. Josefu Radošovi (inicioval založení Svazu), Antonínu 
Kozákovi (první předseda Svazu) a paní Ing. Jitce Vostatkové 
(vedoucí sekretariátu).

Meating 2021 ČSZM se neobejde bez společenské části 
a dobrého občerstvení. Večerem provázela cimbálovka Ivoše 
Farkaše a reprodukovaná populární hudba. Příjemné pose-
zení spojené s nekončící diskuzí k současným problémům 
a řešení Zelené dohody probíhalo dlouho do noci. Věříme, že 
konference Meating 2021 přispěla jak ke společnému setkání 
účastníků, tak k rozšíření přehledu a získání nových infor-
mací v našem oboru.

Tímto bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na 
organizaci Meating 2021 a dovoluji si Vás pozvat na příští 
ročník konference MEATING 2022, která se uskuteční opět 
v OREA CONGRESS HOTEL BRNO dne 8. listopadu 2022. 
Těším se na Vaši účast.

MVDr. Radek Slanec,
výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa

�

Účastníci si konferenci příjemně užili.
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Slanipárky
210 g

VÁHALA a spol. s r.o., náměstí Míru 97, 753 66  Hustopeče nad Bečvou
www.vahala.cz,   VÁHALA a spol.

80%

85%

Špekáček
od Slaniny
740 g

S Ondřejem Slaninou 
spolupracujeme s chutí Vychutnejte si s námi radost z ocenění skvělé chuti 

i kvality našich výrobků ve 13. ročníku soutěže 
Dobrý tuzemský potravinářský výrobek. 

Odborná komise přidělila našim výrobkům cenu
„Česká chuťovka“ již po šesté v řadě.

85% www.vodnanskadrubez.cz
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Pečivo 
v naší stravě

EVA TULACHOVÁ, 
La Lorraine Bakery Group

Pečivo je často v centru výživových diskuzí odborné, ale 
zejména laické veřejnosti, a  tak není divu, že o  něm 

koluje řada rozporuplných informací. Na jedné straně je 
pečivo zmiňováno jako přirozená součást správných jí-
delníčků, včetně dietních, na straně druhé je řazeno mezi 
potraviny, které je potřeba z  jídelníčku vyřadit nebo při-
nejmenším významně omezit. Veřejností se nese celá řada 
mýtů týkajících se jak složení, tak vhodnosti konzumace 
pečiva, byť jsou odborníky na výživu již dávno vyvráceny.

Vyvážená denní porce stravy

Pečivo patří mezi tzv. sacharidové potraviny, které 
mají v jídelníčku své místo. Jsou pro nás důležitým zdrojem 
energie, ale také vlákniny, některých vitamínů a minerálních 
látek. Jisté úskalí může přinášet obsah soli, záleží však na 
tom, kolik pečiva sníme a jak vypadá naše celkové stravování. 

Pokud tvoří součást pestrého jídelníčku, odborníci se sho-
dují, že není důvod se ho vzdávat. Pečivo je pro naše stravo-
vání tradiční potravinou, často si bez něj neumíme představit 
snídani, svačinu ani studenou večeři. Pokud ho doplníme 
zdrojem bílkovin (sýr, šunka, pomazánka, vejce apod.), pří-
padně jej namažeme a přidáme porci ovoce nebo zeleniny, 
vytvoříme z něj vyváženou denní porci stravy. Problematická 
může být pouze nadměrná konzumace pečiva, která zasti-
ňuje ve stravě další důležité potraviny, případně kombino-
vaná s nedostatkem pohybové aktivity, ale to se týká i mnoha 
dalších potravin.

 
Osm druhů běžného pečiva 

Obecně můžeme říci, že některé druhy pečiva jsou svým 
složením výhodnější a  jiné méně, záleží na úhlu pohledu. 
Rozdíly můžeme vnímat v chuti, obsahu či absenci výživově 
zajímavých nutrientů, obsahu soli, ve stravitelnosti. Základní 
dělení běžného pečiva (dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 18/2020 
Sb., o  požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, 
pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta) je na pšeničné, 
žitné, žitnopšeničné, pšeničnožitné, celozrnné, grahamové, 
vícezrnné a speciální (viz tabulka).

Výživově výhodnější druhy

V souvislosti s výživou je v rámci zásad správné životo-
správy výhodné zejména pečivo celozrnné. Vyrábí se z celo-
zrnné mouky, tj. mouky vytvořené pomletím celého obilného 
zrna, které není zbaveno povrchových slupek ani klíčku, jako 
je tomu u mouky bílé. Výživově výhodnější může být ale také 
pečivo vícezrnné či speciální. Znamenitou volbou je například 
Kornbageta La Lorraine patřící mezi vícezrnné pečivo, která 
kromě obvyklých surovin obsahuje také žitnou mouku, pše-
nično-ječný kvas, dva druhy lněného semínka nebo pšeničné 
otruby, a  je tak nutričně zajímavým doplněním správného 
jídelníčku každého z nás. Zdroj vlákniny z otrub a omega 3 
mastných kyselin ze lněných semínek může pomoci doplnit 
tyto nutrienty, v běžné stravě Čechů často nedostatečné. 

Pšeničné 
pečivo

obsahuje nejméně 90 % pšeničných mlýnských obilných výrobků 
(vztaženo na celkovou hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků)

Žitné 
pečivo

obsahuje nejméně 90 % žitných mlýnských obilných výrobků 
(vztaženo na celkovou hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků)

Žitnopšeničné
pečivo

obsahuje více než 50 % žitných mlýnských obilných výrobků a více než 10 % pšeničných mlýnských 
obilných výrobků (vztaženo na celkovou hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků)

Pšeničnožitné
pečivo

obsahuje nejméně 50 % pšeničných mlýnských obilných výrobků a více než 10 % žitných mlýnských 
obilných výrobků (vztaženo na celkovou hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků)

Celozrnné 
pečivo

obsahuje nejméně 80 % celozrnných mouk nebo jim odpovídající množství mlýnských obilných 
výrobků tak, aby byly zahrnuty všechny složky zrna (vztaženo na celkovou hmotnost použitých 
mlýnských obilných výrobků)

Grahamové 
pečivo obsahuje 20 % pšeničné mouky světlé a 80 % žitné mouky celozrnné

Vícezrnné 
pečivo

obsahuje kromě mlýnských obilných výrobků ze pšenice a žita další složky jako mlýnské obilné 
výrobky z obilovin jiných botanických druhů, pseudoobiloviny, luštěniny nebo olejniny v celkovém
množství nejméně 5 % (vztaženo na celkovou hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků)

Speciální 
pečivo

obsahuje 
1. kromě mlýnských obilných výrobků ze pšenice a žita další složku jako mlýnské obilné výrobky 
z obilovin jiných botanických druhů, rýži, pseudoobiloviny, olejniny, luštěniny, vlákninu, 
skořápkové plody, zeleninu, mléčné výrobky nebo brambory v množství nejméně 10 % (vztaženo 
na celkovou hmotnost použitých mlýnských obilných výrobků)
nebo
2. samostatné obiloviny nebo pseudoobiloviny jednoho nebo více botanických druhů
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GRILOVACÍ
SEZÓNA již brzy... Uzeniny Příbram, a.s.

Nejčastější mýty o pečivu

„Tmavé pečivo je zdravější“
Není. Výživově výhodnější je pečivo celozrnné, případně 

vícezrnné nebo speciální, které obsahuje více vitamínů, mine-
rálních látek a vlákniny. Je pravda, že tyto druhy pečiva bývají 
tmavší, na druhou stranu ne každé tmavší pečivo je celo-
zrnné. Může se jednat o pečivo, které získalo tmavší barvu 
obarvením nebo pražením obilovin.

„Výživově výhodné je jen pečivo celozrnné“
Není. Také vícezrnné a speciální pečivo může mít určitý 

podíl celozrnných obilovin, pouze jich neobsahuje 80 % a více, 
jak je tomu u pečiva celozrnného. Tyto druhy pečiva obsahují 
podíl i jiných složek než pšenici a žito, v případě vícezrnného 
alespoň 5 %, v případě speciálního alespoň 10 %. Mohou být 
tedy nutričně zajímavé, i když se nejedná o pečivo celozrnné.

„Rozpékané pečivo je vždycky horší než čerstvé“
Není. U pečiva dopékaného v místě prodeje záleží na 

vstupních surovinách a technologickém postupu úplně stejně 
jako u pečiva čerstvého. Zmrazení v určité fázi výroby tedy 
neznamená nutriční problém (stejně jako třeba u mražené 
zeleniny). Naopak, zmrazení je způsob, jak bez konzervač-
ních látek zkrátit dobu mezi dopečením a umístěním pečiva 
na prodejní pulty. Takové pečivo se proto může považovat za 
„super čerstvé“. 

„Celozrnné pečivo je dietnější“
Není. Celozrnné pečivo obsahuje více vlákniny, proto 

je vhodnější v rámci zásad správné životosprávy například 
v  jídelníčku diabetika nebo při redukci hmotnosti. Jeho 
energetická hodnota je však shodná s  běžným pečivem, 
v některých případech může být dokonce vyšší a vyšší bývá 
i obsah soli. Celozrnné pečivo je nutričně hodnotnější, ale 
také hůře stravitelné. V určitých dietách, například šetřících, 
se proto celozrnné pečivo doporučuje v jídelníčku omezovat 
či zcela vyloučit.

„Po pečivu se tloustne“
Netloustne. Z  tloustnutí nemůžeme obviňovat jednu 

potravinu, ani pečivo ne. Tloustneme, pokud přijímáme ve 
stravě více energie, než vydáváme. Pečivo (zejména bílé) sice 

obsahuje dobře dostupnou energii, která by měla být využita 
(při práci, pohybu), jinak může docházet k tloustnutí, ale ani 
tak není možné svalovat vinu na pečivo. 

„Bílá mouka / lepek slepuje střeva“
Neslepuje. Tento mýtus vznikl pravděpodobně z čes-

kého slova lepek, které bylo zvoleno pro gluten. Bílá mouka 
sice nenabízí takové benefi ty jako mouka celozrnná, nicméně 
bílá mouka ani výrobky z ní střeva rozhodně neslepují. Je ale 
pravda, že bílá mouka nepatří mezi nutričně nejvýhodnější, 
protože obsahuje nízký podíl vlákniny (ve srovnání s výrobky 
z mouky tmavé celozrnné). U pacientů s dispozicí k celiakii 
se při konzumaci bílé mouky zvyšuje riziko vzniku tohoto 
onemocnění vzhledem k vysoké koncentraci lepku. Podobně 
u pacientů s rizikem vzniku alergie na gluten či jinou bílko-
vinu pšenice je vznik této alergie více pravděpodobný u bílé 
mouky než u tmavých celozrnných. 

„Bezlepková dieta je skvělá i pro zdravé lidi“ 
Není. Bezlepková dieta  je plnohodnotná dieta, která 

obsahuje dostatek energie a veškeré potřebné živiny včetně 
mikronutrientů. Člověku, který se neléčí s  celiakií, nijak 
neublíží (pokud ví, jak jídelníček správně poskládat), ale je 
zbytečné ji konzumovat, protože je výrazně dražší a nepřináší 
žádný zdravotní benefit. Dodržovat tento hit posledních let je 
tedy zbytečné a drahé.

Pečivo do jídelníčku patří

Pečivo je nedílnou součástí našeho stravování a není 
důvod, proč by tomu tak nemělo být i nadále. Široká škála 
pečiva na našem trhu nabízí takovou možnost výběru, díky 
které může být i v případě konzumovaného pečiva zachována 
pestrost a uspokojeny individuální potřeby každého z nás. 
Stejně jako ve všem je však namístě umírněnost, tedy zařa-
zení pečiva do vyváženého a pestrého jídelníčku. Kdo z něj 
udělá dominantní součást stravování, dopouští se podobné 
výživové chyby jako ten, kdo pečivo zcela a bez rozmyslu 
z jídelníčku vylučuje. 

Článek by připraven ve spolupráci 
s odborníkem na výživu, nutriční terapeutkou 

Věrou Boháčovou, DiS.
�

La Lorraine
Akciová společnost La Lorraine vznikla před více než 

20 lety spojením pekáren Delta Frozen a rodinného bel-
gického podniku La Lorraine Bakery Group, který působí 
v mlynárenství a pekárenství po celém světě, kde provozuje 
12 výrobních závodů – jeden z nich se nachází v Kladně. 
La Lorraine, a. s., je v současné době druhým největším 
výrobcem pečiva v  ČR a  největším výrobcem zmraže-
ného pečiva v Česku i na Slovensku. Ve výrobním závodě 
v  Kladně a  v  prodejní pobočce na Slovensku zaměst-
nává celkem 800 zaměstnanců. Sortiment La Lorraine 
čítá zhruba 500 položek, hlavní kategorie jsou kaiserky, 
bagety, sladké listové a plundrové pečivo a donuty. Ročně 
se vyrobí okolo jedné miliardy kusů – asi 80 000 tun pečiva 
na 13 různých linkách, těch nejmodernějších, které se 
v České republice vyskytují. La Lorraine má certifi káty sys-
tému managementu jakosti a bezpečnosti potravin, které 
dokazují, že své výrobky vyrábí nejen dle nejpřísnějších 
hygienických standardů, ale také v nejvyšší jakosti. 



48 49
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
2

1 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

7
/

2
0

2
1

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

Postupný zánik 
českého tradičního 

uzenářství
MVDr. JOSEF RADOŠ

Řemeslo braň se! 
Tradiční český podnik, který má ve svém  názvu slovo 

„uzeniny“ a jehož logo zobrazuje labužníka zakousnutého 
do párku, prezentuje často své uzenářské výrobky prostřed-
nictvím informací, že se jedná o výrobky od řezníků. Také 
představitel této organizace se ve svých vystoupeních vyja-
dřuje o řeznících jako o výrobcích uzenářských výrobků, což 
neodpovídá skutečnosti a zní velmi neodborně. Z obchodně-
-psychologického hlediska není dobré dávat přednost výrazu 
„řezník“ před „uzenářem“, protože zejména mladá generace 
vidí ve výrazu řezník krev, která je prolévána kvůli jejímu 
hladu, což je dobře patrné ze současného rozvoje vegetarián-
ství či veganství. Uzenářství bylo a mělo by i nadále být vyvr-
cholením masné výroby. 

Pro pochopení rozdělení našeho řemesla na dvě odvětví 
si dovolím připomenout, že do oboru „řeznictví“ patří jateč-
nictví, příprava masa pro výsekové a výrobní účely a výroba 
jednoduchých, zpravidla vařených, pečených, dušených či 
grilovaných výrobků. Do oboru „uzenářství“ pak zejména 
několik skupin výrobků, jako jsou drobné výrobky na ohří-
vání, měkké salámy, trvanlivé výrobky a uzená masa včetně 
šunek.

Nahlédneme-li do historie ve snaze dopátrat se vzniku 
řeznického řemesla, nemůžeme pominout dávné bájesloví, 
které za prvního řezníka považovalo Prométhea, který měl 
lidem darovat oheň ukradený z Olympu a který údajně zabil 
první krávu. Ve skutečnosti bylo řeznické řemeslo odvozeno 
od chovu hospodářských zvířat. Vedle chovu pro jídlo a pro 
práci byla však část zvířat určena také pro obětování bo-
hům. 

Historie řezníků je dlouhá a  významná. V  hluboké 
antice to byli kněží, kteří na počest toho či onoho boha pro-
váděli obětování zvířete na oltáři. Dokladem vážnosti pro-
fese z té doby jsou antické sošky zobrazující tehdejší řezníky. 
Vystavuje je pařížské muzeum v Louvru a také Metropolitní 
muzeum v New Yorku. Již v dávné minulosti se setkáváme se 
snahou o zajištění jakési zdravotní prohlídky před porážkou, 
kterou historici připisují Egypťanům a dále Židům. Egyp-
ťané i Židé však vyřadili z konzumu vepřové maso s odůvod-
něním, že prasata jsou zvířata nečistá. Obdobné návyky pro 
zacházení s masem praktikovali i Féničané a Babylóňané. 

Římané později povýšili konzumaci masa na významnou 
společenskou úroveň. Preferovali maso vepřové a psí. Maso 
z  koz považovali za podřadné. Ve třetím století našeho 
letopočtu bylo zavedeno v Římě povinné členství řezníků 
v profesních společenstvech. Antický Řím si řezníků velmi 
vážil a  právě v  něm byly vyhlášeny první zákony, které 
upravovaly ceny masa. Ve Francii v roce 730, tedy v karo-
línském období, byly královským ediktem vyhlášeny pod-
mínky, za kterých mohl člověk získat právo honosit se 
titulem „mistr řezník“. V našich historických zemích vzni-
kala zájmová společenství jednotlivých řemesel, která se 
již ve 13. století začala sdružovat v cechy. Jako jeden z nej-
váženějších cechů je v nejstarších pramenech uváděn cech 
řeznický. 

Také uzenářství zaujímá v dějinách řemesel významné 
místo. Staří Římané dokonale ovládli konzervaci masa solí 
a začali s výrobou několika druhů uzenářských výrobků. Nej-
starší údaje o salámech se zachovaly přibližně z pátého sto-
letí před naším letopočtem. Název salám pochází z italského 
„salami“ podle kyperského města Salamis, které bylo rozbo-
řeno před více než dvěma tisíci lety. Výraz klobása pochází 
z hebrejského „kolbasar“. 

Novodobou historii českého uzenářství lze dobře 
dokumentovat na příkladu jeho největší slávy ze začátku 
20. století ve dvou významných oblastech, a  to na území 
Českomoravské vysočiny a  tehdejších pražských Králov-
ských Vinohradech. Zatímco na Vysočině byl rozmach pro-
dukce uzenářských výrobků umožněn dobrou surovinovou 
základnou v podobě jatečných zvířat, vysoká poptávka po 
těchto výrobcích na Královských Vinohradech byla vyvo-
lána velkým rozvojem regionu připojením několika sou-
sedních měst k  Praze, čímž došlo k  vytvoření tzv. Velké 
Prahy.

Na tehdejších Královských Vinohradech sídlilo na 
začátku 20. století devatenáct velkých uzenářských fi rem, 
což byla polovina z celé Prahy. Výrobky pražských uzenářů 
byly oblíbené a  vyhlášené již před první světovou válkou 
a v meziválečném období se jejich nabídka značně rozšířila. 
Pražští, resp. vinohradští uzenáři se stali pojmem a zároveň 
zárukou vysoké kvality zboží. Koulovy vuřty, Macháč-
kovy špekáčky, Stupkovy taliány, Chmelova pražská šunka 
a další prémiové výrobky patřily k vlajkovým lodím praž-
ských uzenářství. Stavovská hrdost se v  té době odrážela 
i v obchodní strategii – neprodávat konkurenční zboží v pro-
dejnách vlastního podniku. Snaha o zvýšení odbytu nabí-
zeného zboží, spolu s cílem rozšířit akční rádius fi rmy, se 
často projevovala v kumulaci dalších živností, které dopl-
ňovaly nebo rozvíjely základní činnost specializovaných 
obchodů.

Pražské uzenářské firmy se na přelomu století stě-
hovaly na Vinohrady s  vidinou lepšího podnikatelského 
prostředí. Vnitrobloky nově se stavějících domů vytvářely 
dostatečné zázemí pro nové závody, které začínaly zpra-
vidla s  několika zaměstnanci. V  souvislosti se stavebním 
boomem získávaly tyto fi rmy stálou klientelu z řad dělníků 
pracujících na stavbách, později si vybudovaly síť stálých 
zákazníků ze středostavovského obyvatelstva, které se na 
Královské Vinohrady přestěhovalo. S  rozšířením uzenář-
ských fi rem souvisela také expanze do vnitřního města pro-
střednictvím filiálních prodejen. Díky větší koncentraci 
kapitálu si mohli podnikatelé dovolit lepší vybavení svých 
dílen a většinou se tak posouvali do kategorie tovární výroby. 
Zároveň zvyšovali svoji prestiž zakoupením jednoho či více 
domů. 

Mezi největší a nejznámější vinohradské uzenáře patřili 
Antonín Chmel, Emanuel Maceška, Josef Beránek a Richard 

Hulata. S Vinohrady jsou však spojena i jména dalších uze-
nářů, např. Norbert Stupka, František Seidl a další. Nejstarší 
z velkých vinohradských uzenářských podniků byla fi rma 
s názvem „Antonín Chmel, první česká tovární výroba a vývoz 
zboží uzenářského na Královských Vinohradech“, založená 
v roce 1879. Antonín Chmel se specializoval především na 
výrobu a vývoz Pražské šunky. Stal se c. k. dvorním doda-
vatelem nejen rakouského dvora, ale také krále bavorského 
a Rumunského. Jako spoluzakladatel Společenstva řezníků 
a  uzenářů na Královských Vinohradech v  roce 1888 byl 
významnou autoritou v rámci oboru. Antonín Chmel přivedl 
Pražskou šunku na úroveň průmyslové výroby v nově vybu-
dovaném závodě v Praze v ulici U Zvonařky. Vedle tohoto stě-
žejního výrobku produkoval i široký sortiment uzenářských 
výrobků, které brzy získaly věhlas v celé Praze a v dalších, 
zejména lázeňských městech. Posléze se Chmelovy výrobky 
obchodně prosadily v řadě států Evropy. Komerčně nejúspěš-
nější však byla Pražská šunka, která si záhy našla cestu i do 
zámoří.

Nejvyšší produkce Pražských šunek určených k vývozu 
byla podle dochovaných zpráv již koncem 19. a začátkem 
20. století. Průměrné roční množství vývozu bylo odhado-
váno na několik desítek tisíc tun. Před první světovou válkou 
bylo možno dostat Pražskou šunku u  lahůdkářů ve všech 
velkých městech Evropy. V období války byl vývoz zastaven. 
Již několik let po válce po doplnění zásob suroviny byla dří-
vější obchodní spojení znovu navázána a  vývoz šunek se 
opět slibně rozvíjel. Ve třicátých letech byla však zavedena 
vysoká zemědělská cla na lehké vepře z Polska a český export 
začal ztrácet na intenzitě. Tato cla postupně znemožnila 
dovoz polských vepřů, kteří byli po řadu let nejlepší suro-
vinou pro výrobu Pražské šunky. Polsko bylo nuceno hledat 
náhradu této ztráty vývozu a zaplavilo lehkými vepři sou-
sední zahraniční trhy. Později však začalo vyvážet i vlastní 
uzenářské výrobky včetně šunek, které však nedosahovaly 
tuzemské jakosti. Proto Poláci angažovali do svých závodů 
několik desítek českých uzenářských dělníků, kteří pomohli 
zvýšit standard zboží, a tak v souvislosti s nízkými polskými 
cenami došlo k vzniku velké konkurence českým výrobcům 
na zahraničních trzích. Ve třicátých letech byla zazname-
nána situace, kdy polská šunka byla vykrajována ve Vídni 
levněji než Pražská šunka v Praze. Následkem polské konku-
rence došlo ke ztrátě odbytišť ve Švédsku, Belgii, Holandsku, 
Itálii a později i ve Francii. Další příčinou, která umožňovala 
zahraničním konkurentům snadněji soutěžit na zahranič-
ních trzích, byly exportní prémie na vývoz šunek a ostatního 
uzenářského zboží, které dostávali polští, maďarští, němečtí 
i jiní vývozci. Mimo to se některé státy chránily před dovozem 
stanovením kontingentů pro jednotlivé exportéry, které se 
rok co rok snižovaly. V roce 1930 bylo od nás vyvezeno již 
jen 1240 tun Pražské šunky a v roce 1935 byl vývoz prakticky 
ukončen. 

V posledních letech dochází v souvislosti s ekonomikou 
výroby uzenářských výrobků a určitou benevolencí v poža-
davcích na jakost k potlačování tradičních technologických 
postupů. Jednoduše řečeno k náhradě kouře jako konzervač-
ního a aromatizačního prostředku plastovými obaly nepro-
pustnými pro kouř a plyny (páru) v kombinaci s chemickými 
konzervanty a  ochucovadly. Dochází tak jednoznačně ke 
změně kvalitativních vlastností tradičních uzenářských 
výrobků, projevující se zejména v nevyvážené a méně typické 
vůni a chuti. Také současně praktikovaná technologie uzení 
nazývaná „pára – kouř“ neprodukuje dostatek uzenářské 
vůně oproti tradičnímu způsobu uzení spočívajícímu ve 
fázích osušení, aromatizaci kouřem a tepelnou úpravou buď 
v udírně, nebo mimo ni. Jako důkaz této neblahé činnosti 
můžeme pozorovat totální ztrátu přirozené uzenářské vůně 
ve specializovaných prodejnách či v okolí prodejních pultů, 
která v minulosti motivovala zákazníky k nákupu výrobků. 
Z části na ztrátu vůně působí  i spotřebitelské balení chla-
zených uzenářských výrobků, ale ani po jejich rozbalení 
a  vytemperování se typická uzenářská vůně neobjeví. Je 
tomu tak proto, že na trhu převažují neuzené masné výrobky 
naražené do plastových obalů. 

