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Párky a klobásky
se sníženým obsahem soli
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— 30 % soli
vysoký obsah masa
nová technologie výroby
bez lepku
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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
vidět ten dnešní svět jen hledím
škarohlída je jen logickým odrazem skutečností, ve kterých nyní
žijeme. Sluníčko se zapomnělo
kdesi na dolním toku Nilu, v Athénách a Istanbulu odklízejí stavební buldozery hory sněhu a na
našich horách, nebýt toho technického sněhu, by se nesklouzl ani
Krakonoš. Rychlosti větru kolem
sta kilometrů za hodinu začínají
být běžným projevem našeho klimatu. A o slunečných dnech na horách se šmolkou nahoře,
a s metrem třpytivého prašanu, budeme muset vyprávět
našim vnukům a nebudou nám věřit. Svět se zbláznil. Moje
babička Ludmila, maminka mého otce a selka, které by už
bylo letos 126 let, přestože to byla nesmírně vlídná a přející
žena, by to hodnotila svou neochvějnou vírou v Boha – pánbíček nás trestá. „Za co?“ zní logická otázka. No pohleďme
do světa. NATO a Rusko už zase řinčí obludnou zabíjecí technikou. Krym je příliš cenný pro každého a Donbas taky. Nejen
tedy někdejší carovy paláce, ale i suroviny s uhlím a průmyslem. A proti tomu prestiž Ukrajiny, která už si nechce
vzpomenout, že k nádhernému poloostrovu v Černém moři
přišla rozmarem kulatého botoubijce a kukuřičného propagátora Chruščova jeho škrtem červené pastelky na mapě
Ruské federace. Fixky totiž v té době ještě nebyly. Poláci se
stávají mistry ve stavění stokilometrových plotů, naštěstí ne
na věznění lidí, ale k jejich odhánění. Kdo to zas jednou bude
rozebírat, tak ten si dá. Jestli to funguje, nikdo neví, jako my
tady za plotem v Evropě nevíme, jestli být humánní a pustit,
nebo ne. S ploty vůbec se tento náš svět posunul do absurdity.
Odstartovaly to důvody, které vedly ke zboření berlínské zdi
a k likvidaci drátů na „zem spadlých“ na hranicích s našimi
západními sousedy. My prostí občané nějaký ten plot pořád
potřebujeme. Takže na běloruské hranici nic nového, Mexiko
to má s USA, desetimetrové jsou na africké Ceutě proti Maročanům a další ploty a bariéry na odhánění lidí ve Středomoří.

V člověku se to hádá, když někomu někdo něco upírá a pak za
milosrdnost dostane ránu krumpáčem přímo do svého těla od
toho osvobozeného. Ale prioritou v rozhodování by měla být
vždy pomoc slabším a potřebným, a to v každé situaci. Bát se
nekřesťanských vlivů a tlaků na naši společnost ale musíme.
Určitě ale ne tím, že muslimy u nás nakrmíme, uplatíme a připustíme jejich výchovu do rolí vrahů našich dětí.
Spojení mezi počasím a světovou politikou je jenom
mystická nadsázka. Bohužel hodně trefná. A ono ani na
našem domácím kolbišti to není žádný sukces. Omikron si
dělá, co chce, a čísla výskytu ne a ne polevit. Naštěstí se nezdá
mutace tohoto prevíta tak nebezpečná. Národ je rozdělen na
očkované a NEO. A tak máme další, naštěstí nehmotný plot
často i doma v kuchyni. Vláda je sice vlídná a neagresivní, ale
jen aby to stačilo na všechny ty naše bolístky. Kdo má dodavatele plynu a elektřiny, vyhrál v loterii, i když si zaplatíme tolik,
že budeme při vyúčtování koukat jak kosice na vylíhlé kukaččí
vejce. Zdražování jde pomalu, ale jistě svým krizovým chodníčkem, takže úspory se ředí snižující se kupní silou, a kdo
je nemá, musí dostat víc od svého zaměstnavatele, anebo si
koupit místo buřta hořčici. A kde to má sebrat ten zaměstnavatel, když všechny vstupy jdou rapidně nahoru. A co víc,
řada materiálů a surovin na výrobu chybí úplně, čímž se ekonomiky podniků ještě zhoršují.
Optimismus se hledá těžko. Snažím se najít v mysli
nějakou vlaštovku naděje. Asi nezbyde než to počasí. Přece
nemůže pořád fučet uragán, být v zimě stále nad nulou a bez
sluníčka. Jaro. To je to světélko v tunelu. Stačí přežít pár
desítek dnů, a jak se kalendář přehoupne přes Josefa, bude
hej. A pak i vědomí, že dáme teplé bundy do skříně a jen tak
nalehko se projdeme po zelené louce, to umí dát sílu. A už
teď slibuji sám sobě, že ty hryzce ničící úchvatný pažit naší
zahrady přijmu s větší mírou shovívavosti. Krtiny o velkosti
třech lavorů sice naštvou, ale v porovnání s tím blázněním
světa je to prkotina.
Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel
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I tuto „náladovku“ jsme museli použít starou…
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prostřednictvím e-mailu. Současně jsme při osobní návštěvě
požádali o dodržování hygienických nařízení – používání
ochranných pomůcek a udržování bezpečné vzdálenosti. Vnímáme, že to našim klientům může ztěžovat kontakt s našimi
pracovníky, ale věříme, že to vzhledem k situaci chápou, a za
to jim děkujeme.

SZIF motivuje
výrobce
i spotřebitele
Ing. MARTIN ŠEBESTYÁN, MBA,
generální ředitel SZIF

řes zhoršující se pandemickou situaci v souvislosti
s COVID-19 pokračoval v roce 2021 Statní zemědělský
P
intervenční fond (SZIF, Fond) v podpoře farmářů a pro-
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Pandemická omezení
neohrozila administraci podpor

visející metodické pokyny. Plánujeme také redesign modulu
fLPIS, který administruje lesnická plošná opatření. Hlavním
komunikačním kanálem v průběhu administrace dotace bude
pro žadatele standardně Portál farmáře.

Rekordní zájem o Regionální potravinu /
Regionální potravina na vzestupu
I přes loňskou pokračující zhoršenou situaci způsobenou
pandemií se podařilo uskutečnit všech 13 krajských soutěží
Regionální potravina. O to větší mám radost, že loňský dvanáctý ročník byl s 1576 přihlášenými výrobky dokonce nejúspěšnější v historii soutěže. Během všech ročníků získalo toto
ocenění již 1243 výrobků, jen vloni to bylo 110 výrobků. Mezi

90 % respondentů je spokojeno s kvalitou českých
výrobků, což je mírný meziroční dvouprocentní nárůst.
Zdroj: Kvalita potravin: Jejich značení
a vnímání 2021, SZIF a STEM/MARK (4/2021)

Zájem spotřebitelů o české potraviny nás těší
V roce 2021 realizoval SZIF, spolu s agenturou STEM/
MARK, tematický průzkum v oblasti kvality potravin a její
vnímání u více než 1200 respondentů. Zaměřil se převážně
na stávající značky kvality, jejich známost a současně vazbu
k tuzemským potravinám. Ze získaných dat vyplynul vzrůstající trend zájmu o české potraviny v posledních třech letech.
Preferují je ti, které zajímá kvalita, dále ženy a vysokoškoláci.
Data ukázala, že jejich oblíbenost roste také s věkem. Důvěru
v tuzemské potraviny deklarovalo 86 % dotázaných. Ve prospěch jejich nákupu hraje také čerstvost (82 % dotázaných).
Pomyslný žebříček známosti jednotlivých značek kvality
obsadila u českých spotřebitelů Klasa se 49 % respondentů.
S 60 % následovaly Regionální potravina a Česká potravina.
Mezi témata, která spotřebitelé a respondenti průzkumu reflektují, a věnují jim zvýšenou pozornost, patří
již zmíněná otázka přepravy potravin do místa jejich prodeje. Souvisí s jejich čerstvostí a udržitelným chováním.
V nákupním chování spotřebitelů se stále více odráží také
soběstačnost a důvěra v domácí produkci a navazující ochota
podpořit místní producenty a jejich zaměstnance. Právě na
tato témata se chce Fond v marketingové podpoře regionální
produkce více zaměřit. Důvodem je i to, že např. ocenění
výrobci značky Regionální potravina uvádí výrobky na trh
nejčastěji skrze podnikové prodejny a farmářské trhy. Pouze
přes 12 % respondentů své výrobky dodává do supermarketů. SZIF však spolupracuje i s řetězci, kde podpora prodeje kvalitních potravin probíhá formou cenovek, woblerů
a podlahových samolepek, nechybí každoroční spotřebitelská
soutěž. Producenti oceňují prostor, který věnujeme představování vítězných výrobků v prostředí internetu a sociálních
sítí (přes 93 %), prezentaci a ochutnávkám na farmářských
trzích (přes 90 %) a v televizních pořadech (přes 82 %). Právě
taková marketingová podpora výrobků je hlavním důvodem
pro přihlášení do soutěže o značku Regionální potravina pro
téměř 45 % výrobců. Přes 38 % z nich pak uvádí jako hlavní
důvod přihlášení odlišení se od konkurence.

Podporujeme lepší stravování
nejmladší populace
Prostřednictvím projektu Ovoce, zelenina a mléko do
škol se SZIF dlouhodobě zaměřuje na žáky základního vzdělávání. Podpora spotřeby mléka u žáků základních škol, která
probíhá již od roku 1999, chce přispět k zajištění dostatečného množství vápníku a dalších prospěšných látek. Současně chce program Mléko do škol vylepšit stravovací návyky
dětí a motivovat je k pití mléka i v dalším životě. Spektrum
nabízených a dotovaných výrobků sleduje doporučení ministerstva zdravotnictví o konzumaci dvou až tří porcí mléka
nebo výrobků z něj právě u dětí školního věku.
Každá zapojená škola uzavírá smlouvu s jedním z dodavatelů schválených SZIF. Ten pak v průběhu školního roku
dodává odsouhlasené výrobky, minimálně v počtu dvou
dávek měsíčně. Produkty musí být v souladu s vyhláškou
o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama
a lze je nabízet ve školách. Žáci mají zdarma výrobky neochucené, ty ochucené lze nabízet jako součást ochutnávek při
doprovodných vzdělávacích akcích.
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V roce 2021 ovlivnila celou společnost a také činnost
SZIF pokračující pandemie, která se vracela ve vlnách, na něž
bylo nutné reagovat. Současně jsme se však již mohli opřít
o zkušenosti z opatření, která jsme, v koordinaci s Ministerstvem zemědělství, byli nuceni zavést z počátku pandemie
předloni.
Přesto jsme během listopadu, vzhledem k opětovnému vyhlášení nouzového stavu, sáhli k omezení úředních
hodin a požádali žadatele o osobní návštěvy našich regionálních pracovišť pouze v případě neodkladných záležitostí po
telefonické domluvě. Upřednostnili jsme také komunikaci

SZIF je akreditovaná platební agentura spadající pod
působnost Ministerstva zemědělství, která administruje finanční podporu z Evropské unie a národních
zdrojů.

Ke konci roku 2021 získalo značku Klasa 976 výrobků od
267 producentů. Držiteli značky Regionální potravina je
aktuálně 323 producentů se 421 výrobky.
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Portál farmáře představuje hlavní komunikační
kanál a moderní způsob podání žádosti o všechny
typy dotací.

Každodenní praxe v zemědělství a jeho budoucnost
směřuje k využívání moderních přístupů v hospodaření
s půdou, a to v rostlinné i živočišné výrobě. Pro tyto snahy
reflektující přirozenou variabilitu prostředí a reakce na ně se
dlouhodobě užívá pojem precizní zemědělství. Jde v prvé řadě
o provedení pěstebních zásahů na správném místě v pravý
čas a s nezbytnou intenzitou. To je možné aplikovat díky
individuální znalosti obhospodařovaného místa. To umožní
nejen snížit množství vstupů, ale také povede ke snížení
nákladů. Současně takový postup představuje šetrnější přístup z pohledu ekologie.
Větší rozšíření precizního zemědělství je také cílem nové
Společné zemědělské politiky (SZP). Nové přístupy se však
neobejdou bez využití moderních technických prostředků
– robotizace a digitalizace. Od roku 2023 bude pro členské
státy EU platit povinnost realizovat monitoring využívání
zemědělské půdy (area monitoring system) pomocí družic
Sentinel. V rámci České republiky je tímto projektem pověřen
SZIF a jeho odbor LPIS a GIS. Systém MACH (Monitoring Approach) umožní ověřit informace, které žadatel
uvede v jednotné žádosti o dotace. Systém totiž bude průběžně monitorovat probíhající aktivity na daném pozemku.
Nebude však provádět přeměřování pozemků, tyto informace převezme standardně ze samotných žádostí a z LPIS.
MACH zároveň umožní provádět efektivnější systém kontrol. Ty budou probíhat pouze v případě, kdy se nebudou
shodovat data z monitoringu prostřednictvím družice a data,
která uvede žadatel. V letošním roce bude probíhat nastavení systému ze strany Fondu. Praktická aplikace a využití systému MACH pro žadatele bude tak aktivní až v roce
následujícím.
Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství chceme,
v rámci agendy našeho odboru LPIS a GIS, dokončit definice
krajinných prvků pro potřeby nové SZP a aktualizovat sou-

regiony s nejvyšším počtem přihlášených produktů jsme evidovali kraje Ústecký, Královéhradecký a Zlínský. Srovnáme-li tyto regiony podle největšího počtu přihlášených výrobců,
je pak pořadí následující: největší zájem ze strany výrobců je
v Ústeckém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Značka Regionální potravina je udělována
celkem v devíti kategoriích. V počtu přihlášených v rámci kategorií převládají Alkoholické a nealkoholické nápoje s 275 přihlášenými výrobky. Další v pořadí byly kategorie Masné
výrobky tepelně opracované s 204 přihlášenými výrobky.
Následující místo patří kategorii Pekařina se 198 výrobky.
Připomínám, že Regionální potravina je značka, kterou
vítězným výrobkům krajských soutěží uděluje Ministerstvo zemědělství na základě dvou kritérií: výrobky musí být
vyrobeny z místních surovin a současně musí mít vazbu na
kraj jejich původu, například tradičním způsobem výroby
nebo zcela originální regionální recepturou. O jejím udělení
a právu čtyřletého užívání rozhodují krajské hodnotitelské
komise složené z odborníků. O značku se mohou ucházet
a do soutěže se přihlásit pouze podniky do 250 zaměstnanců. Z ohlasů samotných producentů i zákazníků vidíme,
že značka Regionální potravina pomáhá právě lokálním producentům k tomu, aby své výrobky dostali do povědomí spotřebitelů. Současně podporuje zkrácení distribučních cest
od výrobce k zákazníkovi, což má pozitivní vliv na čerstvost
výrobků. Nesmíme opomenout ani přínos pro zaměstnanost
v daných regionech.
Na základě zpětné vazby z našich regionálních pracovišť
víme, že si jednotliví výrobci tohoto ocenění sami velmi považují. Podmínky pro jeho získání jsou podle nich přísné, přesto
oceňují propracovanost programu – myšlenku, komunikaci
i navazující marketingové aktivity, které jim pomáhají s uvedením výrobků také mimo samotný region původu. Současně
výrobci oceňují synergie, které jim získání značky kvality
mohou pomoci v získání některých dalších dotačních titulů,
kde jako držitelé značky získají vyšší bodové skóre. Stále roste
známost značky Regionální potravina mezi zákazníky menších obchodů. Novým pomocníkem při rozšiřování o produktech s označením Regionální potravina je pojízdná prodejna
s místními produkty, která projíždí česká a moravská města.
Iniciativa navázala na pilotní koncept z roku 2020, kdy jsme
hledali způsob, jak v době pandemie nahradit výpadek regionálních akcí a přiblížit produkty veřejnosti. V průběhu několika týdnů pojízdná prodejna doslova přivezla výrobky do
50 míst ve Středočeském kraji a na Vysočině. V loňském roce
jsme náš zájem zaměřili také na farmářské trhy, food festivalové akce, jarmarky a dožínky. Pro ty, kdo pojízdnou prodejnu navštívili, byly připravené ochutnávky a také praktické
tematické dárky, které získali k nákupu. Přes polovinu zakoupených výrobků představovaly produkty z masa, druhou největší skupinu tvořily mléčné výrobky.
Jiná je situace ve velkoobchodních sítích, které se většinově zaměřují na vyšší objem dodaného zboží a udržení
určité cenové hladiny. Avšak i zde mohou spotřebitelé nalézt
kvalitní potraviny. V letošním roce budeme slavit 20. výročí
národní značky kvality s názvem Klasa. Na jedné straně
posiluje důvěryhodnost zákazníků k českým produktům, na
straně druhé je zárukou konkurenceschopnosti českých produktů mezi bohatou nabídkou potravinářských produktů.
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ducentů potravin. Uplynulé období zhodnotil generální
ředitel SZIF Martin Šebestyán. Současně nastínil některé
nové plány Fondu a očekávané události, které ovlivní administraci dotací i podporu kvalitních potravin.

Pro zodpovědné zemědělství
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do škol, podalo pro školní rok plán doprovodných vzdělávacích aktivit devět žadatelů. Ochutnávky jich plánuje osm,
exkurze dva a jeden žadatel připraví tištěný vzdělávací materiál většího rozsahu. Tři žadatelé počítají s podporou školních
pozemků. V rámci programu Mléko do škol podalo pro školní
rok 2021/2022 plán sedm žadatelů, jeden plánuje exkurzi
a sedm připraví ochutnávky.
V současné době si stále zájemci o podporu z řad
výrobců a dodavatelů produktů mohou podat žádost, a to až
do konce března.

R E V U E

Doprovodné aktivity
I v loňském roce jsme realizovali jako součást školních programů doprovodné vzdělávací aktivity. Jejich cílem
je standardně podpořit zdravé stravovací návyky a rozšířit
povědomí o pěstování, výrobě a zpracování ovoce, zeleniny
a mléka.
Aktivity se skládají z ochutnávky produktů ve školách,
případně je součástí i exkurze do zemědělských a zahradnických podniků. Další možnost představuje zapojení školy prostřednictvím tematických soutěží nebo využití podpory na
vybavení školních pozemků, například nářadím nebo sazenicemi.
Doprovodná vzdělávací opatření byla v loňském roce
podpořena ze strany SZIF částkou přesahující 35 milionů
korun. Ve školním roce 2021/2022 se celkem zapojí do těchto
aktivit 16 dodavatelů produktů. Ve školním roce 2020/2021
se v rámci doprovodných vzdělávacích aktivit programu
Ovoce a zelenina do škol zapojilo přes čtyři tisíce škol
s 841 tisíci žáky. Objem vyplacených finančních prostředků
přesáhl 35,4 milionu korun (např. 32,4 mil. za ochutnávky,
0,35 mil. školní soutěže, 2,7 mil. vybavení školních pozemků).
V rámci programu Mléko do škol dosáhl počet zapojených
škol téměř 3500 s více než 697 tisíci žáky. Objem vyplacených
prostředků ve výši přesahující 29,6 milionu korun zahrnuje
např. organizaci ochutnávek (29,2 mil.) nebo školní soutěže
(0,5 mil.)
Dodavatelé se zapojují i ve školním roce 2021/2022.
Z celkového počtu 16 žadatelů programu Ovoce a zelenina

Klíčové přístupy ČR k nové SZP
– udržitelná budoucnost zemědělství
– podpora menším zemědělským producentům
– plné respektování místních podmínek
– konkurenceschopnost
– zdravé moderní potraviny
Pro novou podobu SZP v období 2023–2027 má být
vyčleněno 343 miliard eur (přibližně 8,7 bilionu korun).
V rámci pravidel také zůstane v pravomoci členských států
rozhodnutí, zda zastropují dotace podle velikosti příjemců
– zemědělských podniků. To je stále předmětem široké diskuze mezi odborníky, profesními asociacemi a reprezentanty
Ministerstva zemědělství. Současně se pozornost všech upírá
k životnímu prostředí, neboť nejméně čtvrtina přímých plateb
administrovaných SZIF bude vyhrazena ekologickým zemědělským postupům, například na zvyšování kvality půdy,
zadržování vody v krajině či podporu druhové rozmanitosti.
Nejméně deset procent prostředků bude určeno pro malé
a střední podniky a tři procenta mladým zemědělcům. Nová
pravidla zahrnují rovněž sociální rozměr s cílem zajistit přiměřené pracovní podmínky lidem pracujícím v zemědělství.
Pro případ nestability na trzích se počítá se zřízením stálé krizové rezervy. Pro Českou republiku je ve společném rozpočtu
vyčleněno 5,5 miliardy eur (přibližně 140 miliard korun).
Na přímých platbách 4,2 miliardy eur, zbylé prostředky pak
v rámci investic z fondu pro rozvoj venkova.

Předsednictví v Radě EU
Od 1. července se Česko ujme na dobu šesti měsíců
v řadě druhého předsednictví, které bude vykonávat na
základě principu rovnosti a rotace. Předsednická země určuje
agendu a priority Rady EU, prosazuje zájmy členských států,
vede zasedání Rady EU, zastupuje ji na jednáních s Evropským parlamentem, Evropskou komisí, vnějšími partnery
i v rámci mezinárodních organizací a stává se centrem rozhodování o unijní politice.
Na území daného členského státu jsou pořádány akce,
mezi které patří summit – neformální setkání hlav států
a vlád, a také neformální jednání Rady EU a další akce.
SZIF je v rámci předsednictví odpovědný za organizaci
52. konference ředitelů platebních agentur, která se bude
konat v Praze ve dnech 5. až 7. října 2022. Akce se pravidelně
účastní členské státy, kandidátské země, nejvyšší zástupci
Evropské komise a Evropského účetního dvora. Mezi klíčová
témata konference ředitelů bude patřit například propagace
zemědělských produktů s důrazem na hledání vyváženého
vztahu mezi tradičními zemědělskými produkty a aktuálními přístupy ke zdravé výživě a moderním způsobům
stravování. Další klíčové téma budou určitě představovat
i formy efektivní komunikace platebních agentur se žadateli. Významným pohledem bude právě příprava na zahájení
monitoringu zemědělských ploch systémem MACH. Stále je
také předmětem diskuze forma setkání ředitelů platebních
agentur, která bude aktuálně přizpůsobená konkrétní epidemické situaci s ohledem na ochranu zdraví všech účastníků
odborného setkání. 
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zjistil Státní zdravotní ústav, že 80 % dětí zná tento školní projekt. Zhruba polovina dětí pozitivně hodnotila samotné produkty. S kvalitou těch mléčných bylo spokojeno i přes 77 %
rodičů, u ovoce a zeleniny to bylo 70 procent. Asi 80 %
škol považovalo spolupráci s dodavatelem produktů jako
bezproblémovou. Další dotazníkové šetření ve spolupráci se
Státním zdravotním ústavem bude probíhat v roce 2022.

poptávku spotřebitelů včetně poptávky po bezpečných,
výživných a udržitelných výrobcích, požadavků na snížení potravinového odpadu a dobré životní podmínky
zvířat.

R E V U E

Program pomáhá prvovýrobcům dostat jejich produkty
tam, kde to dává smysl. Potvrzuje to i průzkum, v němž program oceňuje většina rodičů a také zapojené školy. Ve školním
roce 2020/2021 se do programu Mléko do škol zapojilo
13 dodavatelů – výrobců a distributorů. Své výrobky poskytli
3664 základním školám z celkového počtu 4192. Nabídku
93 položek (mléko a zakysané mléko, sýry a jogurty) podle
statistik SZIF využilo kolem 845 tisíc žáků. Podporovány
jsou rovněž dodávky mléka se sníženým obsahem laktózy
a mléčných výrobků v biokvalitě.
Původní program Podpora spotřeby školního mléka
se přizpůsobil předpisům Evropské unie. Od roku 2017 je
realizován pod názvem Mléko do škol a jeho financování
zajišťují ze 2/3 národní zdroje, z 1/3 evropské prostředky.
Na školní rok 2021/2022 byla vyčleněná částka přesahující
312 milionů korun.
Součástí programu je také původní projekt Ovoce
a zelenina do škol, realizovaný v Česku od roku 2009, od roku
2017 sloučený s projektem Mléko do škol pod patronátem
Evropské komise. Zaměřuje se na boj proti dětské obezitě,
výchovu k zodpovědnému stravování a na celkovou podporu spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny. Ta, podle sdělení
Evropské komise k českému projektu, neodpovídá mezinárodním ani vnitrostátním výživovým doporučením. Současně
dochází ke zvýšení spotřeby potravin zpracovaných, které
často obsahují vysoký podíl přidaného cukru, soli, tuku nebo
přídatných látek. Tyto nezdravé stravovací návyky spolu
s nízkou fyzickou aktivitou vedou k obezitě.
Ve školním roce 2020/2021 se zapojilo 17 schválených
dodavatelů (žadatelů). Na 148 žádostí o podporu na produkty SZIF vyplatil 272,5 milionu korun. Roční limit na produkty na žáka byl stanoven na 311 korun. Ve školním roce
2021/2022 se do projektu přihlásilo 3991 základních škol
s 930 tisíci žáky. Pro školní rok 2021/2022 byla vyčleněná
celková částka přes 304 milionů korun.
Formou opakovaných dotazníkových šetření v letech
2020–2021 na reprezentativním vzorku dětí z prvního i druhého stupně nyní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol

Největší výzvu pro následující období 2023–2027 pro
nás jednoznačně představuje realizace nových pravidel pro
SZP, která vloni počátkem listopadu přijala Rada Evropské
unie. Sekundární legislativa k Společné organizaci trhu by
měla být předložena na počátku tohoto roku. SZP se zhruba
třetinou rozpočtu je nejvýznamnější politikou EU. Dlouhodobě se zaměřuje na podporu evropských zemědělců a zajišťování potravinové bezpečnosti, a to současně při realizaci
odolného, udržitelného a konkurenceschopného zemědělství. To bude platit i pro nadcházející dotační programové
období. Avšak nová SZP si klade za cíl být spravedlivější, ekologičtější a zaměřená více na výkonnost. Cílem je zajištění
udržitelné budoucnosti pro evropské zemědělce, výraznější
podpora menším zemědělským producentům a vytvoření
prostoru pro větší flexibilitu jednotlivým členským státům
tak, aby bylo možné plně respektovat místní podmínky. Právě
možnost vyhovět potřebám místních zemědělských komunit
má na úrovni států zajistit vytvoření strategických plánů SZP.
V Česku tento dokument připravilo Ministerstvo zemědělství
ve spolupráci se SZIF. Strategický plán Společné zemědělské
politiky na období 2023–2027 pro Českou republiku reaguje
na předpokládané změny klimatu a zabývá se například zadržováním vody v krajině, snížením používání prostředků na
ochranu rostlin i umělých hnojiv, ekologickým zemědělstvím
a podporou biodiverzity.
Základem plánu jsou tedy následující sociální, environmentální a hospodářské cíle:
● 	zajištění ekonomicky udržitelného příjmu zemědělců,
odolnosti zemědělských producentů a tím zabezpečení
dodávek potravin,
● 	zvýšení konkurenceschopnosti a produktivity zemědělství udržitelným způsobem tak, abychom se vypořádali
s vyšší poptávkou ve světě, s omezenými zdroji a změnami klimatu,
● 	obnovení rovnováhy sil v potravinovém řetězci, např.
intenzivnější spoluprací mezi zemědělci, zvýšením
transparentnosti trhu a zajištěním mechanismů proti
nekalým obchodním praktikám,
● 	oblast změny klimatu, kde je cílem adaptace na tuto
změnu a udržitelné odvětví energetiky. Nové techniky
v zemědělství a v hospodaření s půdou mohou hrát
úlohu při snižování emisí skleníkových plynů,
● 	udržitelný rozvoj a efektivní hospodaření s přírodními
zdroji a zejména s půdou jako zásobárnou živin, vody
a kyslíku pro rostliny,
● 	ochrana hospodářské krajiny, biologické rozmanitosti
a jejich propojení při zachování přírodních stanovišť,
● 	změna struktury, generační obměna a nabídka možností
a úspěchu mladých zemědělců,
● 	rozvoj venkovských oblastí, jejich růst, zaměstnanost
a sociální začleňování při udržitelném lesním hospodářství a biohospodářství,

● 	kvalitní potraviny a ochrana zdraví jako reakce na
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Ceny vítězům soutěže řeznicko-uzenářská prodejna
roku 2021 byly předány v rámci Meatingu v Brně. Hodnocení
prodejen bylo svěřeno nezávislé agentuře Hello Innovation,
s. r. o., která posuzovala prodejny podle kritérií dohodnutých
s pořadateli soutěže.