Tradiční i alternativní technologie výroby uzenářských 
výrobků mají své zdravotní limity. V případě uzení se jedná 
o obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, vznikají-
cích při procesu spalování organické hmoty za omezení pří-
stupu kyslíku při vyšších teplotách. Moderní technologie však 
umí nežádoucí produkty kouře odstranit řízenou úpravou. 
Větším zdravotním problémem při výrobě uzenářských 
výrobků je používání plastových obalových materiálů nepro-
pustných pro páru a plyny. Je známo, že zejména při tepelné 
úpravě přecházejí do potravin z plastových obalů nízkomole-
kulární látky, jako jsou antioxidanty, plastifi kátory, změkčo-
vadla a další. V odborné potravinářské literatuře jsou dobře 
popsané estery ftalové kyseliny – ftaláty, všude přítomné 
kontaminanty životního prostředí, které se masově uplat-
ňují při výrobě plastických hmot jako látky zlepšující jejich 
mechanické vlastnosti. Koncem minulého století vyvolalo 
zájem o tyto látky podezření z jejich karcinogenních účinků 
a negativního ovlivňování mužského reprodukčního ústrojí. 
Při výrobě uzenářských výrobků je nutné brát v úvahu i sku-
tečnost, že u výrobků s tučným obsahem existuje větší riziko 
vyluhování ftalátů z plastových obalů do obsahu výrobků.

Je na nás, kteří máme naše uzenářské řemeslo rádi, 
něco o něm víme a pamatujeme si ještě tradiční přírodní vůni 
a chuť vyuzených, zauzených, nebo jen kouřem osušených 
výrobků, abychom připomněli současným výrobcům výhody 
původních osvědčených technologií a výrobcům obalů pak, 
aby se více zabývali vývojem a výrobou uzenářských obalů na 
bázi přírodních surovin, jako je dřevo nebo bavlna.

Antonín Chmel Emanuel Maceška
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i n f o r m a c en a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Ing. PETR SOCHOR,
český agrární diplomat pro Libanon

Zemědělství a gastronomie v Libanonu vždy hrály a budou 
hrát klíčovou roli. Libanon, jakožto malá blízkovýchod-

ní země, má specifi ckou vazbu na místní zemědělství a po-
traviny. Klimatické podmínky umožňují pěstování různoro-
dých plodin, které jsou základem pestré libanonské kuchyně. 
Zemědělství je soustředěno v úrodném údolí Bekaa, ohrani-
čeném pohořími Mount-Lebanon a  Anti-Lebanon, které se 

nachází v nadmořské výšce kolem 1200 metrů nad mořem. 
Díky dostatečným srážkám nabízí ideální podmínky pro pěs-
tování ovoce, zeleniny a  obilovin. Rozmanitost libanonské 
zemědělské půdy od náhorní plošiny značené jako údolí Be-
kaa až po úzká údolí, která se táhnou k moři, umožňují míst-
ním zemědělcům pěstovat nejenom středozemní, ale i  tro-
pické plodiny. Zemědělství v  severní části Libanonu je více 
zaměřeno na pěstování oliv, brambor a obilovin, v jižní části 
převládá pěstování tabáku a fíků. Podél celého pobřeží v dél-
ce kolem 250 kilometrů se pěstují citrusové plody a banány, 
mezi exotické plodiny pak patří avokádo a konopí. Opome-
nout nelze pěstování vinných hroznů a výrobu kvalitních vín. 
Živočišná výroba, která před občanskou válkou v letech 1975 
až 1990 tvořila významnou část zemědělské produkce, se po 
válce významně propadla a nahradil ji dovoz.

Klíčem k atraktivitě a pestrosti libanonské kuchyně je 
především skutečnost, že převážná část zeleniny a některé 
druhy ovoce se v Libanonu sklízí dvakrát ročně, což zajiš-
ťuje téměř po celý rok nepřetržité čerstvé dodávky místních 
plodin. A  na tom právě libanonská kuchyně staví. Mezi 
její základy patří celozrnná mouka, ovoce, zelenina, ryby 
a mořské plody, cizrna a olivový olej. Z masa Libanonci nej-
častěji používají drůbeží, jehněčí, hovězí a kozí. Základem 
místních pokrmů je česnek, petržel a citronová šťáva. Mezi 
typická koření patří anýz, tymián, nové koření, skořice, hře-
bíček, máta, zázvor a muškátový oříšek. Libanonskou kuchyni 
ovlivnilo starověké Řecko, Řím nebo Egypt. Po dlouhou 
dobu území Libanonu ovládala Osmanská říše, a proto je 
místní kuchyně ovlivněna i  kuchyní tureckou. Důležitou 
roli pro libanonskou gastronomii sehrála v 15. a 16. století 
tzv. Hedvábná stezka, jejíž jedna větev končila v  přístavu 

Atraktivita libanonské kuchyně 
jako hnací motor 

libanonského zemědělství

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

Byblos, kde bylo zboží, převážně koření a hedvábí, překlá-
dáno z karavan na lodě a dále dováženo do Evropy. Zejména 
od této doby se datuje atraktivita libanonské kuchyně, která 
již v  dávných dobách disponovala v  oblasti gastronomie 
prakticky vším, co bylo celosvětově známo a bylo k dispo-
zici. 

Libanonská kuchyně má historickou tradici a je pova-
žována za směsici kuchyní z  doby římské, řecké, perské, 
byzantské, arabské, egyptské a  fénické nadvlády. Na její 
současnou podobu měli největší vliv osmanští Turci, kteří 
ovládali Libanon od roku 1516 do roku 1918, následně po 
1. světové válce v  roce 1918 převzala kontrolu nad Liba-
nonem Francie. Ta zde vládla až do roku 1943, kdy Libanon 
dosáhl nezávislosti. 

Jak ovlivňuje současná libanonská 
finanční krize místní zemědělství?

Libanon se do roku 2019 vezl na vlně relativního bla-
hobytu. I když byly patrné známky hospodářského poklesu, 
dovoz potravin fungoval a  maloobchodní nabídka zboží 
byla velmi pestrá. Obchod byl postaven na principu „kolik 
zaplatíš, takovou kvalitu budeš mít“. Pokud jde o potraviny, 
lze říci, že jejich nabídka byla naprosto srovnatelná s evrop-
ským standardem. Specifi kem Libanonu, jakožto arabské 
země, bylo a je neomezená nabídka alkoholických nápojů jak 
z dovozu, tak místní výroby. To bylo do určité míry velkým 
lákadlem pro návštěvníky z  arabských zemí Zálivu, kteří 

rádi jezdili do Libanonu s cílem užít si radovánek, které jsou 
v jejich domovských zemích buď zcela zakázány, nebo silně 
limitovány. Jedním z největších lákadel pro movité návštěv-
níky z  arabských zemí byla návštěva kasina (Casino du 
Liban). 

Doba relativního blahobytu poznamenala neblaze 
sektor zemědělství, kdy se zemědělci začali více soustředit na 
obchodní aktivity a práce v zemědělství přestala být zajímavá. 
To byla doba, kdy platilo, že je jednodušší a  výnosnější 
s bramborami obchodovat, než je okopávat. Byla to doba, 
která znamenala minimální přísun peněz do zemědělství jako 
celku. Mladá generace se masivně snažila přesídlit do měst 
a tradiční zemědělské oblasti se začaly vylidňovat. Největší 
problém nastal při výrobě mléčných produktů, kdy deficit 
místního čerstvého mléka vyvolal zvýšený zájem o dovoz. 
Důvodem byla spotřeba mléčných výrobků na místním 
trhu, kdy sýry a výrobky z něj vždy patřily neodmyslitelně 
k základům libanonské kuchyně a zvyklostem ve stravování.

Trvalý nedostatek čerstvého mléka na trhu byl v posled-
ních desetiletích velkou výzvou pro české exportéry. V roce 
2020 se Česká republika stala v Libanonu v oblasti mléka 
a mléčných výrobků dovozcem číslo jedna. Po mnoha letech 
jsme překonali v  objemech dovozu do Libanonu tradiční 
dovozce ze zemí jako Francie, Nizozemsko a Německo.

S nastupující fi nanční krizí v roce 2019 začalo v Liba-
nonu ubývat zahraničních turistů, což se záhy začalo pro-
jevovat na stavu státní pokladny, standardu restauračních 
zařízení a  v  nabídce dovozového zboží pro maloobchod. 
V  Libanonu si v  současné době uvědomují, že podpora 
obchodních aktivit na úkor domácího výrobního sektoru 
nebyla tou správnou volbou, a snaží se o nápravu. Lze konsta-
tovat, že tradiční české exportní položky, tj. mléčné výrobky 

a živý skot, zejména díky tradici a vazbám místních obchod-
níků na české výrobce a chovatele, pokračují v dodávkách 
v nezměněné formě a množství.

K exportnímu propadu však došlo u českých výrobců 
hotových výrobků, zejména piva, pochutin a výrobků zdravé 
výživy, které se do roku 2019 do Libanonu dovážely.

V Libanonu ví, jak důležitým zdrojem přílivu kapitálu 
do země je oblast zemědělství. Snaží se využít výhody dvou 
ročních sklizní mnoha zemědělských komodit, což zaručuje 
čerstvost a atraktivitu zejména u zeleniny, která je základem 
libanonské kuchyně.

Sýr Akkawi hraje prim nejenom v libanonské kuchyni, 
ale i při výrobě sladkostí v celém arabském světě. Troufnu si 
tvrdit, že žádný český výrobek se netěší v Libanonu tak vyso-
kému hodnocení, jako sýr akkawi, který se používá při výrobě 
dezertu „kanafeh“ (sladké těsto plněné sýrem akkawi). 
I přesto, že se tento sýr vyrábí od Turecka po Sýrii, žádný 
z nich nedosahuje takových kvalit a hodnocení jako sýr vyro-
bený v ČR a zákazníci jsou stále ochotni si za české akkawi 
zaplatit. 

I na Blízkém východě se postupně 
mění životní styl a stravovací návyky

Ještě před deseti lety nebyl v  Libanonu k  vidění jiný 
chléb než pšeničný, tzv. bílé arabské placky. Slouží přede-
vším k zabalení skopového, hovězího i kuřecího masa, známé 
pod místním názvem „shawarma“, v Evropě více zdomácněl 
název „gyros“. Bílý chléb se vždy používal jako příloha 
k  masům, sýrovým pomazánkám a  zeleninovým salátům. 
V posledních několika letech je stále více v nabídkách široká 
škála nových pekárenských produktů. Velké popularitě se 
těší tzv. produkty francouzského typu, jako jsou bagety, croi-
ssanty, a různé druhy černého chleba, jejichž základem je 
žitná celozrnná mouka.

Zejména mladá generace upřednostňuje produkty 
s vysokým obsahem vlákniny, minerálů a vitaminů. Výhodou 
zejména žitné celozrnné mouky je vysoká sytící schopnost 
s  nižším obsahem lepku oproti klasické pšeničné mouce. 
Právě žitná celozrnná mouka je novou exportní příležitostí 
pro české výrobce a exportéry nejen z důvodu nastupujícího 
zdravého životního stylu, zejména u místní mladé generace, 
ale i proto, že žito se v oblasti Blízkého východu nepěstuje 
a veškerá žitná mouka se dováží. Místnímu trhu zatím v tomto 
segmentu dominuje mouka dovážená z Německa. Vzhledem 
k tomu, že v ČR již několik mlýnů disponuje moderními mle-
cími technologiemi, které melou celozrnné mouky tzv. do 
hladka, jsem názoru, že když umí žitnou celozrnnou mouku 

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

Graf 1  Procentuální podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy země

Graf 2  Zemědělské dovozy do Libanonu
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dodat němečtí mlynáři, čeští to musí umět také. Minimálně 
za pokus to stojí.

Chce-li se čtenář více přiblížit k Libanonu, 
musí poznat chutě libanonské kuchyně 

Za poznání určitě stojí libanonské víno a libanonský oli-
vový olej, což jsou jedny z mála libanonských exportních pro-
duktů.

Dle biblické pověsti se tradice vinařství v  Libanonu 
datuje od doby, kdy Ježíš dokázal v jiholibanonském městě 
Kanaa proměnit vodu ve víno. Málokdo ze čtenářů si při 
zamýšlení se o vínu vzpomene na Libanon, a to i přesto, že 
je málo míst na světě s delší vinařskou tradicí, než má právě 
tato země. Víno se v Libanonu vyrábí již nejméně 5000 let, 
od doby, kdy zde Féničané začali kultivovat vinné hrozny. 
Samotný název víno je odvozeno od fénického slova zname-
nající kvašení hroznů. V údolí Bekkaa je více než 30 vinařství, 
nejznámější jsou vinařství Ksara, Kefraya a Musar.

Libanon je historickým rodištěm olivovníku. Jeho stře-
domořské klima a úrodná půda jsou ideální pro produkci oli-
vového oleje, který se hojně využívá v místní gastronomii. 
Snaží se však vyvinout kvalitní produkt, který by byl konku-
renceschopný na mezinárodním trhu.

Za posledních 45 let olivy nahradily pšenici jako nej-
lepší plodinu podle sklizňové oblasti a prokázaly relativní 
odolnost. Přibližně 70 % olivovníků je určeno k produkci oli-
vového oleje a zbývající olivovníky jsou určeny k produkci 
stolních oliv.

V Libanonu má každý příbuzného nebo přítele, který 
vyrábí olivový olej. Většina místních rodin spotřebuje 
v  průměru dva 18litrové demižony olivového oleje ročně 
a zpravidla jej nakupuje ve svém okolí. Nehledí přitom příliš 
na kvalitativní kritéria, což je určitou brzdou při srovnávání 
s  italskou nebo španělskou konkurencí. I  když je olivový 
olej v libanonské kuchyni všudypřítomný, zdá se, že místní 
spotřebitelé dávají přednost, oproti Evropanům, spíše rus-
tikálním olejům – nažloutlým, spíše zakaleným a s hustou 
strukturou. Oblíbená je například pochoutka libanonský 
hummus s velkým množstvím olivového oleje.

Libanonský trh s extra panenským olivovým olejem je 
velmi omezený a podle producentů zapojených do marke-
tingu je stále třeba vynaložit spoustu vzdělávací práce, aby 
se vytvořily příležitosti pro konkurenceschopný export. Dnes 
je zásadním problémem to, že výroba olivového oleje není 
v zemi zisková.

Libanon vyváží svůj olivový olej zejména do zemí 
s velkou libanonskou diasporou, především do USA a zemí 
Perského zálivu. Na evropském trhu své místo teprve hledá.

 

A jaké příležitosti země nabízí 
českým exportérům?

1.  Jak jsem ve stručnosti popsal, libanonská kuchyně je 
velmi rozmanitá a v dobách hospodářské prosperity stála 
na domácích surovinách, kterých, až na výjimky, bylo 
dostatek a ve výborné kvalitě. Současná hospodářská krize 
tento poměr do určité míry mění, je více položek, které 
Libanon začíná dovážet. Jde zejména o mléko a mléčné 
výrobky, maso a masné výrobky a různé pochutiny. Příčin 
ztráty výkonnosti místního hospodářství a zemědělství je 
více. Nicméně jedním z  hlavních důvodů je nedostatek 
pohonných hmot a elektrické energie. Tyto skutečnosti se 

odráží jak ve výrobním procesu, tak při distribuci a malo-
obchodním prodeji.

2.  V oblasti mléčných výrobků neustává hlad po sušeném 
mléce a sušené syrovátce. Důvodem je skutečnost, že na 
celkový počet obyvatel v Libanonu (cca 6 mil.) je v sou-
časné době chováno na farmách maximálně 1200 kusů 
mléčného skotu. Je jisté, že tento omezený počet není 
schopen zajistit požadovanou dodávku mléka na místní 
trh, a to jak mléka čerstvého, určeného pro přímou konzu-
maci, tak i pro výrobu mlékárenských produktů (graf 3).

        Roční průměrná spotřeba mléka a  mléčných výrobků 
se na obyvatele v  Libanonu ročně pohybuje na úrovni 
189 až 192 litrů, což je při závislosti na importu relativně 
vysoká hodnota (graf 4).

       Právě v této oblasti je ČR po desetiletí významným expor-
térem. Lze s nadsázkou říci, že tak jako v mnoha jiných 
zemích světa je Česká republika známa díky výrobě kvalit-
ního piva, v Libanonu je to právě mléko a mléčné produkty, 
které nás v teritoriu proslavily.

3.  V Libanonu si uvědomují, že určitou záchranou pro místní 
ekonomiku je rozvoj, modernizace a  výstavba nových 
provozů, které budou schopny nahradit některé dovo-
zové položky. Pozornost se v současné době soustřeďuje 
na nápojový sektor, zejména pak výrobu nealkoholických 
nápojů, jejíž spotřeba každoročně roste. Je jasné, že při 
zvyšujících se mezinárodních dopravních nákladech je 
převoz nealkoholických nápojů (v podstatě sycené a ochu-
cené vody) krajně nerentabilní. A  právě potravinářské 
strojírenství se zaměřením na výrobu nealkoholických 
nápojů je oblast, kterou by čeští výrobci technologických 
zařízení neměli opomíjet a na kterou by se měli v současné 
době v relaci exportu do Libanonu soustředit. Jsem jim 

v tomto ohledu plně připraven poskytnout veškerou sou-
činnost.

4.  Vzhledem k tomu, že v teritoriu roste i spotřeba piva, sou-
středí se Libanonci také na tuto oblast, momentálně je ve 
výstavbě několik minipivovarů. I v tomto sektoru je příle-
žitost pro české exportéry vyvážející chmel a pivní slad. 
Jde o  výrobky, pro které libanonské zemědělství nedo-
káže poskytnout vstupní suroviny a které se vždy budou 
dovážet. �

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

Česká 
republika

Libanon

Graf 3   Průměrná výkupní cena za 1l mléka (v USD)
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Graf 4      Srovnání spotřeby mléka a mléčných výrobků 

na obvyvatele v roce 2020 (v kg)
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Ochutnáte také?
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Šumivá vína 
v současné 

gastronomii
Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D., 

prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D.,
Katedra gastronomie a hotelnictví, 

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Šumivé víno je po celém světě považováno za slavnostní 
nápoj. Perlení bublinek je zážitkem pro oko a  zároveň 

posiluje rozvoj aromatických látek. Šumivá vína jsou růz-
ných stylů stejně jako tichá vína. V současnosti existují styly 
šumivých vín, které jsou oblíbené také jako doprovod vybra-
ných jídel nebo jako aperitiv či nápoj pro osvěžení. Je nutné 
sledovat rozdíly mezi klasickým šumivým vínem vyrobeným 
další fermentací a perlivým vínem, které je pouze nasycené 
oxidem uhličitým. Lehká šumivá vína jsou ovocná a  svěží, 
ve vůni a také v ústech na jazyku cítíme např. citrusy, jablka, 
hrušky a květinky. U vyzrálých a ročníkových šumivých vín se 
projevují kromě ovocných tonů také např. pražené tóny cere-
álií, aroma po čerstvé pražené kávě, po pečených sušenkách 
a mají převážně dlouhotrvající jemné perlení a zlatavou barvu.

 
Jak vzniká šumivé víno?

Za objevitele šumivého vína je považován benediktinský 
mnich Dom Pierre Pérignon. Ve francouzské oblasti Cham-
pagne vyvinul tradiční metodu „Méthode Champenoise“ pro 
výrobu šumivých vín. Většina šumivých vín je vyráběná tech-
nologií druhotného kvašení. Výchozí surovinou pro výrobu 
šumivých vín jsou tichá vína odrůdová nebo cuvée (směsi 
několika vín či odrůd). Vína pro použití na výrobu šumivého 
vína musí být pečlivě vybrána a hodnocena analyticky a sen-
zoricky. 

V České republice probíhá výroba šumivých vín třemi 
různými technologiemi: klasická metoda kvašením v lahvi 
(Méthode Champenoise), metoda charmat a  transvazální 
metoda. 

Při výrobě šumivého vína metodou charmat probíhá 
celá technologie výroby šumivého vína v tancích. Charmat 
tank je tank, který zachycuje oxid uhličitý vytvářený během 
druhotného kvašení. Transvazální metoda je kombinací 

druhotného kvašení v lahvi a dalšího zpracování v tancích. 
Přetlak způsobený oxidem uhličitým vykazuje v uzavřené 
nádobě nejméně 3 bary při 20 °C (Pavloušek a Burešová, 
2015).

Mnoho vinařů však využívá především tradiční metodu 
kvašení v lahvi. Před druhotným kvašením se do vína dodává 
cukr ve formě tirážního likéru. Přídavek 24 g/l cukru do uza-
vřené lahve vytvoří během sekundárního kvašení přibližně 
11,8 g/l CO2. Koncentrace rozpuštěného CO2 se přibližně 
rovná polovině dodaného cukru. V  lahvi o  objemu 0,75 l 
je proto přibližně 9 g/l rozpuštěného CO2. Druhotné kva-
šení vína probíhá v lahvi při nižších teplotách. Během dru-
hotného kvašení se vytváří v lahvi tlak okolo 600 MPa. Po 
ukončení kvašení probíhá setřásání (remuáž) ve speciálních 
setřásacích pultech (pupitrech). Víno takto zraje na kvas-
ničných kalech, při kterém probíhá autolýza kvasinek. Zrání 
v lahvi na kvasničných kalech by u této tradiční metody mělo 
probíhat minimálně 15 měsíců. Po ukončení zrání v  lahvi 
následuje odstřelení kalů (degorzáž). Víno se potom doplní 
expedičním likérem a zazátkuje korkovou zátkou (Pavloušek 
a Burešová, 2015). 

Šumivé víno je atraktivní především díky perlení. Jak-
mile je šumivé víno nalité do skleničky, oxid uhličitý se 
rychle uvolňuje jako důsledek rozdílu v tlacích mezi herme-
ticky uzavřenou lahví a atmosférickým tlakem. Perlení ovliv-
ňuje senzorické vlastnosti vína, zejména chuťovou plnost 
šumivého vína a aromatické vlastnosti šumivého vína, kdy 
perlení je vlastně „nosičem“ aromatických látek unikají-
cích na hladinu vína. V  České republice je podle zákon-
ných předpisů možné setkat se s několika druhy šumivých 
vín. 

Květoslava ŠustováPavla Burešová

Socha slavného mnicha Dom Pérignon v  Epernay v  Cham-
pagne  Foto: archiv Pavly Burešové, 2013

Champagne ve speciálních setřásacích pultech (pupitrech) 
 Foto: archiv Pavly Burešové, 2013 
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Pro jakékoli dotazy k produktům a cenám a doporučení kontrétních produktů 
na základě individuálních potřeb kontaktujte distributora produktů Harmonelo.

KRUŠNOHORSKÉ UZENINY A JAROSLAV RADOŠ 

PŘE J Í  VŠEM KOLEGŮM V OBORU 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE A HODNĚ ZDRAVÍ  A ŠTĚSTÍ 

V NOVÉM ROCE 2022.
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u tichého vína, se mohou vyskytnout vady korku. Následně 
otřeme hrdlo, stejně jako u tichých vín. Víno nalijeme slabým 
proudem do fl étnové sklenice, kterou držíme nakloněnou 
směrem k lahvi. Můžeme tak kontrolovat perlení, které činí 
proces nalévání obtížnější než u  tichých vín. Proto dopo-
ručuji držet nakloněnou sklenici za nožku v ruce a pomalu 
nalévat. Při nalévání do sklenic položených na stole musíme 
být opatrnější. Je vhodné naplnit všechny sklenice (zejména 
při slavnostních příležitostech) a poté pozvednout k přípitku 
(do 2/3 sklenice) současně (Burešová, 2007). 

Sabráž

Sabráž (z franc. sabrage) – 
useknutí hrdla lahve šavlí je v sou-
časnosti u nás módní záležitost, 
ale je nevhodná pro běžné použití 
(je to show). Princip otevření vína 
useknutím hrdla pochází z dávné 
minulosti z Francie (u Napoleona 
Bonaparte a jeho vojáků). Později 
se začala tato metoda používat 
v Rusku (Burešová, 2007). Aby 
bylo možné sabrage realizovat, 
potřebujeme šavli a šumivé víno 
vychlazené na 4–5 °C, je nutné 
odstranit kapsli a opatrně uvolnit 
drátěný košíček. Láhev je nutno 
držet pevně v  předpažení (od 
těla, abychom se chránili před 
zraněním) v úhlu cca 45º (stejně 
jako u  běžného otevírání) a  je 
nutno vyvinout rychlý švih ostřím 
čepele směrem k prstenci u hrdla 
lahve. Při správném provedení je 
lahev v  bodě useknutí čistá a  je 

nádobě při 2,5 barech při 20 °C. Perlivé víno smí být plněno 
do nádob o objemu nejvýše 60 l. Perlivé víno je možné označit 
názvem „jakostní perlivé víno“, jestliže bylo vyrobeno z vin-
ných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno 
stanovené oblasti. Výroba vína použitého k výrobě jakost-
ního perlivého vína proběhla ve vinařské podoblasti, v níž 
byly sklizeny vinné hrozny (Pavloušek a Burešová, 2015). 

Styly šumivých vín

Styly a  označení šumi-
vých vín se mohou regionálně 
v mnoha vlastnostech, stylech 
a  označení odlišovat. Žádné 
z  nich se nevyrovná jedineč-
nému Champagne ze severu 
Francie (patří k  nejchlad-
nějším ve vinařském světě). 
Ze stejných nebo jiných odrůd 
révy vinné se produkuje jinde 
ve Francii šumivé víno ozna-
čované Crémant. Jsou to vína 
spojená s apelacemi např. Cré-
mant de Bourgogne, Crémant 
d´Alsace, Crémant de Limoux, 
Crémant de Loire aj. Ve Špa-
nělsku označují šumivé víno 
vyrobené tradiční metodou 
„Cava“. V Itálii se produkuje 

zejména z odrůdy Glera, která má synonymum Prosecco, podle 
nějž se označují zdejší šumivá vína Prosecco, ale také legen-
dární Franciacorta DOCG. V Austrálii a na Novém Zélandu 
produkují šumivá vína zejména z odrůd Chardonnay, Pinot 
Noir, Shiraz. V Kalifornii jsou to převážně ročníková blanc de 
blancs z odrůdy Chardonnay. V Německu produkují šumivá 
vína označována sekt např. z odrůdy Riesling. Také u nás se 
označuje šumivé víno sekt, ale již se začíná prosazovat také 
označení crémant (Burešová, 2017).

Jak podávat šumivá vína? 

Šumivé víno je vhodné vychladit na správnou teplotu. 
Jednoduchá a mladší šumivá vína podáváme při teplotě okolo 
6–7 °C a ročníková šumivá vína včetně champagne podá-
váme při teplotě okolo 9 °C. Nezapomínejme na to, že po 
nalití do sklenice dojde k oteplení přibližně o 2 stupně, a to je 
důvod, proč se šumivá vína podávají v restauraci v chladiči na 
víno (naplněném ledem, vodou s trochou soli, která podpoří 
proces chlazení). Doma nám postačí utěrka, abychom mohli 
lahev bezpečně uchopit, a sklenice vhodné pro šumivé víno – 
fl étna, popřípadě originální sklenice doporučené výrobcem. 
Šumivé víno vykazuje tlak jako pneumatika u automobilu. 
To je důvod, proč zacházet s lahví před otevřením opatrně. 
Vystřelovat zátku, přičemž nám vyteče polovina obsahu 
lahve, se provádí při bujarých oslavách a také při automobilo-
vých závodech. Nejprve odstraníme hliníkovou fólii záklopky 
pod hrdlem lahve a opatrně ji odložíme. Poté uchopíme lahev 
do levé ruky a palcem druhé ruky tlačíme shora do korku 
směrem k hrdlu lahve. Opatrně uvolníme drátěný košíček, 
kterým šestkrát otočíme, roztáhneme jej a odstraníme. Při 
uvolňování korku držíme jednou rukou lahev shora v utěrce 
a  druhou rukou lahví otáčíme oběma směry. Po uvolnění 
korku následuje kontrola korku přičichnutím (pouze u pra-
vého korku, nikoliv u plastových). U šumivých vín, stejně jako 

Šumivé víno  Foto: Květoslava Šustová, 2021 Servis šumivého vína v restauraci  Foto: archiv Pavly BurešovéCava Rosé Brut 
Foto: Pavla Burešová, 2021

Champagne
Foto: Pavla Burešová, 2021

Kategorie šumivých vín v ČR

●   Jakostní šumivé víno – sekt vyroben prvotním a dru-
hotným kvašením z  tuzemského nebo dovezeného 
moštu s doložením certifi kace

●  Aromatický sekt – vyroben z aromatických odrůd
●   Sekt vinařské oblasti – jakostní šumivé víno vinařské 

oblasti vyrobeno kupáží podle souvisejících předpisů
●  Pěstitelský sekt
●  Jakostní perlivé víno – sycené oxidem uhličitým
●  Perlivé víno – stolní víno uměle nasycené

Rozdělení a označení šumivých vín 
podle obsahu cukru 

●   Brut nature – obsahuje méně než 3 g cukru/l (cukr 
nebyl dodán) 

●   Extra brut – zvláště tvrdé 0–6 g cukru/l
●   Brut – obsah cukru nižší než 7–2 g/l
●   Extra dry – zvláště suché 12–17 g cukru/l
●   Sec – suché 18–32 g cukru/litr
●   Demi-sec – polosuché 33–50 g cukru/l
●   Demi doux – polosladké více než 50 g/l
●   Doux – sladké nad 80 g/l (zákon č. 321, 2004)

Perlivá vína

S perlením vína se lze setkat u perlivého vína. Perlivé 
víno je výrobek z  vína, jakostního vína stanovené oblasti 
nebo z produktů vhodných k získávání stolního nebo jakost-
ního vína stanovené oblasti, pokud tato vína vykazují cel-
kový obsah alkoholu nejméně 9 % objemových. Perlivé víno 
vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových. 
Přetlak způsobený oxidem uhličitým vykazuje v uzavřené 

možno nalévat do připravených sklenic (střepy se nevysky-
tují). Pozor – při nesprávné manipulaci může dojít ke zra-
nění. V současnosti se příznivci této metody snaží použít na 
sabráž i jiné předměty než šavli, např. nůž, sklenici, talíř aj. 

Šumivá vína a jídlo

Šumivá vína jsou skvělými společníky při oslavách. 
Obvykle jsou zahajujícím nápojem, ale zároveň mohou dopro-
vázet i ty nejvybranější pokrmy, jako jsou např. kaviár, sushi, 
carpaccio z lososa (tuňáka), různé úpravy ryb a pokrmů z bílých 
mas. Vína Prosecco jsou vhodným doprovodem šunky Prosci-
utto a Jamon Iberico ze Španělska chutná skvěle k šumivému 
vínu Cava. V Burgundsku a Champagne se šumivá vína podá-
vají také k polévkám, např. hráškové nebo chřestové. Šumivá 
vína se často uplatní v roli aperitivu, ale zároveň mohou být 
doprovodným nápojem všech pokrmů napříč celého menu. 
Mezi neotřelé kombinace patří párování šumivých vín s mouč-
níky nebo chceme-li zvýšit požitek z pojídání čerstvého ovoce. 
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Vyhrajte na rok

Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrajte ŠKODA KAROQ
na rok a tisíce dalších cen týden co týden. 

akademiekvality.cz 

3×
ŠKODA KAROQ 

180x128_COOP_klasa_KAROQ-NA-ROK.indd   1 22.09.2021   12:14

Lidé více preferují 
tuzemské výrobky

Co vše prozradil výzkum o kvalitě potravin?

Letos na jaře zjišťoval SZIF ve spolupráci s  agenturou 
STEM/MARK, co tuzemské spotřebile nejvíce ovlivňu-

je při výběru potravin. Aktuální průzkum kompletně mo-
nitoroval nákupní zvyky. Má větší vliv cena, kvalita, nebo 
něco dalšího? A  co pro spotřebitele pojem „kvalita“ ve 
spojení s potravinami znamená? 

Výzkum agentury STEM/MARK prokázal, že respon-
denti (celých 90 %) během nákupu nejvíce zohledňují kva-
litu potravin. To znamená, aby bylo jídlo čerstvé, zralé, bez 
chemie, umělých náhražek a přidaných látek, jak dále pro-
zrazuje průzkum.

„Kdyby měli lidé zvolit, zda je během nakupování ovlivňuje 
kvalita, čerstvost, nebo cena, jednoznačnými vítězi jsou kvalita 
a čerstvost, které jdou de facto ruku v ruce. Nízkou cenu dává 
na 1. místo pouhých 16 % dotazovaných. Jedná se přede-
vším o muže a respondenty s nižším vzděláním,“  vysvětluje 
Gabriela Šamanová, Client Service Manager z  výzkumné 
agentury STEM/MARK.

Další položkou, která rozhoduje, co si vložíme do 
košíku, je původ potraviny. Jeho význam rok od roku stoupá. 
Tuzemské potraviny nyní preferuje 6 z 10 respondentů. 

Stále více upřednostňujeme naše potraviny
V  posledních 3 letech roste zájem o  české potraviny 

(61 % oproti 55 % z  roku 2020). Z  respondentů je prefe-
rují především ti, kteří se aktivně zajímají o  kvalitu, dále 
ženy a vysokoškoláci. Jejich oblíbenost roste také společně 
s věkem dotazovaných. 

„Spokojenost s kvalitou našich výrobků se mírně zvýšila, 
dosahuje hodnoty 90 % (oproti 88 % v roce 2020). Lidé naku-
pují české potraviny především proto, že k nim mají důvěru, což 
zmínilo 86 % dotazovaných. Pro 82 % respondentů je dalším 
důvodem menší vzdálenost při dopravě, a tím pádem čerstvost 
potraviny,“ upřesňuje Gabriela Šamanová.

Roli v nakupování hrají také značky kvality
Značky kvality potravin se u nás udělují už téměř 20 let. 

Průzkum agentury STEM/MARK zjišťoval, které jsou v ČR 
nejpopulárnější. Jednoznačně nejznámější značkou kvality 
potravin zůstává u české populace Klasa. Spontánně ji zmí-
nilo 49 % dotazovaných, hlavně lidé orientovaní na kvalitu, 
ženy ve věku 25–55 let a vysokoškoláci. 

„Označení Klasa podle účastníků výzkumu zaručuje pře-
devším to, že se jedná o prověřený český výrobek, a také, že 
má kvalitní složení. A právě spojení Klasy s kvalitními suro-
vinami je podle lidí stále markantnější (57 % v  roce 2021 
oproti 42 % v roce 2020). Toto označení respondenti nejčastěji 

zaznamenávají na pečivu, mouce a jogurtech,“ vyjmenovává 
odbornice.

Klasa ale není jediným logem kvality, které Češi znají. 
60 % dotazovaných podpořeně zmínilo Regionální potra-
vinu, Český výrobek a Českou potravinu.

Jak moc ovlivňují loga kvality naše nákupní chování?
Zhruba 75 % respondentů z  těch, kteří znají nějaké 

označení kvality, přiznalo, že je to během nákupu nějak 
ovlivnilo. Celých 61 % tvrdí, že se aktivně snaží vyhledávat 
výrobky buď podle značek kvality, nebo podle jejich původu. 
68 % dotazovaných (oproti 60 % z roku 2018) souhlasí s tvr-
zením, že jsou ochotni si za potraviny označené značkou kva-
lity připlatit. 

„Zkusili jsme meziročně srovnat dvě skupiny, tedy pre-
ferující při nákupu kvalitu anebo cenu, zda se u nich nějak 
projevil vliv značek kvality. Byli jsme překvapeni, že se tak 
stalo u obou skupin. Určitě jsme čekali, že lidé upřednostňu-
jící kvalitu potvrdí, že je značky kvality ovlivňují čím dál více 
(77 % v roce 2021 proti 73 % v roce 2018). Poměrně mar-
kantní rozdíl jsme ale zaznamenali také u jedinců, pro něž je 
při nákupu rozhodující cena. Celých 67 % (oproti 55 % v roce 
2018) přiznalo, že na ně loga kvality působí, byť je pro ně 
spíše rozhodující cena výrobku,“ objasňuje Gabriela Šama-
nová. 

Jakou značku nejvíce spojujeme s kvalitním složením 
výrobku?

Přestože značka kvality Klasa jednoznačně vzbuzuje 
v respondentech představu, že označuje kvalitní potraviny, 
existuje ještě další, která budí v tomto ohledu větší důvěru. 
Jedná se o tzv. českou biozebru, potažmo evropský „biolist“. 
Tedy označení výrobků v kvalitě bio, tedy produkty ekologic-
kého zemědělství. 

66 % dotazovaných přisuzuje zeleno-bílé „biozebře“ 
kvalitu jak složením výrobku, tak i  použitým surovinám. 
V  případě „biolistu“ s  tímto souhlasí 54 % respondentů, 
u Klasy 57 %. Výraznější náskok mají výrobky v biokvalitě 
a jejich spojení s „odpovědným postupem při výrobě“ – 61 % 
u „biozebry“ a 43 % u „biolistu“. 

Co pro lidi znamená, že je výrobek kvalitní?
S kvalitou respondenti nejčastěji ztotožňují „čerstvost 

a zralost“ (84 %). Stále více lidí (80 % v roce 2021, 48 % 
v roce 2017) klade velký důraz na to, aby byl „produkt vyro-
bený opravdu jen z toho, z čeho má“. To znamená, aby např. 
párky měly vysoký podíl masa. 

„Velký skok zaznamenala podobná položka – ‚poctivé, 
nešizené, dle norem‘. Tuto vlastnost nyní přisuzuje kvalitě 
69 % oproti 29 % v  roce 2017. A  pokud má být produkt 
kvalitní, musí samozřejmě zároveň dobře chutnat, což si 
myslí 74 % dotazovaných,“ dodává odbornice ze STEM/
MARK.

O výzkumu STEM/MARK

Tématem výzkumu byla kvalita potravin a její vnímání 
spotřebitelskou veřejností. Zaměřili jsme se především na 
pozici značek kvality, na jejich známost a vazbu k českým 
potravinám. Respondenty byla veřejnost ve věku 15–55 let, 
posílená ještě doplňujícím průzkumem spotřebitelů ve věku 
56–65 let. Celkový počet respondentů činil více než 1200. 
Průzkum probíhal v dubnu 2021 a byla využita metoda telefo-
nického dotazování CATI doplněná dotazníkovým šetřením 
na webu CAWI.

Letošní ročník soutěže o značku 
Regionální potravina zaznamenal 

historicky největší zájem ze strany výrobců

Ocenění Regionální potravina, které uděluje ministr 
zemědělství již od roku 2010, získalo již 1243 výrobků. 
Soutěž o značku Regionální potravina je projektem Mini-
sterstva zemědělství, má za úkol seznámit veřejnost nejen 
s vítěznými výrobky, ale v návaznosti na tuto soutěž zejména 
s benefi ty regionální produkce. Značku administruje Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF), který také realizuje 
doprovodnou komunikační kampaň. 

„Letos jsme ocenili 110 výrobků. Do soutěže se zapo-
jilo celkem 433 výrobců z celé České republiky, kteří přihlásili 
1576 výrobků. Největší počet přihlášených výrobků jsme evidovali 

v Ústeckém, Královéhradeckém a Zlínském kraji,“ uvedla Kate-
řina Ratajová, ředitelka odboru administrace podpory kva-
litních potravin SZIF, a dodává: „Pořadí dle nejvyššího počtu 
přihlášených výrobců je trochu jiné. Zájem ze strany výrobců 
je největší v Ústeckém, Královéhradeckém, Moravskoslezském 
kraji a Jihomoravském kraji.“ Značka se uděluje v devíti kate-
goriích, kde s  přehledem v  počtech přihlášených výrobků 
dominují Alkoholické a nealkoholické nápoje s 275 přihláše-
nými výrobky. Následují je kategorie Masné výrobky tepelně 
opracované a Ostatní shodně s 204 přihlášenými výrobky a na 
třetí příčce jsou Pekařské výrobky se 198 produkty. 

Hlavním důvodem pro přihlášení do soutěže o značku 
Regionální potravina je dle interních dat SZIF marketingová 
podpora výrobku, více než 38 % výrobců uvádí jako hlavní 
důvod přihlášení odlišení se od konkurence. Více než 91 % 
z  dotázaných výrobců se domnívá, že značka Regionální 
potravina má pozitivní vliv na podporu spotřeby lokálních 
potravin, a zároveň přes 75 % výrobců uvádí, že značka má 
pozitivní vliv na zvýšení poptávky a prodeje jejich oceněných 
výrobků. Z dat také vyplývá, že dle 96 % oslovených výrobců 
jejich oceněný výrobek lidé více nakupují a  zaznamenali 
i vyšší poptávku. Téměř 90 % výrobců uvádí, že bude usilovat 
o označení Regionální potravina i v dalších ročnících.

Značku Regionální potravina mohou získat producenti 
zemědělských a  potravinářských výrobků do 250 zaměst-
nanců. Oceněný výrobek získává právo zdarma užívat značku 
Regionální potravina po dobu čtyř let. V současné době je 
oceněno 407 produktů od 312 výrobců. Více informací je 
k dispozici na webových stránkách regionalnipotravina.cz.

Odbor administrace podpory kvalitních potravin SZIF

�
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Nižší obsah cukru 
i sladká chuť
Snižte obsah cukru až o 1,5 g na 
100 g jogurtu s inovativní laktázou 
NOLA® Fit, která zajistí mléčným 
výrobkům přirozeně sladkou chuť. 
Díky její skvělé aktivitě v širokém 
rozsahu pH můžete snížit dávkování 
cukru v kysaných mléčných 
výrobcích až na polovinu!

Zjistěte více na www.chr-hansen.com nebo 
kontaktujte czinfo@chr-hansen.com

Vyvážená sladká chuť 
s nižším obsahem cukru
díky receptuře s laktázou Nola® Fit 

Jogurt nepochybně patří mezi zdraví prospěšné potraviny 
a nejen, že jejich konzumaci lékaři sami doporučují, často 

je do svého jídelníčku také zařazují. Díky vysokému obsahu 
bílkovin, vápníku a prospěšných živých kultur je tato odvěká 
starodávná fermentovaná potravina základem jídelníčku lidí 
po celém světě.

Do jogurtů se však dnes přidává velké množství cukru 
a v některých případech se mohou obsahem cukru dokonce 
rovnat slazeným nealkoholickým nápojům nebo sladkostem. 
Faktem je, že průměrně dnes 12 % hmotnosti jogurtu tvoří 
cukr a některé výrobky ho obsahují ještě více. V době, kdy 
je na zdravý životní styl kladen stále větší důraz a spotřebi-
telé logicky chtějí snižovat příjem cukrů, by měli výrobci ade-
kvátně zareagovat a upravit svou stávající nabídku mléčných 
výrobků.

Požadavek na snižování obsahu cukru 
v mléčných výrobcích 

Organizace spojených národů (OSN) v  rámci svého 
programu udržitelného rozvoje vytyčila 17 Cílů udržitelného 
rozvoje (SDGs), které představují výzvu pro všechny země 
světa k přijetí opatření na podporu míru a prosperity a také 
k ochraně planety, dnes i v budoucnu. Krom dalších mezi nimi 
najdeme snahu o zkvalitnění a zpřístupnění zdravotní péče 
pro všechny, kdo ji potřebují, konkrétně podpora iniciativ, 
které mohou pomoci předcházet nepřenosným nemocem 
nebo nemocem spojeným se špatně zvoleným životním 
stylem.1 Jako součást tohoto cíle OSN doporučuje výrobcům 
i spotřebitelům učinit takové kroky, které povedou ke snížení 
spotřeby cukru, a to zejména vzhledem k již prokázané jasné 
souvislosti mezi příjmem cukru a rostoucím počtem civili-
začních onemocnění, jako jsou cukrovka, srdeční choroby 
a rakovina.2

Průzkumy trhu naznačují, že spotřebitelé se s  tímto 
cílem ztotožňují. 36 % spotřebitelů uvedlo, že se cukru 
snaží vyhýbat a že upřednostňují jogurty se sníženým nebo 
nulovým obsahem přidaného cukru.3 

Kultura Sweety® Y-3 pro jogurty 
se sníženým obsahem cukru 

Chutné, kvalitní a zdravé výrobky s čistou etiketou se 
dnes rychle stávají standardem. Výrobci jogurtů tak musí 
hledat způsoby, jak vyrábět chutné výrobky bez přidaného 
cukru nebo umělých sladidel, které možná dříve běžně 
používali. 

V Chr. Hansen se snažíme nabízet taková řešení, která 
mohou mlékárnám pomoci tento ne vždy lehký úkol zvládnout 
a podpořit je při vývoji nových chutných receptur bez nutnosti 
přidávat do výrobku takové množství cukru. Představujeme 
Sweety® Y-3, nejnovější kulturu řady Sweety®, která doplňuje 
portfolio kultur a enzymů, jež pomáhá výrobcům mléčných 
výrobků uvádět na trh výrobky s vyváženou sladkou chutí 
při sníženém obsahu cukru. „S kulturou Sweety® Y-3 můžete 
snížit obsah cukru v receptuře a zároveň zachovat skvělou chuť 
a konzistenci, kterou mají spotřebitelé rádi,“ říká Katarzyna 

1   Sustainability Development Goal 3 (target 3.4): https://sdgs.un.org/goals/goal3
2    https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/03/un-health-agency-points-to-solid-evidence-backing-its-call-to-

-reduce-sugar-intake/
3    Euromonitor Voice of the Consumer: Health and Nutrition Survey, fielded February 2020 among consumers across 

20 countries. 

Vyvážená receptura 
pro sladkou chuť vašich výrobků 

s nižším obsahem cukru 
díky řešení od Chr. Hansen 
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McCall, Senior Commercial Development Manager pro 
čerstvé kysané mléčné výrobky ve společnosti Chr. Hansen.

Inovativní kultura Sweety® je založena na principu 
fermentace. Díky kultuře Sweety® mohou výrobci nabídnout 
zákazníkům jogurty s čistou etiketou při zachování původní 
intenzity sladké chuti výrobku a  zároveň snížit množství 
přidaného cukru až o 1 g na každých 100 g jogurtu. Kultura 
Sweety® funguje tak, že spotřebovává z  mléčné báze 
galaktózu, vedlejší produkt při štěpení laktózy, a následně 
produkuje do mléčné báze glukózu, čím bez nutnosti cukr 
přidávat přirozeně přispívá k  intenzivnější sladké chuti 
výrobku. Tato kultura nové generace navazuje na kultury 
z  této řady již existující, hodí se do výrobků s  označením 
bio, bez umělých aditiv, VLOG a nabízí možnosti pro výrobu 
hustších a lahodných výrobků s nižší kyselostí díky stabilizaci 
pH až do konce doby spotřeby.

„Snižování obsahu cukru je komplexní záležitost 
a postupný proces. Aby byl úspěšný, je potřeba věnovat pozor-
nost každé proměnné, která může mít vliv na fi nální inten-
zitu sladké chuti výrobku,“ říká McCall. „Naše nejlepší kultury 
a enzymy byly navrženy tak, aby pomohly výrobcům mléčných 
výrobků vyladit jejich receptury bez kompromisů v oblasti chuti 
nebo použitých surovin, takže spotřebitelé mohou snížit příjem 
cukrů, aniž by ubrali ze svých standardů.“

Nejlepší nabídka přírodních řešení 
pro méně přidaného cukru

Řešení společnosti Chr. Hansen jsou inspirována pří-
rodou a dávají výrobcům možnost výrazně snížit obsah cukru 
ve výrobcích, a přitom dát vzniknout lahodným výrobkům 

s autentickou chutí a konzistencí. Kromě kultury Sweety® jsou 
v nabídce produktů pro snižování obsahu cukru také enzymy 
NOLA® Fit a Ha-Lactase™. Oba enzymy jsou vysoké čistoty, 
pomáhají zachovat tradiční chuť mléčných výrobků, snižují 
(nebo úplně eliminují) obsah laktózy a zlepšují vnímání sladké 
chuti. Dalším inovativním produktem z tohoto portfolia je 
enzym NOLA® Fiber, který dokáže část mléčného cukru pře-
měnit na vlákninu, která obohacuje fi nální mléčný výrobek. 
V kategorii kultur nabízí společnost Chr. Hansen také řadu 
YoFlex®. V této řadě lze nalézt jemné kultury, které se vyzna-
čují vynikající stabilitou pH, čímž snižují potřebu přidávat cukr 
jako kompenzaci ke zvyšující se kyselosti v průběhu skladování.