V loňském roce se stali vítězi
následující společnosti:
KRAJŠTÍ VÍTĚZOVÉ – 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, Solnická 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, Prostějov
● 	Pardubický kraj – Makovec, Brněnská 818, Jevíčko
● 	Plzeňský kraj – Zeman maso – uzeniny, Domažlická
870, Klatovy
● 	Praha kraj – Řeznictví MÚÚÚ, Moskevská 495/48,
Praha
● 	Středočeský kraj – Zeman maso – uzeniny, Západní,
Ovčáry
● 	Ústecký kraj – Kaufland ČR v. o. s., Okružní 3368/7,
Ústí n. Labem-Klíše
● 	Kraj Vysočina – Zeman maso – uzeniny, Palackého
1427/2a, Třešť
● 	Zlínský kraj – Slezské uzeniny, Okružní 4701, Zlín
KRAJŠTÍ VÍTĚZOVÉ – NEZÁVISLÝ TRH
● 	Jihočeský kraj – Masna Planá nad Lužnicí, Průmyslová
499
● 	Olomoucký kraj – Váhalovy uzeniny, Pod Humny 308,
Hustopeče n. Bečvou.
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1. Český svaz zpracovatelů masa oslavil v loňském roce 30 let
svojí činnosti. Vy pracujete v pozici ředitele již druhým rokem,
takže už můžete hodnotit. Jak se vypořádal ČSZM se svými
úkoly v roce 2021? A co se povedlo, a co si myslíte, že mohlo
dopadnout lépe?
Máte pravdu, v ČSZM jsem prožil druhý rok. Byl
to rok velmi dynamický a plný výzev. Nejprve chci poděkovat za velmi dobrou spolupráci a profesionální přístup
paní Ing. Jitce Vostatkové, panu předsedovi představenstva Svazu Karlu Pilčíkovi, členům představenstva a všem,
co nám pomáhali v naší rozmanité práci. Rok 2021 byl pro
Svaz rokem slavnostním, protože měl výročí 30 let od svého
založení. Naší snahou bylo naplánovat a připravit důstojné
oslavy, které měly proběhnout začátkem června 2021 ve Strahovském klášteře. Plány jsou jedna věc, ale realita může být

2. Již tradiční odborná konference Meating, konaná vždy na
podzim v Brně, je skvělou ukázkou toho, jak by měla osvětová
práce Svazu pro své členy vypadat. Jaké hlavní trendy bylo
možné pozorovat při loňském Meatingu, tedy ročníku 2021,
které ovlivní obor zpracování masa v budoucím období?
A uvedl byste ty trendy, které vás zaujaly?
Dovolím si upřesnit, že se v loňském roce konference
Meating konala po roční přestávce. Bylo to 11. setkání masného průmyslu, které probíhalo 5. října 2021 v OREA Congress Hotelu Brno (v bývalém Hotelu Voroněž).
Velice nás potěšil velký zájem účastníků i partnerů
o konferenci Meating 2021. Více než 460 účastníků mělo
zájem získat nejnovější informace z našeho oboru. Naším
titulárním partnerem byla společnost PRIA, dále bylo
40 zlatých partnerů, 12 stříbrných partnerů a 3 partneři.
Mediálními partnery byly 2 společnosti. Ještě jednou
bych rád jménem Svazu všem velmi poděkoval za podporu této akce a vytvoření příjemného prostředí v předsálí
i v přednáškových halách. Většina z nich měla možnost
účastníkům konference předvést své nejnovější výrobky

3. ČSZM pořádá každým rokem soutěž Řeznicko-uzenářská
prodejna roku. Můžete vyhodnotit průběh této soutěže v roce
2021 a pak hlavně výsledný efekt? Ale i vyzdvihnout nejúspěšnější provozovatele prodejen masa a výrobků masa
v ČR?
Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) v roce 2021
organizoval již 14. ročník celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku. Partnerem byla společnost
MARANKO design s. r. o.
Soutěž se konala od 21. června do 3. září 2021 a byla
určena všem podnikatelům zabývajícím se prodejem masa
a masných výrobků konečnému spotřebiteli na území České
republiky. Soutěžilo se ve dvou samostatných kategoriích.
První kategorie „Nezávislý trh“ byla určena pro provozovatele
s maximálním počtem pěti prodejen. Tyto prodejny musely
mít vlastní samostatný vchod pro zákazníky z veřejného prostranství a nesměly být umístěny v obchodním centru ani
v rámci jiné prodejny. Kategorie „Prodejní sítě“ byla určena
pro provozovatele s více než pěti prodejnami na území ČR.
Tyto prodejny naopak mohly být umístěny v obchodních
centrech. Poplatek za účast v soutěži byl stanoven ve výši
1000 Kč za každou přihlášenou prodejnu v obou kategoriích.

R E V U E
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MVDr. RADEK SLANEC,
ředitel Českého svazu zpracovatelů masa

využitelné v masném průmyslu včetně jejich odborné konzultace.
Velkému zájmu se těšila soutěž o nejlepší šunku nejvyšší kvality. Celkem se jí účastnilo 21 výrobců. O výherci
rozhodovali účastníci Meatingu 2021 v anonymním hodnocení. Šunka s nejvyšším počtem hlasů získala ocenění „Nejlepší šunka nejvyšší kvality Meatingu 2021“. Vítězem se stala
šunka od společnosti Řeznictví H+H. Do hodnocení se zapojilo přes 100 účastníků.
Hlavní náplní jedenáctého Meatingu byla odborná
konference. Dvacet zajímavých přednášek se neslo v duchu
úvodního vystoupení paní Adély Paďourkové, zástupce AK
ČR u EU, které bylo zaměřené na „Cíle Evropské zelené
dohody“, jejíž hlavní cíl je dosažení klimatické neutrality do
roku 2050. Jenom pro zemědělství a potravinářství bylo předloženo k projednání více než 15 strategií s mnoha cíli. Například v sektoru živočišné výroby se budou nová opatření týkat
snížení emisí metanu a čpavku a používání antibiotik o 50 %.
U potravin je snaha zavést nové označování o welfare, Eko-score, Nutri-score atd. Welfare se zaměřuje na zrušení klecových chovů zvířat, omezení přepravy zvířat včetně dopravy
na porážky na delší vzdálenosti. Nové trendy lze pozorovat
hlavně u alternativních potravin. Snahou je zavedení výroby
alternativního masa, rostlinných alternativ (náhražky masa
a mléka), potravin z hmyzu, použití mořských řas a 3D tisku.
Dalším cílem je rozšířit ekologické zemědělství na 25 % orné
půdy. Do roku 2030 se mají snížit pesticidy o 50 %, hnojiva
o 20 % a vyloučit 10 % orné půdy z produkce. Počítá se se
snížením odpadů a ztrát potravin o 50 %. Podle německé
studie by v případě zavedení těchto opatření došlo k propadu
produkce u hovězího masa (–20 %), mléka (–6,3 %), obilovin
(–21,4 %) i olejnin (–20 %). Ceny ovoce a zeleniny by pak
měly vzrůst o 15 %, u olejnin o 18 % a u obilovin o 12,5 %.
Osobně mě velmi překvapilo, že v průběhu přednášek
nezazněla žádná diskuze k etickým otázkám u výroby některých alternativních potravin. Klasickým příkladem je výroba
umělého masa. Vyhodnocování umělého masa je zaměřeno
pouze na jeho klady (ochrana klimatu, přesné složení masa,
snížení utrpení zvířat, snížení odpadů) a jediným negativem
je vysoká výrobní cena. Ovšem takto prezentovaná hodnocení nejsou v žádném případě objektivní. Neberou v úvahu
získání bílkovin pro růst umělého masa ani risk používání
růstového hormonu a antibiotik. Umíte si představit, že by se
bez kontroly používala antibiotika a růstové hormony u hospodářských zvířat? Já tedy určitě ne!
Před ČSZM stojí pro nadcházející období řada úkolů
v zajištění bezproblémového chodu firem zpracovatelů masa.
Zejména zajištění včasné informovanosti o různých změnách, aby společnosti získaly dostatek času se na tyto změny
připravit a případně reagovat.
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Náš rozhovor
– na 10 otázek
odpovídá:

naprosto odlišná. Loňský rok byl nepříznivě ovlivněn koronavirovou pandemií, která naše plány zcela změnila. Oslava
výročí se nakonec stala součástí konference Meating 2021
v Brně.
V roce 2021 začaly platit nové cechovní normy pro
maso a masné výrobky vypracované výrobní sekcí ČSZM za
spolupráce Potravinářské komory ČR, Ministerstva zemědělství ČR a dozorových orgánů České republiky. Nemalé
úsilí jsme věnovali organizaci soutěže Řeznicko-uzenářská
prodejna roku 2021 určené pro nejlepší prodejny masa
a masných výrobků. Na objektivním vyhodnocení soutěžících subjektů jsme spolupracovali s nezávislou agenturou.
Jeden z nejnáročnějších úkolů byla organizace celorepublikového Meatingu 2021 v Brně, kde jsme se sešli po roční
pauze.
Po celý loňský rok jsme se intenzivně věnovali kompletní úpravě webových stránek Svazu. Stránky vznikaly na
základě připomínek členské základny tak, aby byly srozumitelné a přinášely členům potřebné a užitečné informace.
Pro naše členské subjekty jsme průběžně zajišťovali školení
pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením
zvířat na jatkách a mnohá další odborná vzdělávací školení.
Velmi mě těší, že pro naše členy jsou tato školení zdarma.
V průběhu roku jsme zajistili organizaci 10 zasedání představenstva a zúčastňovali se odborných jednání s celou řadou
institucí (PK ČR, MZe ČR, SVS, výzkumnými ústavy), které
přímo souvisely s činností našich členů. ČSZM zpracovával odborná stanoviska k různým návrhům souvisejícím
s novými předpisy. Jako velmi důležité považuji navázání
spolupráce s ostatními svazy a subjekty, které mají s naším
oborem hodně společného, bez vzájemného propojení
a spolupráce můžeme jen těžko prosazovat často společné
zájmy. Například jednání s Českým svazem chovatelů
masného skotu a Českomoravskou společností chovatelů,
a. s., pro nás bylo velkým přínosem.
Snažili jsme se po celý rok pracovat tak, abychom mohli
rok 2021 považovat za úspěšný, snad bude takto vnímán
i v očích ostatních. Jako neúspěch rozhodně považuji skutečnost, že maso a masné výrobky nemají na území České republiky zajištěnou ochranu svého názvu před jejich imitacemi
a různými rostlinnými náhražkami. Naše iniciativy zatím
nebyly v tomto směru vyslyšeny, a proto se musíme nadále
snažit zajistit ochranu názvů masa a masných výrobků pro
ČR.

r o z h o v o r
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● 	Pardubický kraj – Řeznictví a uzenářství Morávek,

Svaz oslovil všechny členy a nabídl jim možnost podílet se na
tvorbě těchto nových stránek. Jsem rád, že se nové webovky
spustily 15. listopadu 2021. Ohlas je od členské základny
a ostatních uživatelů pozitivní a to mě velmi těší. Jejich přínosem je snadnější a hlavně účinnější zajišťování publikační
a propagační činnosti, zejména ve prospěch českého masozpracujícího průmyslu. Rovněž přispívají k snadnějšímu
zajišťování informačního systému v oblasti organizace,
platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro
oblast zpracování masa. Budeme se snažit, aby naši členové
i široká veřejnost z našich stránek získávali relevantní a zajímavé informace a stránky pro ně byly užitečné.

Smetanovo nám. 13, Litomyšl
● 	Středočeský kraj – BAXANT ŘEZNICTVÍ, Pražská
614, Benátky nad Jizerou
● 	Kraj Vysočina – Masna Pelhřimov, Nádražní 2442
● 	Zlínský kraj – VOMA, Obchodní 1507, Uherské Hradiště
CELOSTÁTNÍ VÍTĚZ – PRODEJNÍ SÍTĚ
● 	Zlínský kraj – Slezské uzeniny, Okružní 4701, Zlín
CELOSTÁTNÍ VÍTĚZ – 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 –
Dan Fojtík
● 	Nejlepší student oboru zpracování masa pro rok 2021 –
Vojtěch Branštýl
● 	Nejlepší diplomová práce v oboru zpracování masa pro
rok 2021 – Bc. Anna Valterová

R E V U E
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Rok
1990
2020
Rok
1990
2020

Stavy prasat a vepřové maso
Počet prasat
Počet prasnic
celkem v ks
v ks
4 790 000
311 000
1 404 000
87 000
Vepřové maso v tunách
živé hmotnosti
763 000
294 000

Zde jasně vidíme, že jde o dlouhodobý pokles produkce
vepřového masa v ČR. Jde o řadu faktorů, které tomu přispívají a v současné době především energetická krize a záměry
zelené politiky. Bohužel my Češi jsme zase příliš horliví oproti
našim sousedům. Když vezmeme záměry EU do roku 2030
snížit stavy hospodářských zvířat stejně ve všech členských
zemích, pak by v ČR pokleslo zatížení na 1 ha zemědělské
půdy ze současných 0,38 VDJ na 0,2 VDJ. Při současném
počtu 1,4 VDJ na ha zemědělské půdy v Německu a na
3 VDJ v Holandsku. Zde je vidět absurdita této politiky, která
výrazně poškodí a znevýhodní české chovatele.
Jak na to reagují ceny masa a jaký je výhled na příští
rok? Pokusím se popsat několik trendů s výrazným vlivem na
maso a masné výrobky.
Ještě v roce 2019 se ceny vepřového masa šplhaly do historických výšin, kdy se projevila obrovská poptávka z Čínské
lidové republiky, která řešila vlastní výpadek vepřového
masa z důvodu rozšíření Afrického moru prasat s důsledkem
masivní likvidace jejich vlastních chovů. Situace se radikálně změnila na počátku roku 2020 při propuknutí covidové pandemie. Vepřové půlky v úpravě JUT a kvality 57 % se
v Německu na konci února 2020 prodávaly za cenu 2,03 €/kg.
Během celého roku cena klesala, až narazila koncem listopadu na své dno, a to v hodnotě 1,19 €/kg. Celý vývoj byl
rovněž urychlen výskytem prvních případů Afrického moru
prasat v Německu, který měl neblahý vliv na ceny vepřového
masa ve střední Evropě. Spolková republika Německo byla
do té doby významným exportérem vepřového masa do Číny,
ale po zjištění prvního případu byly všechny vývozy zastaveny. V tomto okamžiku došlo k výraznému přetlaku vepřového masa, který setrvává doposud, a následně ceny klesly na
skoro původní nízkou hodnotu 1,20 €/kg. Jaký to bude mít
dopad na chovatele prasat v České republice a v Německu?
Dovolím si vybrat několik krátkých citací z průzkumu,
které provedlo během léta 2021 Zájmové sdružení chovatelů prasat v Německu. Výsledky průzkumu ukazují, že více
než polovina chovatelů prasnic chce v příštích deseti letech
ukončit svoji činnost. Chov prasat v Německu je ve vážné
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5. Na marketingu je nutné stále pracovat. To platí i o vašem
Svazu. Zaznamenal jsem zcela nové webové stránky. Co vás
vedlo k tvorbě stránek nových a jaký mají přínos pro vás, ale
zejména pro vaše členy?
Zhotovení nových webových stránek ČSZM bylo naším
prvořadým úkolem roku 2021. Původní webové stránky
dlouhodobě nevyhovovaly standardům současné doby jak po
vizuální, tak bohužel také po obsahové stránce. Nesplňovaly
svou úlohu po stránce technické, svým uspořádáním, náplní,
přehledností a designem. S vývojem nových informačních
technologií se měnily potřeby společností v našem oboru.
Proto bylo nutné tyto webové stránky modernizovat tak, aby
plně zajišťovaly servis pro naše členy. Naší snahou při tvorbě
nových stránek bylo upoutat větší pozornost našich členů
a široké veřejnosti o náš obor. Zároveň byl kladen důraz na
jejich přehledné informování a vzdělávání široké i odborné
veřejnosti v oblasti bezpečnosti a kvality potravin. Vlastní příprava na tvorbu nových svazových stránek trvala jeden rok.

7. Více než polovinu vepřového masa k nám dovážíme už řadu
let. Důvodů je mnoho, ale dle mne především nerovná dotační
politika v členských státech EU a pak u nás nesmírně koncentrovaná rostlinná výroba, která se snadno živí dotacemi na
hektar půdy. A pak o výrobu masa a mléka nestojí tolik, jako
o řepku a obilí. Jak to vidíte Vy a jaký trend vývoje lze očekávat v produkci tuzemského vepřového masa v další době?
Děkuji Vám za tuto otázku, která je v současné době
velmi ožehavá. Pro tuzemské chovatele prasat je již delší dobu
situace dramatická. Jak můžete vyčíst z následující tabulky:

R E V U E

4. Česká republika vypisuje pravidelně dotační programy
pro nezávislé neziskové organizace. Jak využívá váš Svaz tyto
dotační tituly pro rozvoj vašich členů, ale i pro svoji svazovou
činnost?
ČSZM se v roce 2021 přihlásil do projektu vyhlášeného
Ministerstvem zemědělství ČR pod názvem Podpora projektů nestátních neziskových organizací na rok 2021. První
žádost byla zaměřena na České cechovní normy pro maso
a masné výrobky v roce 2021 a druhá na Osvětovou kampaň
Českého svazu zpracovatelů masa.
Hlavním cílem prvního projektu bylo informovat veřejnost o existenci značky Českých cechovních norem (ČCN)
a ustanovit značku České cechovní normy (ČCN) jako primární garanci kvality masných produktů. Vedlejšími cíli bylo
zlepšit orientaci zákazníků při nákupu a také zvýšit povědomí o vlastnostech a kvalitativních standardech masných
výrobků. Za tímto účelem jsou již druhým rokem provozované ČSZM webové stránky www.masovnorme.cz.
Na současném trhu existuje celá řada značek, log
a pečetí, které by měly zákazníka informovat o jakosti a kvalitě produktu. Paradoxně však jejich množství orientaci spotřebitele ztěžuje. Spotřebitelům často není zcela jasné, co

6. Současným velkým tématem je legislativní úprava v označování potravin na jejich obalech, tzv. Nutri-score. Můžete
nám objasnit tento pojem a sdělit Váš názor k připravovanému návrhu Nutri-score v EU? A co to udělá se zájmem spotřebitelů o masné výrobky?
EU zpracovala a předložila členským státům návrh tzv.
Nutri-Score. Je to systém značení výživové hodnoty potravin.
Zařazuje potraviny do 5 tříd: A až E. Výstupem je logo,
které je uváděno na přední straně potravin: Třída A je značena zelenou barvou a třída E červenou barvou. Zařazení do
jednotlivých tříd vychází z výpočtu, při kterém se započítávají
kladné a záporné body podle definovaného vzorce. Kladné
body se získávají podle podílu/obsahu ovoce včetně ořechů
(skořápkové ovoce) a zeleniny, vlákniny a bílkovin v dané
potravině (vyšší hladiny jsou považovány za příznivé pro
zdraví). V každé ze tří skupin lze získat 0 až 5 bodů, dohromady 15 kladných bodů. Záporné body se počítají z energetické hodnoty, obsahu nasycených mastných kyselin, cukrů
a sodíku (vyšší hodnoty obsahu jsou považovány za nepříznivé pro zdraví). V každé ze čtyř skupin lze získat 0 až 10 bodů,
dohromady 40 záporných bodů. Systém se podobá, i svou
grafickou úpravou, energetickým štítkům používaným pro
budovy nebo spotřebiče. Nutri-score se vypočítává z více
parametrů, které v řadě případů stanoví výsledky, které
nejsou v souladu s výživovými doporučeními.
ČSZM se k tomuto EU navrhovanému systému značení potravin již několikrát vyjádřil ve stanovisku Potravinářské komoře ČR a Ministerstvu zemědělství ČR s tím, že
s tímto systémem nesouhlasí z řady důvodů. Současný stav
označování nutričních údajů podle harmonizované unijní
legislativy v ČR považujeme za dostačující a pro spotřebitele
srozumitelný bez rozdílu věku, zdravotního stavu nebo fyzické
zátěže. Navrhovaný systém rozděluje potraviny na kategorie
zdravé a méně zdravé a nepodává faktické a konkrétní
informace o obsahu energie a živin. Působí diskriminačně
na řadu potravin zejména s vyšším obsahem tuků. Nutri-score má sice zjednodušit pro spotřebitele orientaci ve
výběru potravin, ale je tomu naopak. Neposkytuje informace
pro různé věkové kategorie spotřebitelů, nepřihlíží k jejich
zdravotnímu stavu a vytváří výhody pro uplatnění laboratorně
vyráběných umělých potravin. Považujeme tento systém za
krok zpět a u některých potravin pro spotřebitele za chaotický.
Co říci závěrem. Stanovení pouze čtyř výživových
profilů pro tak široký sortiment potravinových výrobků je
zcela nedostačující a v podstatě nevyhovující. Sice vychází
z vědecky prověřených parametrů, ale řada výstupů je zcela
matoucí a neodpovídá výživovým doporučením ani vědeckým
poznatkům o vlivu konzumace stravy na zdraví. Jen pro představu a jako příklad bych uvedl, že například Coca-Cola Zero
podle tohoto hodnocení spadá do kategorie B a olivový olej
do kategorie D. Pokud by případné úpravy a doplnění dalších specifických výživových profilů vyvážilo dysbalance mezi

jednotlivými skupinami potravin, pak bychom s nepovinným
zaváděním souhlasili.
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O soutěž je každoročně velký zájem a těší mě, že se rok
od roku zvyšuje také úroveň přihlášených prodejen. Hlavním
výsledným efektem je výrazné přispění ke zlepšení hygienických podmínek prodeje masa a masných výrobků, kultury
prodeje, chování prodavačů a především vlastní prestiž a propagace prodejen u spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že kritéria
soutěže jsou přísná, je pro nás spotřebitele velmi potěšující,
kolik dobrých prodejen napříč Českou republikou máme.

konktrétně které logo znamená a zda jde jen o marketingový
nástroj, či opravdovou záruku kvality zaštítěnou nezávislou
autoritou.
Jako reakce na tento stav vznikly České cechovní
normy (ČCN), které vytvořily odborné komise Potravinářské
komory ČR ve spolupráci s výrobci a výrobními svazy. ČCN
stanoví kvalitativní parametry potraviny, pro níž byla zpracována a z níž vyplývají nadstandardní parametry, kterými se
daná potravina liší od jiných srovnatelných potravin uváděných na trhu.
Hlavními cíli projektu Osvětová kampaň Českého svazu
zpracovatelů masa bylo zdůraznění pozitivního vlivu konzumace masa a masných výrobků na lidské zdraví a vývoj. Pro
dosažení tohoto cíle již několik roků ČSZM provádí kampaň
na sociálních sítích s názvem JE TO MASO a MASOBRANÍ.
Druhým cílem je přiblížit mladým lidem práci v masozpracujícím průmyslu a zatraktivnit náš obor pro jejich další zaměření.
Jedině zájmem případných uchazečů o náš obor se v dalších
letech vyhneme problému s nedostatkem kvalifikovaných
zaměstnanců. Pro dosažení vyššího zájmu mladých lidí o náš
obor ČSZM již několik let provádí cílenou kampaň na sociálních
sítích s názvem BUDE TO MASO. Vedlejšími cíli projektu je
osvěta, jak při nákupu poznat správné, kvalitní a hlavně bezpečné maso, a zároveň vyvrácení určitých mýtů o mase, které
ho poškozují. Za tímto účelem Svaz pravidelně spolupracuje
s časopisem Maso. Pro širokou veřejnost a výrobce jsme v loňském roce vydali odbornou brožuru s názvem Označování
masa, masných výrobků a masných polotovarů. Touto cestou
bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na propagaci našeho
oboru a aktivně podporovali ČSZM.
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Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Ing. JOSEF KUBIŠ,
předseda představenstva
AGRO Jesenice u Prahy a. s.
a člen představenstva AK ČR

oslední dobou se pravidelně konají mezinárodní konference k problémům klimatických změn, poslední ekosuP
mmit COP 26 se konal nedávno v Glasgowě. Účastnila se ho

většina představitelů světa a rokovali, jak snížit emise skleníkových plynů. Přitom jen jedna účastnice z Rakouska přijela
vlakem, ostatní použili leteckou dopravu, která je z hlediska
emisí jedna z nejhorších. Přivezlo je 400 letadel, jen delegace z USA použila čtyři, a do ovzduší vypustila 13 tis. tun CO2.
Na přesun z hotelů na konferenci demonstrativně používali
elektroauta. Protože nebylo dost dobíjecích stanic, tak se dobíjela pomocí dieselagregátů, to je z hlediska emisí horší než
auta na benzin. Na konferenci zazněly přednášky o nutnosti
snížit emise a představitelé nám dali vzkaz „musíte šetřit, ale
my ne“. I předsedkyně Komise EU použila na cestu z Bratislavy do Vídně dlouhou 47 km soukromé letadlo. To mně připomíná mé začátky v zaměstnání, kdy těžkou nepříjemnou
práci řídila žena vedoucího, která rezolutně rozhodla, budeme se střídat, ale já ne. Summit v Glasgowě přišel do doby,
kdy se před nastávající zimou projevil nedostatek energie pro
průmysl a domácnosti nepromyšleným zavíráním uhelných
a atomových elektráren. Ceny energie prudce vzrostly, a tak
ekologičtí aktivisté neměli odvahu prosadit do závěrů termíny ukončení spalování uhlí proti náladě veřejnosti tudíž to
odnesl ten nejslabší. Za hlavního viníka byly určeny krávy
jako producenti metanu.

Klimatické změny
Klimatické změny začal člověk ovlivňovat od doby se
vznikem zemědělství, kdy začal vypalovat lesy, aby měl půdu
k pěstování rostlin, a v suchých oblastech budoval závlahové
systémy. Toto ovlivňování bylo minimální, podstatnější vliv
měla až průmyslová revoluce, která začala v r. 1769, kdy
James Watt patentoval parní stroj, a tím začalo hromadné
spalování fosilních paliv, které zvyšují obsah skleníkových

plynů v atmosféře. Od začátku průmyslové revoluce se zvýšila teplota Země o 1,2 °C a snahou je udržet toto navýšení do
2 °C, lépe do 1,5 °C. Teplota a klima se ale měnily i v minulosti, před průmyslovou revolucí. Poslední doba ledová skončila před cca 20 tis. lety, Sahara před 12 tis. roky byla plná
zeleně a zvířat, za Přemyslovců byla u nás teplota o 2,5 °C
vyšší, Grónsko bylo v r. 900 zelená země. Na oteplování
v poslední době má pravděpodobně největší vliv nekontrolovaný růst počtu lidí na planetě. Před 12 tis. lety, kdy vzniklo
zemědělství, nás bylo necelých 10 milionů. Od začátku průmyslové revoluce, kdy nás bylo 750 milionů, vzrostl počet
obyvatel na 7,9 miliardy, to je nárůst více než 10x. Nejrychlejší je nárůst od r. 1950, kdy pokrok ve zdravotnictví snížil
úmrtnost dětí, hlavně v rozvojových zemích, kdy dříve z šesti
dětí čtyři zemřely, dnes je to obrácené. Nikde neudělali opatření tak jako v Číně, a tak se počet lidí zvyšuje nekontrolovaně. Některé muslimské země zvýšily počet obyvatel od
r. 1950 až 4x. Např. Egypt měl v roce 1950 22 milionů a dnes
má kolem 90 milionů obyvatel. Tento nárůst má celý arabský
svět a většina zemí Afriky a dnes je to hlavní příčina migrace.
U nás bychom měli také problémy, kdyby nás místo deseti
milionů v r. 1950 dnes bylo 40 milionů.
Dnes se lidé stěhují do měst a aglomerace o desítkách
milionů lidí přeměňují celou krajinu o délce desítek až stovek
kilometrů v betonové a asfaltové plochy, voda po betonu
odteče a krajina vysychá. Rozpálené betonové plochy zvyšují
teplotu, narušuje se koloběh vody v krajině. Nižším výparem
se snižuje regulace teploty, ve dne výparem a v noci uvolněním tepla kondenzací rosy, a snižuje se i předávání tepla
mezi celými oblastmi narušením velkého vodního cyklu. To
vede i k velkým výkyvům v počasí, jako jsou extrémní teploty, silné bouřky a záplavy a pak období sucha. Narušení
koloběhu vody a neschopnost udržet vodu v krajině ovlivňuje změnu klimatu možná víc než skleníkové plyny. Je nás
zkrátka na planetě už moc.

Klimatičtí aktivisté
Mladí jsou nespokojeni s dnešní situací. Kapitalismus,
jak se zdá, se už vyčerpal, kromě mantry neustálého růstu jim
nenabízí žádnou vizi do budoucnosti. Chtějí něco víc než jen
lepší auto, lepší telefon nebo moře. A tak z problému oteplování planety udělali klimatičtí aktivisté nové náboženství,
o kterém se nesmí pochybovat, kupování emisních povolenek připomíná kupování odpustků ve středověku. Mladí
aktivisté ovládají veřejné mínění a politici v honbě za hlasy
voličů jim nadbíhají. A tak se zrodilo hnutí Fridays for Future
Grety Thunberg, kdy mladí záškoláci v pátek místo školy
chodí na demonstrace za záchranu planety. Obviňují starší
generace, že jim vzali budoucnost, zničili planetu, proto musí
protestovat a donutit je ke změně způsobu života. Situace se
obrátila, dříve rodiče vychovávali své děti, dnes děti určují
rodičům, jak mají žít. Kritizují dnešní způsob života, používání aut se spalovacími motory, létání na dovolenou, jíme
moc masa a mléčných výrobků, musíme se přeškolit na vegetariány. K tomu máme ještě nepořádek v rodinném životě
a v určování pohlaví. Rodina není jen muž a žena, dnes jsou
i lesby, gayové, hetero a transsexuálové a ti chtějí taky rodinu.
Po celý náš vývoj byla jen dvě pohlaví, muž a žena. Dnes
mladí mají pohlaví více, někteří uznávají až desítky, podle
toho, jak se jedinec momentálně cítí. Do osobních dokladů
už se pohlaví nebude vůbec uvádět, protože by to bylo sexistické, a bude uveden jenom člověk a u rodičů nebude matka
a otec, ale rodič 1 a rodič 2, některé země (Francie, V. Británie) mají i kolonku rodič 3. K tomu se přidružily genderové
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9. Český svaz zpracovatelů masa k masnému řemeslu neodmyslitelně patří. Řeznický cech se sdružoval téměř od nepaměti a vždy uměl poskytnout svým členům ochranu a hájit
jejich zájmy. Jak jste Vy spokojen s nynějším postavením
Svazu a jak se daří prosazovat oborové zájmy nyní, a to
zejména vůči státu, ale i dalším organizacím, které se výroby
a prodeje masa úzce dotýkají? A jak úspěšně se s těmito subjekty spolupracuje?