Více inovací pro udržitelnou budoucnost

Všechno, co v Chr. Hansen děláme, vychází ze snahy 
přispět k udržitelnější budoucnosti. Je pro nás tedy přiro-
zené investovat do řešení a oblastí, které mohou tyto snahy 
podpořit. V  roce 2020 byla společnost Chr. Hansen oce-
něna jako nejlepší na světě v trvalé udržitelnosti mezi spo-
lečnostmi s potravinářskými ingrediencemi. „Tento úspěch 
nás těší, ale není to jen naše zásluha,“ zdůrazňuje McCall. 
„Spoléháme na naše zákazníky a  jejich výrobky, které naše 
produkty uvádějí do života. Chceme hledat řešení, která jim 
pomohou realizovat jejich strategické cíle a zároveň pomohou 
zlepšit potraviny a zdraví – nejen pro současnou generaci, ale 
i pro generace příští. Snižování obsahu cukru v jogurtech pro-
dávaných po celém světě znamená také investovat do zdraví 
lidí na celém světě. Je před námi ještě spousta práce, ale je 
nám ctí, že můžeme být toho všeho součástí.“

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

VELETRH
PRO POTRAVINÁŘSTVÍ 
A GASTRONOMII

15. – 17. 2. 2022
VÝSTAVIŠTĚ BRNO

www.salima.cz
www.salimatech.cz
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Bezpečnost a trvanlivost potravin
Jednou z dnešních výzev pro potravinářský průmysl je zajištění 
bezpečných potravin v celém dodavatelském řetězci při 
zachování stejných vlastností, které byly přítomny při jejich 
zpracování. Náš potravinářský tým se věnuje bezpečnosti 
potravin a disponuje znalostmi, díky kterým vám může 
nabídnout ty správné ingredience za účelem zajištění 
bezpečnosti a dlouhé skladovatelnosti vašich výrobků.

Následující produkty podporují ochranu před oxidací  
a mikrobiální degradací:

 okyselující přípravky
 antioxidanty
 konzervační látky

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition

Posílení imunity 
jako odpověď 
na pandemii 

koronaviru

PETR LOCHMAN, 
produktový manažer, 
Brenntag ČR, s. r. o.

Výsledky marketingové studie

V  letech 2015 až 2019, tedy ještě před propuknutím pan-
demie, stoupal podle globálních údajů společnosti Inno-

va Market Insights počet nových potravin a nápojů se zdra-
votním tvrzením vztaženým k  imunitě o  16,5 % ročně. Po 
vypuknutí pandemie tento trend nezvykle silně posílil, a  to 
díky změně priorit spotřebitelů v současném nejistém světě. 
Covid vyvolal změnu v myšlení lidí, kteří investici do zdraví 
přiřazují mnohem větší význam. Chápou, že volba vhodných 
potravin jim může pomoci být odolnější vůči nemocem. 

Ať už je to rozhodnutí vědomé nebo podvědomé, spo-
třebitelé zohledňují při svém nákupním rozhodování zdraví, 

a to způsobem, který nemá obdoby. Dle výzkumu společnosti 
Innova Market Insights 45 % spotřebitelů na celém světě 
uvedlo, že konzumují více potravin a nápojů, které posilují 
jejich imunitní systém.

Inovace řízené imunitou

Na tento zvýšený zájem o  imunitu samozřejmě rea-
guje i vývoj nových potravin a nápojů. Tradičně se zdravím 
a  imunitou zabývaly zejména doplňky stravy. V roce 2019 
doplňky stravy představovaly 44 % produktů uváděných na 
trh se zdravotním tvrzením vztaženým k imunitě. Pandemie 
koronaviru však odstartovala změnu celého potravinářského 
odvětví. Je zřejmé, že do budoucna budou spotřebitelé oče-
kávat, že i další kategorie potravin a nápojů budou mít při-
danou hodnotu ve formě posílení imunity.

Již nyní jsou nejrychleji rostoucí kategorií v oblasti imu-
nity mléčné výrobky. Kysané výrobky byly tradičně spojovány 
s pozitivním vlivem na makrobiom a imunitu. Nyní však jsou 
cíleně obohacovány o vitaminy a minerály, a  tak získávají 
nová zdravotní tvrzení a pozici ve vnímání spotřebitelů. Oče-
kává se, že mléčné výrobky se stanou lídrem v tomto trendu, 
přičemž růst čeká také horké nápoje, sportovní výživu, 
kojeneckou a dětskou výživu a širokou kategorii snacků, kam 
spadají například tyčinky, kaše a cereálie v  individuálním 
balení.

Potenciál hromadného trhu 

Na trendu posilování imunity je zajímavé zejména to, 
že na rozdíl od některých platforem funkčních potravin má 
potenciál oslovit hromadný trh. Vnímáme dvě cílové skupiny 
pro produkty s imunitním zacílením. Jsou tu lidé, kteří sku-
tečně věří, že potřebují chránit své zdraví, a jsou ochotni si 
za to připlatit, a pak jsou tu ti, kteří chtějí chránit své zdraví, 
a  přitom si vyšší výdaje za potraviny nemohou dovolit. 
Chceme-li oslovit druhou potenciální skupinu, je klíčové 
nalézt cenově dostupná řešení pro podporu imunity, která 
výrobcům umožní přístup na širší trh.

Vitaminy a minerály jsou základ

Díky zdravotním tvrzením schváleným úřadem EFSA 
a prokazatelným výsledkům jsou vitaminy a minerály ideálním 
základem pro produkty na podporu imunity. Proto tyto ingre-
dience tvoří základ našich výrobků. Nicméně pozorujeme 
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rostoucí zájem o extrakty a další složky, které nemají zdra-
votní charakter, ale jsou spojeny se zlepšením zdraví a pohody 
nebo se v minulosti používaly při léčbě nemocí. Ve společnosti 
Brenntag jsme spojili oba světy – účinný komplex vitaminů 
a minerálů s botanickými extrakty a příchutěmi – a vytvořili 
jsme tak výrobky, které posilují imunitní systém a současně 
jsou pro spotřebitele dostatečně atraktivní.

Směsi pro posílení imunity

Prvním z  výrobků je Immune System Boost, pečlivě 
vyvážená směs vitaminů, minerálů a extraktů, která poskytuje 
výrobcům fl exibilní základ pro vývoj špičkových produktů 
na podporu imunity. Rozpustná a veganská směs má široké 
možnosti použití. Může být použita k obohacení nápojů jako 
kompletní řešení pro sáčky k přímé spotřebě nebo jako fi nální 
receptura pro kapsle v kategorii doplňků stravy.

Základem konceptu Immune System Boost je vitamin C,
a to v množství 250 % DDD (doporučené denní dávky). Dal-
šími mikronutrienty jsou vitaminy A, B12, B6 a D, železo, 
zinek, měď a selen. Výběr botanických extraktů, jako jsou echi-
nacea, meduňka a zázvor, vychází z tradičního vnímání těchto 
rostlin v myslích spotřebitelů. Například echinacea se často 
používá k léčbě nachlazení, zatímco meduňka je dobře známá 
jako esenciální olej pro zmírnění stresu a navození pohody. 

Směs může být dodávána jako chuťově neutrální „nosič“ 
nebo jako ochucená směs připravená k fi nálnímu použití. 
Dostupné jsou směsi s  mandarinkovou a  pomerančovou 
příchutí, které vhodně doplňují použité extrakty, nicméně 
výsledné dochucení můžeme změnit dle přání zákazníka.

Cenově dostupná varianta je nutností

Společnost Brenntag rovněž vyvinula základní směs, 
která reaguje na požadavek „cenově dostupné imunity“. 
Receptura Immune Plus, která byla původně vytvořena pro 
použití v nápojích, poskytuje rovněž imunitně důležité mikro-
nutrienty – vitaminy C, A, B6, B12 a D3, zinek a selen – ale 
v nižších dávkách a bez přídavku botanických extraktů, aby 
bylo použití ekonomičtější. Specialisté společnosti Brenntag 
směs pečlivě sestavili tak, aby obsah vitaminů a minerálů byl 
sice nižší než v komplexu Immune System Boost, ale aby byly 
splněny limity pro uvádění zdravotních tvrzení schválených 
úřadem EFSA.

Výzvy při vývoji směsí

Přestože vitaminy a  minerální látky patří k  nejzná-
mějším léčebným ingrediencím, stále představují výzvu pro 

tvorbu receptury. U minerálních látek je hlavním problémem 
biodostupnost, zejména u železa. Tento problém jsme překo-
nali použitím chelátového nosiče pro kapslové směsi. Kom-
binace jednoho iontu kovu a dvou molekul aminokyseliny 
glycinu zvyšuje biodostupnost minerálů.

U  vitaminů bylo hlavním problémem zachovat pří-
jemnou chuť a zároveň dodat extra zvýšenou dávku vitaminu 
C. Vitamin C má velmi kyselou chuť. Náš vývojový tým to 
vyřešil nalezením optimálního poměru různých forem 
vitaminu C.

Dalším problémem je rozpustnost, zejména pak u bota-
nických extraktů. Najít suroviny s dobrou rozpustností není 
snadné. Naštěstí máme globální síť dodavatelů, takže nejsme 
závislí na jediném zdroji. Porovnáním různých extraktů se 
nám podařilo najít ty, které mají nejlepší rozpustnost.

Řešení na míru

Zdůrazňujeme, že všechna řešení společnosti Brenntag 
mohou být upravena na míru. Použití meduňky a echinacey 
je jen začátek. Máme dostupnou celou botanickou zahradu 
a výrobky pro imunitní systém je možné rozšířit. Výrobky 
mohou být například adaptovány na jiné způsoby aplikace 
jako želé, cukrovinky, ledový čaj, horké nápoje a šumivé tab-
lety.

 
Je to trvalý trend?

Mnoho lidí si klade otázku, zda až pandemie pomine, 
pomine i zájem o imunitu. Na základě analýz a predikcí spo-
lečnosti Innova Market Insights jsme přesvědčeni, že se 
nejedná pouze o přechodný trend a že dlouhodobá budouc-
nost produktů na podporu imunity je více než slibná. Lidé 
chápou, že covid-19 nemusí znamenat konec; v budoucnu se 
mohou objevit nové varianty a nové viry, takže je lepší, když 
se těmto nemocem mohou bránit bez lékařských zásahů. 
Výrobky mohou v budoucnu vypadat jinak, protože do hry 
vstupují nové složky, jako jsou adaptogeny, postbiotika a beta 
glukany, ale trh s imunitou tu zůstane.  

�

 Tuky pro čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl

 Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl

 Tuky pro mlékárenský průmysl

 Tuky pro kosmetický a farmaceutický průmysl

 Tuky pro výrobu krmných směsí a technické oleje

 Poradenská činnost v oblasti technologie procesů 
   výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů

The first choice 
for value-added vegetable oil solutions

www.aak.com

 Czech Republic s.r.o, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mobile: +420 602 145 090 
e-mail: info.cz@aak.com

 Pf 2022

HOT pro HOT DOG z Fresh Corneru

chill i

kabanos

Váš oblíbený Hot Dog z Fresh Corneru,

sýrový

00122_MOL_FC_Ceska_chutovka_180x128mm_v02.indd   1 25.10.2021   12:49:46
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Šatov – Letošní sklizeň vinné révy je u konce. První vlaš-
tovky z ročníku 2021 milovníci tohoto zlatavého moku 

již ochutnali v podobě mladých a Svatomartinských vín. 
Jedním z  největších tuzemských vinařství je i  Znovín 
Znojmo. Podle Pavla Vajčnera, předsedy představenstva 
Znovínu, dohnala příroda jarní zpoždění a  vína budou 
aromatická se svěže pikantní kyselinou. „Tak fantastické 
září a říjen za třicet let nepamatuji. Oba měsíce provázelo 
nadprůměrné teplo, málo srážek a dostatek slunce,“ líčí 
Pavel Vajčner v rozhovoru pro Potravinářskou Revue.

Vinohrady pomalu zahaluje barevný háv. Hrozny z  nich 
pomalu mizí a ve sklepech vznikají první vzorky roku 2021. 
Jaké byly letos výnosy? Podobaly se loňsku?

Budou podobné jako vloni. Každá trať má jiný výnos, 
některá má nižší, některá vyšší. Celkově se pohybujeme mezi 

pěti až sedmi tunami na hektar. Důležitou roli hrají i cuker-
natost či kyseliny. Cukernatost letos bude nadprůměrná. 
Poslední roky činila 21 °NM, letos atakuje hranici 21,8 °NM. 
Kyselinka je svěže pikantní, vína budou aromatická více než 
jiné roky.

Letošní vína budou aromatická 
se svěže pikantní kyselinkou, 

předpovídá šéf Znovínu Znojmo 
Pavel VajčnerPejskar & spol., spol. s r. o.

HOVĚZÍ STEAK DO RUKY– Trvanlivý fermentovaný minisalámek 

s vysokým podílem masa, minimem přídatných látek s výraznou 

masovou chutí bez zvýrazňovačů chuti a lepku. Česká potravina,

vyrobeno podle ČCN (ČESKÉ CECHOVNÍ NORMY), nově oceněn

značnou KLASA.

LOVECKÝ SALÁM S UZENÝM ŠPEKEM – Hrubozrnný lovecký 

salám s vysokým podílem masa a přidaným uzeným špekem, 

který mu dodává charakteristickou chuť i vůni, s minimem přídatných

látek, bez zvýrazňovačů chuti, vyrobený podle ČCN.

ŠUNKOVÁ KLOBÁSA DELIKATES – Masný výrobek tepelně 

opracovaný – šťavnatá libová klobása s velkým podílem 

vepřového masa, plné masové chuti, s minimem přídatných 

látek, bez zvýrazňovačů chuti a lepku, vyrobená podle ČCN.

PRAVÁ FARMÁŘSKÁ KLOBÁSA – Hrubozrnná trvanlivá 

fermentovaná klobása s vysokým podílem masa a přidaným 

uzeným špekem, který jí dodává charakteristickou chuť i vůni, 

s minimem přídatných látek a bez zvýrazňovačů chuti.
 

PEJSKAROVA TAŠTIČKA 480 g – Dárková sada dvou 

hrubozrnných loveckých salámů (farmářský a s uzeným špekem)

s vysokým podílem masa, minimem přídatných látek, bez zvýraz-

ňovačů chuti, vyrobená podle ČCN.

Děkujeme všem našim obchodním partnerům a zákazníkům za projevenou důvěru 

a do NOVÉHO ROKU 2022 PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, OSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ

doprovázených našimi chutnými uzeninami.

Pejskarova 
taštička
PPP
tttt

Hovězí steak 
do ruky

Lovecký salám 
s uzeným špekem 

Šunková klobása 
delikates

Pravá farmářská 
klobása 
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Víno Ocenění
Švýcarsko (Sierre) – Mondial des Pinots 2021

Rulandské bílé 2018, č. š. 8365, výběr z hroznů Velká zlatá medaile
Rulandské šedé 2019, č. š. 9316, pozdní sběr Zlatá medaile

Francie (Štrasburk) – Le Mondial den Vins Blancs 2021
Sauvignon 2020, č. š. 0358, VOC Znojmo Zlatá medaile
Chardonnay 2019, č. š. 9336, pozdní sběr Stříbrná medaile
Sylvánské zelené 2020, č. š. 0331, pozdní sběr Stříbrná medaile

Jižní Afrika (Kapské město) – Michelangelo International Wine & Spirits Awards 2021
Tramín červený 2020, č. š. 0389, výběr z hroznů Velká zlatá medaile
Tramín červený Ještěrka zelená 2020, č. š. 0370, 
pozdní sběr Velká zlatá medaile

Tramín červený 2020, č. š. 0371, pozdní sběr Velká zlatá medaile
Tramín červený 2020, č. š. 0372, pozdní sběr Velká zlatá medaile
Ryzlink rýnský 2019, č. š. 9354, výběr z hroznů Velká zlatá medaile
Rulandské modré 2018, č. š. 8406, výběr z bobulí Velká zlatá medaile

USA (New York) – Great American International Wine Competition 2021
Tramín červený 2017, č. š. 7357, výběr z cibéb Platinová medaile
Ryzlink rýnský 2019, č. š. 1920 Zlatá m edaile
Rulandské šedé 2019, č. š. 1925 Stříbrná medaile
Pálava 2017, č. š. 1737 Stříbrná medaile
Frankovka 2015, č. š. 1526 Stříbrná medaile
Brut Sauvignon 2016, č. š. 1655 Stříbrná medaile
Veltlínské zelené 2019, č. š. 9320, výběr z hroznů Stříbrná medaile
Sauvignon 2020, č. š. 0358, VOC Znojmo Stříbrná medaile
Kerner – rosnička zelená 2020, č. š. 0345 Stříbrná medaile
Chardonnay 2018, č. š. 8331, výběr z hroznů Bronzová medaile

Takže to prospěje aromatickým odrůdám jako Tramín čer-
vený, Pálava a Sauvignon?

U Tramínů a Pálav bude více výběrů, Sauvignony jsou 
podobného stylu jako vloni a myslím si, že i Veltlíny budou 
podobné jako v roce 2020. Ryzlinky rýnské jistě dosáhnou 
odrůdové i ušlechtilé botrytické aromatičnosti. Odrůda Zwei-
geltrebe šla letos do vysokých cukrů, neprší, hrozny nezačaly 
hnít. Spíše vysychají, čímž se koncentrují vůně a chutě. 

Stojí za tím i  slunný podzim? Dohnala příroda zpoždění 
z jara?

Na jaře jsme unikli ranním mrazíkům, vegetace nastou-
pila o čtrnáct dní později, červen byl vinařsky skvělý, naproti 

šedého, které má tendenci přezrávat. Oteplování spíše umož-
nilo, že se v České republice může pěstovat více odrůd, např. 
Merlot.

Znovínu se nyní dařilo na mezinárodních soutěžích. Zís-
kali jste desítky medailí, v říjnu vaše Rulandské bílé z viniční 
tratě Weinperky v Miroslavi získalo titul absolutního šam-
piona na mezinárodní soutěži Mondial des Pinots 2021 ve 
Švýcarsku.

Letos jsme měli doslova medailové žně. Určitě to 
povzbudí celý náš tým, od vinohradníků, sklepmistrů až po 
obchodní zástupce. Ocenění potvrzují, že znovínská vína mají 
dlouhodobě stabilní kvalitu. Stačí si jen vybrat a ochutnat. 
Pořád zůstáváme v tuzemském vinařském pelotonu na špici, 
občas skočíme úplně do čela.

Znovín Znojmo byl před mnoha lety synonymem pro Tramín 
červený z vaší řady s Ještěrkou zelenou. Potvrzuje se to i teď, 
když pětice znovínských Tramínů získala v Jižní Africe na 
Michelangelo International Wine and Spirits Awards Home 
velkou zlatou medaili?

Tramín je černý kůň Znojemska a v České republice jsou 
vína z něj velice populární. Někteří vinaři o něj nechtějí roz-
šiřovat vinohrady, protože je pěstitelsky náročný. Znovín je 
intenzivně vysazuje. Disponujeme světovými podmínkami. 
Říká se, že Znojemsko je Alsasko východu. Tramínům vyho-
vuje střídání teplot a aromatické látky se lépe vyvíjí.

Proč jsou vína z Tramínu červeného většinou sladká či polo-
sladká? Zkusili jste vyrobit suchý Tramín?

Někdy je vyrobíme, ale pouze pro interní účely. Pokud 
uděláme sušší Tramín do deseti gramů zbytkového cukru, tak 
to naši zákazníci poznají, nejsou na to zvyklí. Letošní ročník 
nabádá k vyšším cukrům. Petr Drozd ze sklepa v Příměticích je 
specialista na Tramíny a nepouští je do vysokých alkoholů. Mají 
okolo jedenácti procent, aby alkohol nepřehlušil „tramínovost“.

Křížový sklep v Příměticích prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Co 
to znamená pro Petra Drozda a jeho tým? Zákazníci Zno-
vínu tento provoz znají z vašich Putování.

Dnes mají světové nástroje, které mohou použít k nasmě-
rování vývoje vína, aby se naplno využil jeho potenciál. Vždy 
ale říkám, že hlavní je sklepmistr a jeho tým. Oni svou peč-
livostí a  osobním přístupem dávají vínu charakter. Pokud 
někdo vyrábí vína podle univerzálního návodu, tak dostane 
globální víno. Duše sklepmistra musí přejít do duše vína.

Redakce
 �

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

Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 767 01
Tel./fax: 573 330 281

 Mobil: +420 602 716 658, +420 603 882 871
E-mail: jan_sotola@volny.cz 

GARANCE

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

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

kosmetických výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků 
prostředí,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků,

hodně štěstí a úspěchů v roce 2022

a děkujeme všem našim obchodním partnerům

za spolupráci v letošním roce.

Oceněná vína Znovínu Znojmo na mezinárodních soutěžích

tomu srpen dosti chladný a srážkové nadprůměrný. A i když 
šly burčáky do prodeje o čtrnáct dní později, tak příroda vše 
dohnala. Tak fantastické září a říjen za třicet let nepama-
tuji. Oba měsíce provázelo nadprůměrné teplo, málo srážek 
a dostatek slunce.

Už jste ukončili sklizeň?
Poslední hrozny jsme z vinic sklidili mezi 7. a 10. listo-

padem.

Od 11. 11. šla do prodeje i Svatomartinská vína. Z jakých 
odrůd jste je letos ve Znovínu Znojmo vyrobili?

Tradičně jsme vybrali odrůdy, jež se nám pro Svato-
martinská vína zdají vhodná. Müller Thurgau, který má na 
Znojemsku dobrou pověst a vína z něj se přímo nabízí, dále 
Zweigeltrebe rosé a z červených Svatovavřinecké. U Svatomar-
tinských vín se blížíme k celkové produkci padesáti tisíc lahví. 
„Sedmičku“ prodáváme za devadesát korun, nejsme s nimi 
v supermarketech a tato vína distribuujeme po vlastní ose.

Klima se globálně otepluje. Reflektuje Znovín Znojmo ve 
výsadbě odrůdy, kterým svědčí vyšší teplota?

Stávajícím odrůdám, jež pěstujeme, přidání teploty 
o jeden dva stupně svědčí. Když mají více tepla, sbíráme je 
dříve. Modrým druhům větší množství tepla jen prospěje, 
stejně jako bílým Ryzlinkům či Tramínům. Veltlínské zelené 
je modifi kovatelná odrůda, která dává i při nižší cukernatosti 
pěkná vína. Naopak dávat pozor na to musíme u Rulandského 
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masa
92 %

masa
92 %

www.bartonovapekarna.cz

Jsme pekárna se 100letou tradicí ruční výroby

Získala ocenění  

ČESKÁ CHUŤOVKA ČESKÁ CHUŤOVKA 20212021

Retro babeta 
220g 

Podmáslový chléb
400g

Zí k l ě íZí k l ě í
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Ing. JANA POKORNÁ,
Messer Technogas s. r. o.

V potravinářském průmyslu existují technologické postupy,
u  kterých je efektivním řešením zmrazování pouze po-

vrchu výrobků pro usnadnění dalšího procesu zpracování. 
Na využití zmrazování pouze povrchu výrobků a především 
hlavní význam této aplikace při zpracování masa a masných 
výrobku jsme se zeptali společnosti Maso Jičín s. r. o., která 
s Messer Technogas s. r. o. návázala v této oblasti spolupráci.

Metoda „Crust Freezing“ je v masném průmyslu nepo-
stradatelnou součástí výrobních postupů. Jedná se o kryo-
genní způsob zmrazení pouze tenké povrchové vrstvy výrobku 
za účelem zpevnění struktury pro následné zajištění rychlého 
a efektivního krájení. Promražení povrchové vrstvy o tloušťce 
1–5 mm zajistí zpevnění struktury například masa či měk-
kých masných výrobků pro rychlé krájení i velmi tenkých 
plátků bez zbytečných hmotnostních ztrát a se zachováním 
požadovaného vzhledu krájeného výrobku. Tento způsob je 
výhodný především svojí nepřekonatelnou rychlostí s mini-
mální ztrátou vlhkosti a s ohledem na zachování vstupní kva-
lity produktů. 

Jako chladicí médium je využíván kapalný dusík, jehož 
teplota se pohybuje okolo -196 °C. Kapalný dusík je inertní 
plyn, který může přijít do přímého kontaktu s výrobky, a tudíž 
lze mrazit potraviny i bez přítomnosti obalu. Voda, přirozeně 
se vyskytující v mase či masných výrobcích, se vlivem velmi 
nízkých teplot velmi rychle přeměňuje v drobné krystalky 
ledu, které díky své velikosti nezpůsobují poškození tkání ani 
pletiv. Při následném rozmrazení se uvolněná voda, z těchto 
drobných krystalků, váže zpět, čímž nedochází ke změnám 
konzistence, která by jinak představovala zhoršení kvality 
daného produktu. 

Společnost Messer Technogas nabízí zákazníkům na 
českém trhu nejen vlastní dodávky plynů, ale také kom-
pletní technologie. Spoluprací zákazníků, aplikačních 
techniků naší firmy a  pracovníků kompetenčních center 
Messer vznikají nová, často originální řešení. V  případě 
kryogenního zmrazování můžeme nabídnout vhodná zaří-
zení, která jsou volena na základě předpokládáné pro-
dukce.

Dle kontinuálnosti provozu a objemu výroby lze upřed-
nostnit kryogenní skříň nebo kryogenní tunel. Kryogenní 
skříň je doporučována především pro diskontinuální provoz 
nebo výrobu menších objemů. 

V  případě kontinuální produkce je skvělým řešením 
kryogenní tunel, kdy je produkt nepřetržitě vkládán na 
nerezový pás, jehož délka a  šířka závisí na objemu výro-
by. 

Během procesu kryogenního zmrazování je do kryo-
genního zařízení vháněn kapalný dusík, který je pomocí 
ventilátorů rozptýlen po celém mrazícím prostoru. Množ-
ství kapalného dusíku je regulováno dle nastavených 
vstupních parametrů a  díky proudění plynu se dosahuje 
maximální tepelné výměny se vstupujícím výrobkem, kdy 
se povrch výrobků ochlazuje a zmrazuje prakticky okam-
žitě.

„Crust freezing“ –
kryogenní zmrazování povrchu masa 
ve výrobním závodě Maso Jičín s. r. o. 

V roce 2019 společnost Messer Technogas a společnost 
Maso Jičín zahájila spolupráci v oblasti dodávek potravinář-
ských plynů a souvisejících technologií pro zpracování masa 
a masných výrobků. Nyní plánují rozšíření s využitím apli-
kace „Crust freezing“, a tak jsme požádali zástupce společ-
nosti Maso Jičín, pana Mgr. Ing. Iva Burgera, o všeobecné 
posouzení a názor na danou aplikaci pro zpracování masa 
a masných výrobků. 

Proč jste si zvolili právě společnost Messer?
Se společností Messer spolupracujeme dlouhodobě, a to 

napříč našimi aktivitami. Vždy dokázala nabídnout odpovída-
jící řešení, které jsme společně realizovali.

Jaký význam spatřujete v  používání kryogenního 
způsobu zmrazování povrchu výrobků?

V prvé řadě je třeba si říci, že u naší aplikace se nejedná 
o zmrazování potravin, jak si jej mnozí představují. Výsledkem 
nebude zmrazená potravina. Proces kryogenního zpracování 
bude předřazen procesu strojního porcování masa, přičemž 
výsledným produktem bude porcované (krájené) čerstvé 
maso v malospotřebitelských baleních s použitím ochranné 

atmosféry. Jedná se o efektivní způsob přípravy suroviny pro 
proces krájení. Díky němu se mimo samotného procesu krá-
jení zjednodušší i  manipulace se surovinou a  produktem. 
Nesmíme zapomínat také na hygienické aspekty snížení tep-
loty produktu, resp. zabránění přílišnému nárůstu teploty 
materiálu během zpracování.

Usnadňuje kryogenní zmrazování výrobků zpraco-
vání produktů?

Jak bylo řečeno výše, očekáváme podstatné zlepšení 
technologických vlastností suroviny a zefektivnění procesu 
krájení.

Jak vidíte budoucí spolupráci se společností 
Messer?

Mimo aktuálně řešený projekt kryogenního zpra-
cování masa pracujeme na projektu zpracování vajec, 
kde spolupráce s  firmou Messer bude částí technického 
řešení.

 �

Mrazicí tunel
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www.kand.cz

Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspechů v soukromém i pracovním životě.

Šťastný skok 
do nového roku
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Jak naš urožaj
LADISLAV STEINHAUSER 

Covidem zakonzervovaná letenka je zase aktivovaná a řidiči 
prý už jen čekají na pokyn ke startu. Éterem se ale v srpnu 

začínají šířit zprávy o nabírající síle Tálibánu a rozebírání af-
ghánského domečku z karet. Severní metropole Mazár-e Ša-
rif se vzdává, mostem přes řeku Amudarja proudí davy ute-
čenců, následuje Kandahár, Kábul. Letenka zraje, ale jen čert 
ví, k čemu. Letíme? Tádžikistán má s Afghánistánem nejdel-
ší hranici, říká se jí opiová. Proč asi? Přehazujeme si zprávy 
jako horký brambor, jedna „lepší“ než druhá: „V Tádžikistá-
nu došlo k útoku na turisty. Z pětice cyklistů byli čtyři zabiti. 
Akci provedl Islámský stát, stejně jako útok na přeplněné ká-
bulské letiště“. Sakra! Žádost o vízum drhne, nikdo neví proč 
ani kde. Nakonec prý už je. Věřím a mířím s vakcinačním ra-
zítkem, covid testem a několika respirátory do letadla. 

Tádžikistán je země se silnou mocenskou strukturou. 
Říká se, i píše, že prezident je diktátor a drží otěže pevně 
v rukou. Zná politiku léta, byl sovětskou strukturou, zažil 
převrat, občanskou válku, jistě i řadu podrazů. Kde je silná 

policie, tam se dobře cestuje. Češi zabrblají, že s  děsnou 
buzerací, politici dodají, že nedemokraticky, ale kdo už něco 
projel, dodá, že zato bezpečně. Vízum došlo pár hodin před 
odletem. Kolik bude třeba kopií? Prý sedm. Nakonec dvakrát 
sedm! U každé závory, předat policistovi či vojákovi ozbroje-
nému světoznámým, zde ale originálním sovětským samo-
palem navrženým Michailem Kalašnikovem. 

Добро пожаловать в Tаджикистан (Vítejte v Tádži-
kistánu).

Dušanbe je vyparáděné. Všude neony, osvětlené fon-
tány, nazdobené fasády domů. Exkluzivním plochám vévodí 
obří billboardy s podobiznou prezidenta zdravícího národ. 
Hlavní třída Rudaki dlouhá přes pět kilometrů je výstavní 
síní. Sem nesmí jezdit ani nemytá auta, jak praví ekologická 
vyhláška a  nekompromisní hlídky rozmístěné co pár set 
metrů. Všude jinde je prachu mraky. Jemný, žlutý, zažírající 
se do bot, nakonec i pod kůži. Typický jev středoasijských 
republik. Horká léta, mrazivé zimy, sucho a prach vířící se při 
každém fouknutí větru. 

Ráno stojí před hotelem trojice terénních aut a usmě-
vaví řidiči. Jejich velitelem je vysloužilý podplukovník vlád-
noucí  perfektní ruštinou, veterán války v  Afghánistánu, 
Čečensku i v domácí občanské válce. Svoji anabázi doplňuje 
poznámkou o dědovi, který bojoval také ve třech – ve fi nské, 
občanské i japonské válce. Sedám k němu. Je nevyčerpatelným 
zdrojem informací „z druhé strany“. Ne vše se u nás píše, ne 
vše je opravdovou pravdou, což platí na obou stranách. Ptám 
se na útok na turisty před dvěma týdny. Kulí oči, ale kýve 
hlavou. Byl, ale v roce 2017, byla to odveta islámské opozice 
prezidentovi v jeho rodišti za otevření hranic. Nesouhlasím, 
vždyť… Usmívá se, pomník prý ukáže. Důvěřuj, ale prověřuj. 
Na místě tragédie stojí bicykl, ve městě čtyři betonoví cyklisté, 
viditelně už léta. Kroutím nad objektivitou zpráv hlavou. 

Na Pamír, kam směřujeme, se klikatí dlouhá cesta. Ani 
ne vzdáleností. Co je to v Evropě tisíc kilometrů? Desetiho-
dinová cesta z Prahy do Paříže. Tady full time čtyřdenní, pro 
blázny třídenní dřiny. Řidiči kamionů, kteří vozí kontejnery 

Tři dny do Horního Badachšánu

titbit_chutovka-potrav-revue_180x128.ai   1   21.10.2021   19:35:42
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Zvířata mají přednost Obilí ve výšce tři tisíce metrů Cesta do Alichur

Ve čtyřech tisících je těžký život. Každý večer pro vodu

V kuchyni

z Číny, poskakují po výmolech víc než týden sem druhý zpět. 
Mimochodem, když se trailery vrací, jedou prázdné. Číňané 
nemají o dnes nedostatkové kontejnery zájem. Vyrábí nové, 
prodávají je do USA a Evropy a staré vyexpedují tam, odkud 
se dají mizerně vrátit do oběhu. Nedostatek hnojí obchod 
a ten kvete. V Dušanbe ale roste kontejnerová hora s věčnou 
nerudovskou otázkou: Kam s ním?

Směrovky ukazují neznámá městečka, sem tam se objeví 
nápis Kundúz. Je sice v Afghánistánu, takzvaně za řekou, 
ale na důležité mezinárodní trase. Řeka vymezuje horkou 
tádžicko-afghánskou hranici téměř v celé její délce 1400 km. 
Táhne se údolím řeky Amudarja a od přítoku řeky Vachž se 
hrne kamenitým řečištěm pod názvem Panj. Je přirozenou 
hranicí v délce 920 kilometrů. Cesty jsou vysekané ve skalách 
po obou stranách. Tádžická je torzem silnice ze sovětské éry, 
afghánská je stěží průjezdná pro terénní auto. Proč ne jedna 
a pořádná? Zalistujme v historii devatenáctého století, kdy 
se zde ruský medvěd potkal s britským lvem. Rusové obsadili 
střední Asii a Britové vyrazili v roce 1839 na Afghánistán. 
Po třech letech se museli stáhnout. Byl to první afghánský 
výprask velké říši. Britové to zkusili do roku 1919 celkem tři-
krát, vždy neúspěšně. Moc se s tím nechlubí. Rusové hledali 
cestu k moři a chtěli se s Afghánistánem dohodnout. Hrozil 
přímý kontakt a možná i konfl ikt mezi oběma světovými vel-
mocemi. Výsledkem byly dohoda o nárazníkové zóně a na 
mapě byla po řadě jednání v roce 1893 zakreslena Durandova 
linie. Na sever Rusové, na jih Britové. Afghánistán dostal tu 
„čest“, že bude mezi oběma soky, a tu smůlu, že hranice roz-
dělila paštúnské kmeny mezi dnešní Pákistán a Afghánistán. 
Jejich vysněný Paštunistán, který by rádi vyhlásili, tvrdě boj-
kotují Pákistánci, a tak se Paštunové dnes stejně jako v minu-
losti realizují v Afghánistánu. Ach, ta historie! Když se po 
druhé světové válce Indie z britské državy vymanila, Sověti 
vytušili šanci. Chruščov vyrazil do Kábulu a Sověti byli na 
koni. Jen jak se ale afghánská politická scéna rozkomíhala, 
dorazila na Boží hod 1979 soudružská pomoc – Brežněvova 
vojska. Američané podporovali Pákistán a společně naleptá-
vali nejdříve prosovětskou vládu, pak i sovětskou intervenci. 
Sověti v únoru 1989 neslavně odtáhli a Paštunové se pak po 
dlouhých válečných peripetiích konečně zas dostali k moci. 
Jako Tálibán. Jenže se zapletli s Usámou a přišla další invaze, 
tentokrát od bývalých přátel z USA. Dvacetiletá spojenecká 
invaze je nezlomila a mohou si nyní hrdě na své nejen už 
kalašnikovy vyrýt další zářez. Jako jediní porazili všechny 
světové velmoci – britskou, sovětskou i americkou (společně 
s evropskou). 

Durandova linie vytvořila podél Vachánského údolí 
tři sta kilometrů dlouhý a v  některých místech jen deset 

kilometrů široký pás patřící Afghánistánu, kam nesměl 
vkročit žádný z účastníků Velké hry – Vachánský koridor. 
Vytvořil navíc maličkou, zato nyní velmi důležitou hranici 
s Čínou ve Vachážském průsmyku ve výšce 4923 m n. m. 
Ten je už na čínskou stranu spojený silnicí. Afghánských sto 
kilometrů je zatím přístupných jen terénním autem, ale není 
nutné mít velkou představivost, že tomu tak brzy nebude.

Linie přetnula i  tádžické kmeny v  Pamíru. Kdysi 
celistvý Badachšán je nyní autonomní oblastí  Tadžikis-
tánu jako Horský Badachšán (Gorno Badakhshan) a (jižní) 
Badachšán provincií Afghánistánu. Pro místní byl hranice 
nehranice, sousedé se přes řeku stýkali, obchodovali spolu, 
dokonce i ženili. Mluví přece stejným jazykem, mají stejné 
zvyky. Jenže dnes je vše zas jinak. Hranice je neprodyšně uza-
vřena a slavný most přátelství poblíž afghánského Khwanu 
nebo druhý u Chorogu mají dvě železné brány. Jednu stře-
ženou pod bílou vlajkou Tálibánu, druhou pod pruhovanou 
tádžickou a vybudované plochy určené k pravidelným trhům 
zejí prázdnotou. O Afghánistánu se mluví a píše jako o bubá-
kovi, teroristovi zavřeném v ocelové kleci. Svět ho tlačí do 
izolace a začíná tak budovat druhé, zato obří Guantánamo. 
Západ je strašen tresty Šaría, které Saudská Arábie veřejně 
vykonává více než tisíc let, posledních padesát i za přítom-
nosti amerických vojsk. V tomto případě ale svět mlčí. Afghá-
nistán nemá ropu ani plyn, zato měl a má smůlu, že leží na 
horké linii. Velká hra pokračuje. Na tádžické straně jsou 
ve všech strategických místech závory a vojenské posádky, 
přechod je povolen jen na zvláštní povolení. I my je musíme 
mít, razítko přes vízum s písmeny GBAO. Všude, kde se dá 
horská řeka přebrodit či přeplout, postávají ozbrojené hlídky. 

Tádžikistán je sice republikou s  převažujícím  islámským 
náboženstvím, dokonce má největší mešitu ve střední Asii, 
ale import paštunského fanatismu si rozhodně nepřeje, stejně 
jako ruský bratr a samozřejmě ani my zdánlivě daleko na 
západě. 

Badachšán je sice nehostinnou oblastí, nejchudší částí 
země, ale své nerostné bohatství poodhalil už v minulosti. 
Je veřejným tajemstvím, že těžba drahokamů fi nancovala 
vyzbrojování protisovětských a následně protitálibánských 
vojsk legendárního afghánského Tádžika, Lva z Pandžšíru, 
Ahmada Šáha Masúda. Mocní a bohatí drahokamy chtějí, je 
to symbol jejich postavení. Víte, že vínově červené spinely ve 
Svatováclavské koruně pochází z Pamíru? Stojí tedy o tuto 
oblast bojovat. V Tádžikistánu je soukromá těžba nelegální 
a vše co se najde, připadne státu. Zato na afghánské straně je 
tomu jinak, a tak je podél řeky Panj nejednou vidět skupinky 
rýžující zlato.

V Chorogu odbočujeme z „Pamírské dálnice“ (silnice 
M41 z  afghánského Mazár-e Šarif do kyrgyzského Oše) 
a pokračujeme podél řeky Panj a Vachánského koridoru. Stří-
dáme tankodrom za tankodrom, jen kamiony vymizely, poně-
vadž serpentinami za Zoogvandem se sotva vydrápou terénní 
auta. Cesta hned za domem, kde jsme se ubytovali, směřuje 
na Karabar. Ani krok tím směrem! Jsme důrazně několikrát 
upozorněni. Nejen proto, že je to afghánská vesnice, ale pře-
devším nejpřístupnější cesta do jádra Vachánského kori-
doru a dál k pákistánské či čínské hranici. Před pár lety (tedy 
v klidnějším období než nyní) stál několikasetmetrový výlet 
německé turisty čtrnáctidenní pobyt za mřížemi. Neural-
gický bod, jehož dotek budí prudké reakce všech stran. Nad 

Zoogvandem se objevuje náhorní planina postupně stoupa-
jící do čtyř tisíc metrů s nádhernými výhledy na zasněžené 
afghánské štíty. Po několika hodinách jsme se vydrápali na 
sedlo ve výšce 4300 m, před Alichur se napojili zpět na M41 
a zajeli hlouběji do Tádžického národního parku. 

S přibývající výškou ubývá pohodlí. Někdo si stěžuje na 
bolesti hlavy, druhý na běhavku, všichni sedící se zkříženýma 
nohama a už ohrnují nos nad obligátním ranním vajíčkem 
a večerním vzácným skopovým. Maso je domácími podávané 
jako poklad, ale vyžaduje setsakramentsky dobré zuby. Nad-
mořská výška stlačila var pod devadesát stupňů a potřebný 
čas nedostatek topiva. Plotna se vyhřívá vysušenými jačími 

kravinci, hospodyně je bere mezi prsty stejně jako placky 
chleba. Kus jako kus. Jen jak zapadne spalující slunce, spadne 
teplota, v noci (na začátku září) pod bod mrazu. Nezbývá než 
zaskládat se pod těžké deky, nasadit čepici a spát. Zatopit? 
Šetří se na opravdovou zimu, v září je to marnotratná činnost 
jen pro ty, kteří zde nežijí a nepřežijí. Vodovod? Vodochod! 
Napumpovat vodu z vesnické studny, přinést domů a také 
šetřit. Sprcha? Vana? Jednou týdně roztopit baňu, míst-
nůstku s kotlem plným vody. Nařeď si podle libosti do lavoru, 
nabírej hrnečkem a polévej se. Voda klouže po těle a vsakuje 
se do písku, na němž leží několik dlaždiček. Ta rozkoš! Ráno 
vesnici budí jaci, kteří chtějí pustit z ohrad a vyrazit co nejdál, 
kde je ještě něco ke skousnutí. První mají výhodu. Malé chlu-
paté krávy a býci zvyklí vysoké nadmořské výšce a všemu 
s ní spojenému. Každá rodina jich má několik, jsou jediným 
zdrojem příjmů. Poráží se zaříznutím někde poblíž cesty, 
maso se prodá, co se dá sníst, se využije v kuchyni. Kromě 
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Ranní vyhánění na pastvu

Porážka jaka

Jak je naše úroda.

krve, jíst ji je barbarství, je přece zdrojem života a ten patří 
do země. Jačí krávy se dojí, mléko obsahuje více bílkovin než 
kravské, také obsah tuku je vyšší. Vyrábí se z něho vynika-
jící jogurty. Máslo je oproti tibetskému, které je často žluklé, 
na Pamíru výborné. Velmi oblíbený je sušený sýr krut (čas-
těji se dělá ovčí), který chutná skvěle s horkým čajem. Jenom 
s kousáním se nesmí spěchat. Žmoulat a popíjet.

Planiny jsou protkané potoky, říká se jim džuj. Objeví 
se najednou silným pramenem vyvěrajícím ze země a po pár 
set metrech obvykle mizí v mokřadu, podmáčených chomá-
čích ostré tuhé trávy a někde dál v údolí se z nich vytvoří rud, 
menší říčka ústící do jezírek a jezer. Tento přirozený kolotoč 
se ale začíná podle místních zadrhávat, vody za poslední 
roky výrazně ubylo a jasně to dokazují i nedaleká ztracená 
jezera. Zůstala po nich jen zdaleka viditelná slaná krusta. 

Globální oteplování. Vyslovuje stařík úplně jiným tónem, 
než jsme zvyklí doma, a  varovně zvedá kostnatý prst. Až 
támhle ke kopcům pamatuji jezero! A  kde je teď? Kroutí 
hlavou.

Nakukuji do jurty. Tádžikové je nestaví, asi jsou to Kyr-
gyzové, zvyklí na kočovný styl života. Pětice od třiceti do 
šedesáti let mne zve dál. Ne, ne, rezolutně mávají rukama – 
my Pamirčiki. Pragmatické řešení. Proč se míchat do politiky 
či národnostních sporů? Tádžikové jich mají s Kyrgyzy řadu, 
a když neví, jak argumentovat, vyhrknou, že Kyrgyzové nikdy 
neměli vlastní zemi! Postaví si jurtu, kam dojdou, po čase ji 
sbalí a  jsou doma zase někde jinde. Tito muži jsou rybáři. 
Nepopíjí z  porcelánových kalíšků čaj, jak jsem si myslel, 
ale vodku. Alláh to nevidí? Popichuji. Alláh je chytrý, ví, že 
bychom zmrzli. Pochechtává se nejstarší. Počkej do zítřka, 
přemlouvají mě. Budeme lovit v jezeru forely, pstruhy a roz-
hazují rukama, jako by to měly být kapitální štiky. Ti rybáři! 
Ruce jim svázat, aby nepřeháněli! Metrový pstruh? Usmívám 
se. Škoda, že jsme nepočkali. Přišel jsem na to až v Dušanbe, 
kde jsem si forela objednal. Celého? Zíral na mě číšník a pak 
navrhl, abych si dal porci. Byla obří, kousek hřbetu z opravdu 
obřího pstruha.

Při cestě dolů do civilizace míjíme vládní auta a přede-
vším vojenské kolony. Prezident oznámil, že navštíví hranice 
a Tádžikistán demonstruje svoji sílu. Co na to narkobaroni? 
Jistě se divadlu potutelně vysmívají. Přes tuto hranici přece 
plyne naprostá většina afghánského opia. Odhaduje se, že 
devadesát procent světového heroinu je vyrobeno z  opia 
vyprodukovaného na afghánských makových polích. Chorog 
(v západních médiích Khorugh) je nejen hlavním městem 
Horního Badachšanu, ale i obchodu s opiem. Čas od času se 
zde uloví malá ryba, loni s 45 kg opia, hřímala zdejší média 
nad úspěchem, dokazujícím, jak skvělou práci zdejší celníci 

vykonávají. Nad velkými zásilkami ale vládne tajemství, 
lidé mlčí a ukazují prstem nahoru. Kdepak na Alláha, ten 
miliony dolarů nepotřebuje. Historické vazby na obyvatele 
afghánského Badachšánu a dokonalá znalost hor se v opiové 
cestě hodily a hodí. Odsud se také do Tádžikistánu zaneslo 
semínko myšlenky založení Islámského státu, opozice, 
která za pomocí Tálibánu chtěla při občanské válce v roce 
1992 svrhnout tádžickou vládu. Výsledek? Tři roky válčení 
soused proti sousedovi. Do Chorogu dorazilo auto poprvé 
v roce 1937 a je zde dodnes vystaveno pod přehradní hrází 
místní elektrárny. Teď je silnice vedoucí městem přímo mezi 
obchůdky a stánky natolik přetížená, že sem kamiony pouští 
jenom v noci. Sovětská vláda si byla problematické kontroly 
více než šedesáti tisíc  kilometrů čtverečních Badachšánu 
vědomá, a tak celou oblast uzavřela. Výjimku dostávali geo-
deti, geometři, stavitelé silnic a horské expedice, které v šede-
sátých letech zdolávaly prvovýstupy zdejší vrcholy a v duchu 
socialismu je i pojmenovávaly. Pamír je třetí nejvyšší pohoří 
světa. Čtyřiceti šesti tisícovým vrcholům vévodí sedmitisí-
covky Pik Komunisma (dnes Štít Ismaila Samaního) a Pik 
Lenina (dnes Pik Avicenny), jihovýchodnímu Pamíru šesta-
půltisícové štíty Pik Marxe a Pik Engelse, před říjnovou revo-
lucí vrcholy cara Alexandra III. a jeho manželky. I my Češi zde 
máme zastoupení – Goru Imeni Fuchika. Sice to není žádný 
pik, ale čtyři a půl tisíce metrů rozhodně není k zahození, 
vždyť v Evropě by byl Fučík větší než Matterhorn.

Horní Badachšán je drsnou zemí. My v Evropě a Ame-
rice ve vazbě na afghánský Badachšán říkáme, že je rejdištěm 
extrémistů. Pravda, usídlili se zde skupiny, jejichž názory 
naše západní civilizace nesdílí. Žijí zde ale v extrémních pod-
mínkách především obyčejní lidé, kteří přesto extrémisty 
nejsou.

Co vás tady drží? Ptám se muže kousek po třicítce. Vrátil 
se prý na měsíc k rodině, manželce, čtyřem malým dětem 
a matce z Moskvy, kde pracoval více než rok po stavbách. 
Jsem zde doma. Tady jsem se narodil, tady i zemřu, odpo-
vídá. Tady vás to přece neuživí, mávám rukou po nehostinné 
planině. Usměje se. My jsme na tom dobře, pár rublů přivezu 
a bradou ukáže na jaky v ohradě: Vot! Jak naš urožaj! Urožaj, 
urožaj, šrotuje mi v hlavě. To je přece úroda. 

�
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Putování za sýry

Novápublikace

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 na adrese: 
Jiří Kopáček, Dráchov 8, 392 01 Soběslav,

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

CENA 590 Kč

TERMÍN VYDÁNÍ KNIHY: PROSINEC 2021

Bližší informace jsou uveřejněny na internetové stránce http://cps.vscht.cz

nebo je možné získat informace na tel. č. 220 443 831

nebo na curdal@vscht.cz (přehlídky – doc. L. Čurda) 

a 220 443 268 nebo stetinaj@vscht.cz (konference – doc. J. Štětina).

Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha

ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským a Českou společností chemickou

pořádá

ve dnech 26. a 27. ledna 2022

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY SÝRŮ

A KONFERENCI

MLÉKO A SÝRY

Organizátoři zvou srdečně všechny zájemce a těší se na setkání 
na 19. ročníku Celostátních přehlídek sýrů a konference Mléko a sýry.