10. Jsme na počátku nového roku 2022. Jaké jsou nejdůležitější letošní programové aktivity Svazu a co od celého roku
očekáváte? A přeji mnoho úspěchů v tomto počínání.
Do nového roku 2022 vstupujeme opět v nezáviděníhodné situaci omikronové pandemie. Sílu Svazu vidím
v tom, že zastřešujeme subjekty od největších po nejmenší
při prosazování někdy složitých projektů, kde jednotlivci mají
omezené nebo vůbec žádné šance. Úkoly a cíle má ČSZM
jasné. Je to ochrana zájmů svých členů, přidružených členů
a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností,
zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství, výchovy dorostu a učňů, proškolování
welfare a vydávání certifikátů ke školení welfare, uplatňování zájmů členských subjektů ve vnitřním i vnějším ekonomickém prostředí. Konkrétně pak dál bojovat za pojem masa,
aby se nestalo součástí různých nemasných výrobků rostlinného původu nebo umělých produktů připomínajících něco
jako maso. Dále chceme zajistit soutěže o Řeznicko-uzenářskou prodejnu v roce 2022, festival masa s názvem Masobraní 2022, konferenci masného průmyslu Meating 2022,
pokračovat v dobré spolupráci s Potravinářskou komorou
ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, SZIF, dozorovými organizacemi (SVS ČR a SZPI), vysokými školami, CLITRAVI,
UECBV, Českým svazem chovatelů masného skotu a ostatními svazy skotu, Svazem chovatelů prasat, Českomoravskou
společností chovatelů, a. s., a celou řadou dalších organizací,
které s naším oborem souvisejí. Budeme podporovat a přispívat do časopisu Maso a pokračovat ve vzdělávání našich
členů. Nejdůležitější je být dobrým partnerem, zajistit stálé
zlepšování servisu, zastupování zájmů všech našich členů
a svou činností přesvědčit a získat členy nové.

Ekosummity,
Green Deal
a české krávy

R E V U E

P O T R A V I N Á Ř S K Á

8. Výroba masa a výrobků z něj podléhá přísné kontrole,
a to jak veterinární, tak hygienickou a inspekční kontrolou
státu. Testy a kontroly masných výrobků se provádí průběžně
a pravidelně. Přesto není řada spotřebitelů s jakostí masných
výrobků plně spokojena a vzpomíná na chuť párku a špekáčku z totáče. Jak hodnotíte nynější kvalitu českých masných výrobků Vy?
Naším cílem bylo a je kvalitu masa a masných výrobků
v ČR neustále zvyšovat. Tomu přispívá i zavedení cechovních norem u většiny masných výrobků. Z výsledků kontrol
SVS ČR a SZPI ČR můžeme konstatovat, že kvalita českých
masných výrobků má velmi dobrou úroveň co do kvality
a zejména pak zdravotní nezávadnosti. Tuto skutečnost průběžně potvrzuje také hlášení zdravotně závadných potravin
v systému RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).
Jedná se o systém včasného varování pro potraviny a krmiva
v rámci EU. Z výsledků tohoto systému jednoznačně vyplývá,
že v průběhu většiny týdnů z 25–30 závadných potravin více
než dvě třetiny připadají na potraviny rostlinného původu.
Zdravotně závadné masné výrobky české provenience
v systému v podstatě uváděny nejsou. Například v 25. týdnu
2021 bylo nahlášeno do systému 30 závadných potravin,
5 živočišného původu a 25 rostlinného nebo jiného původu.
Výrobky pocházely ze zemí EU (Francie, Německa, Nizozemska, Polska) a také z oblastí mimo EU (Číny, Indie, Toga,
Sýrie a jiných). To nás utvrzuje v poznání, že masné výrobky
v ČR jsou kvalitní a z hlediska zdraví spotřebitelů bezpečné.

ČSZM je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob podnikajících v oboru nákupu, zpracování
a prodeje jatečných zvířat, masa a masných výrobků. Hlavním
posláním Svazu je ochrana zájmů svých členů, přidružených
členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných
činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního
a obchodního poradenství, výchovy dorostu a učňů, uplatňování zájmů členských subjektů ve vnitřním i vnějším ekonomickém prostředí. Český svaz zpracovatelů masa zastřešuje
významnou část podnikajících subjektů v masném průmyslu. Členství ve Svazu jim dává výhodu při získávání
nejnovějších informací v oboru a umožňuje společnými
silami prosazování nejdůležitějších společných zájmů. Při
srovnání se subjekty, které nejsou našimi členy, jsme určitě
úspěšnější při jednání s Potravinářskou komorou ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a dozorovými orgány. V žádném
případě tyto aktivity nejsou snadné, a to zejména v současné
době, kdy na jedné straně je prosazovaná Zelená dohoda EU
a na druhé straně hájení zájmů našich členů. Najít určitý
kompromis a schůdnou cestu vyžaduje při jednáních trpělivost s pohotovou odbornou argumentací. Spolu s představenstvem děláme všechno pro to, aby nám členská základna
důvěřovala. Při této příležitosti bych apeloval na všechny
subjekty v našem oboru, aby byly aktivnější a spojily svoje
síly na ochranu našeho řemesla proti často nepravdivým
a tendenčním útokům. Svaz vždy rád uvítá každý dobrý
nápad na propagaci a rozvoj tradičního masného řemesla
a jsme otevřeni všem podnětům a nápadům od našich
členů.
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strukturální krizi. Rovněž polovina německých chovatelů
prasat chce v příštích deseti letech zrušit chovy. Zejména
menší společnosti již plánují postupné ukončení činnosti
ve velmi krátkém období. Důvody pro uzavření chovů jsou
následující: nedostatek perspektivy oboru do budoucnosti,
současná cenová krize, zpřísnění požadavků na chov prasat
a nedostatečná politická podpora. Stejným problémům čelí
i čeští chovatelé prasat. Jestliže se v nejbližší době nezmění
situace na trhu, ukončí většina malých i středních chovatelů
prasat svoji činnost a dojde k výraznému, trvalému vzestupu
cen vepřového masa.

s p o l e č n o s t
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Velké změny se připravují v zemědělství, které se podílí
na celkových emisích mezi 9–21 %, to podle zaujatosti
autora. České zemědělství je na tom podstatně lépe, podle
studie ČHMÚ z r. 2006 je to jen 5 %. Nedělejme si iluze, že EU
tyto změny neprosadí. Evropu řídí Němci a ti jsou, jak známo
z historie, důslední. Již dnes banky a obchodní řetězce, které
mají zahraniční majitele, přestávají financovat podniky a prodávat zboží, které nesplňuje stanovené ekologické cíle.

Farm to Fork – z farmy na vidličku

problémy a Mee Too, emancipace žen a minulé prohřešky na
příslušnících ostatních ras. Zkrátka vedeme špatný, rozmařilý život a to se musí z gruntu změnit. Největší vinu má na
tom bílý muž a do budoucna, aby se docílila změna, by velký
reset měl řídit někdo jiný, nejlépe barevná žena, tak jak to
zaznělo v Glasgowě.

R E V U E

EU chce pod tlakem zelených aktivistů podstatně snížit
celou živočišnou výrobu, snížit spotřebu masa až na polovinu,
snížit spotřebu mléka a mléčných výrobků. Vegetariáni chtějí
zavést zvláštní daň ze spotřeby červeného masa. Hovězí maso
a mléko jsou však ve výživě nenahraditelné, hlavně u dětí,
pro správný vývin. Kdyby naši předci nezačali konzumovat
maso, tak bychom pravděpodobně skákali s našimi bratranci
ještě dnes po stromech. Přitom v intenzivních chovech mají
krávy lepší krmivo, produkují až o 40 % méně metanu než
ekologická kráva krmená méně kvalitní pící z ekologické rozkvetlé louky. Mají i vyšší užitkovost, je jich potřeba méně na
stejnou produkci, a tím u intenzivních chovů dochází k podstatnému snížení produkce metanu než v ekologických chovech. U chovů s vyšší koncentrací je potřeba využít výhodné
spojení bioplynové stanice s živočišnou produkcí, kdy metan
vyrábí el. energii a čpavek se v digestátu vrací jako hnojivo na
pole. U větší živočišné výroby by měly být bioplynové stanice
z hlediska životního prostředí povinné.
Dnes je diskuze ohledně změn klimatu v centru pozornosti a odborníci na životní prostředí a zemědělství rostou
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Emise z živočišné výroby, české krávy

jako houby po dešti, problematické jsou jejich znalosti.
Není to tak dávno, kdy jeden takový odborník, člen AV ČR,
napsal článek o zarůstání krkonošských horských luk vlivem
oteplování planety. On neví, že tyto louky nejsou původní,
vytvořil je tam člověk, když od 17. století začal osidlovat
Krkonoše. Aby měl co jíst, tak si přivedl skot, aby ho měl
čím krmit, tak vyklučil roviny na hřebenech a vznikla Pančavská louka, Labská louka. V létě je posekal, usušil, seno
dal do bud a v zimě ho na saních svážel do údolí. Bylo to
tzv. budní hospodářství, o tom se moje generace učila už
na základní škole. Jen v Harrachově bylo podle pamětníků
450 ks skotu, začátkem 70. let minulého století už tam skot
nebyl, louky se přestaly pravidelně sekat, a tak zarůstají.
Kdyby mladí klimatičtí aktivisté chodili v pátek do školy,
tak by se dozvěděli o některých souvislostech zemědělské
soustavy. Mimochodem, moje generace chodila do školy
i v sobotu a o dnešních ředitelských volnech se nám ani
nesnilo.
Samozřejmě i my zemědělci máme zájem na zdravém
životním prostředí, vždyť jsme na tom závislí i ekonomicky
a v přírodě se denně pohybujeme. Jsme si ale také plně vědomi,
že musíme zajistit dostatek kvalitních potravin za přijatelnou
cenu. Cestu nám ukazuje precizní zemědělství, které pomocí
vědy, výpočetní techniky a satelitů umožňuje aplikovat osiva,
hnojiva a pesticidy přímo podle potřeby rostlin. Tím se podstatně sníží spotřeba, chrání se životní prostředí a přitom se
zajistí dostatek kvalitních potravin. Problémy je třeba řešit
s rozmyslem, se zdravým selským rozumem. Planeta Země
globální změny přežije, jde o to, abychom s ní přežili i my.
Jak se uvádí, během vývoje druhů na planetě jich 99 % zase
zaniklo, aby stejný osud nepotkal i nás.



R E V U E

Evropa se ujala role světového lídra záchrany planety.
Doufejme jen, že je to dobře promyšlené, protože se na celosvětových emisích podílí jen z 9 %, a pokud se ostatní nepřidají, tak to může být sebezničující. Do roku 2030 snížit emise
o 55 % oproti r. 1990 a do r. 2050 být uhlíkově neutrální, to
znamená přestat používat fosilní paliva. Zatím neuznává ani
jaderné elektrárny a veškerá energie má být z obnovitelných
zdrojů. Přitom podle Mezinárodní agentury pro energii se
podíl fosilních paliv na výrobě energie od r. 2009 nesnížil,
naopak z podílu 80,3 % je dnes 80,9 %, z uhlí je podíl 37 %.
Na summitech se vyhlašují vzletné rezoluce, realita je někde
jinde.
Odstavené uhelné elektrárny v Evropě jsou nahrazovány novými uhelnými elektrárnami v Asii a v Austrálii. Do
r. 2035 se mají přestat vyrábět automobily se spalovacími
motory (ve VB již 2030), budou jen elektro nebo na vodík.
Je hezké dávat si ambiciózní cíle, aby to ale nedopadlo jako
s Lisabonskou strategií z r. 1999, kdy si EU dala cíl do r. 2010
se stát nejdynamičtěji se rozvíjející a nejkonkurenčnější společností. Dnes se o tom už raději nezmiňujeme a my starší
si pamatujeme, jak Sovětský svaz chtěl dohnat a předehnat
USA, a víme, jak to s ním dopadlo, protože souboj v produktivitě prohrál.

energie než konvenční. Má sice menší spotřebu na 1 ha, má
i nižší výnosy, a když se energie přepočítá na produkci, tak
je spotřeba větší. Dochází k ekologickému paradoxu, kdy
ekologický systém zanechává větší uhlíkovou stopu než
konvenční. Přitom bude potřeba vyšší dotace a vyšší počet
lidí, které se do zemědělství zrovna nehrnou. Srovnáváme
hospodaření za 1. republiky, tehdy ale bylo v zemědělství
3,5 milionu lidí, dnes necelých sto tisíc, to je 35x méně.
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Evropa vyhlásila Green Deal

Zemědělství jako celek je mylně považováno za jednoho
z velkých producentů emisí a EU chce do r. 2050 docílit, aby
zemědělství bylo bezemisní. Přitom zemědělství je ze své
podstaty uhlíkově neutrální, protože veškerý uhlík, který
se ze zemědělské produkce uvolňuje, pochází z rostlin a ty
si jej při svém růstu odebraly z atmosféry, takže uhlík se do
atmosféry jen vrací a uzavírá se jeho biologický cyklus. Ze
skleníkových plynů mimo CO2 produkuje zemědělství metan
a oxidy dusíku. Metan je z hlediska skleníkového efektu podstatně horší, ale má jednu dobrou vlastnost. Poločas rozpadu je 3 roky a v podstatě do 12 let se v atmosféře rozloží.
Takže pokud se nezvyšují počty skotu, který ho produkuje,
tak není pravda, že chov skotu zvyšuje podíl metanu v atmosféře. Naopak, my jsme snížili stavy ze 4,2 mil. ks v r. 1990
na 1,7 mil., to znamená, že jsme snížili metan v atmosféře od
skotu o 60 %. Skot byl v přírodě vždy, jen v Americe před osidlováním bylo 70 milionů bizonů. Oxidy dusíku se uvolňují
při aplikaci dusíkatých hnojiv, představují ale nepodstatný
podíl skleníkových plynů a dají se ještě snížit přesnou aplikací dle potřeby rostlin v tzv. chytrém, precizním zemědělství.
Určitý problém je potřeba energie v zemědělství z fosilních
paliv (nafta, el. energie) pro pohon strojů. Zemědělství je ale
schopno si ji samo vyrobit. V minulosti energii pro zemědělství zajišťovala třetina národa a 500 tis. tažných koní, pro
které se krmiva zajišťovala na 1 mil. ha. Dnes máme 3,5 mil.
ha zemské půdy, na výrobu potravin stačí 2,5 mil. ha. Zbytek
je využíván extenzivně bez velkého užitku a přitom by se dal
využít k produkci ekologické energie z obnovitelných zdrojů
a zemědělství by bylo 100% bezemisní. Jen nesmíme být proti
bionaftě, biolihu a bioplynovým stanicím. Typickým omylem
je pohled na bionaftu z řepkového oleje. Řepka je v osevním
postupu zlepšující plodina, protierozní, pyl je těžký, proto
nelétá a nezpůsobuje alergie, řepkový olej je stejně kvalitní
jako olivový, řepkové pokrutiny jsou kvalitní krmivo, které
nahrazuje sójové pokrutiny dovážené přes polovinu planety.
Z 1 ha řepky se vyrobí 1050 l bionafty při průměrném výnosu
3,2 t semene, celková spotřeba na produkci je cca 350 l
(100 na vypěstování, 100–150 na výrobu hnojiv, pesticidů
a strojů, 100 na dopravu a zpracování), získáme 3x více
energie než vložíme. Přitom zelení aktivisté jsou proti bionaftě, to můj rozum nebere.
EU chce snížit spotřebu pesticidů o 50 % a u hnojiv
o 20 %, u všech zemí stejně. Nechce přihlížet k našemu snížení v transformaci, kdy u pesticidů máme nyní spotřebu
1,9 kg, zatímco některé země EU 15 mají spotřebu až 8 kg/
ha, podobná situace je u spotřeby hnojiv. To by silně znevýhodnilo naše zemědělství. Všichni jsme si rovni, ale někteří
z nás jsou rovnější.
EU chce zavést ekologické zemědělství na 25 % ploch.
Podle studie z Oxfordu se u ekologického systému sníží
výroba na polovinu až na třetinu a bude problém zajistit
dostatek potravin. Přitom podle studie Mendelovy univerzity z r. 2015 „Vývoj ekologického zemědělství v ČR v ekologických souvislostech“ ekologický způsob vyžaduje více
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většině zemí statisticky nesleduje a z velké části znamená
i tzv. neformální spotřebu určenou pro obživu právě malých
farmářů. Nicméně statistika výroby přírodních sýrů z kravského mléka je poměrně přesná a zahrnuje přibližně 90 %
celkové světové výroby sýrů. V grafu 1 je znázorněn její vývoj
od roku 2015.
Jak je z tohoto grafu patrné, meziroční nárůst výroby
sýrů byl v prvním pandemickém roce dvouprocentní, a to
i přes skutečnost významného výpadku odbytu v segmentu
food service a v gastronomii. Nicméně podíváme-li se na průměrnou meziroční míru růstu za posledních 10 let, která byla
2,2%, došlo k určitému zpomalení.
Největším výrobcem sýrů z pohledu regionů/kontinentů
zůstává Evropa následovaná Severní Amerikou.
V tabulce č. 1 je uvedena výroba sýrů v jednotlivých kontinentech.
Tabulka č. 1 Výroba sýrů z kravského mléka podle kontinentů

K

aždoročně na stránkách Potravinářské Revue popisuji vývoj ve světové a evropské výrobě sýrů a komentuji
aktuální tržní trendy v této významné mlékařské komoditě, a nejinak tomu bude také letos. Nyní, kdy máme za sebou již dva roky zatím nekončící pandemie covid-19, se můžeme podívat, zda a jaký byl její dopad na světovou výrobu
sýrů.
První pozitivní zpráva v každém případě je, že v převážné většině zemí světa pokračuje další růst jejich výroby
a prodeje, tedy také spotřeby.

Výroba sýrů roste

R E V U E

Podíl
50,0 %
44,1 %
5,9 %
31,3 %
8,0 %
5,0 %
3,2 %
2,5 %

V Evropské unii se v roce 2020 zvýšila výroba sýrů o 1,9 %.
K výpadkům výroby docházelo nejprve po propuknutí samotné
pandemie a po následném uzavření gastronomie. Následné
posílení maloobchodního prodeje a zejména zavedení režimu
podpory soukromého skladování Evropskou komisí také pro
komoditu sýrů, kterou využily zejména západoevropské země,
však nakonec pomohlo udržet dynamickou produkci sýrů
ve většině evropských zemí. Produkce vzrostla v Německu
(+2,5 %) a v Itálii (+1,2 %), naopak klesla ve Francii (–1,5 %),
kde došlo zejména k poklesu výroby, a tudíž i spotřeby sýrů
s chráněným označením. Tento vývojový trend trvá ve Francii
ale už několik posledních let.
Podrobné údaje o evropské výrobě sýrů popisují tabulky
č. 2 a č. 3.

Země
Německo
Francie (*)
Itálie (*)
Nizozemí (*)
Polsko
Dánsko
Spojené království
Irsko
Rakousko
Španělsko (*)
Česká republika (**)
Belgie
Litva
Maďarsko
Finsko
Švédsko
Lotyšsko
Estonsko
Slovensko (*)
Kypr (*)
Lucembursko
Ostatní
EU-28 celkem

2019
(tis. t)

2020
(tis. t)

Změna
2020/2019

% CAGR
2010–2020

Spotřeba
Předpokládaný
2020 (kg/os) růst 2021 (***)

2 389
1 763
1 124
922
871
457
428
278
205
186

2 449
1 737
1 137
970
871
468
445
285
206
194

+2,5 %
–1,5 %
+1,2 %
+5,3 %
–0,1 %
+2,3 %
+3,9 %
+2,5 %
+0,4 %
+4,1 %

+1,2 %
–0,1 %
+0,6 %
+2,6 %
+3,2 %
+4,8 %
+2,8 %
+5,2 %
+2,9 %
+4,5 %

25,2
27,4
21,7
26,0
19,7
29,2
11,7
6,8
22,5
9,0

+0,5 %
+2,0 %
+5,7 %
–2,0 %
+14,0 %
–2,0 %
+3,3 %

149

162

+9,0 %

+3,9 %

19,1

+3,8 %

106
100
86
84
81
51
47
38
3
3
308

107
102
94
86
84
54
46
38
3
3
312

+1,1 %
+2,7 %
+9,2 %
+2,5 %
+3,5 %
+6,9 %
–2,3 %
–0,4 %
+3,6 %
–4,8 %
+1,2 %

+4,3 %
+0,3 %
+2,0 %
–1,6 %
–2,1 %
+5,7 %
+1,9 %
+4,3 %
+7,9 %
–1,9 %
+2,5 %

15,5
23,3
14,1
25,4
20,2
21,8
24,7
14,4
26,3
19,1
14,5

9 664

9 852

+1,9 %

+1,6 %

19,3

+2,4 %
+8,0 %

–2,0 %
–3,6 %

+13,0 %

EU-27
+1,7 %

(*) pouze z kravského mléka, (**) včetně sýrů tavených a tvarohů, (***) dle skutečnosti za 10 měsíců.
CAGR (Compound Annual Growth Rate) = průměrná meziroční míra růstu za uvedené období
Tabulka č. 3 Výroba sýrů v Evropě mimo EU (v tis. tunách)
Země
Rusko
Bělorusko
Švýcarsko
Ukrajina
Norsko
Island

2019
(tis. t)

2020
(tis. t)

Změna
2020/2019

% CAGR
2010–2020

407
383
194
165
91
11

427
418
202
157
94
10

+4,8 %
+9,1 %
+4,5 %
–4,9 %
+3,8 %
–6,5 %

–0,2 %
+5,6 %
+1,2 %
–5,1 %
+1,1 %
+2,6 %

Spojené státy americké, po Evropské unii druhý největší světový producent sýrů, zvýšily rovněž v roce 2020 svoji

Spotřeba
2020
(kg/os.)
5,6
15,9
23,4
5,0
20,2
24,7

Předpokládaný
růst 2021 (***)
+6,5 %
+3,2 %
+1,6 %

–

produkci, a ovlivnily tak pozitivně celý severoamerický kontinent – viz tabulka č. 4.

Tabulka č. 4 Výroba sýrů ve vybraných zemích Severní a Latinské Ameriky (v tis. tunách)
Země

2020
(tis. t)

5 959
492
477

6 012
499
487

Změna
2020/2019
+2,8 %
+1,4 %
+2,2 %

% CAGR
2010–2020
+4,3 %
+2,7 %
+5,9 %

Spotřeba
2020
(kg/os.)
17,4
14,0
4,3

Předpokládaný
růst 2021 (***)
+3,1 %
+1,1 %

1 / 2 0 2 2

USA
Kanada
Mexiko

2019
(tis. t)
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Graf 1 Světová výroba sýrů z kravského mléka

Výroba
v tis. tunách
11 169
9 852
1 308
6 998
1 775
1 128
720
559
22 349

Tabulka č. 2 Výroba sýrů v Evropské unii (v tis. tunách)
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1 / 2 0 2 2

V nedávno vydané zprávě Mezinárodní mlékařské
federace (Bull. IDF No. 512/2021, říjen 2021), která
v případě sýrů mapovala celkem 56 zemí světa, se uvádí,
že světová výroba sýrů je odhadována na více než 24 mil.
tun. Tento objem nezahrnuje výrobu tavených sýrů proto,
aby nedocházelo ke dvojímu započítávání sýrů v podobě
tavírenské suroviny, ale představuje statisticky podchycenou výrobu průmyslově vyráběných sýrů z kravského
mléka právě ze zmíněných 56 zemí světa povýšenou o odhad
produkce farmářských sýrů včetně sýrů z jiných druhů mlék
nežli z mléka kravského. Farmářská výroba se v převážné

Evropa
– EU-28
– ostatní země
Severní a střední Amerika
Jižní Amerika
Asie
Oceánie
Afrika
Svět
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Tabulka č. 5 Výroba sýrů ve vybraných zemích Jižní Ameriky (v tis. tunách)
Země
Brazílie
Argentina
Chile
Kolumbie
Uruguay

2019
(tis. t)
1 033
474
95
102
41

2020
(tis. t)
1 062
462
104
102
55

Změna
2020/2019
+2,8 %
–2,5 %
+10,3 %
+0,0 %
+34,5 %

% CAGR
2010–2020
+4,3 %
–0,9 %
+3,7 %
+6,3 %
–0,5 %

Spotřeba 2020 Předpokládaný
(kg/os.)
růst 2021 (***)
5,1
8,8
+11,0 %
9,9
2,1
8,2

% CAGR
2010–2020
+4,8 %
+2,3 %
+17,0 %
+13,2 %
+0,3 %
+8,2 %
–7,8 %
+16,8 %

Spotřeba 2020 Předpokládaný
(kg/os.)
růst 2021 (***)
8,4
18,1
0,1
0,0
2,7
+12,8 %
3,6
3,7
0,6

Tabulka č. 6 Výroba sýrů ve vybraných zemích Asie (v tis. tunách)
Země
Turecko
Izrael
Čína
Indie
Japonsko
Kazachstán
Jižní Korea
Mongolsko

2019
(tis. t)
697
150
57
51
44
32
3
1

2020
(tis. t)
757
152
79
51
48
36
4
1

Změna
2020/2019
+8,6 %
+1,9 %
+40,4 %
+0,5 %
+7,2 %
+13,4 %
+16,7 %
+2,6 %

R E V U E

Tabulka č. 7 Výroba sýrů v Oceánii (v tis. tunách)
Země
Austrálie
Nový Zéland

2019
(tis. t)
371
365

2020
(tis. t)
370
350

Změna
2020/2019
–0,4 %
–4,1 %

Spotřeba 2020 Předpokládaný
(kg/os)
růst 2021 (***)
12,5
–3,8 %
7,9

% CAGR
2010–2020
+6,6 %
+7,2 %
–0,3 %
–5,0 %

Spotřeba 2020
(kg/os.)
5,2
1,4
0,5

Tabulka č. 8 Výroba sýrů ve vybraných zemích Afriky (v tis. tunách)
Země
Egypt
Jižní Afrika
Zimbabwe
Keňa

2019
(tis. t)
438
111
3
0

2020
(tis. t)
468
89
2
0

Změna
2020/2019
+6,8 %
–20,2 %
–7,7 %
–48,3 %

Předpokládaný
růst 2021 (***)

Tak, jak roste výroba sýrů, roste samozřejmě i jejich
spotřeba. Důvodů k tomu je hned několik, a to zejména skutečnost rostoucího spotřebitelského uvědomění, že jsou
nejenom chutnou, ale především výživově hodnotnou potravinou. Jak již bylo výše uvedeno, sýry se stávají zejména
v rozvinutém světě jakousi součástí nového životního stylu,
ve kterém konzumované potraviny přinášejí rovněž potěšení
a gurmánský zážitek. V rozvojových zemích Asie a Afriky se
sýry postupně dostávají do popředí zájmu a tamní spotřebitelé je objevují doslova jako nové, moderní potraviny. To
potvrzuje také skutečnost, že odhad průměrného meziročního růstu spotřeby v letech 2017 až 2029 má být v rozvojovém světě ve výši 1,7 %, zatímco v rozvinutých zemích, kde
je poptávka po sýrech již více méně saturována, je toto číslo
pouze 1,3 %. Je tedy zřejmé, že se rozvojový svět z pohledu
životního stylu ve výživě dále „westernizuje“.
Podrobný přehled o dosažené spotřebě sýrů ve vybraných 56 zemích světa je zahrnutý v předchozích tabulkách
1–8. Ke spotřebě sýrů je třeba ale uvést, že se mezi jednotlivými zeměmi liší statistické metodiky v tom směru, co vše je
do údajů o spotřebě sýrů zahrnováno. Nejvyšší spotřebu sýrů
mají zřejmě v Řecku, kde však z prezentovaného množství
okolo 30 kg na osobu a rok tvoří 80 % pouze dva zcela typické
místní produkty, a to Feta a Halloumi. Uvedený údaj je však
nyní nutné považovat za neoficiální, protože Řecko od roku
2015 neposkytlo IDF konkrétní statistická data. Zeměmi se
skutečně „nejvyšší“ spotřebou zahrnující opravdu ucelený
sortiment sýrů jsou pak Dánsko, Francie, Lucembursko,
Nizozemí a Finsko (26–29 kg). Některé země do spotřeby
správně zahrnují i tvarohy a tavené sýry, jiné je zase naopak
neuvádějí, takže objektivní porovnání zemí ve spotřebě sýrů
může být někdy nepřesné. Severské země, jako např. Island,
Dánsko, Norsko a Švédsko, započítávají do spotřeby i vysokoproteinový fermentovaný mléčný koncentrát skyr, i když se
v tomto případě jedná o zakysaný výrobek, a nikoliv sýr jako
takový.

Světová výroba tavených sýrů
Zcela specifickou výrobkovou skupinu představují sýry
tavené, které jsou svým způsobem „zakonzervovaným“ přírodním sýrem s opravdu dlouhou trvanlivostí a často dochucovaným celou řadou chuťových přísad.

Tabulka č. 9 Světová výroba tavených sýrů (v tis. tunách)
Země

2019
1 081
704
191
135
78
53
45
43
26
15
–
131
123
29
n. a.
n. a.

2020
1 074
668
193
141
80
54
51
45
–
15
25
134
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.

USA
Evropská unie
Německo
Francie
Španělsko
Itálie
Polsko
Rakousko
Spojené království
Česká republika
Spojené království
Japonsko
Rusko
Ukrajina
Nový Zéland
Austrálie
Svět celkem – odhad
2500

Zdroj: ZMB (Německo), ZuivelNL (Nizozemí)

Do registru chráněných sýrů přibyly
další čtyři sýry
Sýry s chráněným označením původu a chráněným
zeměpisným označením mají i nadále nesmírný kulturní,
obchodní, marketingový a hospodářský význam. V současné
době je již v Evropské unii zaregistrováno 197 sýrů s chráněným označením původu (CHOP) a 55 sýrů s chráněným
zeměpisným označením (CHZO), což je o čtyři výrobky více,
než tomu bylo v předchozím roce. Zapsané výrobky pocházejí
již ze 22 evropských zemí.
Podíl výroby těchto sýrů na celkové produkci sýrů EU
představuje přibližně 10,5 %. Největší podíl ze své domácí
výroby vykazuje Řecko, a to téměř 48 %, což představuje
přibližně 100 tis. tun. Nejvýznamnějším sýrem s CHOP tu
je sýr Feta. V Itálii je absolutní objem výroby sýrů s chráněným označením ale zřejmě nejvyšší vůbec, a to 470 tis.
tun, což představuje 44 % italské výroby sýrů. Ve Španělsku
je tento podíl na celkové produkci sýrů 16 %, ve Francii
12 %, v Rakousku 7 %, ve Velké Británii a v Nizozemí asi
6–7 % a u nás v České republice to jsou necelá 3 %.
Graf 2 ilustruje současný stav registrací u jednotlivých
evropských zemí.

1 / 2 0 2 2

% CAGR
2010-2020
+0,9 %
+2,7 %

Spotřeba sýrů ve světě stoupá

Sestavit ucelený přehled o současné světové výrobě
a spotřebě tavených sýrů v jednotlivých zemích je poměrně
obtížné, protože běžně dostupné statistické zdroje většinou
těmito přehledy nedisponují. V některých zemích jsou totiž
tavené sýry zahrnuty do celkového objemu výroby sýrů jako
takových, v jiných zemích se ještě u tavených výrobků rozlišuje dělení na tavené sýry a tavené sýrové výrobky. Navíc je
potřeba poznamenat, že tavené sýry nejsou zásadní mlékárenskou komoditou, takže ve statistikách obvykle zařazené
nejsou.
Světová výroba tavených sýrů a tavených sýrových
pomazánek je odhadována na přibližně 2,5 mil. tun, přičemž
největším výrobcem jsou Spojené státy americké s objemem
1074 mil. tun v roce 2020 a země Evropské unie (bez Spojeného království), kde bylo v roce 2020 vyrobeno 668 tis. tun.
Jak je patrné z tabulky č. 9, v EU-27 dnes pokrývá celých 87 %
zdejší výroby tavených sýrů pouze 7 zemí.
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bohužel významně podepsala pandemická krize. Blíže viz
tabulka č. 8, z dalších afrických zemí nejsou k dispozici žádná
data.
Oblíbenost sýrů u spotřebitelů spočívá především ve
skutečnosti, že se jedná o mléčný produkt přinášející celou
řadu benefitů, což se týká zejména rozmanitosti chutí, textury a řady nutričních výhod.
Sýry také naplňují očekávání a požadavky spotřebitelů
především tím, že se jejich nabídka dokáže dobře přizpůsobovat změnám a novým modelům stravovacích návyků.
V minulosti se týkalo například nových, častěji zařazovaných
přestávek na jídlo, čemuž výrobci vyšli vstříc a nabídli spotřebitelům balení sýrů coby snacků pro tyto malé svačinky.
V minulé dekádě to také bylo posilování odbytu sýrů do segmentu gastronomie, čemuž se opět přizpůsobovala nabídka
výrobců. Toto však dočasně skončilo propuknutím covidové
pandemie, kdy se „gastronomické“ sýry přesunuly v širší
míře do maloobchodu, kde se objevila široká škála konvenientních produktů, sýrů na grilování či jinou tepelnou
úpravu (např. tavené sýrové omáčky) apod.

Spotřebitelé dnes u nakupovaných výrobků oceňují více
čerstvost, svěžest, preferují výrobky typu „clean label“, tedy
bez použití přídatných látek, a také biovýrobky. Marketingovým trendem jsou rovněž bezlaktózové a vysokoproteinové
výrobky, často například kombinace sýra se skyrem. Vyhledávána jsou dále nová ochucení a netradiční příchutě, např.
lanýže, pískavice, koření bruschetta, mák a další. Sýry se stávají stále více součástí „nového“ životního stylu, kdy u nich
spotřebitelé očekávají mimořádný gastronomický zážitek,
např. v kombinaci s jinou potravinou či nápojem (párování),
a kdy jsou sýry ne jenom pouhou potravinou, ale zejména
produktem přinášejícím určité potěšení.
Zcela nový trend, který by mohl ovlivnit také trh se
sýry, může představovat rozšiřování alternativních výrobků
rostlinného původu, což je dáno posilováním veganského životního stylu a také nově nastavovanou politikou
„Zelené dohody“ (Green Deal) upřednostňující rostlinnou
stravu.

P O T R A V I N Á Ř S K Á

1 / 2 0 2 2

Růst výroby pokračoval také v Brazílii, která si upevnila svoji pozici třetího největšího světového výrobce. Zde
nárůst v roce 2020 představoval +2,8 %, neboť se také v této
zemi zájem o nákup sýrů významně navýšil v maloobchodě.
Detailní přehled výroby vybraných jihoamerických zemí je
patrný z tabulky č. 5.
Asijskou produkci sýrů opětovně navýšilo Turecko, kde
po poklesu z roku 2019 se výroba sýrů vrátila v roce 2020
ke svému růstu, a to tentokrát o +8,6 %. I když došlo i k velkému procentuálnímu navýšení výroby sýrů v lidnaté Číně,
nepředstavuje v množstevním vyjádření tento objem příliš
významnou změnu. Více je uvedeno v tabulce č. 6.
V Oceánii se v hodnoceném období výroba sýrů snížila
a byla zde významně ovlivněna pandemickou situací, která
s sebou přinesla zejména oslabení zahraničního obchodu se
sýry, viz tabulka č. 7.
Výroba sýrů na africkém kontinentu je stále velmi
nízká a podílejí se na ní v podstatě jen dvě země, a to Egypt
s poměrně dynamicky se vyvíjejícím sýrařstvím, a dále pak
Jižní Afrika, kde se na produkci sýrů v hodnoceném období
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Graf 2 Počet a rozložení registrovaných sýrů s chráněným označením PDO/PGI
v zemích EU (k 26. 1. 2022)

V roce 2021 byly na seznam chráněných sýrů zapsány tyto
čtyři výrobky:

R E V U E

Trh sýrů v České republice v roce 2021 –
další nárůst výroby a udržení spotřeby
Také v České republice byl vývoj sýrařské výroby v uplynulém roce poměrně pozitivní. V grafu 3 je dokumentována
výroba přírodních a tavených sýrů (v tis. tunách) v letech 1950
až 2021. Je zde patrný trvalý růst výroby (v posledním desetiletí s meziroční mírou růstu 2,8 %) při souběžném poklesu
počtu průmyslových sýráren (od 140 na počátku šedesátých
let minulého století po současných 27 kapacit).

Graf 3 Vývoj výroby přírodních a tavených sýrů v ČR v období 1950–2021 (bez tvarohů)

Zdroj: sestaveno z dostupných
dat a dlouhodobých statistik MZe
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Chráněné označení původu bylo tomuto kyperskému
sýrů přiznáno 13. 4. 2021.
Jedná se o tradiční polotvrdý sýr ze směsi ovčího
a kozího mléka. Jeho registrací skončilo několikaleté úsilí
Kyperské republiky v prosazení ochrany pro její oblíbený sýr
na grilování, který je součástí místní kulinářské kultury a historie a jehož výroba přispívá nejen k rozvoji kyperského hospodářství, ale i k povědomí o ostrovu samotném. Ochrana
sýra platí pro celý kyperský ostrov, tedy jak pro jižní řecky
mluvící Kyperskou republiku, tak pro severní tureckou část.
Kuriózní je ovšem skutečnost, že i přes zájem Kypru
prosadit ochranu sýra se to dnes nelíbí zejména farmářům
v jižní části tohoto středomořského ostrova, kteří často nedodržují chráněnou technologii výroby podmiňující používání

Sýr LIČKY ŠKRIPAVAC
Měkký tučný nezrající sýr z Chorvatska s měkkou, velmi
gumovitou konzistencí byl zapsán do evropského seznamu
sýrů s chráněným zeměpisným označením 21. 12. 2021.
Tvar sýra je válcovitý nebo obdélníkový, hmotnost
obvykle kolem 240 g. Povrch má mléčně bílou barvu bez
kůrky. Chuť výrobku je mléčně sladká a mírně slaná. Sýr má
charakteristickou gumovitou konzistenci a při konzumaci
„skřípe“, a proto byl pojmenován jako „Lički Škripavac“,
tedy doslova přeloženo jako „skřípavý sýr z Liky“. Tuto vlastnost si sýr ponechává asi po dobu jednoho týdne od výroby,

ale později lze „skřípavost“ obnovit krátkým ponořením sýra
v původním vakuovém obalu do teplé vody (40–50 °C), a to
maximálně na dvě minuty.
„Skřípavost“ sýra, podle které je výrobek pojmenován,
je způsobena vysokým obsahem mléčného tuku a mléčných
bílkovin v mléce (nejméně 50 % sušiny a nejméně 45 % tuku
v sušině), což je zase důsledek specifické stravy krav v této
zeměpisné oblasti. Zeměpisnou výrobní oblastí je Licko-senjská župa (města Gospić, Otočac a Senj; obce Donji Lapac,
Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička jezera, Udbina, Vrhovine a Brinje) a malé části Zadarské župy a Karlovacké župy.

R E V U E
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Sýr CAŞCAVAL DE SĂVENI
Tento rumunský polotvrdý zrající sýr s pařeným těstem získal
ochranu zeměpisného označení 22. 4. 2021. Sýr se vyrábí ze
syrového kravského mléka plemen skotu „Sura de stepă“
a „Bucșan“ křížených s jinými plemeny skotu, a to v severní
polovině župy Botosani. Mléko je produkované ve velkém
množství díky specifickým rostlinám, které dobytek spásá
a jimiž je krmen. Souvislost mezi produktem „Cașcaval de
Săveni“ a zeměpisnou oblastí je založena na specifické kvalitě produktu a na jeho dlouhotrvající dobré pověsti, o níž
se snaží mnoho generací zpracovatelů mléka počínaje zkušeným Mistrem sýrařem Nicolaem Caranicou.

Sýr ENNSTALER STEIRERKAS
Salašnický sýr z Rakouska získal
ochranu chráněného původu 10. 5.
2021. Sýr pochází ze severozápadu
Štýrska (okres Liezen) a jedná se
o kyselý sýr vyrobený z kyselého syrového nebo pasterovaného odstředěného kravského mléka. Mléko se sráží
kysele, tedy bez přídavku syřidla,
a sýřenina se formuje do tvaru komolého kužele o hmotnosti do 4 kg, bez
přídavku syřidla, pouze kyselým srážením. Na dochucení se obvykle používá pouze sůl, ale lze
přidat i velmi malé množství pepře, koření, bylin a bobulovin.
Proces zrání ovlivňuje také ušlechtilá plíseň. Zrání začíná
od povrchu a pokračuje dovnitř a to trvá nejméně tři týdny.
Povrch sýra je suchý, hnědý nebo našedlý a pokrývá jej vrstva
zelené nebo bílé plísně.
Sýr má dlouhou tradici. Jedná se o velmi drobivý nízkotučný sýr s charakteristickou vůní a velmi typickou chutí,
která je kyselá, silná a pikantní, kořeněná, až ostrá. S postupujícím zráním je vůně sýra intenzivnější a vyznačuje se silnou
a kořeněnou vůní, se zemitými tóny a nádechem čpavku. Chuť
a intenzita vůně se mohou mírně lišit v závislosti na povětrnostních podmínkách v době výroby. Uvnitř je sýr světle hnědý
až hnědošedě mramorovaný. Jeho struktura je velmi zrnitá
nebo drobivá až lepkavá, tu a tam ji prokreslují vlákna plísně.

P O T R A V I N Á Ř S K Á
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Sýr ΧΑΛΛΟΥΜΙ (HALLOUMI) / HELLIM

ochranné známky původu, protože k výrobě používají kravské
mléko. Vývoz „tradičního“ sýra ze severní části ostrova patřící k Turecku přes „zelenou linii“ na jih a dále do zemí EU
tak ohrožuje současné výrobce sýra v Kyperské republice
a připravuje je o jejich zákazníky, kteří dávají přednost sýru
z ovčího a kozího mléka.
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Tabulka č. 10 Vývoj výroby, spotřeby a zahraničního obchodu sýrů a tvarohů v ČR v letech 2017–2020
Za
Množství (v tunách)
2019
2020
2021
I–XI/21
Výroba sýrů přírodních
96 419
106 369
113 579
Výroba sýrů tavených
14 315
15 261
15 372
Výroba tvarohů
37 893
41 029
39 840
VÝROBA celkem
148 627
162 659
168 791
odhad
Dovoz sýrů
104 077
105 405
98 715
107 700
odhad
Export sýrů
55 700
63 045
67 554
72 700
18,5 kg
19,1 kg
Domácí spotřeba sýrů a tvarohů
(v kg na osobu) – celkem,
odhad
12,0 kg
12,4 kg
v tom: Přírodní sýry
19,0 kg
1,8 kg
1,9 kg
Tavené sýry
4,7 kg
4,8 kg
Tvarohy


n a b í d k y

/

i n f o r m a c e
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Rozdíl
2021/2020
+6,8 %
+0,7 %
–2,9 %
+3,8 %
další růst
stagnace

stagnace

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

Současný stav výroby sýrů a tvarohů v ČR a zahraničního obchodu se sýry v letech 2017–2020 dokumentuje
tabulka č. 10.
Z níž je patrný poměrně výrazný nárůst přírodních sýrů,
stabilní výroba sýrů tavených a mírný pokles tvarohů. Posun
je rovněž u zahraničního obchodu se sýry, i když v době
sepsání tohoto článku byla známa data pouze do konce
listopadu. Z těchto důvodů byla proto také spotřeba sýrů
pouze odhadnuta, nicméně se jeví jako vyrovnaná na úrovni
předchozího roku, a lze tedy konstatovat, že ani druhý rok
pandemie covid-19 neměl na spotřebu sýrů v České republice zásadní vliv. S dosaženou úrovní spotřeby tak Česká
republika zůstává těsně pod průměrem spotřeby Evropské
unie.

Závěr
Současný vývoj světového sýrařství zůstává i nadále
pozitivní, a to i přes skutečnost přetrvávající pandemie koronaviru. Sýry, jako výrobky s vysokou přidanou hodnotou

a s celou řadou nutričních benefitů, i nadále zůstávají
v popředí zájmu spotřebitelů. V rozvinutém světě zůstávají
nedílnou součástí jídelníčku s každoročním mírným posilováním, a to i přes skutečnost dynamického nástupu alternativních výrobků na rostlinném základě, v rozvojovém světě
se pak sýry na jídelníček postupně zařazují, takže jim přicházejí na chuť spotřebitelé, jejichž stravovací a kulinářské
modely byly v minulosti zcela odlišné. Sýry zůstávají i součástí rostoucího mezinárodního obchodu. V roce 2020 vzrostl
mezinárodní obchod se sýry o dalších 1,9 % a z celkové světové výroby 22,3 mil. tun bylo mezinárodně zobchodováno
2,7 mil. tun, tedy 12 %. O obchodním toku sýrů napříč naší
planetou nás informuje obr. 1.
Toto pojednání bych uzavřel úsměvným marketingovým
sloganem, který na obalech svých sýrů uváděl ve své době
dnes již legendární Milan Vyhnálek, český sýrař působící
v daleké Tasmánii: „Meal without a cheese is like kiss without
a squeeze…,“ tedy „Jídlo bez sýra je jako polibek bez pořádného stisknutí…“ Tak na to vždy myslete!

Ecolab s. r. o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, Česká republika
tel.: 296 114 040, e-mail: office.prague@ecolab.com
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Obr. 1 T
 op 5 exportních toků hlavních světových exportérů překračujících objem 10 tis. tun
(% vyjadřují změny mezi roky 2020 a 2019)
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Celostátní přehlídky sýrů
po devatenácté
Tabulka č. 1 Rozdělení sýrů do kategorií
Kategorie

Ladislav Čurda

Jiří Štětina

R E V U E
P O T R A V I N Á Ř S K Á

Nejistý výhled na lednovou situaci zřejmě přispěl
k tomu, že řada sýráren přihlásila vzorky až na poslední
chvíli, nakonec však byly přihlášeny sýry od 16 výrobců,
tedy srovnatelně s předchozím ročníkem. Setrvale bohužel
klesá počet přihlášených vzorků sýrů, letos tak bylo hodnoceno pouze 38 tuzemských sýrů, zahraniční sýry letos nebyly
hodnoceny vůbec. V roce 2020 bylo hodnoceno 46 českých
sýrů a navíc 11 sýrů ze Slovenska. Doufáme proto, že klesající trend v počtu přihlášených sýrů se podaří zvrátit. Bez
dostatečného zastoupení sýrů v základních kategoriích by už
zřejmě nebylo možné přehlídky uspořádat.
Omezenému počtu přihlášených sýrů musely být přizpůsobeny i kategorie pro hodnocení. Označení kategorií a počet
vzorků jsou uvedeny v tabulce č. 1. Nejvíce sýrů na hodnocení
přihlásily společnosti Mlékárna Klatovy a Savencia Fromage
& Dairy (5 vzorků) a dále Mlékárna Polná (4 vzorky).
Kromě kategorie polotvrdých sýrů bylo nejvíce sýrů
v kategorii specialit, kam byly zařazeny zejména pařené sýry
a polotvrdé ochucené sýry. Při odborném hodnocení posuzovaly každý sýr dvě paralelní komise složené ze šesti členů,
které tvořil předseda a dva další nezávislí hodnotitelé. Ti byli
doplněni třemi zástupci výrobců. Sýry se tradičně posuzují
ve dvou znacích: vzhled a konzistence (ve výsledném hodnocení tvoří 40 %) a chuť a vůně (60 %). Uplatňují se dále pravidla pro shodu hodnocení v rámci komise i pro maximální
rozdíl mezi paralelními komisemi, aby se vyloučilo extrémní
hodnocení. Pokud ke shodě nedojde, vzorky posuzuje nezávislá departážní komise. Letos takto bylo korigováno hodnocení čtyř vzorků. Orientačním vodítkem jsou pro hodnotitele
schémata pro hodnocení. Důležitá je však dlouhodobá zkušenost většiny hodnotitelů s hodnocením kvality sýrů, protože
omezený počet vzorků vede k tomu, že v jednotlivých kategoriích jsou vedle sebe hodnoceny vzorky s různou tučností,
neuzené i uzené sýry, neochucené i ochucené vzorky apod.
Hodnocení je kromě čerstvých a tavených sýrů anonymní,
hodnotitelé měli proto podstatné charakteristiky sýrů uvedené ve formulářích pro hodnocení.
Způsob udělování diplomů byl zachován z předchozího
ročníku, kdy bylo zrušeno ocenění pro první tři vzorky v kategorii. Diplomy jsou tak udělovány vzorkům, které dosáhnou

Poděkování však náleží především podnikům, které i v současné nelehké době poskytly vzorky sýrů na přehlídky, a všem
spolupracovníkům, kteří se zasloužili o zdárný průběh přehlídek i konference. Organizační výbor Celostátních přehlídek sýrů i konference Mléko a sýry pevně věří, že jubilejní
20. ročník přehlídek se uskuteční v obvyklém uspořádání
a s vysokým počtem soutěžních sýrů.



Tabulka č. 2 Sýry oceněné na Celostátních přehlídkách sýrů
Sýr
Gouda 47% uzená
Emmental 45% t. v s.
Farmářský sýr
(polotvrdý sýr s tvorbou ok, uzený)
Salašnický sýr
Zlatá Praha
Gran Moravia Mini snack
Horský sýr
Král sýrů mák 120 g
Jaroměřické žervé
Jihočeské žervé
Čerstvý sýr přírodní
Lučina & Skyr
Lučina nadýchaná se sušenými rajčaty
Apetito tvarohové
Smetanito s kapií
Sýr na pánev klasik
Mozzarella Bianca třešničky uzené
Bio mozzarella

Výrobce
Polotvrdé sýry
Mlékárna Klatovy, s. r. o.
Sýry s tvorbou ok
Mlékárna Klatovy, s. r. o.

t. v s.
(%)

suš.
(%)

47

55

45

60

45
48
30
47

68
60
66
67

53

48

70
72
60
41
62

34
33
36
22
34

71
39

43
34

38
44
43

52
54
34

Moravia Lacto a. s.
Tvrdé a extratvrdé sýry
TAURUS družstvo
Mlékárna Polná spol. s r. o.
Brazzale Moravia a. s.
TAURUS družstvo
Měkké sýry zrající
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.
Čerstvé a termizované sýry
Jaroměřická mlékárna, a. s.
MADETA a. s.
KROMILK, a. s.
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.
Tavené sýry
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.
BEL Sýry Česko, a. s.
Speciality
MADETA a. s.
Mlékárna Olešnice a. s.
Mlékárna Klatovy, s. r. o.
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devším v tom, že bylo zrušeno tradiční veřejné hodnocení
v kongresovém sále Masarykovy koleje a zůstalo zachováno jen odborné hodnocení, které se za maximálních hygienických opatřeních konalo 20. ledna 2022 na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze. Ze stejných důvodů byla
27. ledna i navazující konference Mléko a sýry v on-line formě. Tradičními organizátory obou akcí je Ústav mléka, tuků
a kosmetiky VŠCHT Praha, spoluorganizátory jsou Českomoravský svaz mlékárenský a Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické.

Počet
výrobců
4
3
4
5
4
3
7
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avzdory nepříznivé epidemické situaci se i letos podařilo uspořádat již 19. ročník Celostátních přehlídek sýrů,
N
i když v poněkud omezené formě. Omezení spočívalo pře-

Polotvrdé sýry
Sýry s tvorbou ok
Tvrdé a extratvrdé sýry
Měkké sýry zrající
Čerstvé a termizované sýry
Tavené sýry
Speciality

Počet
vzorků
7
3
5
5
5
5
8

80 a více bodů. Tyto sýry patří do kategorie výborné (80–90 bodů) a vynikající (90–100 bodů). Tímto způsobem bylo oceněno 18 sýrů, které jsou uvedeny v tabulce č. 2. To je stejný
počet jako v roce 2020. Všechny oceněné sýry byly hodnoceny
jako výborné, žádný nedosáhl na hodnocení vynikající, v roce
2020 takto byly hodnoceny tři sýry. Čtyři vzorky se však k hranici 90 bodů velmi těsně přiblížily. Nejvyšší bodové ohodnocení získalo Jaroměřické žervé z Jaroměřické mlékárny
(89,43 bodu), více než 89 bodů získal také Salašnický sýr
družstva Taurus, Zlatá Praha Mlékárny Polná a Gouda uzená
Mlékárny Klatovy. Vysoce byla hodnocena kvalita čerstvých
a termizovaných sýrů – v této kategorii získalo diplom všech
pět přihlášených sýrů. Vysokou kvalitu vykazovaly i sýry
v kategoriích Tvrdé a extratvrdé sýry a Sýry s tvorbou ok, kde
jako výborné byla hodnocena převážná většina vzorků. Čtyři
společnosti získaly více než jeden diplom. Savencia Fromage
& Dairy obdržela čtyři diplomy, Mlékárna Klatovy tři, po
dvou Madeta a družstvo Taurus. Dalších šest společností získalo po jednom diplomu.
Výsledky přehlídek byly vyhlášeny na konferenci Mléko
a sýry 27. ledna, kde bylo dále prezentováno 13 přednášek
a 10 posterů. On-line forma umožnila rozšířit počet zahraničních účastníků ze Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala; University of Zagreb a STU Bratislava. Plné
texty příspěvků budou publikovány ve sborníku, který bude
rovněž dostupný na webových stránkách přehlídek. Letos
bohužel chyběla výstava sýrů, spojená s veřejným hodnocením a konferencí. Také prezentace firem se letos musela
omezit pouze na plakátové sdělení nebo inzerát ve sborníku,
ale i těmto firmám patří poděkování za podporu přehlídek.
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Návrat polévky
a její uplatnění
v současné stravě –
„polévka je grunt“

Pavla Burešová

Květoslava Šustová

Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D.,
prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D.,
Katedra gastronomie a hotelnictví,
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
Vznik a vývoj polévky
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Polévky jsou po staletí součástí naší stravy. Každá země
má své oblíbené druhy polévek. V odborných kruzích se
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vedou diskuse o tom, zda lze polévku považovat za předkrm,
či ne. Odpůrci polévek zařazených do menu zastávají názor,
že polévka je příliš vydatná a příliš zasytí před dalšími chody
a zastánci polévek uvádějí, že u polévky jde vždy o způsob přípravy, druhy použitých surovin a velikost porce. To je důvod,
proč by polévka, která je součásti menu o více chodech,
neměla mít vyšší objem než 15 cl. Velmi silné redukce vývarů
můžeme servírovat o objemu 5–10 cl ve speciálních šálcích
(např. u degustačního menu). Také syté krémové polévky lze
podávat ve formě tzv. cappuccina (polévka je vyšlehaná do
pěny) v šálcích a miskách okolo 15 cl. V dietní nebo lázeňské
gastronomii jsou často polévky nahrazeny ovocným či zeleninovým vývarem, popř. mléčným zakysaným nápojem. Současné polévky jsou převážně tekuté konzistence, někdy mírně
či středně husté a připravují se z vody, masa, ryb, drůbeže,
zeleniny (obr. 1), ovoce, luštěnin, hub, soli a dalších ingrediencí. Polévka se obvykle podává na začátku menu, někdy
nahrazuje předkrm, ale u nás se podává vždy před hlavním
chodem.
Obr. 2 Vývar – drůbeží s masem, zeleninou a nudlemi

Foto: Pavla Burešová, 2021
Vývary mohou obsahovat zavářky v podobě kapání nebo
strouhání a připravují se z různých druhů těst. Zavařit přímo
do polévky lze také dobře omytou rýži, kroupy, krupky nebo
krupici. Mezi masové zavářky patří játrové nebo masové
knedlíčky. Vývary lze doplnit také vložkami, které se vaří
zvlášť (aby si vývar zachoval svou čirost), a patří mezi ně
např. nudle (Runštuk, 2019).

Obr. 1 Jarní zeleninová polévka  Foto: Pavla Burešová, 2021

Dělení polévek

Speciální vývary jsou doplněné dalšími surovinami, např. Beef tea je silný hovězí vývar, který se podává
v čajových šálcích spolu s pečivem. Consommé Colbert
je hovězí vývar se zastřeným vejcem a jarní zeleninou
(chřest, jarní pórek, karotka, tuřín). Bruselský vývar je
silný s vaječnou sedlinou a bruselskou kapustičkou. Vývar
Julienne je se zeleninou krájenou na jemné nudličky.
Vývar Madril‘ene se podává s nočky z oloupaných rajčat
a s nudličkami zelených paprik, dochucuje se sherry nebo
brandy. Vývar Andalus je se šunkou a rajčatovým svítkem.
Vývar veverka je silný vývar z vařeného masa z hovězí
veverky, do nějž se vkládá malý špekový knedlíček, domácí
nudle a zelenina. Lipský vývar je hovězí vývar, jemně krájená mladá zelenina, nudličky z hovězích drštěk (Nestle,
2000).

Polévky se obecně dělí na čiré, zahuštěné z kašovin,
speciální a národní. Polévky mohou být teplé a studené.
Podle druhu použitých surovin rozlišujeme polévky podle tří
základních skupin: čiré (vývary), u nás často označené jako
hnědé polévky; zahuštěné polévky jsou označovány jako
bílé polévky a speciální, zvláštní nebo také lokální s tradicí
a původem (s použitím speciálních surovin).
Vývary (obr. 2) jsou silné čiré polévky z masa, ryb, drůbeže, zeleniny, které bývají obvykle doplněny vložkou nebo
zavářkou. Vývar má další označení jako bouillon, consommé,
fond. Podle druhu použitých základních surovin rozlišujeme
vývar A – z hovězích kostí a masa se používá k přípravě hnědých polévek; vývar B – z telecích, případně vepřových kostí
se používá k přípravě bílých polévek; vývar C – z drůbežích
kostí, masa a drobů se používá k přípravě drůbežích polévek
a ostatní vývary např. consommé jsou silné vývary z masa
a kostí, ryb, mořských plodů, z korýšů nebo ze zeleniny
(Nestle, 2000).