Mediální partneři: Mlékařské listy, Potravinářská Revue, Potravinářský zpravodaj, Výživa a potraviny
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Zajímavá 
gastronomická 

tržnice Manifesto
Ing. IVAN JEMELKA

Vždycky, když má nějaká relativně nevýznamná aktivita 
nepřiměřeně velkou publicitu, stojí to alespoň za pro-

zkoumání. Obyčejně totiž existuje pro takovou zvýšenou 
frekvenci banalit ve veřejném prostoru nějaký závažný dů-
vod. Může to tak být i s pražským gastronomickým projek-
tem Manifesto, za nímž stojí organizace reSITE, kolem kte-
ré se točí poměrně dost velkých fi rem z úplně jiných oblastí 
podnikání, než je restauratérství.

Bohumilý cool a in start-up 

Manifesto Market je první iniciativou neziskové orga-
nizace reSITE, která zkvalitňuje prostředí měst pro příští 
generaci. Zapomenuté lokality se nám pod rukama promě-
nily v jedinečná místa s vytříbeným designem, kde se můžete 
setkávat a trávit společně čas. Tak začíná prezentace gastro-
nomického projektu, který je jakýmsi tržištěm s jídlem, tedy 
místem, na kterém je soustředěn větší počet stánků s víceméně 
rychlým občerstvením. S něčím podobným se běžně setkáte 
například v ulicích vietnamských měst i v aglomeracích dal-
ších asijských zemí. V Evropě je výskyt vysoké koncentrace 
bufetů na malé ploše spíš jen přechodnou záležitostí typu 
vánoční trhy nebo svatomartinské hody a podobně. Je to dáno 
kulturou i klimatem. Oba tyto faktory spolu nějak souvisí.

Přesto nic nemusí platit věčně. Internetové stránky 
projektu Manifesto vysvětlují, že nejde o nějaké stánky s „buř-
tama“, ale pečlivě vybrané kulinářské koncepty s kulturním 
programem, takže během jediné návštěvy lze ochutnat auten-
tické kuchyně Středozemí, Asie i Ameriky i pýchu místních 
pivovarů či vína a drinky z různých koutů světa. 

S jistou rezervou se dá říci, že je to pravda. Skutečně 
se jedná o  takový malý gastronomický festival, na kterém 
najdete pohromadě nabídku jídel, za kterými byste se v Praze 
dost nachodili. Ceny jsou ovšem podobné jako v kamenných 
restauracích. Platíte ale také za nevšední zážitek a možnost 
ukázat se na místě, o kterém se hodně mluví a píše. Navíc, 
není to prostor nepříjemný nebo nevkusný. Inu, vznikl ve spo-
lupráci s fi rmou mmcité, která je dlouhodobým partnerem 
českých i  zahraničních architektů, výrobcem městského 
mobiliáře s důrazem na prvotřídní design a  je také držitel 
mnoha ocenění i uznání. 

Penta Investments a další těžké váhy

Po tříletém provozu takzvaného konceptu Manifesto 
Market na pražské Florenci se letos na podzim otevřela 
podobná, ale dvakrát větší tržnice s jídlem u Anděla. Stejně 
jako na Florenci rovněž u Anděla bufety vznikly ze speciálně 
upravených přepravních kontejnerů. Nabízejí v nich třeba 
argentinské TINAS Tapas, korejské Bibimbab, americké 
kuře s vafl emi a tak dále. Samozřejmě žádné plasty. Za to dost 
vody v bazénku i zeleně, co se plazí po zdi. Obojí reprezentuje 
udržitelnost. Jestli na Florenci pomáhala se vzhledem a uspo-
řádáním stánků společnost, která umí vymýšlet hezké lavičky 
či odpadkové koše, pak na Smíchově se už zapojily těžké váhy, 
jako je stavební firma Penta Real Estate, jež se vyčlenila z rea-
litní divize společnosti Penta Investments, nebo mezinárodní 
šestičlenný tým architektonického ateliéru Chybik+Kristof 
Architects & Urban Designers. Trochu mimořádné angažmá 
v takové profánní záležitosti, jako je tržiště, i když s meziná-
rodní kuchyní, co říkáte?

Možná vás napadne, že „neziskovka“ reSITE, která gas-
tronomické tržiště na Florenci a u Anděla provozuje, dispo-
nuje nějakou mimořádnou přitažlivostí pro podnikatelský 
sektor v oblasti stavebnictví, architektury a designu. Jistěže 
nás to vzdaluje od gastronomie, ale co se dá dělat. 

Abychom učinili zadost záležitostem kolem pohos-
tinství, zmíníme alespoň, že Američan Martin Joseph 
Barry, který je zakladatelem „neziskovky“ reSITE, vyjá-
dřil v médiích velký respekt ke spolupráci se šéfkuchařem 
Riccardem Lucque z podniku Aromi a La Colezione, který si 
v tržnici u Anděla otevřel „vznešený“ bufet s mořskými plody 
Mare by Aromi. 

Kromě toho si Barry pochvaloval, že Manifesto u Anděla 
zahájilo rozvoz jídel, které umožňuje kombinovat pokrmy 
z menu různých stánků v jedné objednávce. 

Řetěz „negastronomický“ společností

Za projekt Manifesto prý M. J. Barry získal americkou 
cenu Stevie® International Business Award jako Start-up roku 
2021. Zkuste ji schválně na stránkách této organizace najít. 
Třeba budete mít štěstí. Kromě toho reSITE existuje pouze 
jako spolek. První fi rmu, kterou v České republice tento Ame-
ričan založil, byla v roce 2016 společnost City Crew s. r. o. spo-
lečně s belgickým developerem Serge Leonem Borensteinem, 
který má za sebou spoustu velkých projektů v Praze, jako je 
například Fórum Karlín. Barry pak fi guruje v dalších fi rmách: 
reSITE Studios s. r. o., Martin Barry Group s. r. o., kterou dal 
do zástavy jednomu z podfondů velmi významné investiční 
společnosti Orbit Capital. Dále je tu fi rma Manifesto Holding 
s. r. o., jež je spojena investiční partnerkou fondu Rockaway 
Capital Andreou Lauder. Jako společnice působí v některých 
Barryho fi rmách jednatelka společnosti Atkins & Langford 
Development s. r. o. Anna Ježková. Tato francouzská stavební 
fi rma provedla v Praze řadu významných realizací.

Zpět k pohostinství. 
Manifesto má prý na dosah 
přes 300 milionů korun

Letos v březnu se ve veřejném prostoru objevila infor-
mace, že gastronomický start-up Manifesto jedná v  USA 
a ve Velké Británii o půjče vyšší než 300 milionů korun na 
expanzi do zahraničí. Gastronomie je prý jedna z oblastí, 

které v krátké době budou procházet výraznou proměnou. 
S  ohledem na pandemii covidu by ale málokdo čekal, že 
k  lepšímu. „Tato transakce se stává zajímavým finančním 
nástrojem a poskytne nám jednorázovou likviditu, kterou doká-
žeme využít pro další rozvoj a expanzi,“ objasnil tuto záleži-
tost lakonicky Barry. Člověk, který přiletěl do Prahy v roce 
2011 na Fulbrightovo stipendium, aby dva semestry učil na 
ČVÚT krajinnou architekturu a urbanismus. Tři roky nato dal 
dohromady s Ježkovou spolek reSITE z. s., ale už rok před 
tím měl přenášku v New Yorku o výsledcích činnosti tohoto 
spolku (ačkoli úředně ještě neexistoval). Svěřil se tam tehdy 
i se svými plány na konferenci reSITE v červnu 2013 v Praze. 
Ta se skutečně konala, a jak se nechal později slyšet její pro-
gramový ředitel a třetí, nejmladší z bratrů Okamurů archi-
tekt Osamu, přilákala řadu architektů a urbanistů, zástupců 

městské správy a samosprávy, developerů, ekonomů nebo 
zástupců občanské společnosti z celého světa. V  jednotli-
vých panelech se prý potkali developeři s úředníky, architekti 
s experty na dopravu, urbanisté s ekonomy, politici s aktivisty 
pracujícími s veřejným prostorem.

Poslední ročník této konference se zatím konal v roce 
2019  s motivační výzvou k akci pro udržitelnost i vyšší míru 
štěstí.

Gastronomie je úžasné podnikání

Není přinejmenším zajímavé, jak je možné propojit gas-
tronomii, kulturu, respektive architekturu a design, životní 
prostředí a velké peníze? Není minimálně k zamyšlení, kterak 
je možné šikovně dát dohromady pražské developery a před-
stavitele metropolitní reprezentace prostřednictvím nezis-
kové organizace, přesněji spolku, který existuje díky štědré 
podpoře hlavního města Prahy, Ministerstva kultury atd., jak 
stojí na stránkách reSITE? 

Jak se vyjádřil Barry v rámci dalšího mezinárodního pro-
jektu Shared Cities: co zatím schází, je, aby Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy zadával nové stavební projekty sou-
kromým fi rmám. Kvůli byrokratickým překážkám a dalším 
lokálním okolnostem se to zatím moc nedaří.  

Jak se zdá, všechno může souviset se vším a zázraky 
se možná dějí. Třeba jednou u Anděla vstoupíte do Mani-
festo a vylezete řekněme ve Vysočanech, kde se má právě na 
brownfi eldu stavět nová městská čtvrť… a Manifesto se zatím 
vydá na křídlech stovek milionů na cestu do Evropy – covid 
necovid. 

Jak říkají Rusové: A co?
 �
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Praxe bývá někdy 
více – o tom 

vědí Čakovice
Mgr. VĚRA NOVÁKOVÁ, 

ředitelka Střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště 

v Praze 9 – Čakovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Praze 9 
– Čakovicích, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha, 

se řadí mezi přední gastronomické školy v Praze. 
Škola má maximální kapacitu 530 žáků a nabízí vzdě-

lávání v gastronomických oborech jak s výučním listem, tak 
maturitní zkouškou. Jedná se o čtyřletý obor středního vzdě-
lávání s maturitní zkouškou „Gastronomie“ a  tříletý obor 
středního vzdělávání s  výučním listem „Kuchař – číšník“ 
a  o  dvouletý obor středního vzdělávání s  výučním listem 
„Práce ve stravování“. Dvouletý obor „Práce ve stravování“ 
je ideální pro žáky, kteří dokončili základní školu v nižším než 
9. ročníku. Absolventi oborů středního vzdělávání s výučním 
listem mohou dále na SOŠ a SOU Praha-Čakovice pokra-
čovat ve studiu nástavbového oboru s maturitní zkouškou 
„Podnikání“. Ve vzdělávací nabídce školy je i ojedinělý obor 
vzdělávání nejenom v rámci ČR, ale i celé EU. Jedná se obor 

středního vzdělávání s maturitní zkouškou „Chovatel cizo-
krajných zvířat. 

Odborný výcvik žáků 

Škola vyniká mezi ostatními školami podobného zamě-
ření zejména spoluprací se sociálními partnery, na jejichž 
pracovištích probíhá odborný výcvik. Jedná se zejména 
o vynikající hotely a restaurace (např. Interhotel Ambassador, 
Hotel Stages, Hotel Radisson Blue, Hotel Alwyn, O2 arena 
Praha, O2 Universum, restaurace Malostranská beseda, 
FastGood Rustonka, Globus Zličín, Globus Čakovice, Globus 
Černý Most, plzeňský restaurant Kulaťák a další). Značná část 
odborného výcviku probíhá na vlastních pracovištích odbor-
ného výcviku ve škole, jež jsou vybavena nejmodernější tech-
nikou, která je průběžně modernizována v souladu s rychlým 
vývojem kulinářských technik a gastronomického zařízení. 
Odborný výcvik žáků probíhá již od prvního ročníku na výše 
zmiňovaných pracovištích. Kvalita odborného výcviku je pra-
videlně monitorována kmenovými učiteli odborného výcviku, 
kteří ve spolupráci s mistry kuchaři z jednotlivých pracovišť 
zajišťují vysokou odbornost a soulad s teoretickou výukou. 
Odborný výcvik probíhá téměř neustále i v zahraničí, žáci 
pravidelně vyjíždějí na pracovní stáže mnoha zemí EU. Velice 
pozitivně vnímá vedení školy skutečnost, že již několik absol-
ventů díky kontaktům, která získali v průběhu studia, a svým 

Soutěž SOLLERTIA
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dovednostem, jež prokázali na zahraničních stážích, našlo 
pracovní uplatnění v zahraničí. 

Zahraniční spolupráce

Jak již bylo uvedeno, škola spolupracuje se zahranič-
ními subjekty – školami, restauracemi a hotely. V rámci pro-
gramu ERASMUS+ desítky žáků vycestovaly na zahraniční 
pracovní stáže (Kypr, Německo, Itálie, Španělsko, Belgie, 
Anglie, Nizozemí). Pod hlavičkou Fondu budoucnosti a pro-
jektu Tandem probíhají výměnné stáže s  německou gas-
tronomickou školou v  Annabergu. Na základě impulzu 
velvyslanectví Francie v České republice proběhla odborná 
spolupráce s gastronomickou školou ve Versailles, v rámci 
níž vycestovali učitelé čakovické školy na stáže v partnerské 
škole, dva žáci absolvovali roční studium ve Francii a žáci 
z francouzské gastronomické školy pracovali jako stážisté 
v předních pražských gastronomických provozech. 

Velice důležitým faktem je, že učitelé vycházejí při 
výuce z nejnovější odborných poznatků a trendů v gastro-
nomii, používají moderní výukové postupy a metody. Škola 
je zapojena do projektu „Kulinářské umění“, který učitelé 
aktivně využívají. Učitelé teoretických předmětů a odbor-
ného výcviku pravidelně absolvují zahraniční stáže na před-
ních evropských gastronomických školách, zúčastňují se 
mezinárodních gastronomických veletrhů, kongresů a sou-
těží. Z těchto akcí čerpají mnoho poznatků pro zkvalitnění 
obsahu výuky, což má ve svém důsledku pozitivní vliv na 
uplatnění absolventů školy, a  to nejenom v rámci ČR, ale 
i celé EU. Žáci se pravidelně zúčastňují kromě zahraničních 
pracovních stáží i soutěží a výměnných pobytů. V posled-
ních letech se žáci například zúčastnili mezinárodní gast-
ronomické soutěže „Europa“ v  Bratislavě. Zapojili se do 
mnoha soutěžních kategorií: kuchař – vaření slavnostního 
menu, číšník – obsluha, příprava slavnostní tabule, fl am-
bování a barmanská soutěž. Radost z výsledků byla veliká 
– 2 zlaté a 3 stříbrné medaile. Tyto aktivity kvalitativně povy-
šují pozitivní působení školy a  nadstandardních školních 
aktivit na formování profesních postojů, dovedností a zna-
lostí žáků – žáci jsou dobře připraveni na reálné pracovní 
podmínky a prostředí (výuka neprobíhá v „laboratorních“ 
podmínkách).

Další aktivity

Na vysokou kvalitu odborného výcviku má vliv i další, 
ne zcela běžná aktivita školy – cateringové služby na „klíč“. 
Škola tyto služby zajišťuje téměř neustále, zájem je velký, 
a tak mnohé fi rmy musí být i odmítnuté – nedá se vše kapa-
citně zvládnout. Mimo těchto akcí se ve školní restauraci 
vaří průměrně 450 obědů v pěti druzích, včetně zdravé a spe-
ciální výživy. Tým kuchařů školní restaurace (učitelů OV) se 
v roce 2019 umístil na 1. místě v soutěži „Kuchař roku 2019 
ve společném stravování“, kterou pořádala Asociace kuchařů 
a cukrářů, a o rok později obsadil 2. místo v soutěži „Školní 

jídelna zdravě a chutně“, a to v konkurenci další 40 týmů ze 
školních jídelen. Žáci se svými učiteli pravidelně zajišťují 
stravování při zasedání zastupitelů Hlavního města Prahy. 
Škola také zajišťuje rozvoz obědů pro důchodce v okolí školy. 
Tato činnost byla velice pozitivně vnímána veřejností pře-
vážně v minulém školním roce, kdy byly restaurace a jiné stra-
vovací zařízení uzavřeny a důchodcům bylo doporučováno, 
aby zůstávali doma a nevystavovali se riziku nákazy nemocí 
COVID-19.

Výše uvedenými aktivitami se žáci připravují na svou 
profesi v reálných podmínkách, což má velmi zásadní pozi-
tivní dopad na jejich hladké začlenění do „ostrého“ a nekom-
promisního pracovního procesu. 

Obor – Chovatel cizokrajných zvířat

Jak již bylo zmíněno v  úvodu článku, SOŠ a  SOU 
Praha-Čakovice má ve své vzdělávací nabídce mimo gast-
ronomicky zaměřených oborů i obor středního vzdělávání 
s  maturitní zkouškou „Chovatel cizokrajných zvířat“. Do 
tohoto oboru podávají přihlášku uchazeči ze všech koutů 
České republiky. V Evropě neexistuje obor, který by s ním byl 
srovnatelný svým rozsahem. Žáci každý týden absolvují 6 až 
14 hodin (v závislosti na ročníku studia) odborného výcviku 
v Zoo Praha, kde se učí zvládat veškeré činnosti týkající se 
péče o  cizokrajná zvířata. Žáci vyšších ročníků absolvují 
i odbornou praxi v jiných zoologických zahradách v České 
republice i v zahraničí (Chester, Kodaň, Allborg, Lisabon), 
případně na veterinárních klinikách či v záchranných stani-
cích. Teoretická výuka ve škole je zaměřena na vysoce odborné 
předměty (chovatelství, zoogeografi e, krmivářství či základy 
veterinární péče o zvířata) a jedním z profi lových předmětů 
je samozřejmě biologie. Předpokladem pro úspěšné studium 
je solidní přehled v oblasti přírodopisu, především s důrazem 
na zoologii, a to nejen druhů exotických, ale též vyskytujících 

se v naší přírodě. Během studia se zoologické vědomosti žáků 
prohlubují a upevňují.

Absolventi oboru se uplatní zejména jako chovatelé, 
ošetřovatelé a odborní pracovníci v zoologických zahradách, 
zájmových chovech a jiných podnicích chovajících cizokrajná 
zvířata. Nalézají uplatnění i jako odborní pracovníci v odchy-
tových službách, ve stanicích pro handicapované volně žijící 
živočichy, v útulcích pro zvířata, v laboratorních chovech či 
jako asistenti ve veterinárních ordinacích. Mohou také samo-
statně podnikat např. v  prodeji zájmových zvířat, výrobě 
a distribuci krmiv nebo výrobě chovných zařízení. Po dopl-
nění pedagogického minima mohou působit jako vedoucí 
zájmových kroužků pro děti a mládež. Absolventi také v mno-
hých případech pokračují ve studiu na vyšších odborných 
školách nebo vysokých školách, zejména v přírodovědných, 
zemědělských nebo veterinárních oborech.

Zájemci o studium

Čakovická střední škola je zapojena i do Národní sou-
stavy kvalifi kací a nabízí vykonání zkoušek k získání pro-
fesních kvalifikací „Příprava teplých pokrmů“, „Příprava 
pokrmů studené kuchyně“, „Příprava minutek“ a „Složitá 
obsluha hostů“. Držitelům úplné profesní kvalifi kace v gas-
tronomických oborech škola umožňuje vykonat závěrečnou 
zkoušku v  oboru středního vzdělávání s  výučním listem 
„Kuchař – číšník“.

Zájemci o  studium na SOŠ a  SOU Praha-Čakovice 
se mohou přesvědčit o  vysoké kvalitě nabízeného vzdě-
lávání a zjistit o studiu další podrobnosti na dnech otevře-
ných dveří, které ve školním roce 2021/2022 proběhnou 
8. 12. 2021 (nejrozsáhlejší den otevřených dveří), 12. 1. 2022 
a 9. 2. 2022 (vždy od 9:00 do 17:00 hodin). Škola své akti-
vity prezentuje také na různých přehlídkách středních škol 
(Schola Pragensis, Jarmark řemesel atd.). Pro žáky základ-
ních škol ve spádové oblasti jsou již tradičně pořádány pro-
jektové dny, kdy žáci SOŠ a SOU Praha-Čakovice předvádějí 
žákům na ZŠ své profesní dovednosti – představují obory 
vzdělávání „kuchař – číšník“ a „Gastronomie“. Pod vedením 
učitelů a žáků SOŠ a SOU Praha-Čakovice si pak mohou 
žáci ZŠ některé odborné činnosti sami vyzkoušet – přípravu 
kanapek, chlebíčků, míchání nápojů, přípravu slavnostní 
tabule, fl ambování atp., a tím se zábavnou formou dovídají 
informace o studiu výš uvedených oborů. 

Školní psycholog

Již čtvrtým rokem působí na škole školní psycho-
ložka (na plný úvazek), která s optimismem sobě vlastním 
pracuje se žáky, učiteli i  rodiči. Poprvé se s ní žáci setkají 
na adaptačním programu prvních ročníků, kde společně 
s výchovným poradcem zastřešuje seznamovací aktivity. I po 
úvodním adaptačním programu se psycholožka v rámci tříd-
nických hodin věnuje třídnímu kolektivu – a společně s kan-
tory pomáhá utvářet pozitivní vazby mezi žáky a vytvářet 
zdravé klima třídy. Ve vyšších ročnících se program třídnic-
kých hodin liší v závislosti na aktuálním dění ve třídě. Mluví 
s žáky o fungování třídy, o tom jak řešit konfl ikty, o tom, co 
je to asertivita, žáci zkouší relaxační techniky, v závěrečných 
ročnících např. cvičí přijímací pohovory. Individuálně s ní 
žáci mají možnost řešit osobní obtíže (úzkosti, potíže s kama-
rády, partnery, rodiči) i problémy týkající se školy (adaptace, 
učení, třída). Pokud je třeba, mohou se domluvit i na dochá-
zení na dlouhodobou psychoterapii.

Kurz italské gastronomie v Itálii

Zahraniční stáž v ZOO Norimberk

Cateringová akce školy

Soutěž – Nejlepší kuchař ve společném stravování
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Mimo tyto aktivity je školní psycholožka, spolu s dal-
šími dvěma pedagogickými pracovníky, členkou Školního 
poradenského pracoviště, které se zaměřuje na žáky s poru-
chami učení, poruchami chování, sociálním znevýhodněním 
atp., ale také na žáky, kteří jsou ohroženi závislostmi, pří-
padně vyšší náklonností k sociálně patologickému chování. 
Pro tyto žáky školní pedagogické pracoviště vytváří plány 
pedagogické podpory a spolu s dalšími učiteli a rodiči žáků 
se snaží negativní jevy, které by mohly mít za následek před-
časné ukončení vzdělávání, eliminovat.

Mimoškolní aktivity

Škola pro žáky všech oborů vzdělávání pořádá i mnoho 
mimoškolních aktivit – odborné kurzy (barmanský, stu-
dené kuchyně, baristický, kurz kávy atd.), exkurze, lyžařské 
kurzy a  sportovní turnaje. Jednou z  nejpopulárnějších 
mimoškolních akcí je každoroční volba Miss a  Ideálního 
mladého muže. Soutěž si začala budovat svou vlastní origi-
nální identitu již od roku 2003. Žáci školy si každý školní 
rok volí svou nejen krásnou, ale i vtipnou a bystrou dívku 
nebo chlapce ze svých řad. Soutěžící se však ke svým titulům 
musí tvrdě probojovat fi nálovými disciplínami, mezi které 
patří volná disciplína, speciální osobní choreografi e při pre-
zentaci plážového modelu (u něj porotci vždy hodnotí jeho 

originalitu, pestrost a nápaditost) a poslední disciplínou je 
promenáda ve společenských šatech či obleku. Miss a Ideál-
ní mladý muž zdaleka nejsou jen soutěží krásy. Úkolem 
této soutěže je také vytvořit obraz současného mladého člo-
věka majícího zájem o  sebevzdělávání a  volný čas. Proto 
je také tato soutěž každoročně zařazována do akcí Mini-
málního programu primární protidrogové prevence školy 
a stala se tradiční a vyhledávanou událostí každého školního
 roku.