Obr. 3 Jemný chřestový krém s krutony z bílého chleba

Foto: Pavla Burešová, 2020
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o rozvoji přípravy jídla sledujeme od mladého paleolitu, kdy
se ohniště měnila v různorodé typy prvních venkovních kuchyní s termálně efektivní strukturou. Ze surovin, které byly
do té doby nepoživatelné nebo těžce stravitelné (jako např.
kořínky, divoké luštěniny, listy a hlízy rostlin, zrní a kusy
masa) se díky tepelné úpravě vytvořil chutný pokrm (Muller,
Wrangham a Pilbeam, 2017).
Polévky se začaly připravovat o hodně později se
vznikem prvních primitivních hliněných nádob, podobně
jako lžíce již v mladší době kamenné – z hlíny nebo ze dřeva
(Beranová, 2000).
Sitwell (2014) uvádí, že nejstarší zaznamenanou
polévkou je vývar kanasu, který připravovali Iráčané již před
4000 lety. Na přípravu se používala skopová kýta, voda, koriandr, kmín a kanasu (starověká pšenice). Recept byl objeven
mezi tisíci hliněnými tabulkami teprve v roce 1993. Vědci
na Yelově univerzitě se nejprve domnívali, že jde o lékařské
záznamy, a po rozluštění, o deset let později, zjistili, že
jde o recepty na přípravu jídel. Poté také staří Římané měli
v oblibě polévky. Z písemných záznamů víme, že znali vývary
s knedlíčky, polévky z ryb i polévky sladké. Polévky byly i jídlem
vojáků a gladiátorů, kterým dodávaly sílu. Každý voják nosil
určité množství obilí, ze kterého se vyráběly placky nebo sloužily jako základ obilných šlemových polévek (Beranová, 2000).
V řádu mlýnských tovaryšů z roku 1601 stojí, že mlynář
má chase podávat k obědu a večeři po třech jídlech – polévku,

vaření s kusem masa a chléb (Beranová, 2000). Polévky měl
v oblibě Ludvík XIV., který je prosazoval do menu na královském dvoře ve Versailles (Maurer, 2021). Ve středověku
a začátkem novověku se předpokládalo, že do vývarů se dostává
to nejlepší z masa, a proto dvě třetiny masa byly využívány na
vývary. Hovězí vývar se konzumoval samostatně nebo tvořil
základ mnoha dalších jídel, především kaší a omáček. Mastnou
polévkou se v minulosti zadělávalo těsto na plněné paštičky.
Do hovězí polévky se také přidávaly vařit nadívané hlávky zelí.
V letním období se při přípravě polévek používaly bylinky jako
kerblík, lebeda či popenec. Za zmínku stojí i falešná hovězí
polévka bez masa, zato však z vajec, chleba a kmínu, maštěná
přepuštěným máslem a kořeněná pepřem či zázvorem.
V osmnáctém století se polévky v kuchařských knihách
rozdělují na masité a postní. Postní polévky se připravovaly
z ryb nebo hrachu, do kterých se přidávalo pivo, víno, smetana a žloutky. Bylo zvykem zahušťovat polévky chlebem
a později se začala používat jícha (jíška). Speciální polévky
(vývary) se vařily i několik dnů do zásoby a přidávaly se do
jiných polévek a omáček. V zimních měsících se vydatný
vývar dal uchovat poměrně dlouho (Beranová, 2000).
O sto let později se začala polévka využívat u pozdní
večeře, která byla nazývána „souper“ supé (z francouzštiny).
Polévku znají lidé mnoha národů a společenstev. Polévka
dovede zasytit, ale také zahřívá. Polévka byla a je využívána jako posilující složka stravy při různých onemocněních
a životních etapách. Pro ženy v době kojení a po porodu se
vařila posilující polévka z půlky slepice s různými bylinami:
černobýlem, bedrníkem či kořenem petržele. Rettigová
(2016) doporučuje výživnou polévku z jarních bylin, která
obsahuje zelené lístky popence, cikorku, jahodové, fialkové
a kmínové lístky, sedmikrásky, zelenou petrželku, řeřichu
a mladé cibulky.
Ve dvacátém století polévka dokládala kvalitu a celistvost obědového menu. Válečná kuchařka z roku 1943
doporučuje na dobrou polévku kus masa od květového
šálu, osekaný ocas, hrudí, péro a kosti křížové. Avšak v této
nelehké válečné době lidé vařili také polévky vodové, kam
se tuk musel nakonec přidat či jinak nahradit. Mezi tradiční
receptury krajových polévek patří např. staročeský kaldoun
(z drůbežích vnitřností, drobů), kulajda – hladká Ančka ze
zeleniny a hub, polévka z kysaného zelí na Valašsku zvaná
kyselica. Pivní polévka „gramatika“, která byla oblíbenou
stravou chudých studentů (Úlehlová-Tilschová, 1945).
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byl v závodních kuchyních a také v restauracích vyčleněn
jeden hrnec nebo kotel na přípravu kvalitního vývaru. V „normách“ s názvem Receptury teplých pokrmů pro veřejné
stravování se dělil vývar na A, B a C. Polévky byly dochucovány polévkovým kořením nebo „tučnou pastou“ (Syrový
a Nestával, 1986). Ve stejném období se začínají uplatňovat
konvenience (polotovary) v různých formách např. od Vitana,
Knorr, Nestle, Maggi, s cílem usnadnění vaření zaměstnaným
ženám. Na jednu stranu je uplatňována pracnost klasických
polévek a na druhé straně je zjednodušení a zrychlení práce
s využitím polotovaru. Z vydatné a zdravé polévky se stává
rychle připravený pokrm odpovídající úrovni fast foodu.
Obsah některých použitých surovin a ochucovadel (včetně
glutamátu), které si lze přečíst na obalu, je v rozporu s kvalitní, zdravou polévkou.
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ůvod gastronomie je spojen s objevením ohně (přibližně
před 1,8 milionu let), který přispěl k vývoji člověka. S prvP
ním vařeným jídlem se kultivoval i Homo sapiens. Doklady
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Do této skupiny lze zařadit také francouzskou rybí
polévku s mořskými plody Bouillabaisse, která je oblíbená
a často tvoří hlavní chod.

Slovenská masová mačanka
Suroviny: 500 g vepřového plecka, 2 lžíce sušených hub,
lžíce sádla, 2 cibule, česnek, sůl, pepř, 250 ml sladké smetany,
2 lžíce hladké mouky, 1 lžíce octa, 2 dl mléka. Postup: Houby
vložíme do horké vody a promyjeme je. Do hrnce vložíme
sádlo a necháme orestovat do žluta nakrájenou malou
cibuli, přidáme na malé kostky nakrájené maso, nadrobno
nakrájený česnek (1 i více podle chuti), přidáme scezené
houby, osolíme a opepříme a necháme 10 minut podusit
za občasného promíchání. Poté zalejeme horkou vodou,
30 minut povaříme a ke konci ochutíme lžíci octa. Zahustíme
rozšlehanou moukou v mléce, provaříme a nakonec přidáme
na zjemnění smetanu. Ozdobíme koprem nebo petrželkou.
Mačanka má mnoho regionálních podob. Na východě
Slovenska (viz obrázek č. 6) se připravuje z masa, ale lze ji
připravit také bez něj.

Bílé, zahuštěné polévky (obr. 3) se připravují z masa,
zeleniny, brambor a zahušťují se jíškou, smetanou, vejci, luštěninami, rýží, obilnými vločkami a také chlebem. Zahuštěné polévky se dělí na krémové, zeleninové, zadělávané
kašovinou, smetanové, šlemové. Příkladem takové polévky
je jemný dýňový krém s praženými semínky (obr. 4).
Polévky zvláštní a lokální. Jedná se o polévky z netradičních a specifických surovin, např. z ryb (obr. 5), mořských
řas a korýšů, ale patří sem také regionální polévky a národní
speciality. Samostatnou složku tvoří dietní polévky. Příklady
národních polévek: Itálie – Minestrone, Francie – Bouillabaisse, Německo – pivní Biersupper, Maďarsko – Halàszlé,
Česko – kulajda, dršťková, kyselica (Valašsko). Takovou
lokální polévkou je slovenská masová mačanka (obr. 6).
Obr. 4 Jemný dýňový krém

Foto: Pavla Burešová, 2020

Studené ovocné a zeleninové polévky (obr. 7) se označují názvem odvozeným od použitého ovoce (mangová, viš-

Obr. 8 Pho z kuřecího masa

Foto: Pavla Burešová 2021

rýžovými nudlemi. Vývar se připravuje z plátků hovězího
masa, které se dále krájí na nudle, aby se dobře konzumovaly. Maso musí být dobře uvařené, měkké (ani gumové, ani
se nesmí převařit). Do hotové polévky se přisypou nakrájené jarní cibulky a bylinky, jako např. koriandr, vietnamská
bazalka, máta aj. Při konzumaci se dochucuje limetou nebo
citronem a také se může přidat trocha chilli pro zvýraznění
chuti. Někdy se dochucuje také typickou rybí omáčkou. Podle
některých zdrojů má pho své počátky ve městě Nam Dinh, ale
Hanoi je městem, které toto jídlo tak proslavilo. Každá část
Vietnamu dala pho své jméno, jako je pho Hanoi, pho Hue
(střední část Vietnamu), pho Saigon. Protože v každé oblasti
si v misce pho představují trošku něco jiného. V současnosti
je pho jedním z tradičních jídel v mnoha oblastech Vietnamu
a získává si oblibu i v jiných zemích (Thaj, 2013).

Obr. 5 Krémová dýňová polévka s pošírovanou treskou

Foto: Pavla Burešová, 2021
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ňová, z červené řepy aj.), ovoce (zelenina) je rozmixováno
nebo krájeno na malé kousky, mohou také obsahovat různé
ovocné dřeně, šťávy, víno, citronovou šťávu.
Studené silné vývary jsou čiré, bez tuku, dobře okořeněné,
konzistencí připomínají želé. Studené zahuštěné polévky
jsou převážně krémové konzistence a připravují se například
z brambor (Vichyossoise) nebo zeleniny (Gazpacho) a mohou být zjemněny smetanou, případně jogurtem a ochucují se octem, olivovým olejem, čerstvými bylinkami apod.
Studené polévky jsou vhodné pro osvěžení v letním období
(Nestle, 2000).
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Obr. 6 Slovenská masová mačanka z masa a hub
Foto: Pavla Burešová 2020

Pho (Phở)
Je specialitou vietnamské kuchyně. Tradiční pokrm pho
(obr. 8) by se měl vařit z hovězího masa a vývar musí být
čistý, průhledný a sladký a doplňuje se čerstvými širokými

Jemný dýňový krém s praženými semínky
Suroviny: 300 g dýně, 300 g kuřecího masa, 50 g řapíkatého celeru a 50 g mrkve, sůl, bobkový list, nové koření,
celý pepř, zakysaná smetana. Postup: dýni omyjeme, očistíme a nakrájíme na kostky. Stejně tak připravíme zeleninu
a maso. Vše včetně koření vložíme do vody tak, aby byly
všechny suroviny ponořeny, osolíme a vaříme do měkka. Po
uvaření vyjmeme koření a všechny suroviny rozmixujeme.
Ihned podáváme zakápnutý olivovým olejem a zakysanou
smetanou. Nakonec zdobíme předem opraženými dýňovými
semínky. Přílohou je tyčinka z máslového listového těsta.

Použitá literatura
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Příklady národních polévek

Hot pot
Nejlepším příkladem sdílené stravovací kultury Asiatů
je Hot pot. Na stůl se přinese a postaví na hořák kotlík
s vývarem, který vývar v kotlíku stále udržuje horký, až vařící.
Poté se objednávají jednotlivé ingredience podle chuti, které
se přinesou na talířích a ošatkách. Na talířích jsou podávány masité potraviny, např. masové kuličky, šunka, tenké
plátky masa. Ošatky se používají na zeleninu, jako např.
na listový salát. Jednotlivé suroviny se vkládají do kotlíku,
kde se nechají krátce povařit, případně ohřát. Poté si každý
stolovník nabere na svůj dezertní talíř pomocí děrované
naběračky nebo hůlek to, na co má chuť. Nudle se ohřívají
přímo v kotlíku, rýže se přináší zvlášť. Populární je buráková
omáčka, která chutná podobně jako burákové máslo, ale je
trochu řidší a sladší.

Naši předkové považovali polévku za základ stravy
jak v běžném životě, tak také v období válek a krizí. Po celé
věky musela polévka bojovat o svůj význam, neboť v představách lidí byla degradována na jídlo pro chudé a pro
vojáky. V nedávné minulosti získala špatnou pověst a často
byla považována za jídlo, po kterém se tloustlo. Také dnes
bychom se měli vrátit k polévkám jako k relativně levnému
a vydatnému pokrmu, který nejen zasytí, ale zároveň dodá
tělu mnoho výživných látek.

P O T R A V I N Á Ř S K Á
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Obr. 7 Studená papriková polévka s espumou z červené řepy

Foto: Pavla Burešová, 2021
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Je možné výživou
předcházet
i infekčním
chorobám?

b e z p e č n o s t

nelze už vůbec zabránit vzniku nových, dosud neznámých
infekcí vyvolaných neznámými původci. Tomu jsme právě
dnes svědky, kdy se pandemicky šíří naprosto nové infekční
onemocnění nečekaně vyvolané viry z čeledi Coronaviridae,
o nichž je sice známo, že vyvolávají závažná onemocnění
u zvířat, ale doposud ne u lidí (Malik et al. 2020).
Ani u tohoto nového onemocnění označovaného jako
covid-19 nemáme k jeho zástavě ani jeho šíření nic jiného
k dispozici než tradiční preventivní protiepidemická opatření
a vakcinaci.

Nezdar eradikace sdělných chorob
(úplného vymýcení infekčních onemocnění)

RNDr. PETR ŠÍMA, CSc.,
Laboratoř imunoterapie,
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
IRENA MICHALOVÁ,
Sdružení českých spotřebitelů

Úvod
ako na jediný účinný prostředek zabraňující vzniku, přenosu a epidemickému či pandemickému šíření sdělných
J(infekčních)
onemocnění se klade důraz na hygienická pre-

R E V U E

Znamená to, zda k boji proti nově se objevujícím
nemocem, jejichž původce nemůžeme vůbec předvídat
(podobně jako jsme dosud neuvažovali o koronavirech jako
patogenních pro člověka), natož předpokládat, jaký bude
jejich průběh, šíření a zdravotní závažnost, budou stačit
klasické preventivní prostředky, tedy hygienická opatření
a vakcinační programy, nebo nově vyvinout spolehlivé diagnostické testy, nové vakcíny a účinné léky včetně zkvalitnění
organizace hygienických opatření.
Anebo máme k dispozici ještě jiné možnosti?

O významu výživy pro prevenci sdělných
onemocnění2 aneb o zapomínání

prozkoumání ukázalo, že už to tady dávno bylo. Staré znalosti a zkušenosti jsou často zapomenuty na dlouhá staletí,
což platí zvláště o vztahu výživy ke zdraví.
Už starověcí lékaři si přímý vliv správné stravy na plnohodnotné zdraví uvědomovali. Hippokrates z Kósu, považovaný za otce medicíny (460–377 př. n. l.), nabádal lékaře,
když se ptal: „Když nevíš nic o stravě člověka, jak můžeš
porozumět jeho nemoci?“ A učil, že „… zdraví spočívá ve
správném míšení tělních šťáv různých druhů, čehož se dosahuje vhodnou stravou…“ (Thorwald 1962). Z pojednání „Peri
archaiás iétrikás“ (O starém lékařství) vyplývá, že tehdejší
léčení nemocí často spočívalo v předepisování speciálních
diet (řecky „diaita,
“). Radí se zde, že „… poskytneme-li každému jedinci správné množství jídla a pohybu, ne
příliš málo a ne zase příliš mnoho, zajistíme mu nejbezpečnější cestu ke zdraví…“ V této souvislosti je třeba připomenout, že „diatétiké“ byla nauka o správném způsobu života
(včetně hygieny a gymnastiky). Dieta, spánek a cvičení se
samozřejmě řídily podle ročního období, věku a charakteru
pacienta.
„Když nevíš nic o stravě člověka, jak můžeš porozumět
jeho nemoci?“
Hippokrates z Kósu (460–377 př. n. l.)
O čtyři století později Aulus Cornelius Celsus (25 př.
n. l. – 50 n. l.) píše ve svém díle De medicína o životosprávě
jako o způsobu života, jenž zahrnuje správné stravování, péči
o tělo, a dokonce vliv počasí a ročních dob na zdraví člověka.
Zcela podle moderních kritérií doporučoval neslanou dietu
při onemocnění ledvin, jíst játra při šerosleposti a pít mléko
při otravách.
Nejdůrazněji propagoval léčení nemocí pomocí diet
lékař římských císařů Marca Aurelia a Commoda Claudius
Galenus z Pergamu, který žil v letech 129(130)–201(210)
n. l.: „Nejlepším lékem je dobré jídlo.“ (Optimum medicamentum cibus bene datus est.) (Ackerknecht 1973).
Teprve po více než tisíci letech zapomnění tutéž moudrost připomíná Paracelsus (1493–1541) v podstatě stejnými
slovy, že: „Naše léky musí být potravinami a naše potraviny
zase léky“. Co se týče stravovacího režimu, traduje se, že
„Naše léky musí být potravinami a naše potraviny zase
léky.“
„Do dvaceti jez, kolik můžeš, do padesáti, kolik musíš
a po padesátce tak málo, jak jen můžeš.“
radil: „Do dvaceti jez, kolik můžeš, do padesáti, kolik musíš,
a po padesátce tak málo, jak jen můžeš.“
Neznamenala tedy tato po staletí trvající lékařská praxe
ve své podstatě prevenci a terapii nemocí výživou?

Zdravotní stav je dán výživou
aneb o rozpomínání
Přešlo mnoho století, během nichž se na tato doporučení ani nevzpomnělo a myšlenka využít diet pro prevenci
a léčbu nemocí nepřipadala vůbec v úvahu. Ve středověku
bylo jakékoliv uvažování o zlepšení léčby nemocí téměř nepřípustné, a bylo dokonce považováno za kacířství, vždyť nemoc
je přece trestem božím!
Udává se, že jako první, kdo v praxi provedl jeden z prvních rozsáhlých klinických lékařských pokusů, jak předcházet
a léčit nemoc úpravou stravy, byl anglický lodní lékař J. Lind
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(1716–1794), později považovaný za zakladatele „námořní
hygieny v Anglii“. V r. 1747, aniž něco věděl o vitaminu C,
nařídil námořníkům trpícím kurdějemi jíst čerstvé citrusové
plody a pít z nich šťávu. Své výsledky pak zveřejnil ve stati
„O nejúčinnějších prostředcích pro zachování zdraví námořníků“ („On the most effectual means of preserving the health
of seamen“) (Shaw 2019).
Pro historii medicíny je příznačné, že trvalo 70 let, než
tento úspěch vzala vědecká komunita na vědomí. Podobná
situace se opakovala téměř o sto let později, kdy lodní lékař
japonského císařského námořnictva T. Kanehiro (1849–
1920) eradikoval úpravou stravy nemoc beri-beri (vyvolanou
nedostatkem vitaminu B1) (Bay 2012).
Zde je třeba podotknout, že význam vitaminů jako
základních potravinových složek pro prevenci nemocí (nejen
infekčních) byl postupně objevován a přesvědčivě dokumentován až teprve v první polovině 20. století (Jackson
1925).

Antiinfekční imunita je závislá
především na výživě
V roce 18103 J. F. Menkel popsal atrofii thymu jako
následek nedostatečné výživy a hladovění (Beisel 1992).
V roce 1845 označuje J. Simon (1816–1904) thymus za
„barometr podvýživy“ (Simon 1845). Thymus je hlavní
orgán imunity, který v průběhu vývoje osidlují hematopoetické kmenové buňky z kostní dřeně. V něm se diferencují
do funkčních subpopulací imunokompetentních buněk. To
ovšem v oné době nebylo ještě známo.
Je ale opět pozoruhodné, že ještě o sto let později odborníci nepomýšleli, že by výživa hrála nějakou úlohu v prevenci
infekcí, možná jen v případě tuberkulózy (Jeliffe 1950).
Až v roce 1936 se v Aide-mémoire sur l´Alimentation et
l�Hygiène uvádí:
„Na základě pokroku ve fyziologii považuje se dnes
výživa ne již za jednu z funkcí nezbytných k udržení
života, nýbrž za základ tělesného a duševního zdraví, za
hlavní prostředek profylaktické obrany před nemocemi
a za důležitého činitele ke zdokonalení jednotlivců i celé
společnosti… Hygiena výživy nemůže se dále spokojit
s tím, aby tělu dodávala jen naprosto nezbytné minimum
nerostných solí a vitaminů… Jejím úkolem je zdraví
přímo zajišťovat, a to optimální výživou.“
A teprve až v r. 1941, tedy o 5 let později, vychází první
vydání doporučených dávek (RDA, Recommended Dietary
Allowances) vydané v USA Národní radou pro výzkum (US
National Research Council) (založena 1916).
A zase o více než čtvrt století později (1968), poprvé
v historii medicíny, Světová zdravotnická organizace (WHO)
uznává, že podvýživa zvyšuje sklon k infekčnímu onemocnění, a konstatuje, že neadekvátní výživa je příčinou až 75 %
infekčních nemocí.
A začátkem 90. let minulého století, tedy zase se
značným zpožděním, jsou příznaky provázející selhání antiinfekční imunity v důsledku podvýživy označeny jako Syndrom provázející dysfunkci imunitního systému vyvolanou
nutričně (NAIDS z angl. Nutritionally Acquired Immune
Deficienty Syndrome) (Beisel 1992), a to pro svou podobnost
s těžkým imunodevastačním onemocněním AIDS vyvolaným
lidským RNA retrovirem HIV (Human Immunodeficiency
Virus),

1 / 2 0 2 2

Fenomén zapomínání je pro člověka přímo typický
a v historii se s ním potkáváme na každém kroku. Často
objevíme něco „určitě“ nového, aby se při podrobnějším
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„Snaha přírody vytvářet nové choroby je nepřetržitá: to,
že většinou nebývá úspěšná, na věci nic nemění. To, co
se odehrávalo v dávné minulosti, kdy se tato její snaha
výjimečně setkala s úspěchem, se odehrává v každém
okamžiku současnosti a bude se donekonečna opakovat
i v budoucnu, neboť se jedná o nevyhnutelný přírodní
proces. Stejně nevyhnutelnou bohužel zůstává i skutečnost, že v době, kdy tyto nemoci zaregistrujeme, je už
jejich vývoj plně dokončen.“
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ventivní opatření a na očkování, což platí i v případě současně probíhající koronavirové pandemie. Ohlédneme-li se do
minulosti, zjistíme, že za dobu existence lidského rodu se infekční choroby (na rozdíl od nesdělných onemocnění, jako
jsou např. různé druhy nádorového bujení, kardiovaskulární
choroby nebo nervová a metabolická onemocnění) obvykle
objevovaly nečekaně a náhle a postihovaly hromadně především ty lidi, kteří byli vystaveni buď špatné stravě, či dlouhodobému hladovění jako následku neúrody, války anebo
kratšímu období hladu vyvolanému klimatickými příčinami
(povodně, tsunami, tajfuny) či jinými katastrofami, jako jsou
sopečné erupce a zemětřesení.
Je pravda, že v důsledku zavedení hygienických opatření
na úrovni sídlišť a pracovního prostředí (kanalizace, desinsekce, deratizace, zajištění zdravotní bezpečnosti pitné vody
a potravin) se v hospodářsky vyspělých zemích za posledních přibližně 200 let významně prodloužila průměrná délka
života. Na ni mají velký podíl objevy účinných léků, antibiotik
a zavedení hromadných vakcinačních programů. Díky tomu
se také podařilo do značné míry zpomalit a zastavit šíření
pandemií a epidemií nejnebezpečnějších sdělných nemocí
(např. tyfus, spalničky, dětská obrna). Za největší úspěch
tohoto přístupu lze považovat vymýcení černých neštovic.
Přesto se nepodařilo nejen zamezit dalším vzplanutím a šíření
ostatních infekcí, natož je zcela vymýtit. Ukázalo se také, že
výše vyjmenovanými hygienicko-vakcinačními programy

Od poloviny minulého století se mezi odbornou i laickou
veřejností začalo šířit optimistické mínění, že během příštích
dvaceti třiceti let dojde k eradikaci alespoň těch nejzávažnějších infekcí. Objevovaly se stále nové antibakteriální a antivirové léky a účinná antibiotika, dařilo se proočkovat stále více
lidí a byla k dispozici i propracovaná hygienická opatření.
Dodnes však k vymýcení infekčních chorob nedošlo,
zdařilo se to jen v případě jediné nemoci, černých neštovic,
takže se proti nim již přes 40 let neočkuje. Stále se vracejí
a přetrvávají epidemie zejména respiračních onemocnění
(např. známých druhů chřipek). Co je však pro lidstvo horší,
objevují se nové nemoci vyvolané novými patogeny, se kterými jsme se dosud nesetkali. Proti nim by naše preventivní
opatření nemusela být zcela účinná. Ještě horší je, že si to
nepřipouštíme. Jako jsme neočekávali vznik a šíření současné epidemie vyvolané koronaviry, neuvědomujeme si, že
mohou přijít další onemocnění, a to zcela jiná. Připomeňme
slova francouzského bakteriologa Ch. J. H. Nicolleho (1866–
1936), který v r. 1928 obdržel Nobelovu cenu za objev, že veš
šatní je přenášečem skvrnitého tyfu (což nikoho do té doby
ani nenapadlo):
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Definitivně jsou vztahy mezi výživou a imunitou uznány
teprve po r. 2000, počítáme-li od objevu nutriční atrofie thymu
v r. 1810, tedy až téměř po dvou stech letech! S konečnou
platností se uzavírá, že „… nutrice je důležitým určujícím faktorem determinujícím imunitu zvláště na obou koncích věkového rozpětí člověka, v časném dětství a ve stáří…“ (Chandra
1999, Chandra 2012).
Zbývá vysvětlit, proč imunita závisí na výživě. Každý ví,
že potrava obsahuje živiny, které tělo potřebuje jak pro růst
v mládí, tak pro regeneraci tkání v dospělém věku. Ovšem
tyto látky, hlavně proteiny a sacharidy, nemají jen výživovou hodnotu, ale díky své molekulární stavbě jsou imunogenní, mají charakter antigenů, což jsou látky vyvolávající
imunitní odpověď, stejně jako strukturálně podobné látky
patogenních mikroorganismů, bakterii a virů. Tyto antigeny
jsou označovány jako PAMP (z angl. Pathogen Associated
Molecular Patterns), tedy molekulární vzory spojené s patogenními organismy (Santoni et al. 2015), případně DAMP,
tj. molekulární vzory spojené s určitým ohrožením (z angl.
Danger Associated Molecular Patterns) (Matzinger 1994,
Matzinger 2012). Tyto cizí struktury (vzory) jsou pak rozpoznávány buněčnými receptory imunokompetentních buněk
PRR (z angl. Pattern Recognition Receptors) (Medzhitov
a Janeway 2000, Kumar et al. 2011). PRR byly identifikovány na površích buněk vrozené (přirozené, konstitutivní)
nespecifické imunity (hlavně na makrofázích), ale také na
lymfoidních imunokompetentních buňkách adaptivní, specifické imunity (Schroder a Tschopp 2010).
Tyto potravní antigeny procházejí trávicí trubicí, v jejímž
sousedství těsně nasedá masivní lymfoidní tkáň, která představuje největší imunitní orgán našeho těla, lymfoidní tkáň
sdruženou se střevem, tzv. GALT (z angl. Gut Associated Lymphoid Tissue). Protože se jedná hlavně o menší molekuly, přecházejí snadno přes střevní stěnu přímo do tohoto imunitního
orgánu, kde jsou rozpoznány a vyvolají imunitní odpověď.
Každodenní přijímání potravy tak znamená nepřetržitou stimulaci imunity proti širokému spektru antigenů, což
není v podstatě nic jiného než vakcinace. Imunokompetentní
buňky v GALT na tuto stimulaci pak odpovídají tvorbou specifických protilátek, stejně jako po opakovaném očkování.
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Studie vznikla díky podpoře Projektu RVO 61388971.
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V našich střevech se nachází až 80 %
imunity našeho organismu, to je dnes
už známý fakt, o kterém mluví řada
odborníků na střevní mikrobiom.
A o tom, jak ovlivňuje nerovnováha
našeho střevního mikrobiomu celý
náš organismus včetně psychického
stavu, hovoří řada vědeckých studií.
Serotonin řídící naše pocity štěstí se
až z 90 % tvoří právě ve střevech.
Vhodnou péčí o střevní mikrobiom – zajištěním dostatku prospěšných
bakterií ve střevech – můžeme zabránit
růstu škodlivých bakterií a normalizovat
prostor mezi buňkami střevní stěny. To,
jak se stravujeme, jaká je úroveň našeho
stresu, je zásadní pro stav našich střev.
Kromě úpravy stravy a našeho životního stylu mohou k dosažení rovnováhy
střevního mikrobiomu velmi pomoci
kvalitní probiotické suplementy a konzumace prebiotické vlákniny.

Harmonelo je rychle rostoucí českou společností působící na našem
trhu již dva roky a její produkty si na-

cházejí své spokojené zákazníky nejen
u nás, ale po celé Evropě. Šéfem vědecké
rady je molekulární biolog RNDr. Petr
Ryšávka, náš přední specialista na mikrobiom střev a probiotika.
Harmonelo má ve svém portfoliu
probiotické a prebiotické sirupy, které
mohou významně příznivě ovlivnit stav
střevního mikrobiomu a celkový stav
organismu. Probiotické sirupy jsou ošetřeny tyndalizační technologií, díky které
mají mimořádnou vstřebatelnost, bez
narušení po cestě do trávicího traktu se
dostávají přímo do střev.
Harmonelo zároveň umožňuje
nechat si zjistit kondici našich střev provedením analýzy střevního mikrobiomu
s pomocí odběrné sady – testu střevního mikrobiomu. Pokud známe stav
našich střev, můžeme o ně začít vhodně
pečovat.

Mgr. Šárka Valová

Přírodní sirupy ve vynikající
terapeutické kvalitě – to je Harmonelo
Ať už chcete podpořit preventivně své zdraví, posílit svou imunitu,
anebo se potýkáte se zdravotními problémy a toužíte své zdraví zlepšit.

Pro jakékoli dotazy k produktům a cenám a doporučení kontrétních produktů na základě
individuálních potřeb kontaktujte distributora produktů Harmonelo.
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Autoři chtěli v tomto sdělení připomenout, že bychom
neměli zapomínat na doporučení moudrých lékařů starověku opírajících se o jejich pozorování a zkušenosti. Netušili,
že existují nějací mikrobi, nevěděli nic o metabolismu nebo
o mechanismech imunologických procesů, o skladbě stravy.
Jejich rady, jak předcházet a léčit nemoci výživou, byly potvrzeny objevy současné moderní medicíny, které jasně ukázaly,
že nutriční podpora zdraví může znamenat důležitý faktor
při prevenci i léčbě současných i budoucích sdělných onemocnění. Jen je třeba si uvědomit, že strava obsahuje vedle
živin také imunogenní látky. Budou-li racionální výživové
programy aplikovány už od nejranějšího věku člověka, stane
se naše strava „preventivní vakcinací“, významným prostředkem, jak účinně podpořit imunologický status člověka,
tedy odolnost proti komunitnímu šíření infekcí, a v nezanedbatelné míře bránit nejen opakujícím se epidemiím a pandemiím, ale také těm, o nichž ještě netušíme, že přijdou.
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Zasloužená oslava
dožínek,
ale skokové
zvýšení cen
SVAZ průmyslových mlýnů ČR

PAVEL FILIP,
Svaz průmyslových mlýnů ČR

sklizně na konci žní má kořeny v dávné minulosti
a dochoval se až dodnes. Naši předkové daleko více než
Smyvátek
v současné době věděli, proč slavit. Často se obraceli také
k vyšší moci, aby jim pomohla vypěstovat dostatek obilí tak
důležitého pro přežití. Moderní doba přinesla větší jistotu výsledků díky šlechtěným odrůdám a postupům ošetření

ú r o d y
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rostlin v průběhu vegetace, vyšší výnosovost a v neposlední
řadě i lepší podmínky pro uchování produkce. Dokazují to
výsledky žní v posledních několika letech, kdy nepřálo počasí, a přesto byly dosaženy dobré výsledky. Určitě to platí i pro
žně v roce 2021. Ale dnešní doba přináší také zásadní změny
v realizaci, nebo lépe ve spotřebě produkce. Máme volný trh
s komoditami, trh prakticky bez hranic. Obchoduje se reálně
se zbožím anebo virtuálně s finančními deriváty. Komoditní
burzy ovlivňují vývoj cen, a to často i bez ohledu na realitu.
Státní zásoby obilí jsou minimální a pokrývají pouze případné krátkodobé výpadky v zásobování. Již se nepředpokládá,
že by došlo k zásadnímu nedostatku produkce na trhu, a vůbec už ne k hladomoru. Tržní regulace v Evropské unii řeší
pouze záchrannou síť pro zemědělské producenty při tržních
cenách pod hranicí nákladů. Vyhlašují tzv. intervenční cenu,
a neřeší tedy vůbec jakousi maximální cenu, která by zasáhla do cen prakticky všech potravin rostlinného i živočišného
původu. A tak jsme právě od minulého roku svědky skokového růstu cen obilovin a potažmo i cen většiny potravin nejenom u nás, ale v celosvětovém měřítku.
Prožíváme velmi těžké období. Koronavirová pandemie
způsobila značné ekonomické ztráty na celém světě a vyvolala krizi doprovázenou vysokou inflací. V takové situaci se,
jak známo, obrací zájem investorů na komodity všeho druhu,
nevyjímaje obiloviny, které jsou vždy potřebné. Poptávka po
nich roste, a tak se zvyšují i jejich ceny. Obiloviny ale ovlivňují nejenom ceny výrobků z mouky, ale také ceny krmiv pro
hospodářská zvířata, a tím i ceny masa, mléka vajec a dalších
výrobků živočišného původu. Nyní ale zdražuje také energie,
pohonné hmoty, obaly a pracovní síla. Vliv inflace do cen
potravin je postupný a pouze na začátku, razantněji se projeví až s nástupem roku 2022. Veškeré výkyvy cen nepříznivě
ovlivňují hospodářské výsledky podniků, z nichž řada již dnes
bojuje o přežití. Proto stojí za úvahu se zabývat příčinami
cenových výkyvů a zejména přijímat opatření k předcházení
těmto jevům. Platí to pro každého hospodáře, ale také pro
stát a Evropskou unii jako celek. Trh vše nevyřeší a rozhodně
je namístě se zabývat jeho regulací. Poslední údaje OSN ukazují, že ceny potravin jsou nejvyšší za deset let kvůli neúrodě
a narušení dodavatelského řetězce.
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2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
odhad
Počáteční zásoby
10,1
8,4
8,4
11,2
14,3
9,6
17,7
9,4
9,6
8,9
Produkce
123,6
135,0
148,7
151,6
133,7
142,1
127,4
131,2
118,3
130,6
dovoz
3,8
1,9
2,9
4,1
3,3
4,0
4.50
2,7
2,0
1,5
Nabídka celkem
137,5
145,3
160,0
166,9
151,3
155,7
149,6
143,3
129,9
142,0
Potravin.
47,9
48,0
48,0
47,6
47,8
48,0
48,1
48,6
41,0
41,2
užití
Krmivářské užití
4,7
4,7
4,7
5,0
5,0
4,8
4,8
40,5
38,2
40,2
Průmyslové užití
45,0
42,8
51,4
55,8
52,4
52,2
54,2
39,7
9,1
9,4
Ostatní spotřeba
10,3
10,5
10,5
10,6
10,5
10,8
10,8
4,6
4,6
4,6
Spotřeba celkem 107,9
106,0
114,6
119,0
115,7
115,8
117,9
133,4
121,0
128,1
ztráty
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,8
vývoz
20,3
30,0
33,3
32,7
25,1
21,3
20,0
36,8
27,4
32,0
Konečné zásoby
8,4
8,4
11,2
14,3
9,6
17,7
10,8
9,8
8,9
12,9
Obilovina/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/
rok
17
18
19
20
21
Pšenice
3 037,7 1 889,7 1 782,6 2 237,5 2 470,0
celkem
Žito
29,1
19,1
28,7
24,7
32,0
Ječmen
527,4
317,5
276,2
257,3
361,0
Oves
44,1
35,3
45,8
30,0
35,0
Kukuřice
436,2
217,1
161,2
251,8
290,0

Obilovina/ 2016/
rok
17
Pšenice
40,8
celkem
Žito
17,1
Ječmen
48,0
Oves
0,4
Kukuřice
93,0

2017/
18

2018/
19

2019/
20

2020/
21

36,5

51,0

61,1

56,0

27,3
59,9
0,7
129,6

11,1
105,4
0,9
284,7

16,8
70,4
2,5
175,3

12,0
48,0
3,0
185,0

Tabulka č. 4 Rozdíl mezi vývozem a dovozem v marketingových letech v tis. tunách
Obilovina/rok
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
+2 996,9
+1 853,2
+1 731,6
+2 176,4
Pšenice celkem
+12,0
–8,2
+17,6
+7,9
Žito
+479,4
+257,6
+170,8
+186,9
Ječmen
+43,7
+34,6
+44,9
+27,5
Oves

2020/21
+2 414,0
+20,0
+313,0
+32,0

Tabulka č. 5 Světová bilance pšenice (mil. t) podle IGC
Světový trh 2007/
s cereáliemi 08
Počáteční
134,3
zásoby
Produkce 607,4
Nabídka
741,7
celkem
Potravin.
443,7
užití
Krmivářské 90,9
užití
Průmyslové 17,1
užití
Ostatní
58,6
spotřeba
Spotřeba
610,3
celkem
Konečné
131,1
zásoby

2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/ 2021/
22
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 odhad
131,1 171,5 198,0 193,1 192,3 171,6 191,0 206,6 226,8 248,1 270,5 261,7

278,9

292,1

687,2 681,7 654,2 699,9 657,4 716,4 730,1 735,8 752,5 761,8 733,1 763,4

765,0

777,3

818,3 853,2 852,3 893,0 849,7 888,0 921,2 942,4 979,3 1 009,9 1 003,7 1 025,1 1 043,9 1 069,1
444,3 452,3 455,2 460,2 464,3 474,1 482,0 488,8 504,8 513,4 517,9 523,1

530,6

571,1

117,5 118,6 117,7 154,6 133,5 133,8 144,2 142,4 144,8 142,9 140,2 139,1

137,8

140,0

20,2

21,2

21,3

21,1

21,3

21,6

22,3

21,7

22,9

22,5

22,9

24,0

23,3

24,0

58,6

64,9

65,0

64,9

59,0

67,5

66,1

65,7

62,4

60,6

57,6

60,0

60,1

60,0

646,8 655,9 659,2 700,7 678,1 697,0 714,6 718,6 735,0 739,4 738,6 746,2

751,8

751,0

171,5 197,3 193,1 192,3 171,6 191,0 206,6 223,8 244,4 270,5 265,1 278,9

292,1

274,0

Regulace obilního trhu je v Evropě řešena stanovením
intervenční ceny (minimální ceny) pro pšenici a limitem pro
množství intervenčního nákupu. Řešena je pouze pšenice,
protože v Evropě i u nás zabírá nejvíce osevních ploch a je
současně dominantní ve spotřebě do potravin i do krmiv.
Proto se také dále budu zabývat především touto obilovinou.
V regulaci ale chybí horní cenový limit. Pocítili jsme to v krizovém období marketingového roku 2007/2008 a pociťujeme
to i v současné době. Po sklizni roku 2021 se zvýšily ceny pšenice u nás o 50 procent. Ve své podstatě kopírují vývoj cen
v Evropě a ve světovém měřítku. Pro zpracovatele a pro spotřebitele je to neúnosné. Ceny potravin prostě mají své limity
a také značný vliv na spokojenost občanů. Mohou vyvolat
i protesty a bouře. Nicméně regulace zahrnuje i problematiku
zásob a rezerv. Otázkou však je vlastnictví zásob a mechanismy jejich financování a uvolňování. Většinu zásob dnes
ovládají přímo soukromé podniky, své zásoby má i stát. Je
žádoucí, aby stát své zásoby zvýšil a měl pro ně vlastní skladové kapacity.
Česká republika je v produkci obilovin soběstačná
a značnou část exportuje do zahraničí, převážně do Německa.
Platí to i pro minulý a současný marketingový rok. Prodej
našeho obilí do zahraničí tvoří největší část v bilanci jeho produkce a spotřeby. Proto také poptávka ze zahraničí společně
s kurzem koruny přímo ovlivňují ceny obilovin na našem
vnitřním trhu. V praxi to znamená, že účastníci trhu sledují ceny na evropských burzách, nejvíce na burze MATIF
v Paříži, odečtou dopravní náklady, potom přepočítají ceny
kurzem koruny a vyjde jim cenová hladina pro vyjednávání.
Realizační ceny jsou většinou velmi příznivé pro producenty.
Pro zpracovatele je ale důležitá dlouhodobá cenová stabilita.
Tato situace otevírá prostor pro spekulace, nedaří se uzavírat
plnohodnotné dlouhodobé a termínované kontrakty.
Cena pšenice začala u nás růst z jakési běžné hladiny
(pro pšenici kolem 4000 korun za tunu) již od srpna 2020
a v porovnání s předchozím rokem byla dražší nejdříve
o 200 korun za tunu. V listopadu to bylo již o 300 korun,
v lednu o 500 korun a od března prakticky o 1500 korun za

tunu. Zvýšení cen v březnu se opakuje již třetím rokem po
sobě. Příčinou je významný pokles zásob kvalitní pšenice
na našem vnitřním trhu v tomto období, a to právě vlivem
exportu. Někteří z nás očekávali snížení cen obilí po žních
2021, ale to se nestalo. Evropská cena na burze MATIF
dokonce krátkodobě vyskočila nad 270 eur za tunu, což se blížilo hranici 7000 korun za tunu. Nakonec se ustálila v úrovni
250 eur, tj. 6400 korun za tunu. Některým zpracovatelům se
podařilo tuto cenovou úroveň smluvně zajistit do konce roku
2021. Překvapivý cenový vývoj pšenice ale pokračoval až do
konce roku 2021. Nejvyšší cena pšenice na burze MATIF byla
23. 11. 2021 ve výši 311,50 eur za tunu. Od té doby klesla
až na 276 eur a dále kolísala kolem 280 eur za tunu. Prodejní ceny pšenice v tuzemsku tak přeskočily hodnotu
7000 korun za tunu. Platí to i od ledna 2022, a to i přesto, že
ceny na evropských burzách již klesají a kurz koruny posiluje.
Na evropském i světovém trhu není po sklizni 2021
nedostatek obilovin ani pšenice. Světová produkce obilovin
v roce 2021 dosáhla úrovně 2287 milionů tun, je to o 3,38 procenta více než v předchozím roce. Z toho pšenice 777,3 milionu tun, což je více o 4,2 milionů tun než vloni. Celková
produkce kukuřice by se měla zvýšit o 86,4 mil. tun na
1212,3 milionů tun.
V Evropě se urodilo celkem 290 milionů tun obilovin,
z toho 130 milionů tun pšenice, 68 milionů tun kukuřice
a 52 milionů tun ječmene. Světové zásoby evidují 600 milionů
tun obilovin, z toho 274 milionů tun pšenice, 287 milionů tun
kukuřice. V Evropě jsou zásoby obilovin v úrovni 42 milionů
tun, z toho pšenice 13 milionů tun a kukuřice 18 milionů
tun. Bilance produkce a užití je tedy přebytková v Evropě
i ve světě. Reálné důvody pro zvyšování cen tedy neexistují,
situace vyvolávají virtuální obchody na komoditních burzách.
Možná je přece jen vhodné připomenout, jaké zprávy
z trhu ovlivnily jednání investorů. „Horko a sucho v pěstitelských oblastech od severoamerických stepí po ruský Ural
ohrožují produkci pšenice. Spojené státy očekávají, že světové
zásoby budou na konci sezony na pětiletém minimu. Výhled
na rok 2022 vyvolává obavy. Nová tříměsíční předpověď
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ú r o d y

P O T R A V I N Á Ř S K Á

1 / 2 0 2 2

Tabulka č. 1 Bilance pšenice v EU-28 (mil. t)

P O T R A V I N Á Ř S K Á

35

i n f o r m a c e

36

i n f o r m a c e
Z h o d n o c e n í

ú r o d y

2 0 2 1

Z h o d n o c e n í

Tabulka č. 6 Žně 2021 – celá ČR
Stav ke dni:
13. září 2021

Pšenice
ozimá

Celkově
709 538
ke sklizni (ha)
Sklizeno ke dni
709 537
aktualizace (ha)
Podíl sklizených
100,00
ploch (%)
Celkově
4 769 026
sklizeno (t)
Průměrný
6,72
výnos (t/ha)
*)

Pšenice
jarní

Ječmen
ozimý

Ječmen
jarní
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Tritikale

Obiloviny
celkem*)

Řepka

215 737

25 154

57 715

40 856 1 235 254

342 315

75 247

111 006

215 737

25 154

57 715

40 856 1 235 253

342 315

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

670 515 1 149 581

134 207

227 823

5,34

3,95

5,24

6,04

5,33

100,00

100,00

215 712 7 552 018 1 063 341
5,28

údaj o ploše osevů včetně kukuřice na zrno, směsek obilovin a ostatních obilovin (dle ČSÚ k 31. 5. 2021)

6,11

3,11
Zdroj: SZIF

Nejpěstovanější plodinou na českých polích zůstává
pšenice ozimá, která zabírá více než čtvrtinu celkové
osevní plochy. Odhadovaná sklizeň ozimé pšenice je ve
výši 4769 tisíc tun, což představuje meziroční snížení
o 161 tisíc tun. Na poklesu produkce se podílí především snížení osevní plochy na 710 tis. ha (−8,4 %). Hektarový výnos
je vyšší, dosáhl průměrné hodnoty 6,72 t/ha. Pokles výměry
ozimé pšenice zemědělci kompenzovali především rozšířením osevní plochy pšenice jarní. Pšenicí jarní bylo oseto
75 tisíc hektarů proti loňským 24 tisícům hektarů. To se také
odráží na meziročním nárůstu produkce ze 117 tis. tun na
394 tis. tun. Na tomto navýšení má podíl také vyšší hektarový
výnos 5,24 t/ha. Pro nový marketingový rok 2021/2022 je
tedy k dispozici celkem 5163 tisíc tun pšenice.
Ječmene jarního, po pšenici ozimé druhé nejrozšířenější
obilovině, se sklidilo 1150 tis. tun s hektarovým výnosem
5,33 t/ha. Ječmene ozimého se loni sklidilo 671 tis. tun s hektarovým výnosem 6,04 t/ha. Předpokládaná úroda ovsa ve
výši 228 tis. tun je meziročně o 22 tisíc tun vyšší i přes nižší
hektarový výnos 3,95 t/ha (4,43 t/ha v roce 2020), a to
díky výraznému rozšíření osevní plochy na 58 tis. hektarů
(+23,5 %). Produkce žita 134 tis. tun je meziročně o 45 tisíc
tun nižší (−26,9 %) než loni v důsledku meziročního poklesu
osevní plochy na 25 tis. ha (−20,0 %) i snížení hektarového
výnosu na 5,34 t/ha.
Bilance produkce a užití všech obilovin v České republice je přebytková. Určité bilanční problémy se projevují
u žita díky porostlosti žita vykazované nízkými hodnotami
čísla poklesu. Porůstání se neprojevilo zřetelně ve výsledcích
monitoringu kvality, protože dodané vzorky byly ze sklizně
před dalšími srpnovými dešti. Vážné problémy odhaluje až
příjmová kontrola nakupovaného žita v podzimních měsících. Ve skladech sice zůstaly dost vysoké zásoby žita z minulého roku, které by mohly případný deficit vyrovnat, ale jejich
uvolňování na trh je pomalé.

Kvalita pšenice a žita
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Tabulka č. 7 Průměrné hodnoty parametrů pekárenské pšenice sklizené v letech 2012–2021 a procentuální podíl
vyhovujících vzorků
průměr
Objemová (kg/hl)
hmotnost ≥ 76,0 (%)
průměr (%)
N-látky
v sušině
≥ 11,5 (%)
Zelenyho průměr (ml)
test
≥ 30 (%)
průměr (s)
Číslo
poklesu
≥ 220 (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

77,8

80,9

78,9

82,2

77,2

78,2

80,2

77,8

77,2

77,9

76
13,7
90
51
99
296
86

96
12,7
83
42
90
338
97

88
12,1
68
42
86
306
89

99
12,5
78
40
87
351
98

69
12,7
83
41
88
324
97

77
13,7
89
46
92
332
97

95
13,5
94
45
90
328
97

69
14,0
96
45
92
346
96

66
13,0
91
42
90
300
88

76
12,7
87
42
93
280
82

Tabulka č. 8 Průměrné hodnoty parametrů žita sklizeného v letech 2012–2021 a procentuální podíl vyhovujících vzorků
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

74,2

75,4

73,8

76,9

74,7

76,4

77,0

76,3

74,0

74,5

95

100

91

98

98

100

100

100

86

100

průměr (s)

181

250

154

255

205

218

216

242

216

177

≥ 120 (%)

84

100

60

98

88

98

96

98

91

80

průměr
Objemová (kg/hl)
hmotnost
≥ 70,0 (%)
Číslo
poklesu

Tabulka č. 9 Bilanční tabulka pšenice – Česká republika
Ukazatel
Osevní
plocha
Výnos
Výroba
Počáteční
zásoby
Dovoz
celkem
Celková
nabídka
Domácí
spotřeba
Z toho
– potraviny
– osiva

2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2021/
22

tis. ha

833,6

863,1

815,4

829,4

835,9

829,8

839,7

832,1

819,7

839,4

798,6

784,8

t/ha

4,99

5,69

4,39

5,67

6,50

6,36

6,52

5,67

5,34

5,73

6,14

6,58

tis. t 4 161,6 4 913,0 3 577,8 4 700,7 5 431,2 5 274,3 5 478,9 4 718,2 4 373,4 4 812,2 4 902,5 5 163,4
tis. t

924,0

tis. t

23,5

985,1 1 118,5
39,6

65,0

558,8

344,1

339,8

314,1

251,8

636,8

638,0

508,0

312,3

36,2

47,4

36,7

31,0

36,5

52,0

61,1

56,0

43,3

tis. t 5 109,1 5 937,7 4 761,3 5 295,7 5 833,8 5 650,8 5 824,0 5 006,5 5 062,2 5 511,3 5 467,3 5 519,0
tis. t 3 005,0 3 035,0 3 040,0 2 868,0 2 930,0 2 840,0 2 835,0 2 180,0 2 635,0 2 765,0 2 685,0 2 735,0
tis. t 1 285,0 1 290,0 1 250,0 1 210,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 200,0 1 200,0 1 270,0 1 200,0 1 250,0
tis. t

195,0

195,0

190,0

188,0

190,0

185,0

185,0

165,0

165,0

165,0

165,0

165,0

tis. t 1 370,0 1 400,0 1 450,0 1 350,0 1 350,0 1 250,0 1 250,0 1 050,0 1 200,0 1 260,0 1 250,0 1 250,0
tis. t

155,0

150,0

150,0

120,0

140,0

155,0

150,0

65,0

70,0

70,0

70,0

70,0

tis. t 1 180,3 1 784,2 1 110,0 2 083,6 2 564,0 2 496,7 2 410,0 1 889,7 1 840,0 2 237,5 2 186,0 2 400,0
tis. t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tis. t

61,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tis. t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tis. t 4 124,0 4 819,2 4 150,0 4 951,6 5 494,0 5 336,7 5 245,0 4 369,7 4 475,0 5002,5 5 155,0 5 135,0
tis. t

985,1 1 173,5

611,3

344,1

339,8

314,1

579,0

636,8

587,2

508,8

312,3

384,0

%

23,89

23,21

14,73

6,95

6,18

5,89

11,04

14,57

13,12

10,17

6,06

7,48

%

32,78

36,85

20,11

12,00

11,60

11,06

20,42

25,68

22,28

18,40

11,63

14,04
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– krmiva
– technické
užití
Vývoz
celkem
Intervenční
nákup
Prodej
interv. zásob
Zůstatek
interv. zásob
Celkové
užití
Konečné
zásoby
Kon. zásoby/
celkové užití
Kon. zásoby/
dom. spotř.

Jedn.

R E V U E

Do sledování potravinářské kvality pšenice sklizně
2021 bylo zahrnuto celkem 557 vzorků ze všech významných
oblastí pěstování. Odrůdové zastoupení bylo velmi široké,
celkem šlo o 89 odrůd. Jarní pšenice byly zastoupeny jedenácti odrůdami, z celkového počtu vzorků představovaly jarní
pšenice 4 %. Z celého souboru 557 vzorků bylo na kvalitu
samostatně hodnoceno 514 vzorků pekárenských pšenic,
z nichž byla přibližně polovina sklizena v Čechách a polovina na Moravě. Požadavky na jakost pekárenské pšenice splnilo v roce 2021 60 % vzorků, z toho 58 % vzorků sklizených

ú r o d y
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Oves

111 006

v USA počítá s větším suchem v důležitých pěstitelských regionech pro jarní i tvrdou ozimou pšenici. Vyhlídky dalších problémů s dodávkami zvyšují možnost, že ceny pšenice budou
nadále prudce stoupat a zhoršovat globální potravinovou
inflaci. Pšenici v Kanadě v červenci negativně ovlivnilo vedro
a sucho. Kanada sklidila 3,5 milionu tun namísto obvyklých
6,5 milionu tun tvrdé pšenice. V Rusku zasáhla obilí velká
zima. Evropskou úrodu poškodily v průběhu léta silné deště.
Povětrnostní podmínky v EU a s nimi spojené dopady na očekávání výnosů jsou značně protikladné. V některých oblastech
byla sklizeň omezena kvůli častým dešťům, což vedlo ke snížení předpokládaných výnosů obilovin. Jih Evropy byl zasažen
silnou vlnou veder. Vlhčí než obvyklé podmínky byly pozorovány
především v rozsáhlém regionu Francie, v Německu, v severní
Itálii, v Polsku, ve Spojeném království, v Turecku a v černomořské oblasti. Anomálie celkových srážek se pohybovaly od
+50 procent do +150 procent. V severní Itálii bylo v červenci
a srpnu pozorováno několik silných krupobití a v polovině července postihly Německo, Belgii, Nizozemsko a Švýcarsko silné
povodně.“
V České republice začaly žně 2021 se zpožděním a byly
ovlivněny deštěm, který snížil kvalitu a zničil i část úrody.
Také průběh vegetace nebyl příznivý. Začalo to pozdním
setím, protože mnoho porostů ozimých pšenic bylo u nás
zaseto po agrotechnické lhůtě, vývoj porostů byl opožděný
i díky jarnímu počasí a definitivní problém způsobily přívalové deště v průběhu sklizně. Sklizeň obilovin probíhala
na 1,2 milionu hektarů s produkcí 7,6 milionu tun a průměrným výnosem 6,11 t/ha, což je pouze málo pod průměrem za posledních 10 let a shoduje se to s průměrem za
posledních 5 let.
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Žito

75 247

394 367
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Tabulka č. 10 Bilanční tabulka žita – Česká republika
Ukazatel

R E V U E

30,2

25,0

t/ha
tis. t

3,91
118,2

4,74
118,5

tis. t

36,3

9,5

11,5

tis. t

22,6

22,4

35,0

tis. t

177,1

tis. t

30,6

37,5

25,10

22,0

22,2

25,4

31,1

31,4

25,0

4,81
4,70
147,0 176,30

5,13
129,1

4,91
107,9

4,98 4,92
104,4 109,2

4,87
123,5

5,06
157,6

5,48
172,4

5,34
134,0

48,50

20,70

46,1

32,7

7,1

11,5

5,1

32,8

31,7

21,60

37,40

20,1

17,1

27,3

22,0

16,8

12,0

8,0

150,4

193,5 246,40 187,20

174,1

154,2 143,6

157,0

179,5

217,2

165,7

142,0

104,0

120,0 154,00 119,00

128,0

118,0 113,0

117,0

122,0

128,0

128,0

tis. t

122,0

95,0

100,0 140,00 110,00

120,0

110,0 105,0

110,0

115,0

120,0

120,0

tis. t
tis. t

8,0
12,0

5,0
4,0

8,0
10,0

8,00
6,00

6,00
3,00

5,00
3,00

6,00
2,00

6,0
2,0

5,0
2,0

5,0
2,0

6,0
2,0

6,0
2,0

tis. t

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tis. t

25,6

34,9

25,0

71,70

22,10

13,4

29,1

19,1

28,7

24,7

57,5

24,0

tis. t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tis. t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tis. t

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tis. t

167,6

138,0

145,0 225,70 141,10

141,0

147,1 132,1

137,0

146,7

185,5

152,0

tis. t

9,5

11,5

48,5

20,70

46,10

32,7

7,1

11,5

5,1

32,8

31,7

13,7

%

5,69

8,25

33,42

9,17

32,67

23,13

4,83

8,71

3,7

22,36

17,1

9,0

%

6,71

11,02

40,90

13,44

38,74

25,55

6,02 10,18

4,68

26,89

24,76

10,7

Perfektní team

Kompletní řešení pro
sbírání,balení a paletizaci

Průmyslové roboty, CNC stroje
a CNC řídící systémy

Kompletně navrženo
a vyrobeno v Japonsku

Silný partner pro kompletní manipulační proces
Nikdo jiný Vám nenabídne tak ucelenou nabídku. Nejširší produktová řada v průmyslu umožňuje FANUC
poskytovat vše, co potřebujete pro zrychlení, zpružnění a zefektivnění Vašich manipulačních procesů.
Ideální roboty pro sbírání, balení a paletizaci umožňují perfektní synchronizaci a hladký průběh procesů
od prvního do posledního kroku. Nezáleží, zda je Vaše zboží velké nebo malé, lehké nebo těžké, robustní či
křehké, vždy máme perfektní řešení pro všechna průmyslová odvětví a aplikace. WWW.FANUC.CZ

80 % vzorků žita. Je to mírně pod desetiletým průměrem,
který činí 83 %. Podobně jako pro pšenici i pro žito ze sklizně
2021 platí, že tento vegetační ročník přál více výnosům než
kvalitě. Přestože monitoring kvality žita nesignalizuje vážné
problémy, v praxi se projevují problémy s porostlostí zrna,
tedy s hodnotou čísla poklesu. Záleží na tom, kdy bylo žito
sklizeno. Největší problémy jsou se žitem sklízeným ve druhé
polovině srpna. Může se stát, že kvalitního žita bude nedostatek. Není ale důvod k panice, protože část problému lze
řešit již v technologii mlýna, část také mícháním a v neposlední řadě lze vše doladit speciálním přípravkem.
Na závěr je třeba vyjádřit na jedné straně poděkování
našim zemědělcům za jejich práci. Až obdivuhodné jsou
výsledky výnosů obilovin ve sklizních suchých ročníků 2017–
2019. Výnosy se snížily pouze o necelých 10 procent. Vyrovnávají se i s deštěm a dokazují schopnost rychle sklidit při
zlepšení podmínek pro sklizeň. Objemy produkce vykazují
dlouholetou stabilitu a bilanční přebytek. Na druhé straně
jsou zde problémy s kolísáním cen s přímými dopady na
hospodaření zpracovatelských podniků a s růstem spotřebitelských cen. Do budoucna je třeba podobným situacím
předcházet. Možná existuje přece jen cesta v dlouhodobějších obchodních dohodách v obilní vertikále. Mám na mysli
budování dodavatelských řetězců, aby se zamezilo výkyvům
cen surovin. Cílem je dosažení pevnějších cenových kontraktů jak na vstupu, tak na výstupu a vytváření fyzických
zásob surovin pro výrobu. Je sice žádoucí, aby se na stabilizaci trhu podílel i stát, ale věřím, že k potřebným změnám
dojde i v podnikatelské sféře. 
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v Čechách a 62 % vzorků sklizených na Moravě. V roce 2020
byl podíl vyhovujících vzorků celkově nižší (55 %), šlo o nejnižší podíl vyhovujících vzorků za posledních 10 let. Naopak
nejvíce vzorků (80 %) vyhovělo v roce 2018. Průměrný výnos
byl u analyzovaných vzorků 7,6 t/ha. Letošní vegetační
ročník přál spíše výnosům než kvalitě zrna pšenice. Srážky
v období zralosti, zejména ty opakované nebo trvalejšího
charakteru, mají na kvalitu pšenice jednoznačně negativní
vliv, zatímco srážky a chladnější počasí v období vegetativního růstu obilnin se pozitivně projevují na výnosu. S vyššími
výnosy je pak spojen tzv. ředící efekt, kdy dochází k „rozdělení“ dusíku mezi větší objem sklizeného zrna a výsledný
obsah bílkovin v zrnu je nižší. Jeho průměrná hodnota je
12,7 procent, což je nejméně za posledních 5 let. Tato hodnota, stejně jako hodnota Zelenyho testu, ale vyhovují
pro zpracování. Sklizeň roku 2021 i roku předcházejícího
dokládá, že nyní pěstované odrůdy mají dobrou stabilitu
čísla poklesu, protože i přes deštivé počasí v období sklizně
v obou letech byla jeho průměrná hodnota dostatečně nad
požadavkem normy a více než 80 % pšenice jej splnilo. Nejzranitelnějším parametrem posledních deseti let byla objemová hmotnost. Kvalitu pšenice ze sklizně roku 2021 lze
hodnotit jako vyhovující a ve srovnání s minulým obdobím
průměrnou. Nízké je také nebezpečí mykotoxinů.
Potravinářská kvalita žita ze sklizně roku 2021 byla
posuzována ze 41 vzorků, z toho bylo 12 vzorků sklizeno
v Čechách a 29 na Moravě. Nejvíce zastoupena je oblast
Vysočiny, odkud pocházela přibližně třetina vzorků (27 %).
Odrůdová skladba čítala 10 odrůd. Požadavky ČSN splnilo

21,0
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Osevní
plocha
Výnos
Výroba
Počáteční
zásoby
Dovoz
celkem
Celková
nabídka
Domácí
spotřeba
Z toho
– potraviny
– osiva
– krmiva
– technické
užití
Vývoz
celkem
Intervenční
nákup
Prodej
interv. zásob
Zůstatek
interv. zásob
Celkové
užití
Konečné
zásoby
Kon. zásoby/
celkové užití
Kon. zásoby/
dom. spotř.