Pár slov na závěr

Naší škole bych do následujících let popřála mnoho 
žáků se zájmem o obor a s chutí učit se novým věcem. Dále 
bych byla ráda, abychom pokračovali v úspěších, které pra-
videlně dosahujeme v odborném vzdělávání a tím budujeme 
a šíříme dobré jméno školy. Tak jako se lidem přeje hodně 
zdraví, tak bych i naší škole popřála „zdravé“ a tvůrčí pra-
covní prostředí, ve kterém se budou moci naši žáci plně roz-
víjet a připravovat na svou budoucí profesi.  �

www.kompek.cz

Tradiční pekařská a cukrářská výroba z Kladna

Získali jsme ocenění Česká chuťovka pro výrobky:

●  Švýcarka 90 g – různé náplně (skořice, mák, ořech, tvaroh)
●    Koláč s ovocem 65 g – různé druhy 

(s jahodami, s meruňkami, s borůvkami)
●  Krekry BBQ 160 g
●  Krekry s příchutí česneku 160 g
●  Celozrnné čajové pečivo se sladidlem balené 600 g
 
Dětská chuťovka:
●  Vánoční kobliha s nugátem 70 g

Vyhlášení soutěže MISS Lyžařský výcvik

Zahraniční stáž v Itálii v rámci programu ERASMUS+
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Přijíždíte-li po silnici od Hradce Králové do Dobrušky, již 
z  dálky vás vítají dva vysoké komíny. Ctitelé piva, kte-

ří samozřejmě vědí, že u  každého pivovaru býval komín, 
a u mnohých je tomu tak dones, si kladou otázku: „U kterého 
z nich leží dobrušský pivovar Rampušák?“ Máme pro ně zkla-
mání. Ten pravý pivovarský komín není vidět. Pivovar leží 
v  dolině, a  i  když je komín vysoký téměř třicet metrů, není 
příliš vidět. 

Jak se tedy do pivovaru dostat, nemáte-li GPS nebo 
mapu? Není to tak složité. Projedete centrem města, minete 
po levé straně zdobný dům F. L. Věka a jeho sochu u radniční 
věže napravo a pokračujete ke kostelu, zde zahnete doleva 
a po pár vteřinách se před vámi rozprostře areál pivovaru 
s opraveným komínem. A na něm je instalováno kolo, které 
je připraveno přivítat čápy, kteří k  pivovarníkům a  jejich 
komínům neodmyslitelně patří. Zatím si dobrušský k hníz-
dění nevybrali, i když do rodiny zachránce zdejšího pivo-
varství Milana Vedry před nedávnem zavítali. Ale to je jiná 
historie… Radost totiž přinesli jeho dceři, která se nyní, místo 
rodinnému pivovaru, věnuje nedávno narozenému dítěti. 

Ale vraťme se k našemu pivovarství. Málokterý obor 
u nás zaznamenal po převratu v roce 1989 tolik změn jako 
právě výroba piva a sladu. Netýká se to jen domácí produkce, 
exportu, vařených pivních stylů a značek, o jakých se milov-
níkům piva nikdy nezdálo. I ten, kdo pivu neholduje, musí 
uznat, že mnoho pivovarů se u nás probudilo, dalo by se říci, 
k „světlým zítřkům“. Nejsou to však jen jednotlivé pivovary. 
Jsou jich desítky, které jejich většinou noví majitelé krok za 
krokem opravovali, zkrášlovali a  především v  nich začali 

vařit pivo. Nebo výrobu piva obnovili, leckdy po mnohaleté 
odmlce…

Co je za snahou vrátit mnohdy zbořeništi nebo tomu, 
co vypadá velmi zchátrale, nový život? Jaké byly pohnutky 
a vize pivovarníků, jakým byl třeba Jiří Plevka z Chodové 
Plané nebo manželé Jana a Pavel Prouzovi, kteří vybudovali 
architektonický klenot Pivovar Lobeč? A ve výčtu bychom 
mohli pokračovat.

Na totéž bychom se mohli zeptat i Milana Vedry. Pravda, 
je celý život pivovarník a měl a má k pivu, dá se říci s tro-
chou nadsázky, láskyplný vztah, nebo možná přesněji pivo 

a jeho výroba je pro něj srdeční záležitost. Včetně jeho obdivu 
k historii oboru. A právě spojením obojího mohl být pivovar 
v  Dobrušce opraven a  uveden do provozu. Ministerstvo 
kultury prohlásilo v roce 2015 stavbu pivovaru za nemovitou 
kulturní památku: „Památková hodnota pivovaru spočívá 
hlavně v původním funkčním strojním zařízení a technických 
detailech z let 1927 až 1936. Unikátní je funkční mlecí zaří-
zení na slad, dochovaná je také velká část původních dřevě-
ných nosných konstrukcí, architektonických detailů, jako jsou 
okenní otvory, žaluzie, schodiště nebo zábradlí.“

Než si na motivy a způsob naplnění vize Milana Vedry 
odpovíme, pokusme se zmapovat jeho osobnost. Velmi prav-
děpodobně nám jeho osudová cesta napoví, co stálo za tím, 
že dobrušský pivovar vstal z popela, a to po požáru sladovny 
v roce 2006 doslova, a vykvetl ze zbořeniště. 

Když se Milan Vedra narodil 19. února 1965 ve Vla-
šimi, možná již tehdy fakt, že vyrůstal v objektech bývalého 
pivovaru v Alberovicích, mnohé předurčilo. Ale zase ne tak 
doslova. Po přestěhování v roce 1974 do Dobrnic pracovali 
oba rodiče v zemědělském lihovaru. 

„Fungování lihovaru je o kvasných procesech, a tak pro 
mě bylo logickým krokem studium právě na Střední průmyslové 
škole v pražské Podskalské ulici. A odtud je k přestupu do světa 
piva jen malý krůček,“  vzpomíná na středoškolská léta Milan 
Vedra. „Pravdou je, a to vám potvrdí snad všichni její studenti, 
že Podskalská má své fl uidum, a týká se to snad všech gene-
rací. Vytváří je samozřejmě spolužáci, ale nesmím zapomenout 
na kantory, na profesorský sbor. Sám si rád vzpomenu na inže-
nýra Ivana Housku nebo doktora Milana Tvrdoně, profesorku 
Jitku Kučerovou a nerad bych vynechal inženýra Petra Ťopku. 
Ale vedle toho jsem rád chodil na praxi a tam měl na mě velmi 
pozitivní vliv Ing. Stanislav Procházka ze Staropramenu nebo 
legendární sládek z pivovaru U Fleků Ivan Chramosil.“

U pivovarníka se málokdy mýlíte, odhadujete-li, které 
předměty ve škole měl nejraději. Pravda, jsou mezi nimi vyni-
kající hokejisti, volejbalisté i další sportovci. Tělocvik však 
u Milana Vedry na top listině nebyl. „Asi nikoho nepřekvapím, 
když řeknu, že nejraději jsem měl technologii. Patrně hlavně 
proto, že jsem doma chodil o víkendech pomáhat rodičům do 
lihovaru. Díky jejich profesi jsem měl již od mládí jakousi pově-
domost o kvašení, jejíž vůně se linula po chodbách lihovaru. 
Pomáhal jsem velice rád na lihovarské sladovně. A  to mně 
zůstalo dodnes,“ říká s úsměvem Milan Vedra.

Ale v okamžiku, kdy se mu mezi vzpomínkami na stře-
doškolská studia vybaví jejich neodmyslitelná skupina, 
spolužáci, zřetelně se Milan Vedra usmívá. „Víte, z mnoha 
jmen musím zmínit především čtyři. S  Josefem Zatlou-
kalem, Tomášem Vodochodským, Lubošem Veselým, Milošem 

Baumrukem jsme si své užili, prožili, a kdykoliv se potkáme na 
různých odborných akcích, pivních festivalech nebo jiných pří-
ležitostech, na roky v Podskalské rádi zavzpomínáme. A mohl 
bych jmenovat i další, ale to by byl dlouhý seznam,“ s mírným 
úsměvem si vybavuje středoškolská léta.

Po maturitě nastoupil v roce 1984 do pivovaru v Gol-
čově Jeníkově, provozovně pivovaru Pardubice. „Co vám 
potvrdí každý pivovarník z té doby, nástup do pivovaru zna-
menal vyzkoušet si snad všechny stránky pivovarského řemesla. 
Začínal jsem v rozvozu jako závozník, prošel jsem celou výrobu, 
pracoval jsem ve varně, ve spilce, ve sklepě, až jsem se v roce 
1986 stal mistrem výroby,“ komentuje profesní začátky 
Milan Vedra a pokračuje ve vyprávění. „Jak se tehdy úředním 
jazykem říkávalo: ‚z  důvodu plánovaného utlumení výroby‘ 
pivovaru v Golčově Jeníkově jsem odešel v září 1989 do pivovaru 
v Kutné Hoře. Musím dodat, že jsem tam šel s vidinou možnosti 
získání bytu, což se nakonec nevyplnilo. No a pivovar v Golčově 

Dobruška je nejen o F. L. Věkovi, 
ale i dobrém pivu

Když Milan Vedra v roce 2007 pivovar kupoval, málokdo očekával, že po patnácti letech bude obnoven do stavu, který dělá radost 
mnohým ctitelům dobrušského piva. Foto: PORT/jv

Pivovar v Dobrušce po požáru v roce 2006
 Foto: archiv M. Vedry

M. Vedra v kanceláři pivovaru Rychtář v Hlinsku v roce 1996 
 Fota: archiv M. Vedry

Pracovní tým dobrušského pivovaru v koronavirovém „outfi tu“ 
v roce 2020. V první řadě Lenka, Milan a Jakub Vedrovi 

M. Vedra ví, co je projít si všechny pozice v pivovarském provozu 
včetně náročné sanitace tanků (snímek z roku 2005).
 Foto: archiv M. Vedry
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Řekne-li se Dobruška, snad každý si vybaví jméno obrozence 
F. L. Věka. Málokdo však ví, že jeho předobraz F. V. Hek byl 
významný místní měšťan a zároveň pivovarník. 
 Foto: PORT/jv

Obnovení vaření piva v dobrušském pivovaru znamenalo nejen 
naplnění snu, ale i mnoho práce, která na M. Vedru čekala 
a dodnes čeká (foto z roku 2008).
 Foto: archiv M. Vedry

Tým Vedrových ve varně, v srdci dobrušského pivovaru, která je cenným historickým technologickým artefaktem a zároveň jeho 
chloubou.  Foto: PORT/jv

Historický obraz dobrušského pivovaru připomíná dobu slávy 
vaření piva, na kterou Milan Vedra se svými spolupracovníky 
úspěšně navazuje.  Foto: PORT/jv

RAMPUŠÁK. Výklad jména Rampušák podle 
Josefa Ptáčka se hledal v  německé jazykové oblasti 
osídlení, neboť v nářečí orlickohorských Němců zna-
menal „špinavý les“ nebo i okraj lesa. Tedy místo, kde 
stály milíře a pálilo se dřevěné uhlí. Název se zřejmě 
přenesl na jméno uhlířské osady nad Rychnovem nad 
Kněžnou, když ves Rampuše (w Rapuussi) je doložena 
z roku 1495. Další teorie uvádí, že jméno vzniklo buď 
z  obecného jména „rampuše“ (pivní nádoba), nebo 
z  obecného jména Rampuš, jež se připomíná v  roce 
1374. Název piva je však v přímé souvislosti s novo-
dobou uměle vytvořenou tradicí z poloviny šedesátých 
let, kdy „rampušák“ představoval v příjezdu masek při 
loučení se v  Deštném novodobého ducha Orlických 
hor, obdobu Krakonoše z  Krkonoš. Podle wikipedie 
je Rampušák  horský duch, vládce a  ochránce  Orlic-
kých hor, obdoba  Krakonoše  v  Krkonoších. Ram-
pušák je odpovědný za počasí, je patronem sportovců 
a horské služby a vládne nad horami v zimě, zatímco 
v  létě přebírá vládu princezna Kačenka, která chrání 
přírodu a má blíže k dětem, k nimž promlouvá hlavně 
v  pohádkách. Postava Rampušáka byla vymyš-
lena Jiřím Dvořákem, redaktorem Československého 
rozhlasu a časopisu Turista, v roce 1962 pro rozhlasový 
pořad o Orlických horách v cyklu Kam na dovolenou. Pro 
pojmenování vládce Orlických hor použil Dvořák jméno 
vísky Rampuše, horské vsi známé z románu rychnov-
ského rodáka Karla Poláčka Bylo nás pět. 

Jeníkově byl nakonec zbourán. Co mně však zůstalo, to jsou 
vzpomínky na celou řadu zaměstnanců, zvláště na sládka Jaro-
slava Horníčka nebo na Martinu Heřmánkovou, která dělala 
v pivovaru podsládka, nebo na sklepmistra Mirka Míchala.“ 

Dalším pivovarem se tak stal kutnohorský pivovar.
Skutečnost, že přišel na nové pracoviště s předchozí 

praxí, však neznamenala, že by se na novém pracovišti 
vyhnul tradičnímu „kolečku“. Po jeho absolvování zastával 
funkci mistra výroby. Do pivovaru tak stále dojížděl z původ-
ního bydliště nebo využíval jednu malou místnost u spilky, 
kde přespával. A  slib, že snad v  Kutné Hoře dostane byt. 
„Jak jinak, byt jsem nedostal, a tak jsem přijal nabízené místo 
sládka v pivovaru Hlinsko v Čechách. V hlineckém pivovaru 

jsem dostal ‚sládkovský byt‘, kde jsem však moc času netrávil. 
Před mým příchodem do pivovaru zde nebyl sládek ani pod-
sládek a do pivovaru dojížděla z pardubického pivovaru paní 
Půlpánová, mimochodem výborná pracovnice, která zde dohlí-
žela na provoz, a před mým nástupem ji zastoupil pan Hor-
níček, bývalý sládek z golčovojeníkovského pivovaru, tehdy již 
v důchodu. Dopravu a prodej řídil Jirka Fuxa,“ dodává. 

Ale tehdy mu do smíchu rozhodně nebylo. Už zaměstnán 
v Hlinsku se stihl v říjnu téhož roku oženit v Kutné Hoře, 
ale to již byl plně zaneprázdněn prací v pivovaru, kam přešel 

v září 1990. Sotva ovšem mohl vědět, co jej tam čeká. „Ano, 
byly tam těžké začátky, ale bylo mi 25 let, měl jsem chuť do 
práce a pivovarská práce mně už tehdy velice bavila a naštěstí 
baví i dnes. Ale to je již jiná kapitola,“ komentuje další kapi-
tolu svého života pivovarník Vedra. 

„Pivovar v Hlinsku se stal pro mne osudovým. To zásadní 
rozhodnutí pro mne byla nabídka od pana Ludvíka Šťastného 
zastávat tam funkci sládka, kterou mi jako ředitel závodu Par-
dubice tenkrát dal. Víte, nebylo moc času na rozmýšlení, ale 
tam mě to navždy uvrtalo k pivovarskému řemeslu,“ komentuje 
možná klíčové rozhodnutí v profesní kariéře Milan Vedra.

Při vyprávění Milana Vedry se logicky nabízí otázka, 
které období během jeho pivovarské éry bylo nejsložitější, 

nejtěžší, a naopak, kdy měl pocit, že se mu něco povedlo. „Asi 
nesložitější byl odchod z Hlinska, kde jsem v pivovaru strávil 
20 plodných let. Za tuto dobu se pivovar opravdu kompletně 
přestavěl a zrekonstruoval i přes těžké podmínky v závěru fun-
gování státního podniku přes několikerou privatizační ana-
bázi až po ne zcela chtěný prodej obchodního podílu, následné 
stěhování z pivovaru a odchod do Dobrušky, kde se začínalo 
od úplné nuly.“ A po malé přestávce komentuje odpověď na 
druhou část otázky: „Určitě jsem hrdý na to, co se mi povedlo 
právě v Hlinsku. Jen si představte, co bylo potřeba udělat, 
aby pivovar přežil a fungoval. Jen namátkou: vystavět od šro-
tovny přes varnu, spilku i nové sklepy, vybudovat stáčírny sudů 
i lahví. No a jsem rád, že podobně se nám daří dávat do kondice 
i pivovar v Dobrušce, na čemž se velkou měrou podílí i man-
želka a syn.“ A ve vzpomínkách pokračuje: „Jen pro dokreslení 
těm, kteří o pivovaru a situaci v pivovarství po převratu něco 
vědí. Pivovarství v té době, snad až na Budvar a Prazdroj, stálo 
mimo vnímání a zájem státních institucí, o investorech zatím 
nemohla být řeč. Týkalo se to i hlineckého závodu. V pivovaru 
bylo téměř vše dožité, starý dvouplamencový kotel, štoky, které 
při čerpání tekly, a mohl bych pokračovat,“ komentuje bídnou 
situaci v pivovaru Milan Vedra. „Navíc, nastupoval jsem tam 
v době, kdy se řešil rozpad podnikové sféry a začal proces pri-
vatizace pivovarů. A já byl v tomto pivovaru ve svých 25 letech 
a učil se řídit pivovar od plánů investic, údržby, mzdových pro-
středků a mnoho dalšího. A do toho jednání s bývalými akcio-
náři, městem, ministerstvem zemědělství, fondem národního 
majetku. Kdo byl v  podobné situaci, ani se nediví, že toto 
období bylo a je oprávněně nazýváno obdobím divoké privati-
zace. Byla to doba mnohdy bez jasných pravidel. Ale musím 

však zdůraznit jednu věc. Byl jsem mladý, ale naštěstí jsem 
u toho nebyl sám. Faktem však je, že takovou situaci, jakou byla 
privatizace, jsem neřešil předtím ani já, ani mnozí jiní. Nebyla 
to lehká doba. Pomohla mně však a dodnes pomáhá moje žena. 
Vyměnila učitelskou dráhu po absolvování pedagogické fakulty 
napřed za roli čerstvé matky a později se stala mojí nejbližší 
spolupracovnicí, kterou je dodnes,“ poznamenává na vrub teh-
dejší složité situace, ale již s mírným úsměvem Milan Vedra.

Bohatá, někdy klikatá pracovní cesta Milana Vedry však 
nebyla cestou jedince, ale jak rád zdůrazňuje, lidé kolem 

Pivovarník Vedra je náročný na kvalitu piv z produkce dobruš-
ského pivovaru, nevynechá při testování sladiny žádnou 
várku.  Foto: PORT/jv
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Milan Vedra však není jen velký fanoušek pivovarského 
řemesla. I když mu jeho pivovar bere mnoho času a toho vol-
ného tolik nezůstává, přece jen má své koníčky. „V létě jezdím 
rád na kole, které v zimě vyměním za lyže. Na co mně zbývá 
opravdu málo času a někdy toho lituji, je chvilka se začíst do 
dobré knihy,“ říká a dodává s vážnou tváří: „To vše, pokud mně 
to čas dovolí. Víceméně práce je pro mě jeden velký koníček, 
který mě stále baví.“

O  pivu mluvíme, výrobu piva, alespoň některé jeho 
části, vidíme, ale prozatím jsme se neptali na to, kdy se Milan 
Vedra setkal s pivem poprvé a zdali mu vůbec chutnalo. „To 
úplně první si asi nepamatuji, ale první značku, kterou jsem 
pil, bylo právě Jeníkovské a Humpolecké pivo. Tyto pivovary 
měly v zásobovacím rajonu oblast mého bydliště. Chutnalo, 
to vím jistě,“ vzpomíná na první setkání se zlatavým mokem 
s úsměvem Milan Vedra. 

Za svůj život uvařil možná statisíce hektolitrů piva. 
Začínal, jako snad všichni jeho vrstevníci, desítkou a někdy 
i dvanáctkou, spodně kvašenými pivy. Postupně si naplňoval 
sen a jak v pivovaru Hlinsku, tak především ve svém pivo-
varu v Dobrušce nabídku, přesněji portfolio piv, rozšiřoval. 
A se styly, které nabízí, zdaleka nekončí. Bylo by škoda se jen 
nezeptat, jaké pivo má podle něj budoucnost a neočekává-
-li nějaké nové trendy, nebo dokonce jakousi revoluci v pití 
piva u nás? Milan Vedra po chvilce uvažování nabízí svůj 

pohled: „Budoucnost má určitě dlouhou, tak jako historii. Řekl 
bych, že malá pivní revoluce u nás v posledních letech právě 
probíhá. Nové styly, nové druhy piv, o kterých bychom v před-
chozích letech nikdy netušili, že se u nás budou pít, ale i vařit. 
Pivní scéna je dnes velmi rozmanitá, pestrá.“ A dodává: „Já 
sám bych před pár lety netušil, nepředpokládal, že se budeme 
věnovat něčemu dál, než je klasický český ležák. Dnes vaříme 
Aly, Ipy, Bocky, Stouty a řadu dalších piv, které naši nabídku 
příjemně rozšiřují.“

Prohlídka dobrušského pivovaru je příjemný zážitek. 
Mluvit o  tom, že je v pivovaru pořádek, je zbytečné. To je 
mezi pivovarníky, rozhodně u většiny, zákon, nad nímž vedle 
čistoty provozu nic není. Má-li návštěvník štěstí a provází 
jej sám majitel, dozví se nejen mnoho zajímavého, ale jako 
bonus je vyprávění okořeněno hlubokou znalostí proble-
matiky a skrývanou hrdostí nad tím, kde pivovar dnes je. 
A neodbytně se při procházce provozu, kde se mísí historická 
varna s technologiemi jednadvacátého století, nabízí otázka, 
zdali i dnes platí, co tvrdí snad všichni pivovarníci, že totiž 

Pivovarnictví v Dobrušce má výborně zmapovanou 
minulost, o kterou se zasloužil dr. Josef Ptáček, a to velmi 
sympatickou, pěkně zpracovanou, napsanou a  čtivou 
publikaci Dobrušské pivovarnictví 1320–1991. Citujme 
některé významné roky v dějinách piva v Dobrušce: „Již 
v roce 1235 společnost 40 sousedů vařila pivo a v roce 1320 
bylo právo této společnosti panem Mutinou z Dobrušky nivě 
potvrzeno. Dalších 250 let nejsou o pivovarství v Dobrušce 
zmínky, ale požár, který opakovaně pivovarství ve městě 
ničí, aby se vždy obnovilo uvádí rok 1565 jako ten, kdy oheň 
zničil nejen 76 domů, radnici, špitál, šatlavu a 11 stodol, 
ale i pivovar. Várečné právo bylo Janem Jaroslavem Trčkou 
v roce řádně potvrzeno. Zmiňme, že v r. 1604 dostal místní 
právovárečníky do problémů jistý Kilian Šlik, který zapo-
mněl J. Trčkovi zaplatit várné, musel do šatlavy. Doba 
pobělohorská byla pro dobrušské pivovarníky tragická a v r. 
1624 byl pivovar uzavřen a  privilegia odňata. Plně vrá-
cena byla až v r. 1635 jako odměna za přestup ke katolictví. 
K  další katastrofě došlo v  r. 1702, kdy shořelo 62 domů 
a opět radnice a pivovar. Ve dvacátých letech 19. století, 
kdy měla Dobruška kolem 2500 obyvatel, v ní fungovalo 
21 hospod, desítka kořalen a  pravovárečné měšťanstvo 
odvádělo v  letech 1817–1835 městu deputátní várku 

15 sudů. Od roku 1835 je pivovar pronajímán. Pivovar opět 
lehl popelem v roce 1866 a ve středu města již neobnoven. 
Nově bylo vybráno místo, kde je dodnes. V  roce 1903 
začal nájemce Josef Horyna pivovar modernizovat, zavedl 
parní provoz a  o  rok později se objevuje pivo v  lahvích. 
Po poklesu výstavu piva  ve válečných letech 1914–1918 
došlo k  postupnému růstu produkce a  modernizace pro-
vozu a v 1936 výměna zařízení varny, která slouží dodnes. 
Po poklesu výroby během okupace byla výroba plně obno-
vena. Rok 1948 znamenal zavedené národní správy a jeho 
znárodnění. V sedmdesátých letech stoupla produkce na 
45 000 hl a došlo k jeho výrazné modernizaci. V roce 1985 
byla uvařena poslední várka po období šesti let. Po obno-
vení výroby v r. 1991 začala výroba 11% světlého ležáku, 
10% světlého výčepního piva a  12% světlého ležáku 
RAMPUŠÁK. 

Novodobá historie pivovaru začíná rokem 2007, kdy 
nevyužívané objekty dobrušského pivovaru a sladovny odku-
puje rodina Vedrových, která pod hlavičkou společnosti Sta-
ročeský pivovárek Dobruška začíná s opětovnou rekonstrukcí 
celého areálu. V  lednu 2008 je obnoven provoz sladovny 
a v srpnu 2008 je uvařena po 13 letech, na původní varně, 
první várka piva 12° Rampušák.“

Když se řekne Dobruška, jako echo se ozve zapá-
lený vlastenec F. L. Věk, pro zasvěcenější jeho předobraz 
František Vladislav Hek (1769–1847). Zdobný dům na 
náměstí, kde Hek po svém otci zdědil krám a kde také pro-
žíval svá léta osvícenského vlastence, se stal symbolem čes-
kého obrození a Aloisem Jiráskem vytvořená legenda se 
pro mnoho generací Čechů stala symbolem, kdy se český 
národ začal možná vracet ke svým kořenům. V každém 
případě si začal uvědomovat svou existenci a  také své 
možnosti rozvoje. 