2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/
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přípravy půdy přes setí, ošetřování až po sklizeň, rozsáhlé
pokusnické a výzkumnické činnosti se za posledních 30 let
úroveň pěstování v České republice významně zlepšila
a čeští pěstitelé se mohou směle řadit po bok těch nejlepších
v Evropě.
Když se v roce 2011 podařilo českým pěstitelům
poprvé v historii překonat v průměrném hektarovém výnosu
magickou hranici 80 tun (81,7 t16%/ha), málokdo věřil, že
se podobný výnos bude ještě někdy opakovat. A opakoval
se hned v následujícím roce (79,5 t16%/ha), pak v roce 2014
(82 t 16%/ha), v roce 2016 (80,1 t 16%/ha) a v roce 2017
padlo zatím rekordních 83,6 tun. Rok 2021 se potom
řadí mezi tyto vynikající ročníky, když výnos dosáhl
80,2 t16%/ha a o dvě desetiny tak po třech slabších ročnících
znovu přeskočil magickou hranici 80 tun řepy přepočtených na 16% cukernatost z hektaru. Od roku 2011 tedy bylo
6 ročníků excelentních a 5 ročníků podprůměrných. V roce
2015 a zejména v roce 2018 bylo extrémní sucho, samostatnou kapitolou byl pak rok 2020, kdy relativně dobrý
průběh vegetace do konce srpna pohřbil masivní nástup
houbových chorob od září do konce kampaně. Dlouhodobý
trend zvyšování výnosu cukrové řepy je ale i přes některé
slabší roky jasně patrný a nepopiratelný.

Druhá nejúspěšnější cukrovarnická
kampaň v historii Tereos TTD.
České cukrovarnictví
ale čekají nové výzvy
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úterý 25. ledna skončila v cukrovarech společnosti Tereos TTD v Dobrovici u Mladé Boleslavi a Českém MeV
ziříčí u Hradce Králové další cukrovarnická kampaň. Ta
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Karel Chalupný

Vývoj výnosu cukrové řepy při 16% cukernatosti (pěstitelé Tereos TTD)
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začala v polovině září a oba cukrovary během 130 dnů svého provozu zpracovaly dohromady téměř 3,2 milionu tun
cukrové řepy, což je po rekordní sezoně 2017/18 druhý
nejlepší výsledek. Také výroba cukru byla takřka rekordní,
celkem bylo vyrobeno téměř 350 tisíc tun bílého krystalického cukru. Jen v kampani 2017/18, která byla první po
zrušení produkčních kvót omezujících množství vyrobeného cukru v Evropské unii, bylo vyrobeno více, 370 tisíc tun.
Alfou a omegou cukrovarnické výroby v České republice
je cukrová řepa, která zůstává jedinou surovinou pro výrobu
cukru. Zároveň však cukrová řepa už dávno neznamená
jen cukr. Zatímco výrobu se podařilo v Tereos TTD
diverzifikovat a vedle tradičního bílého krystalického cukru
se z ní vyrábí také pitný nebo energetický líh, obnovitelná
energie, krmiva, hnojiva, voda a zemina se vracejí zpět na
pole, kam patří, čímž při výrobě tzv. vedlejších produktů
dochází prakticky k bezezbytkovému zpracování této
plodiny, vstupní surovina zůstává pouze jedna jediná.
Je proto nesmírně důležité, že se v České republice i přes
mnohé problémy, kterým pěstování cukrové řepy po ukončení produkčních kvót v roce 2017 čelí, daří udržet plochu
cukrové řepy okolo 60 tisíc hektarů, z toho cca 37 tisíc
v Čechách. A to i přesto, že klima je v poslední době trochu
nevyzpytatelné. Suché a extrémně teplé ročníky nebo studená jara významně prověřují genetiku cukrové řepy a její
schopnost se vyrovnat s takovýmito výkyvy počasí. Pokud
není voda, není výnos, pokud není slunce, není cukernatost.
To je velmi zjednodušené schéma. I díky důsledné analýze
chyb, využívání těch nejmodernějších technologií i nejnovějších poznatků ve všech fázích vegetace cukrové řepy od

Výroba krystalického cukru
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cukru, přičemž na cukrovou řepu připadá přibližně pětina
z tohoto množství.
Pro celý sektor cukrovka – cukr je ale dobrou zprávou,
že se očekává vyšší spotřeba cukru než v minulém roce.
Neměla by již být tolik poznamenána restrikcemi přijatými
ke zmírnění dopadů pandemie onemocnění covid-19.
Na druhé straně musí čelit odvětví cukrovka – cukr
novým výzvám. Na prvním místě je třeba zmínit bezprecedentní navyšování cen energií. Výroba cukru je mimořádně
energeticky náročná a skokový nárůst cen energií o desítky
až stovky procent lze promítnout do konečných cen produktů jen velmi omezeně. Cukrovary tak budou muset hledat
cesty ke snižování spotřeby energie a zvyšování své efektivity. S tím úzce souvisí výzva environmentální. Cukrovary
se intenzivně připravují na dekarbonizaci svých provozů,
přičemž cíle nastavené EU jsou velmi přísné (do roku 2030
snížit emise C02 o 55 % proti roku 1990 a v roce 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality). V této souvislosti je třeba zmínit
asimilační schopnost cukrové řepy vázat vzdušný kysličník
uhličitý. Během svého životního cyklu je schopna cukrovka
na jednom hektaru pohltit až 40 tun CO2 a vyrobit až 14 tun
kyslíku, což stačí pro pokrytí spotřeby kyslíku pro 60 lidí na
jeden rok. Cukrová řepa je tak v tomto ohledu výkonnější
než deštný prales. Při současném rozměru pěstování cukrové řepy v České republice na úrovni 60–62 tisíc hektarů
cukrová řepa ročně vyprodukuje kyslík k pokrytí potřeb až
3,7 milionu obyvatel, tedy jedné třetiny populace České
republiky! Další výzvou je potom nutnost adaptace na
požadavky kladené Evropskou unií na významnou redukci
aplikace chemických látek při pěstování cukrové řepy. Je
nezbytně nutné, aby si čeští pěstitelé v tomto kontextu
udrželi svou konkurenceschopnost. Zavádění nových
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technologií (např. osivo Conviso smart) pro to dává dobré
předpoklady.
Výsledky v lednu ukončené kampaně, která byla pro
Tereos TTD již 191. bez jediného přerušení (cukrovar Dobrovice byl založen roku 1831 a nevynechal jedinou kampaň,
cukrovar České Meziříčí byl založen v roce 1871) jasně
demonstrují potenciál výkonnosti cukrové řepy a výroby
cukru v Čechách. Pěstitelé v rajonu Tereos TTD jsou schopni
konkurovat nejlepším v Evropě. Cukrovou řepu se prostřednictvím výrobků s přidanou hodnotou (cukr, bioetanol nebo
pelety) daří exportovat v rámci EU a Česko má u cukru jako
u jedné z mála komodit pozitivní obchodní saldo. Pokud si
čeští pěstitelé a zpracovatelé poradí s výzvami, které před
nimi stojí, má obor cukrovka – cukr perspektivní budoucnost.


Cukrová řepa – surovina pro výrobu cukru a lihu
1 hektar vyprodukuje kyslík pro 60 lidí na rok
a pohltí kysličník uhličitý z ročního provozu deseti osobních aut

R E V U E

Tradiční výrobce cukru a lihu již od roku 1831
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cukru v Evropské unii. Při spotřebě české populace ve výši
350–370 tisíc tun cukru ročně je nasnadě, že Česká republika je ve výrobě cukru nejen soběstačná, ale dokonce jako
u jedné z mála potravinářských komodit také značně proexportní.
Jinak je tomu ovšem z pohledu Evropské unie, do které
se v posledních letech cukr více dováží, než vyváží. Evropská
unie je sice stále třetím největším producentem cukru na
světě, v kampani 2021/22 se očekává výroba kolem 17 milionů tun cukru, což je o 2,3 milionu tun více než v loňském roce, poklesem výroby v předchozích několika letech
však Evropa ztratila svou pozici v rámci světového obchodu
s cukrem. Největšími světovými producenty cukru jsou Indie
a Brazílie, kde se cukr vyrábí z cukrové třtiny. Každá z těchto
zemí vyrobí dvojnásobné množství cukru než celá Evropská
unie. Celkem se pak ve světě vyrobí okolo 190 milionů tun
Zpracování cukrové řepy a samotná výroba krystalického cukru funguje na území Česka nepřetržitě více než
190 let. Česká republika se po roce 1989 postupně dokázala
vrátit ve výrobě cukru mezi nejlepší v Evropě, a navázala
tak na úspěchy ze své bohaté minulosti. Předcházelo tomu
několik vln restrukturalizace českého cukrovarnictví, z níž
vzešlo sedm závodů, které jsou dnes již pátým rokem schopny
obstát v plně liberálních tržních podmínkách. Pěstování
cukrové řepy se v České republice věnuje necelá tisícovka
pěstitelů a v roce 2021 bylo řepou oseto téměř 62 tisíc hektarů. Sedm českých cukrovarů tak zpracuje okolo 5 milionů
tun této plodiny, přičemž pro Tereos TTD dodává cukrovou
řepu 550 pěstitelů z plochy 37 tisíc hektarů. Celkem bude
v České republice vyrobeno 620 tisíc tun bílého krystalického cukru, což z nás činí sedmého největšího producenta
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V současné době prodávají pěstitelé konzumní brambory ve velkém za 3–4 Kč/kg, v případě prodeje ze dvora
za 8–10 Kč/kg. Pro konečného spotřebitele v maloobchodě ceny balených brambor kolísaly mezi 7–15 Kč/kg
(včetně akcí řetězců), byly tedy příznivé. Pěstitelé se však
ocitli ve velmi složité ekonomické situaci, když uvážíme, že
jejich náklady na konzumní brambory dosahují v průměru
4 Kč/kg.
Mohlo by se zdát, že příznivá spotřebitelská cena oživí
spotřebu brambor. Bohužel tomu tak není. Je obecný trend,
že ve vyspělých zemích hlavně spotřeba brambor ve slupce
klesá a je nahrazována výrobky a různými polotovary. Takový
vývoj lze do budoucna předpokládat i u nás. V každém případě bude třeba, stejně jako v minulých letech, v jarním
období určité množství konzumních brambor na doplnění
trhu dovézt ze zahraničí (100 tis. tun), protože naše soběstačnost kolísá na úrovni 75 %.
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ú r o d y

Vývoj osázených ploch (ha) a celkové produkce
brambor (t) v ČR ve vybraných letech
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rambory již několik staletí patří mezi základní potraviny
a jsem přesvědčen, že k výrazné změně nedojde ani v budoucnu. Nutriční hodnotu brambor vytváří řada významných látek, jako jsou např. vitaminy (zejména vitamin C),
vláknina, antioxidanty, obsah vápníku, draslíku, hořčíku, selenu apod. Jsou rovněž levným zdrojem energie. Česká republika má pro jejich pěstování velmi vhodné půdní a klimatické podmínky a stále velkou základnu odborně zdatných
a technicky dobře vybavených pěstitelů.

Roční spotřeba konzumních brambor na obyvatele v ČR
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názoru dobře připravena a již řadu let s úspěchem fungují
v sektorech ovoce a zeleniny.
V ČR je dlouhodobě vykazována spotřeba brambor
na obyvatele výrazně nad 60 kg. Znamená to, že s vysokou
pravděpodobností i v budoucnu budou konzumní brambory spotřebitelé považovat za nepostradatelnou přílohu.
V posledních letech se hodně mluví o zvyšování bezpečnosti
potravin a ochraně životního prostředí. Domácí produkce
brambor je pod přísným dohledem našich národních kontrolních orgánů. Věříme, že občané dlouhodobě ocení aktivity
Svazu směřující k zajištění dohledatelnosti, kvality a dostupnosti domácí produkce brambor.

Pěstitelé a zpracovatelé konzumních brambor
zvládli certifikaci Q CZ
Celkem 102 pěstitelů a zpracovatelů konzumních
brambor úspěšně zvládlo v roce 2021 certifikaci v režimu
jakosti Q CZ. Tato skutečnost znamená, že v probíhající
bramborářské sezoně je již možné na trhu koupit brambory ve
slupce i výrobky z nich označené ochrannou známkou Q CZ.
Známka poskytuje občanům při nákupu v maloobchodě
záruku vysoké kvality a potravinové bezpečnosti označených
produktů, garantuje předepsané postupy pěstování, balení
a zpracování brambor s ohledem na životní prostředí
a ochranu zdraví spotřebitelů.
Certifikace probíhala podle pravidel stanovených v Certifikačním schématu, který Svaz vypracoval. Aktuální znění
schématu je k dispozici na našich webových stránkách.
Podle něho se žadatelé – pěstitelé a zpracovatelé konzumních brambor dobrovolně zavázali spotřebitelům dodržovat řadu požadavků (osevní postupy, organická hmota do

2021*
* odhad

půdy, snížené limity pro rezidua POR a těžké kovy apod.).
Certifikačním orgánem pro režim jakosti Q CZ byl jmenován
ministerstvem Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, oddělení chmele a certifikace produktů v Žatci. To
na základě vlastních zjištění v průběhu roku 2021 udělovalo
certifikáty a v řádných i mimořádných následných inspekcích bude dál ověřovat jejich další platnost. Zájemci o zařazení do režimu jakosti mohou podávat již nyní žádosti na
SZIF (dotace) a následně na ÚKZÚZ (certifikace). Žádost
o dotaci musí časově předcházet žádosti o certifikaci, aby byl
splněn tzv. motivační účinek. Konečný termín podání je do
30. dubna 2022.
Svaz nyní usiluje u uvedeného dotačního titulu o přechod na sazbovou dotaci, která by celý systém výrazně zjednodušila. Zároveň by se zefektivnila i následná kontrola ze
strany SZIF.

Společná zemědělská politika EU
Základní parametry jsou navrženy ve Strategickém
plánu na období 2023–2027. Pro odvětví brambor jsou tam
dvě nová ustanovení, týkající se odvětvových intervencí, resp.
organizací producentů a integrované produkce konzumních
brambor.
V rámci nové SZP bude na odvětvové intervence
vyčleněno významné množství finančních prostředků. Ty
budou moci získat jen organizace producentů, které budou
založené pro vybrané komodity. Brambory byly do výčtu
komodit zařazeny. Organizace producentů budou zakládány pro jednotlivé užitkové směry brambor a mohou být za
určitých podmínek i součástí organizací producentů v sektoru zeleniny.
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V roce 2021 byla v ČR dle ČSÚ bramborami osázena
plocha 28 972 ha, téměř o 1000 ha méně než v roce 2020,
z toho na domácnosti připadlo 6148 ha, na zemědělský sektor
22 824 ha. V jeho rámci byly konzumní brambory pěstovány
na ploše 14 549 ha (2020 – 15 288 ha), brambory pro výrobu
škrobu na 5684 ha (2020 – 5847 ha) a sadba brambor na
2591 ha (2020 – 2815 ha). Z uvedeného vyplývá, že pokles osázených ploch nastal u všech užitkových směrů. Obecně lze říci,
že celková plocha brambor dlouhodobě stagnuje, resp. mírně
klesá. V rámci krajů je na prvním místě Kraj Vysočina (7662 ha),
následuje Středočeský (5844 ha). Ten je největším pěstitelem konzumních brambor. Předpokládaná celková sklizeň
brambor (ČSÚ) na úrovni 827 tis. tun znamená, že meziročně
nedošlo prakticky k žádné změně (2020 – 830 tis. tun).
Letošní sezona, stejně jako ta minulá, bude z ekonomického pohledu pro většinu bramborářů patřit k těm
méně úspěšným. Koronavirová krize se nevyhnula ani jim.
Zejména menší pěstitelé, kteří zásobují jídelny, školy, restaurace a podobné provozy ve svém okolí, nenašli pro svou produkci uplatnění a museli její větší či menší podíl zlikvidovat.
Pokud se prodej uskutečnil, byl často za podvýrobní ceny.
Tento stav do jisté míry pokračuje dosud a komplikace lze
očekávat i nadále. Lze opět předpokládat, že část zemědělců
rozsah pěstování brambor omezí a naopak rozšíří z ekonomického hlediska jistější plodiny – obilniny, kukuřici a řepku.

2020 2021
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Dovoz a vývoz konzumních brambor (t) ve vybraných letech
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250 000

Cílem Českého bramborářského svazu, stejně jako Ministerstva zemědělství, je zvýšení domácí produkce brambor.
Základními dokumenty jsou Strategie Ministerstva zemědělství ČR s výhledem do roku 2030 a na ni navazující Bílá kniha
o bramborách, vydaná ČBS.
Úzká spolupráce Svazu s Agrární komorou, Zemědělským svazem a hlavně podpora ze strany ministerstva vyústila v řadu opatření, která částečně stabilizovala osázené
plochy brambor, zvýšila kapacity na skladování i vybavenost pěstitelů novými stroji pro jejich pěstování. V posledních letech se také v průměru zvýšily výnosy brambor, což dál
stabilizovalo jejich produkci. Bohužel se nepodařilo zvýšit
soběstačnost ve spotřebě brambor. Nově realizované opatření, kterým je zavedení režimu jakosti Q CZ pro konzumní
brambory, ještě v praxi nevyčerpalo svůj potenciál. Připravované kroky týkající se zakládání organizací producentů
a uplatňování integrované produkce brambor by mohly nejen
stabilizovat, ale i zvýšit produkci brambor pro tuzemské zpracovatele a spotřebitele. Obě tato opatření jsou podle našeho
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Vývoj průměrných cen konzumních brambor (Kč/t)
v letech 2011–2021
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bramborářskou
sezonou
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Organizace producentů by měly být schopny vyjednat
lepší odbytové podmínky a významně si tím posílit svoji
pozici při jednání s velkými zpracovateli a obchodníky.
Zároveň budou mít možnost vyšších investic do vybavení,
které jim pomůže udržet a zlepšit kvalitu vlastní produkce,
případně budou mít možnost investovat i do zpracování produkce. Předpokládáme, že organizace producentů umožní
pěstitelům zachovat nebo zvětšit stávající rozměr pěstování
brambor ve všech užitkových směrech. Pěstování brambor by
mělo zůstat významnou diverzifikací podnikatelských rizik
v zemědělství. Zachování produkce brambor jako tradiční
plodiny je zásadní pro dlouhodobou udržitelnost a potravinovou bezpečnost a zásobování obyvatel základními potravinami.
K dobrovolnému závazku plnění podmínek integrované produkce se mohou pěstitelé přihlásit také od roku
2023. Integrovaná produkce bude doplňovat a navazovat
na režim jakosti Q CZ. Proto by pěstitelé brambor, kteří získali certifikát Q CZ a dlouhodobě plánují realizovat produkci
brambor, měli přijmout závazek pro plnění podmínek integrované produkce a naopak.
Pěstitelé konzumních brambor přihlášení do integrované
produkce budou plnit řadu dalších kritérií nad rámec již
fungujícího režimu jakosti, např.:
● 	používání alternativních metod k ukončení vegetace

porostu brambor s vyloučením desikantů,

● 	omezení počtu aplikací přípravků na ochranu rostlin

a jejich nahrazení přípravky povolenými pro ekologické
zemědělství nebo jinými agrotechnickými opatřeními,
● 	aplikace přípravků na ochranu rostlin jen na základě
meteorologických zjištění nebo výskytu škůdců
a chorob.

ú r o d y

n a b í d k y

/
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Budoucnost pěstování brambor v ČR
Podstatný vliv na podnikání v zemědělství bude mít
konečná podoba Strategického plánu. Aktuálně probíhají
diskuse a formuje se jeho finální znění. Pro realizaci budou
podstatné národní předpisy, které se připravují. Jejich dokončení a schvalování bude pod taktovkou nového vedení ministerstva. Pro pěstitele je špatnou zprávou, že i přes snahu
MZe se nepodařilo zachovat podporu pro konzumní brambory jako citlivou komoditu. Od roku 2023 nebude tato podpora vyplácena.
Český bramborářský svaz je profesní organizací, která
se snaží dlouhodobě podporovat a realizovat požadavky
a náměty svých členů. Za klíčové považujeme zavedení
dlouhodobé a systematické propagace domácí zemědělské
a potravinářské produkce po vzoru většiny států EU, resp.
založení marketingového fondu. Nemusíme vymýšlet nic
nového. Stačí se podívat, jak to dělají třeba v Rakousku,
Polsku nebo Německu. V úvahu přichází i domácí vzor,
dobře fungující Vinařský fond. Podle příslušných nařízení
EU jde o společný projekt zemědělců a státu, který se jeví
podle výsledků našich sousedů jako nejlevnější, a tím efektivnější podpora domácí produkce. Například v Rakousku jsou
farmářské ceny brambor po mnoho let stabilní a odpovídající
pěstitelským nákladům. Většina rakouských občanů je přesvědčena, že jejich domácí produkce brambor je to nejlepší,
co mohou v obchodě koupit. Naši pěstitelé dosahují podobné
kvality jako v Rakousku, ale nikdo o tom naše občany systematicky neinformuje. Přesvědčit Ministerstvo zemědělství
a nevládní organizace o smysluplnosti ustanovení národního
marketingového fondu alespoň pro brambory a vybrané citlivé komodity bude základní iniciativou Svazu v nejbližších
letech.

Jiří Kopáček – Putování za sýry

N
pub ová
lika
ce

Na více než tři sta stranách knihy formátu A4 doplněných bohatou fotodokumentací vás autor seznámí nejprve s historií výroby sýrů od antické doby až
po novodobou současnost, představí všechny sýry
s chráněným označením a pak vás postupně provede jednotlivými zeměmi Evropy. Poté při čtení
zavítáte také na Blízký východ, do Číny, Japonska,
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 e-mailu: jkopacek@cheesespectrum.cz nebo telefonním čísle: 602 271 315.



www.minerva-is.eu
marketing@minerva-is.cz
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Už 30 let dodáváme software úspěšným výrobním podnikům.
Jsme v tom s vámi.

P O T R A V I N Á Ř S K Á

1 / 2 0 2 2

30

48

i n f o r m a c e

i n f o r m a c e

30. výročí
Svazu pekařů
a cukrářů
– 3. část
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vedoucí Oddělení nákladů a cen podnikového ředitelství Pražské pekárny n. p., ekonomický ředitel Michelské
pekárny, ředitel koncernové společnosti Ramill, ředitel
controllingu a marketingu Odkolek a ředitel Hostivařské
pekárny.
Dobré řídicí a organizační schopnosti, osobní kontakty na řadu manažerů členských firem a znalost potřeb
členské základny mu umožnily nastartovat progresivní
změny ve směřování profesního sdružení.
Předsedové představenstva:
Tým kanceláře Svazu
Nový výkonný ředitel
Po odchodu Ing. Stanislava Musila do důchodu
nastoupil od roku 2009 do funkce předsedy (od r. 2018
výkonného ředitele) Svazu Ing. Jaromír Dřízal. Výhodou
na nové pozici pro něj byla dlouholetá praxe a zkušenosti z řídicích funkcí v oblasti výroby, ekonomiky
a marketingu. Vyučený pekař, absolvent SPŠPT Pardubice a PEF VŠZ Praha, s výrobní praxí z Michelské
a Holešovické pekárny, nasbíral cenné zkušenosti jako

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

				

Pekárenský obor v letech 2010–2021

Hlavní svazové akce
V druhé dekádě 21. století se více vyprofilovaly v ročním
kalendáři čtyři hlavní svazové akce. Dny chleba Pardubice s národní soutěží Chléb roku, výstavou dodavatelů,

Rozšíření členské základny Svazu
Ke konci roku 2021 je ve Svazu 125 členů – pekáren,
dodavatelských společností či potravinářských škol a učilišť. Cech je tak jedním z nejpočetnějších potravinářských

R E V U E

(od 7/2004)

● 	Zuzana Pacalová, ekonomka (3/1996–3/2021)
● 	
Jana Čížková, asistentka (od 1/1996)

sdružení v zemi. V druhé dekádě 21. století došlo k výraznému
zvýšení počtu členských firem i podílu členů na pekařském
trhu. Ještě v roce 2009 byl podíl členských pekáren na trhu
pouze 25 %, v současné době reprezentují členské pekárny
již 60% podíl na trhu. V pekařském cechu je 60 pekáren
(85 závodů), většinou středně velkých pekáren průmyslového charakteru. Členem cechu se stal od roku 2013 též
leader trhu společnost Penam a následně United Bakeries,
kteří reprezentují 1/3 podílu na trhu. Důležité místo v cechu
mají též desítky řemeslných pekáren v regionech, které se starají o pestrost nabídky v obchodech. Pozitivní roli v nárůstu
členských pekáren sehrál projekt „Pekaři tour“, ve kterém
vedení cechu organizovalo setkávání pekařů, šířilo osvětu
o činnosti cechu a zprostředkovávalo výměnu informací se
zástupci pekáren v jednotlivých regionech ČR. S novými
členy získával Svaz větší energii, praktické podněty k činnosti
a také větší vyjednávací sílu a prestiž.
V pekařském cechu je 40 dodavatelských firem, prakticky všechny rozhodující společnosti, specializující se na
výrobu pekařských strojů a technologií, dodávky surovin, přípravků, směsí či nabízející služby členským pekárnám. Dodavatelské společnosti jsou nositelé nových trendů v oboru
a pomáhají udržovat ekonomickou stabilitu spolku.
Pekařský svaz má ve svých řadách asi největší počet škol
a učilišť z potravinářských spolků. Ještě v roce 2009 jich bylo
pouze 7, dnes sdružuje 25 členských potravinářských škol,
učilišť a také vysokých škol (VŠCHT, ČZU) či výzkumných
institucí (VÚPP). Svědčí to o velkém důrazu, který klade
vedení Svazu na oblast vzdělávání a přípravy mladého potravinářského dorostu.