F. V. Hek však nebyl jen předobrazem literárního 
hrdiny. Byl to vážený občan Dobrušky, který si jako jeden 
ze subjektů, dnešními slovy podnikání, vybral pivařství. 
Od roku 1790 byl mj. majitelem právovárečného domu 
čp. 17 na náměstí. V roce 1793 byl zvolen radním proto-
kolistou. V roce 1813 se stal početvedoucím nákladnic-
kého (várnického) důchodu, aby splatil dluhy z  požáru 

r. 1806, který opět zničil mj. radnici i  s  pivovarem 
a 269 domů. Početvedoucí byl v  té době představitelem 
právovárečníků, svolával schůze na radnici, mohl jím být 
volen jen vlastník právovárečného domu. Hek funkci vyko-
nával do roku 1817, kdy ji složil, kdy na popud městského 
právníka a  Hekova úhlavního nepřítele Jana Jettmara 
19 právovárečníků podalo stížnost. Nepodával prý mj. 
řádně vyúčtování příjmů a  dovolil si zbytečně vysoké 
náklady na výroční schůze a pohoštění atd. Vleklé vyšet-
řování a pracné shánění dokladů působily Hekovi v jeho 
nelehké fi nanční situaci další vydání. Jan Jettmar vyvolal 
v letech 1820–1822 spor magistrátu s právovárečným měš-
ťanstvem. Spor sice nakonec prohrál, ale jeho nepřítel Hek 
byl uštván a ožebračen. A v roce 1823, kdy ztratil střechu 
nad hlavou (doslova), odchází z Dobrušky. Po dobu 32 let, 
za pultem svého krámu, vnášel do podorlického městečka 
buditelského ducha a vlastenecké myšlení.

V nabídce pivovaru nechybí 15° silné světlé nefi ltrované pivo 
F. L. Věk.  Foto: PORT/jv

Produkce pivovaru dnes. Stabilně vaří šest druhů 
piv, a  to 11° a 12° světlé ležáky, které jsou distribuo-
vány ve fi ltrované i nefi ltrované podobě, dále pak 13° 
polotmavý speciál a 15° světlé speciální pivo, které se 
vyrábí pouze jako nefiltrované. Piva jsou stáčena do 
sudů o objemu 20, 30 a 50 litrů, do PET lahví o objemu 
1,0 a 1,5 litru a skleněných lahví s patentním uzávěrem 
o objemu 0,75, 1,0 a 2,0 litry. Mimo uvedený sortiment 
jsou na trh uváděna speciální piva, určená pro vánoční 
nebo velikonoční nabídku, případně pro akce, které 
pivovar pořádá ve sklepní pivovarské restauraci, a někdy 
zkrátka jen tak, pro obohacení nabídky během roku. 

jsou to nejcennější, co každý pivovarník má. Podaří-li se 
mu vytvořit kolektiv lidí, které práce baví, je skoro vyhráno. 
Vzpomíná na někoho, kdo s ním spolupracoval nebo jeho 
rozhodování ovlivňoval? „Asi nejvíce jsem byl ovlivněn prací 
právě v Hlinsku, kde jsem nastupoval v době, kdy se řešil již 
zmiňovaný rozpad podnikové sféry a postupná rekonstrukce 
všech pivovarských středisek. Byl jsem absolutní elév v  teh-
dejší problematice. Od té doby uběhlo však mnoho let a i slo-
žitá období nakonec člověka paradoxně obohatí, nenechá-li 
se okolnostmi semlít,“ reaguje s vážnou tváří na položenou 
otázku Milan Vedra. „Právě v současnosti, v našem dobruš-
ském pivovaru, se mně všechny zkušenosti z předchozích let 
moc hodí a pomáhají mi vytvářet zajímavé plány do budoucna. 
Snad jako majitel a sládek Rodinného pivovaru v Dobrušce je 
toto pro mne v pivovarském řemesle v tom nejlepším konečná 
štace.“ Když už jsme připomněli jeho manželku Mgr. Lenku 
Vedrovou, po návratu z mateřské dovolené dala školství vale 
a do pracovního poměru v hlineckém pivovaru nastoupila 
v říjnu 1996. Začátkem 90. let začíná významný, někdy docela 
bolestivý přerod pivovarnictví z éry rajonizace, kdy každý 

pivovar dodával piva do předem daných oblastí, do období, 
které jeden český ekonom a politik nazval obdobím, kdy „trh 
rozhoduje vše“. Tak úplná pravda to nebyla, ale novým, tehdy 
neznámým zákonitostem se museli naučit i Vedrovi. Aby pře-
žili a hlavně aby se hlinecký pivovar, který po privatizaci s part-
nery vlastnili, fungoval. Vlastně to je málo, aby prosperoval. 
„Manželka tedy nastoupila do tehdy vznikajícího obchodního 
oddělení. Postupem času měla na povel obchod a servisní oddě-
lení výčepního zařízení. Působila tam až do ledna roku 2012, 
to už ve funkci obchodní ředitelky. Potom odešla za mnou pra-
covat do našeho pivovaru v Dobrušce,“ vzpomíná s úsměvem, 
který není na tváři Milana Vedry tak častý. Můžeme zaslech-
nout následující komentář, možná bonmot: „Zde jsme spolu 
v jedné kanceláři dodnes a manželka udržuje pod kontrolou 
provozní fi nance pivovaru, řeší provoz restaurace, bowlingu 
a řadu dalších denních provozních záležitostí.“ Řeklo by se, 
že tím funguje téměř jako v každé domácnosti, jen ta jejich 
pivovarská je přece jen mnohem větší. Ale principy dělby 
práce u Vedrových na známém a dodejme logickém principu 
pokračují.

Manželé Lenka a Milan Vedrovi mají dvě děti. Tereza 
(1991) je momentálně na mateřské dovolené. Po absolvo-
vání lékařské fakulty nastoupila do pivovaru v září 2016 jako 
laborantka.

Jakub (1993) po absolvování hotelové školy v Chrudimi 
nastoupil v únoru 2013 do rodinného pivovaru v Dobrušce. 
Zdá se, že následuje profesní cestu svého otce. Od rozvozu 
piva, kde začínal, postupně řeší obchodní záležitosti a zásadně 
ovlivňuje prezentaci pivovaru na webu a sociálních sítích. 
Jeho nápadem je „rozvoz domů“, realizovaný již od první pan-
demické vlny v březnu 2020. Milan Vedra s nesporně patrnou 
hrdostí v hlase synovu dráhu komentuje: „Mám radost, jak 
se mu podařilo jím vymyšlený systém dále zdokonalovat při 
loňské podzimní epidemické vlně. Tento systém prodeje je usku-
tečňován i v současné době a mohu říct, že jej dovedl k doko-
nalosti.“ Jak se ještě dovíme, i díky vymyšlenému systému 
se covidová pandemie a především její negativní důsledky 
dobrušskému pivovaru nevyhnuly, ale úspěšně je překonaly. 

O  čem Milan Vedra prakticky nikdy nemluví, jsou 
úspěchy, ať již osobní, nebo profesní. Je držitelem bronzové 
medaile za zásluhy o rozvoj města Dobrušky. Mnohem větší 
řada ocenění je však svázána s pivy, která uvařil. Nikdy neza-
pomene zmínit, že na to nikdy nebyl sám. 

Chceme-li některá z ocenění vidět, je potřeba zajít do 
pivovarské prodejny. Na zdi u schodů, které vedou do tech-
nologické části, kde zrají piva, je možno některá z nich vidět. 
Dodnes jich bylo na třicet a postupně přibývají další. „Od 
obnovení výroby piva v Dobrušce jsme za naše piva získali téměř 
tři desítky ocenění v různých degustačních soutěžích, jako je 
PIVEX, Pivo České republiky, Pivní pečeť, Cena českých sládků, 
a možná, že jsem na některá zapomněl, což ale jejich význam 
nikterak nezmenšuje,“ komentuje nedílnou součást marke-
tingu snad všech pivovarů u nás a patrně na světě Milan Vedra.

Mimochodem, zmíněná prodejna piv i  dárkových 
a  památkových předmětů svázaných s  pivy dobrušského 
pivovaru překvapí. Především tím, že není příliš rozsáhlá, 
až by se nabízelo si představit místnost mnohem větší, a dále 
tím, co všechno pivovar vaří a jaké suvenýry tam lze koupit. 
Pravda je, že ani v době covidové, jak bylo možné vidět, se 
dveře netrhly.
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Degustace Rampušáka není pro Milana Vedru jen pracovní povinnost, ale i radost.  Foto: PORT/jv

Milan Vedra v prodejně pivovaru s některými oceněními získa-
nými v různých soutěžích  Foto: PORT/jv

i v době vrcholných technologií nakonec kvalita piva závisí 
na člověku. Je to pravda? Proč tomu tak je? Milan Vedra 
nabízí vlastní pohled na pivovarství dnešních dnů: „Perfektní 
technologie je určitě plusovým bodem a základem pro výrobu 
dobrého piva. Ovšem největší devizou je zodpovědný, spoleh-
livý člověk, který má k řemeslu vztah, má svoji práci rád a cítí 
s ní. To je ta hybná síla, která dokáže pak udělat zázraky. Tedy 
parta lidí, kteří mají svoji práci rádi a nic na ní neošidí.“

Určitým paradoxem, který ovlivnil produkci pivovaru, je 
již vzpomínaná současná pandemie covidu. Nejeden pivovar 
zaznamenal pokles produkce, zároveň však všechny pivovary 
od malých po velké se nové situaci musely přizpůsobit. Jak se 
to projevilo v dobrušském pivovaru? „Musím se přiznat, že 
jsme situaci na trhu, nálady mezi lidmi sledovali a sledujeme 
velice pečlivě i s určitými obavami. Protože jsme zažili mnohé, 
máme jednu zkušenost. Musíme na ni reagovat a nečekat, co 
přinese,“ komentuje s vážnou tváří a pečlivě volí slova Milan 
Vedra. „Proto jsme hledali cesty, jak oslovit zákazníky, které 

jsme měli, abychom je neztratili. Začali jsme jim rozvážet naše 
pivo, své by o tom mohl říct především Jakub. Také jsme otevřeli 
výdejní okénko. Velmi nám pomohl on-line prodej a vůbec akti-
vity na sociálních sítích, o které se stará a především rozvíjí 
také Jakub. Změnili jsme toho dost. A to hlavní, snažíme se 
vařit kvalitní pivo, zákazníky nezklamat. Musím říct, že nás 
koronavirová krize nejen nezničila, ale dokonce nám druhým 
rokem roste produkce. Jsem si jistý, že z toho ve firmě máme 
radost všichni.“

Má Milan Vedra nějaké životní krédo, co jej nejlépe cha-
rakterizuje, kterým se řídí? S úsměvem reaguje a hned jej 
vysloví: „Malý sen nemá žádnou sílu. Sen musí být velký. Malý 
sen nezpůsobí, že prorazíte zeď. Malý sen vás neochrání, když 
přijdou špatné časy.“ 

Jeho dosavadní životní a profesní cesta ukazuje, že to 
není pro něj jen prázdná fráze. Dobrušský pivovar, tým dva-
cítky lidí, kteří v něm pracují, a v neposlední řadě i piva, která 
se ve velmi konkurenčním prostředí stále více prosazují, jsou 
toho důkazem. Dobrušský pivovar rozšířil škálu těch, které 
se podařilo zachránit a dnes svou produkcí dělají svým kon-
zumentům radost.

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

Přejeme všem svým 
obchodním partnerům 
a zákazníkům veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 2022
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Cukrárna a  kavárna Café Charlotte s  nezaměnitelnou ro-
dinnou atmosférou se nachází v  samém srdci Šumavy, 

v  pohraničním městečku Železná Ruda, které je celoročně 
turistickým střediskem nabízejícím bohatý program pro děti 
i dospělé. Café Charlotte je nedílnou součástí místního kolo-
ritu přes více než dvacet let, je partnerem mnoha kulturních 
akcí, sponzoruje sportovní události, aktivně se zapojuje do 
celé řady iniciativ a výzev města. Každý rok s radostí sledu-
jeme (a teď mluvím za celý tým Café Charlotte), jak se sem 
návštěvníci vracejí, nejen za sladkými dorty, ale právě kvůli 
rozmanitým aktivitám, výletům a službám, které město Že-
lezná Ruda nabízí a jejichž počet neustále stoupá. Dovolte mi 
tedy, abych prostor v tomto článku věnovala nejen naší cuk-
rárně, ale také městu a jeho obyvatelům a v neposlední řadě 
Šumavě. 

Stejně jako rok 2020 i ten letošní byl z velké části zatížen 
probíhající pandemií koronaviru, což s sebou neslo mnohá 
omezení a  opatření. Na jaře nás zasáhla další velká vlna 
restrikcí, která neumožňovala běžný provoz cukrárny, a tak 
jsme se opět vrátili k otevřenému výdejnímu okénku. Velkou 
část našich stálých zákazníků to naštěstí neodradilo, a tak 
jsme pekli dorty na zakázku a vařili kávu s sebou. O to víc 
jsme se ale těšili, až naše hosty budeme moci vídat u posezení 
na zahrádce a nakonec i ve vnitřních prostorách. 

Stejně jako každý rok jsme se zúčastnili soutěže Dobrý 
tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“, která 

pomáhá spotřebitelům objevit chutné české potraviny, 
a naopak i menším výrobcům umožnuje dostat se do pově-
domí širší veřejnosti a  konkurovat velkým firmám. Letos 
jsme přihlásili dva dorty. Mascarpone rybíz je dort, který 
v sobě spojuje sladkou chuť vláčného vanilkového korpusu 
s  příjemně kyselým akcentem rybízové marmelády, obě 
tyto vrstvy se pravidelně střídají a  jsou bohatě prokládané 
čerstvým rybízem. Ricotta dort je lehký a bezlepkový zákusek, 
jehož jemný kakaový korpus dává vyniknout štědré krémové 
vrstvě z  našlehaného sýru ricotta i  svěží chuti čerstvých 
malin zalitých v želé. Oba tyto dorty získaly ocenění Česká 
chuťovka, což je nejen zárukou kvality a vynikajících chuťo-
vých parametrů obou výrobků, ale je to pro nás především 
uznáním toho, že svoji práci děláme dobře, a zároveň hnacím 
motorem a výzvou do budoucna. 

Léto pro nás bylo velmi intenzivní, Šumava praskala 
pod náporem především českých turistů, kteří letos často 
vynechali zahraniční dovolenou a využívali k rekreaci domácí 
horské prostředí. Velký příliv turistů znamená pro město i pro 
nás, provozovatele gastronomických podniků, mnoho pozi-
tivního. Nesmí to ale být na úkor prostředí, ve kterém tady 
my, stálí obyvatelé, každodenně žijeme. A bohužel značná 
část návštěvníků se neumí chovat v přírodě ani ve městě, 
vyhazuje odpadky v  chráněných oblastech, nezná nebo 
cíleně porušuje pravidla chování v národním parku, znečiš-
ťuje veřejná prostranství atd. Na podzim tradičně probíhá 

Sladká zima na Šumavě s Café Charlotte

www.jatkycb.cz

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ 
A KOLEGOVÉ,

JATKY ČESKÝ BROD a. s., Jateční 316, 282 01 Český Brod

 PF 2022

již přes dvacet let dodáváme zákazníkům 
půlky, kostry i předky pouze z tuzemských 
a v současné době je to již 100 % z vlastních 
chovů. Snažíme se vyhovět požadavkům 
velkých i menších zákazníků. Každý z Vás 
je pro nás důležitým obchodním partnerem 
a děkujeme za důvěru, kterou nám 
prokazujete.

Těšíme se na další spolupráci se stávajícími, 
ale snad i s novými obchodními partnery.

Nabídkový ceník naleznete 
na www.jatkycb.cz.  

Veselé Vánoce a štastný nový rok 2022
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Kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy

Výhled z Jezerní stěny na Černé jezero

akce „Ukliďme Železnorudsko“, při níž desítky dobrovolníků 
vyčistí nejvíce exponovaná, a tudíž nejvíce znečištěná místa, 
stejně jako iniciativa @welovesumava, díky které se dvakrát 
do roka na Šumavě vysadí stovky nových stromků. Z dlouho-
dobého hlediska to ale zdaleka nestačí. A tak bychom chtěli 
čtenáře a  potenciální návštěvníky vyzvat k  ohleduplnosti 
a dodržování základních pravidel chování ve volné přírodě 
i ve městě tak, aby si tohle krásné prostředí mohlo užít co 
nejvíce lidí. Na oplátku se s nimi podělíme o některé tipy na 
výlety, které sdílíme se sledujícími na instagramu @cafe_
charlotte_zeleznaruda a které zavedou návštěvníky Šumavy 
na známá i méně známá místa a většinou jsou zakončeny 
posezením se sladkou odměnou u nás na terase. Nechte se 
inspirovat jedním z těchto tří výletních okruhů: 

1. Belveder – Žabáky – Grádl – Kneippovy lázně – Café 
Charlotte. Krátká, cca sedmikilometrová procházka, která 
začíná u železnorudského kostela a pokračuje po křížové cestě 

až na Belveder. Pod vrcholem Belvederu vede lesní pěšina 
po vrstevnici, po které se dostanete až k přírodnímu koupa-
lišti Žabáky, kde nyní probíhá rekonstrukce a příští rok zde 
vznikne unikátní přírodní biotop. Kolem Chaty Ořovský se pak 
dostanete až k hlavní silnici, kterou přejdete, a vystoupáte až 
k hotelu Grádl, pod nímž se nacházejí přírodní Kneipovy lázně. 
Přes Samoty už pak sejdete dolů a ocitnete se u nás na terase.

2. Belveder – Hoffmanky – Špičácké sedlo – Čertovo 
jezero – Železná Ruda. Náročnější, asi 20 km dlouhý okruh 
s překrásnými výhledy začíná stejně jako předchozí u železno-
rudského kostela. Po křížové cestě se přes Belveder vydejte po 
hřebeni na Hoffmanky a kolem hotelu Horizont až na Špičácké 
sedlo. V místě, kde ještě nedávno stával hotel Rixi, je značená 
turistická trasa směřující k Čertovu jezeru. Pokud si chcete 
tuto trasu ještě prodloužit, zajděte si ještě z Hoffmanek na 
Pancíř nebo ze Špičáckého sedla na Černé jezero, odkud přes 
Rozvodí a rozhlednu Špičák také dojdete na Čertovo jezero. 

3. Velké Javorské jezero – Velký javor. Pokud zabloudíte 
na německou stranu Šumavy, určitě se zajeďte podívat k vel-
kému Javorskému jezeru, odkud můžete dojít až na vrchol 
Velkého Javoru. Cesta je to náročná, ale ty výhledy za to stojí.

Mezi oblíbené výletní cíle bezesporu patří všechna 
ledovcová jezera. Z Černého jezera už ale o poznání méně 
návštěvníků dojde například až k vodopádům Bílá strž a dále 
do Hamrů, případně na Hojsovu stráž. Přitom v dnešní době 
elektrokol a  elektrokoloběžek zvládnou tuto trasu i  měně 
zdatní turisti a děti. Tyto dopravní prostředky si můžete od 
června do září zapůjčit od @kolobezkysumava.cz (www.kolo-
bezky-sumava.cz) přímo na Špičáckém sedle, odkud vede 
několik zajímavých tras přizpůsobených cykloturistům.

A  není to jen příroda, kam se návštěvníci Železno-
rudska mohou vydat. Město Železná Ruda má hned dvě 
muzea – pobočku Muzea Šumavy a Muzeum historických 
motocyklů a  loutek, v obou naleznete jak zajímavé expo-
náty, tak kousek železnorudské historie. V Alžbětíně je nově 
zrekonstruovaná nádražní budova, kde se od roku 2012 
nachází evropské informační centrum. Disponuje pěti patry 
naplněnými nejrůznějšími zábavně-vzdělávacími aktivitami 
pro děti i  dospělé s  přírodopisnou tematikou, plastickou 
mapou Šumavy, líhní netopýrů a  gigantickým modelem 
vláčků (www.npsumava.cz). Nové environmentální centrum 
v Železné Rudě (www.zelezna-ruda.cz/itcruda; imstagram: 
@itc_ec) nabízí rovněž několik zajímavých stálých expozic, 
např. k  historii lyžování, ale také krátkodobé výstavy. 
Navíc se zde pravidelně konají přednášky, autogramiády, 
promítání filmů, kurzy a  lekce s  nejrůznějším zaměře-
ním. 

S  příchodem podzimu se celoroční hektické tempo 
zklidňuje. Mohou za to kratší dny, dřívější tma, těšení na 
Vánoce. Ve druhé polovině října jsme tradičně zahájili příjem 
objednávek vánočního cukroví. Naše nabídka vánočního 
cukroví je rozmanitá, v současné době se skládá ze tří desítek 
druhů, které jsme schopni částečně přizpůsobit individuál-
nímu přání zákazníka. V Café Charlotte dbáme při výrobě 
vánočního cukroví na nejvyšší kvalitu používaných surovin 
a na dodržování vlastních receptur, které vycházejí ze sta-
ročeských předloh a především z dědictví našich babiček. 
Do cukroví přidáváme výhradně máslo bez náhražek či 
konzervantů, výběrové ořechy a mandle, vysokoprocentní 
hořkou čokoládu, rum i pravou vanilku. Jednotlivé druhy 
cukroví pečeme průběžně po celý advent, aby byly na Štědrý 
den nejchutnější. Až do konce listopadu je možné si u nás 
objednat balíčky cukroví podle své chuti nebo zakoupit již 
připravená dárková balení o objemu 500 g, která obsahují 

mix trvanlivějších druhů cukroví (linecké, pracny, rohlíčky). 
Nepečené cukroví je nutné vždy objednat. Součástí celoroční 
nabídky je u nás také medovník a jablečný závin, které spo-
lečně s horkou kávou nebo čokoládou tvoří dokonalou kom-
binaci pro sychravý podzim za okny.

Advent a  zimní období jsou časem, kdy se Šumava 
znovu plní větším počtem turistů a kdy je třeba znovu dbát na 
větší ohleduplnost mezi železnorudskými obyvateli a hosty, 
kteří přijíždějí za sněhovou nadílkou. V loňském roce byla 
zima zatížena lockdownem, takže zimní sezona u nás pro-
běhla prakticky bez lidí. Přesto se díky dobré vůli a zájmu 
místních obyvatel povedl o zařídit úpravu běžkařských stop ve 
špičkové kvalitě. Protože je to však velmi nákladná činnost, 
na provoz a údržbu lyžařských tratí byl městem zřízen trans-
parentní účet (297927260/0300), na který je možné zaslat 
libovolný příspěvek na následující sezonu.

Každý rok během adventu se Café Charlotte roz-
září vánoční atmosférou, která 
vybízí návštěvníky k  posezení ve 
vyzdobené, útulné a  vyhřáté cuk-
rárně s  třpytivými odlesky sněho-
vých vloček za oknem. Doufáme 
a  z  celého srdce si přejeme, aby-
chom se i tento rok potkávali u kávy, 
svařeného vína a cukroví a společně 
si užili tu nejkrásnější část roku 
a načerpali vánoční náladu. S nad-
cházejícím adventem přejeme všem 
čtenářům, aby zvolnili celoroční 
vysoké tempo a strávili čas se svými 
blízkými a  aby si užili vánoční 
svátky ve zdraví, klidu a pohodě.

Za celý tým Café Charlotte
Ing. Monika Nechvátalová  �

Černé jezero
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own deliveries of gases and complete technologies 

to the customers on the Czech market.

81
“Jak naš urožaj”

LADISLAV STEINHAUSER

Reportage on travelling to Tajikistan, 
something about its history, travelling, 

and interesting things from the area.

88
Interesting gastronomic market place 

Manifesto
Ing. IVAN JEMELKA

A praiseworthy cool and in start-up, Penta Investments 
and other heavyweights, the chain of „non-gastronomic“ 

company, gastronomy is a wonderful business, etc. 

91
Practice is sometimes more –

Čakovice knows about it
Mgr. VĚRA NOVÁKOVÁ,

Secondary Technical School and Secondary 

Vocational School in Prague 9 – Čakovice

What all the gastronomic school in Čakovice offers – 
a technical training of students, foreign cooperation, 

the fi eld “Breeder of exotic animals”, etc.

96
Dobruška is not only about F. L. Věk 

but about good beer as well 
JOSEF VACL

Due to Mr. Vedra, the brewery Dobruška 
strengthened its position again. About his life, 

study years, working experience, etc. 

105
Sweet winter in Šumava with Café Charlotte

Ing. MONIKA NECHVÁTALOVÁ,

Café Charlotte

The Confectionary and Café Charlotte 
with its original family atmosphere is located in the very 

heart of Šumava, in the border town Železná Ruda.
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