Reprezentace oboru
Do období po roce 2010 se datuje vznik řady nových
svazových aktivit v oblasti reprezentace a propagace pekárenského oboru ČR, pekařského cechu i profese Pekař/Cukrář.
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Pekárny se na začátku druhé dekády 21. století
musely vyrovnávat s dopady ekonomické krize, rychlými
změnami v tržním prostředí, s postupující koncentrací
obchodních řetězců a další konsolidací odběratelů v oblasti
maloobchodu. Rozšiřoval se trend dopékání pečiva ze
zmrazených polotovarů v obchodních řetězcích, v jehož

Nabitý seminář v Českých Budějovicích

● 	
Ing. Jaromír Dřízal (1/2009–12/2021)
● 	
I ng. Stanislav Mihulka, vedoucí nakladatelství
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pekařského trhu i samotného profesního sdružení. V první
části vzpomínkové trilogie se čtenáři seznámili s historií
a obnovením cechu v roce 1991, jeho aktivitami a úkoly
v počátečním období, revolučními změnami ve výrobě a na
trhu v 90. letech. Druhý díl byl zaměřen na období konsolidace činnosti Svazu v první dekádě 21. století, profesionalizaci práce kanceláře Svazu, založení servisní firmy
a pořízení nového sídla. Závěrečná část trilogie přináší informace o zavádění nových svazových aktivit v druhé dekádě milénia, vývoji členské základny, stavu pekárenského
oboru na konci roku 2021 a hodnotí přínos cechu pro
obor a své členy ve své třicetileté historii.

důsledku docházelo postupně ke snižování objemu výroby
klasického čerstvého pečiva. Pokles hmotnostní produkce
a tlak na ceny základních pekařských výrobků ze strany
nadnárodních řetězců způsobil tvrdý konkurenční boj
mezi výrobci a byl příčinou ukončení podnikání desítek
pekáren. Hlavní příčinou krachu podnikání byla zejména
chybná manažerská rozhodnutí, špatně nastavené ceny,
chybějící finanční zdroje na modernizaci, malá inovační
aktivita, nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a také
často generační problém u rodinných řemeslných pekáren.
Úspěšné pekárny se v tomto období daly cestou technologické a technické modernizace svých provozů a širšího
využití nových surovin a přísad. Ve velmi náročném konkurenčním prostředí po roce 2010 se prosadily ty pekárny,
které se zaměřily na vysokou kvalitu výrobků, budování
sítě vlastních pekařských prodejen, zákaznicky atraktivní
inovace podpořené účinným marketingem, pružný dodavatelský servis a zejména dokázaly dobře nastavit cenovou
politiku.

Kancelář Svazu:

P O T R A V I N Á Ř S K Á
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loňském roce oslavil Svaz pekařů a cukrářů ČR významné výročí 30 let od obnovení cechovní činnosti.
V
Uvedené tři dekády přinesly velké proměny celého oboru,

Automatizace v pekárenství

odborným seminářem a společenským večerem – největší
pekařská akce v zemi s návštěvou 500 pekařských odborníků. Den českých pekařů a cukrářů při Zemi živitelce v Českých Budějovicích – seminář zaměřený na obchod, výstavu
a prezentaci pekařských produktů. Světový den chleba
v Břevnovském klášteře – konference zaměřená na propagaci kvalitního českého chleba a oslavu pekařské profese.
Strojně-technologický seminář a výstava dodavatelů Čejkovice – akce v oblíbené lokalitě jižní Moravy s návštěvností
250 účastníků.

● 	
Oldřich Týř (1/2010–1/2014)
● 	Ing. Roman Teisler (1/2014–1/2018)
● 	Jiří Balabán (1/2018–1/2022)
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Uskutečnily se summity představitelů pekařských asociací z oblasti střední Evropy – Německa, Rakouska, Polska,
Slovenska, Maďarska a České republiky. Na těchto setkáních
probíhala výměna informací o situaci v oboru jednotlivých
zemí, prezentování úspěšných aktivit podporujících podnikání v pekařském byznysu a projednávání podnětů na společný lobbing pekařských zájmů v centrále EU v Bruselu.
Českým pekařům se taktéž dostalo pocty účastnit se každoročně slavnostní recepce při oslavě vzniku státu 28. října
na Pražském hradě a prostřednictvím výstavky a ochutnávky
pekařských specialit možnost zde představit a propagovat
řemeslo před čelními představiteli státu, významnými osobnostmi politického a společenského života.
Krásnou tradicí se stalo každoroční předávání vánočky,
tj. symbolu štědrosti a hojnosti, do nového roku prezidentu
republiky a primasu českému. Úzké vazby navázal pekařský
cech i s Ministerstvem zemědělství. Ministři zemědělství
často navštěvovali svazové akce, ministerstvo podporovalo
finančně odborné semináře, pekaři dosáhli v určitém období
dotační podpory z Programu rozvoje venkova MZe. Vedení
cechu nezapomínalo též na charitu a pomoc pekárnám postiženým povodní. Prostřednictvím organizace Člověk v tísni
věnovalo poničené pekárně ve Frýdlantu 250 tis. Kč, členové
Svazu se významně podíleli na pomoci tornádem postižených
obcí na Moravě.
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Svaz byl velmi aktivní i v médiích (zejména v období
spolupráce s agenturou Native PR), kde obhajoval zájmy
pekárenského oboru, propagoval pekařskou profesi a šířil
spotřebitelskou osvětu.

Rekonstrukce sídla Svazu
V roce 2015 proběhla rekonstrukce nového sídla v Praze
9 – Libni. Moderně vybavené kancelářské prostory, reprezentativní zasedací místnost, skladové a sociální zázemí
i garážová stání poskytují optimální podmínky pro činnost
zaměstnanců Kanceláře, zasedání představenstva i jednání
se členy Svazu či obchodními partnery.

Nakladatelství vstupuje do e-prostoru

Penam vstupuje do Svazu

Nakladatelství Pekař a cukrář s. r. o. je hlavním informačním zdrojem pro pekárenský obor a zároveň důležitým
finančním přínosem pro činnost profesního sdružení. Žádné
potravinářské sdružení nemá v této oblasti tak širokou a pestrou škálu činností a produktů. Nosným pilířem je stále oborový časopis PEKAŘ CUKRÁŘ, který v uvedeném období
www.stansepekarem.cz. Od roku 2020 informuje nakladatelství členskou základnu o aktuálním dění prostřednictvím
newsletteru. V současné době nakladatelství připravuje podmínky pro poskytování informací e-formou při nastavení
optimálního podílu tištěných a elektronických informací pro
zájemce z členské základny a pekárenského oboru.

Vzdělávací projekty EU
a Pekařská akademie

Pekaři na Pražském hradě

Spolupráce s Hospodářskou komorou

prošel řadou edičních i designových změn. Podařilo se
zachovat třicetiletou tradici vydávání ROČENKY určené pro
mlynáře, pekaře, cukráře a jejich dodavatele, posledních 10 let
ve spolupráci se slovenským cechem. Velmi záslužným
počinem a přínosem pro praxi i potravinářské školy bylo
vydání řady odborných publikací Pekařská technologie I.–V.
Nakladatelství též provozuje a průběžně modernizuje webové
stránky www.svazpekaru.cz a informační web pro mládež

Výchova pekařského dorostu
Svaz věnoval velkou pozornost oblasti výchovy mladého
pekařského a cukrářského dorostu. Každoročně organizoval
národní soutěž Pekař roku – junior, pro cukráře pak dovednostní soutěž kreativity Atraktivní cukrářský výrobek roku.
Zejména národní soutěž pořádaná na veletrhu MBK Brno
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Aktivní nakladatelství
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Pekařská charita

Pekařský svaz aktivně podporoval činnost Potravinářské komory ČR, která je hlavním subjektem bojujícím
za zájmy potravinářů, důležitým článkem pro připomínkování potravinové legislativy, podporu podnikání a reprezentaci potravinářského sektoru. Důležitá je i role prostředníka
PK mezi zastřešujícím Ministerstvem zemědělství a potravinářskými svazy. SPaC ČR, jako zakládající člen profesní komory potravinářů, si vzhledem k významu oboru
drží post viceprezidenta (J. Kurčík) a dvou zástupců pekárenského oboru (J. Kurčík, J. Dřízal) v představenstvu
komory.
Od roku 2020 navázal Svaz úzkou spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Prezident HK Vladimír Dlouhý
a předseda představenstva SPaC Jiří Balabán podepsali
Memorandum o spolupráci, vzájemné podpoře a poskytování informací. Svaz oceňuje na HK zejména účinný lobbing
na pomoc podnikatelům u státní správy, informační podporu
v období epidemie koronaviru i široký servis, který poskytuje
komora svým členům.

P O T R A V I N Á Ř S K Á
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Lobbing za pekařské zájmy

Vzdělávání a školení, zvyšování kvalifikace a odbornosti
zaměstnanců členských firem vždy patřilo mezi hlavní úkoly
profesního sdružení. Významným počinem v této oblasti
byla realizace dvou vzdělávacích projektů Svazu v období
let 2019–2013, financovaných z Evropského sociálního
fondu. Jednalo se o projekty Moderní pekař 21. století s rozpočtem 4,9 mil. Kč a Vzděláváním k prosperitě pekařů v ČR
s rozpočtem 9,4 mil. Kč. Do obou projektů bylo zapojeno
40 členských firem a proškoleno okolo 2 tis. frekventantů.
Díky úsilí svazového týmu a vstřícnosti řady členských firem
se podařilo oba náročné projekty uskutečnit dle schválených
dotačních cílů. V roce 2017 došlo k založení svazového vzdělávacího projektu Pekařská akademie. Byla to reakce Svazu
na rostoucí školicí potřeby z členské základny. Kancelář
Svazu realizovala z podnětů členů bezplatná školení s vybranými lektory, zaměřená na oblast potravinářské legislativy, obchodních dovedností a marketingu, dotačních výzev
pro pekárny, certifikace kvality či pracovněprávní oblasti.
Období epidemie covidu bohužel negativně zasáhlo do plánu
připravovaných školení v letech 2020–2021 a výrazně omezilo jejich rozsah.
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Národní soutěž pekařských talentů

Cechovní prapor

měla velký propagační a divácký ohlas. Pro užší spolupráci
s vedením členských potravinářských škol a učilišť byla v roce
2014 založena Sekce škol. Jejím úkolem je užší propojení škol
s praxí, výměna zkušeností mezi školami, propagace našich
řemesel směrem k veřejnosti, vyhlášení preferovaných oborů
Pekař v krajích a hlavně co největší počet dobře připravených učňů pro členské pekárny. K zajištění větší informovanosti učitelů odborného výcviku o nových trendech v oboru
organizoval Svaz školení v centrech dodavatelských firem.
Podle údajů Ústavu národního vzdělávání je v současné
době v učebním oboru Pekař 660 učňů a Cukrář 4600 učňů
(1.–3. ročník).

neodpovídá nastavená cenová úroveň, zejména u dodavatelských cen.
V letech 2020–2021 tvrdě zasáhla pekárenský obor
epidemie koronaviru. Způsobila pokles tržeb, růst nákladů
a zhoršení ekonomiky firem v oboru. Covidová krize bude
mít za následek ukončení podnikání desítek pekáren,
naopak vyjdou z ní posíleny ty firmy, které se úspěšně adaptují na nové podmínky a změněné požadavky trhu a spotřebitelů.

Exotické plodiny Vietnamu,
jak je známe i neznáme

Ing. Luboš Marek,
spolupracovník MZe ve Vietnamu



ietnam, správně Vietnamská socialistická republika,
představuje z pohledu Čecha ne zcela probádanou, a poV
kud jde o zemědělskou produkci, velmi odlišnou oblast. Už
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Pekárna 21. století

geografie a klima země ukazuje na řadu specifik. Celé území
Vietnamu leží v tropickém pásmu a délka území od severu na
jih je vzdušnou čarou 1650 km, což je stejná vzdálenost jako
například z Prahy na sever Afriky do Tuniska. Severní část
Vietnamu má čtyři roční období, zatímco na jihu jsou pouze dvě (sucha a dešťů). Období dešťů začíná v květnu a končí
v říjnu. Monzunové deště přichází v tomto čase obvykle v od-

poledních hodinách. Některé oblasti země jsou navíc hornaté, takže existují velké rozdíly v klimatických podmínkách.
Variace dobrých klimatických podmínek včetně dostatku
vody umožňuje pěstovat velkou škálu zemědělských plodin.
Navíc se sklízí dvakrát až třikrát ročně, případně je u některých plodin možný jejich celoroční sběr. V horských oblastech se pěstuje hlavně káva, čaj, zelenina, brambory, květiny a některé druhy ovoce (jahody, banány). Pro zajímavost:
většina včelího medu ve Vietnamu pochází právě z kávových
plantáží.
V zemi se vyrábí celá řada zemědělských komodit
v takovém množství, že musí většinu exportovat. U hlavní
komodity, tedy rýže, se vyváží 85 %, u kakaa téměř celých
100 %, neboť kakao ve Vietnamu nepoužívají a spotřeba
čokolády je naprosto minimální. Exportuje se dále většina
produkce pepře, kešu oříšků, čaje, kávových bobů a některých druhů ovoce.
Vietnamské zemědělství tvoří 15 % HDP (celosvětový průměr je 3,3 %) a zaměstnává téměř polovinu práceschopného obyvatelstva. Tato asijská země je největším světovým vývozcem pepře, druhým největším vývozcem kávy
a třetím největším vývozcem rýže. Přestože je Vietnam především exportérem zemědělských produktů, je zároveň
významným dovozcem agrární produkce a potravin, které
na místním trhu chybí. Vietnam nakupuje také 80 % zemědělské produkce z velmi blízké Kambodži (rýži, kešu oříšky,
pepř a ovoce) a dále tyto produkty reexportuje. Již zmíněné široké spektrum exotických plodin Vietnamu, odlišnost od našich klimatických podmínek i našich zvyklostí,
ale i historicky blízké vztahy našich zemí před rokem
1989, to vše vybízí k tomu, abychom se s touto oblastí
blíže seznámili. Kromě tří nejúspěšnějších exportovaných komodit rád v následujícím textu připomenu specifika místního lahodného tropického ovoce nebo tradičního
čaje.
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V uplynulých 30 letech prošel pekárenský obor
nezvykle dynamickým rozvojem. Je dnes plně privátní, bez
zahraničního kapitálu (mimo pekárny řetězců), výrobu
průmyslových pekáren oživují lokální řemeslné pekárny,
proběhla rozsáhlá modernizace strojně-technologického
vybavení pekáren, prostřednictvím nových technologií,
surovin a přísad reagují pekaři na rychle se měnící tržní
prostředí a spotřebitelské preference. Nabídka pekařského
sortimentu na tuzemském trhu je velmi bohatá, co se týče
množství druhů, surovinového složení, originálních tvarů
a hmotností či regionálních specialit. Došlo však zároveň
k částečné výměně rolí výrobců a obchodu – pekaři si začali
zřizovat prodejny k zajištění odbytu zboží, řetězce vyrábět či
dopékat pečivo. Konkurenční soupeření obchodu a pekařů
a vzájemné přebírání aktivit mělo pozitivní dopady pro spotřebitele – nabídka pekařských produktů se stala jednou
z nejlepších v Evropě. Bohužel tomuto stavu ani zdaleka

Stejně tak jako pekárenský obor, prošel za tři
dekády velkými proměnami i profesní Svaz. Pokud se
ohlédneme zpět za uplynulými lety, odvedl Svaz velkou
práci pro pekárenský obor, rozvoj pekařského a cukrářského řemesla v naší zemi i své členy. Naplňoval poslání,
které je vetkané v cechovním praporu a jež dali do vínku
„otcové zakladatelé“, kteří stáli v roce 1991 u jeho
zrodu.
Na konci roku 2021 je SPaC ČR významné profesní
sdružení s velkou prestiží v potravinářském sektoru,
s početnou členskou základnou, vlastním sídlem a stabilní
ekonomickou situací.
Pekárenský obor vstupuje do nového období, éry
automatizace, robotizace a digitalizace. Věřme, že profesní Svaz s novým vedením a novými vizemi a prioritami
bude své členy nadále podporovat a bude jim užitečným
pomocníkem v turbulentních podmínkách 21. století.
Přeji hodně štěstí a úspěchů na této cestě!
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Vývoj pekárenského oboru

30. let Svazu pekařů a cukrářů v ČR
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Kávovník do Vietnamu přivezli francouzští misionáři
v polovině 19. století. Dnes je Vietnam druhým největším
exportérem kávy na světě (1,65 mil. tun ročně), a to po Brazílii (2,65 mil. tun) a před Kolumbií (0,8 mil. tun). Daří se
zde zejména odrůdě robusta. Vietnamští zemědělci zkouší
pěstovat i odrůdu arabika, ale ta tvoří pouze 5 % zdejší produkce kávy.

Káva je ve Vietnamu velice populární a konzumuje se
opravdu velmi silná. A protože se robusta vyznačuje hořkou
chutí (na rozdíl od kyselé arabiky), pije se klasicky s kondenzovaným slazeným mlékem. Tradiční způsob přípravy je káva
překapávaná přes kovové sítko za použití přibližně dvojnásobného množství mleté kávy, než na které jsme zvyklí u nás
(10–20 g). Uvážíme-li, že robusta obsahuje 2x až 3x více
kofeinu než u nás oblíbenější arabika, pak je tradiční vietnamská káva přibližně 5x silnější. Dva až tři takovéto šálky
mohou být již toxickou dávkou. V severní části Vietnamu se
pije káva teplá, na jihu s ledem. Specialitou v Hanoji je káva
s vajíčkem – směs kávy, kondenzovaného slazeného mléka
a syrového šlehaného žloutku.
Kavárny jsou ve Vietnamu fenomén. Slouží pro osobní
i pracovní schůzky, v kavárnách se snídá, pracuje, obědvá,
po obědě občas i spí, nebo se tam jen tak tráví čas, kterého
je ve Vietnamu poměrně dost. Kavárny jsou na každém rohu
a v posledních letech roste obliba značkových kaváren, které
fungují jako franšízy. Tyto moderní sítě kaváren nabízí kávy
podle světových standardů, ale zároveň i kávu připravenou
tradičním vietnamským způsobem. Nejznámější franšízové
kavárny jsou Starbucks, Coffee Bean, Highlands Coffee,
Milano Coffee aj.
Lídrem vietnamského trhu s kávou je tuzemská značka
Trung Nguyen. Firma Trung Nguyen vyváží kávu do více
než 60 zemí světa a provozuje také přes 1000 kaváren. Největším odběratelem vietnamské kávy je firma Nestlé, která
pro výrobu instantní kávy nakupuje až čtvrtinu místní produkce a má ve Vietnamu i své výrobní závody.

Tropické ovoce
Přestože by se mohlo na první pohled zdát, že vietnamská produkce ovoce nabízí nepřeberné množství jeho
druhů, oblíbenost mezi místními i v zahraničí má zhruba
desítka hlavních. Navíc velkou popularitu, jak to bývá, má
v tropických zemích ovoce, které zde neroste (jablka, hrušky,
hrozny, třešně).
Pojďme se na některé zajímavé druhy tropického ovoce
pocházejícího z Vietnamu podívat blíže.
Za krále místního ovoce je považován durian, ale pro
svůj silný odér, který připomíná olomoucké tvarůžky, je
s tímto ovocem zakázán vstup do dopravních prostředků
i veřejných budov včetně hotelů. Oblibu si durian získal díky
své lahodné chuti a obsahuje mj. velké množství antioxidantů. Konzumuje se nejčastěji čerstvý, ve formě mléčného
koktejlu, nebo jej lze přidat do cereálií s mlékem. Zpracovávání durianu pro různé sladkosti není chuťově ani ekonomicky atraktivní. Jeho cena je i na místním trhu poměrně
vysoká (aktuálně od 100 Kč za kilogram) a jedlá část tvoří
přibližně jen 20 % plodu. Zbytek jsou velké pecky a silná kůra
s tvrdými ostny. Říká se, že durian má oči, neboť tyto několik
kilogramů těžké plody padají ze stromů pouze v noci a nedochází ke zraněním lidí jako u kokosu. Přesto se v durianovém
sadu vyplatí nosit helmu.
Na první pohled podobný durianu je jackfruit (chlebovník různolistý), největší ovoce světa. Plody vyrůstají
z kmene stromu a váží standardně 5–10 kg. Světový rekord
je 52 kg. Při loupání tohoto ovoce nám zůstanou nepříjemně
zalepené ruce i nůž a tento latex neodstraníte jinak než citronovou šťávou. Obvykle se proto při práci s jackfruitem používají rukavice.
Moderním druhem se stalo dračí ovoce (Pitahaya červená). Jde o kaktusovité ovoce, které je uvnitř bílé nebo
červené s nevýraznou chutí. Rostlinu přivezli do Vietnamu

francouzští kolonialisté v 19. století a dnes je Vietnam největším světovým producentem a vývozcem tohoto ovoce
na světě. Roční produkce zde převyšuje úctyhodný jeden
milion tun a většina je určena na vývoz, především do
Číny.
Za elixír zdraví je pak považováno pro řadu lidí nejchutnější ovoce na světě, mangostan. Díky vysoké koncentraci xanthonů má léčivé účinky a antioxidační schopnosti.
Mangostan se používá v tradiční medicíně jako antibiotikum a antiparazitikum, užívá se při hojení ran, léčbě tuberkulózy, malárie, při zánětech i střevních potížích. Dokáže
utlumit bolest, odstraňuje únavu a nevolnost, snižuje teplotu a pomáhá při léčení depresí. Mangostan je sezonní ovoce
a plodí pouze od května do srpna.
Zajímavé, a díky krátké trvanlivosti ne příliš známé, tropické ovoce je lansat. Ovoce má velmi osvěžující chuť. Mladá
kůra stromu obsahuje toxickou kyselinu, která se dříve používala jako šípový jed.
Další místní druhy ovoce, jako je banán, liči, pomelo,
mango, longan, rambutan, papája či marakuja (mučenka
jedlá), jsou velmi dobře známé, nicméně některé se zde využívají jinak než v České republice. Například ananas na vietnamském trhu hledejte mezi zeleninou, protože se používá
hlavně pro přípravu sladkokyselých polévek a omáček. Avokádo je naopak jednoznačně vnímáno jako ovoce a konzumuje se nejčastěji jako sladký mléčný koktejl.
Ve vietnamské kultuře hraje ovoce významnou, někdy
i rituální roli. Například na svátek Nového lunárního roku
se připravuje mísa s pěti druhy ovoce, protože koncept pěti
plodů představuje pět požehnání: Phú – Quý – Thọ – Khang
– Ninh (bohatství – luxus – dlouhý život – zdraví – bezpečí)
a také pět elementů: kov, dřevo, voda, oheň, země. Ovoce je
proto vhodný společenský dar. Dobrým zvykem ve Vietnamu
je, že po hlavním chodu následuje obvykle namísto kalorického zákusku naporcované ovoce, případně i zelený čaj.

Rýže
Rýže je nejen základní potravinou, ale zároveň jedním
ze symbolů Vietnamu. V místní kultuře má tato komodita podobný význam, jako v té naší chléb. Ve Vietnamu se
rýže pěstovala již v době kamenné a hrála důležitou roli ve
vývoji společnosti i ekonomiky. Tato plodina je zde základem
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Vietnam je tradičním producentem čajových listů již od
10. století, málokterá země na světě má pro pěstování čaje tak
příhodné klima. Čajový keř potřebuje ke zdravému a rychlému růstu horské prostředí s řadou oblačných dnů bohatých na srážky a denní teploty v rozmezí 20 až 30 °C. V noci
by pak teplota neměla klesnout pod 10 °C. A právě takové
přírodní podmínky jsou ve Vietnamu. Největší čajové plantáže se nachází severně od hlavního města Hanoje, v provinciích Thai Nguyen, Ha Giang a Phu Tho, kde se sklízí čajové
listy pro výrobu zeleného čaje. Ten se po sklizni ihned tepelně
zpracuje – vysuší, a tím zůstává stále zelený. Poté se roluje
a třídí podle požadované kvality. Vietnam rozlišuje u zeleného
listí kvalitu Trà Dinh (hřebík) s velkým podílem tipsů (vrcholových lístků bohatých na tein) a Trà Tom (kreveta) – vyšší
kvalitu s prvními okvětními lístky. Ostatní čaje splňují standardní kvalitu dle míst sběru. Zelený čaj je zde hodně silný
a hořký a kvůli tomu nedosahuje, na rozdíl od japonských
a čínských zelených čajů, u západního spotřebitele takové
popularity. Ve Vietnamu se samozřejmě vyrábí také černý
čaj, kdy po sklizení listu následuje v temných místnostech
fermentace neboli enzymatická oxidace a lístky zhnědnou,
podobně jako na podzim listí ze stromů. Vedle toho černý
čaj typu Vietnam OPA si díky dobré chuti a cenové dostupnosti získává oblibu u mnoha světových firem. Musím také
připomenout čaj Pu Erh, silněji fermentovaný tmavý čaj dle
čínských receptur, který vyniká kaštanovou až zemitou chutí
a produkuje se zejména ve tvaru koláčů či cihel.
V západním světě si získávají stále větší oblibu zelené
čaje s květy jasmínu, lotosu či chryzantémy. Pouze výjimečně
se ve Vietnamu začíná objevovat bílý čaj, u nějž se zelené
lístky sklidí a nechají jemně dojít na sluníčku, aby dostaly
charakteristickou jemnou vůni sena. Čajovým fenoménem
jižní části Vietnamu se pak stala v posledních letech výroba
oolongu. To jsou částečně fermentované čaje, v případě fermentace do 20 % jde o světlé oolongy, pokud se tato hodnota
pohybuje kolem 40 %, jsou to oolongy tmavé. Výroba světlých
oolongů získala ve Vietnamu nesmírnou popularitu v provincii Lam Dong, v oblastech Da Lat a Bao Loc. Vyrábí se
zde tři základní kategorie kvality, a to Bílý oolong – nejvyšší,
For Seasons – střední a Kim Tuyen – základní. Na rozlehlých plochách této provincie, vědomy si atraktivity přírodních

podmínek i levnější ceny práce, začaly s pěstováním čaje také
expanzivní čajové firmy z Tchaj-wanu. V současné době tak
odchází denně mnoho kontejnerů s vietnamským oolongem
na tchajwanský trh, kde se za poměrně vysoké ceny prodává
jako místní originál.
Podle vietnamské čajové asociace působí dnes v tomto
odvětví kolem 400 000 pěstitelů čaje a více než 600 podniků
na zpracování čaje. Segment zahrnující pěstování, zpracování
a obchod s čajem zaměstnává ve Vietnamu přibližně 2 miliony
lidí. Plocha pro pěstování čaje se udržuje na zhruba 130 000 hektarech. V minulém roce se vyvezlo 180 000 tun čaje, nejvíce do Pákistánu, Tchaj-wanu, Ruska, Indonésie a Číny.
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Kvalitu pepře určuje celistvost kuliček a objemová hmotnost, která by měla být u kvalitního pepře alespoň 600 g/l.
Test lze udělat jednoduše i doma. Pokud se kuličky ve sklenici
vody po několika minutách nepotopí ke dnu, jde o kuličky
duté a nekvalitní. Dále je důležité správné sušení, balení
a skladování, aby pepř neobsahoval plíseň a nebyl zvětralý.
Neměl by obsahovat ani cizorodé látky, zejména pesticidy.
Kromě sušeného pepře je v gastronomii velmi zajímavé využití čerstvého, případně nakládaného zeleného
pepře.
Ve vietnamské kuchyni se kromě pepře koření příliš
nepoužívá, ale tradiční vietnamská polévka phở obsahuje šest
různých koření: anýz, skořici, hřebíček, černý kardamom,
fenykl a koriandr. Zajímavé koření, které se ve Vietnamu často
používá, je pak pro nás již více známá citronová tráva. Hojně
se též používá zázvor, čili papričky a různé omáčky, například
sójová nebo rybí. Typickým dochucovadlem v asijské kuchyni
je glutaman sodný (MSG). Konkrétní důvod není uváděn, ale
je nutno poznamenat, že Vietnam patří mezi země s nejčastějším výskytem rakoviny žaludku a žaludečními vředy trpí
značná část populace.
Mezi další rozšířené plodiny ve Vietnamu patří ještě
cukrová třtina a maniok jedlý (též kasava či tapioka).
Přebytek cukru na trhu zemí jihovýchodní Asie vedl ke
zmenšení plochy pro pěstování cukrové třtiny a donutil farmáře přejít na jiné plodiny. Plocha výsadby cukrové třtiny se
ve Vietnamu za posledních několik let zredukovala z 300 000
na 130 000 hektarů. Kromě výroby cukru se využívá cukrová
třtina i k přípravě čerstvého džusu. Lisováním stonků cukrové třtiny se připravuje sladký džus, který se podává s ledem,
případně i s citronem. Tzv. sladké brambory – kořenové hlízy
manioku, se využívají hlavně pro výrobu škrobu nebo jako
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Pepř je nejrozšířenějším kořením světa. Pepřovník
černý je tropická ovíjivá liána a plody obsahují ostrý alkaloid
piperin.
Pro výrobu černého nebo zeleného pepře se bobule sklízejí, když jsou ještě zelené. Pro výrobu bílého nebo červeného
pepře se sklízejí bobule zcela zralé, červené.
Vietnam produkuje celosvětově jednu třetinu pepře
a je jeho největším exportérem. Ročně se vyveze kolem
150 tisíc tun pepře v hodnotě 27 miliard Kč. Vietnam je
zároveň významným importérem pepře z Kambodži, který
dále reexportuje. Nejkvalitnější pepř se pěstuje na ostrově
Phu Quoc a v Kambodži (kampotský pepř).
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a lepkavou rýži (sticky rice). Lepkavá rýže by se měla vařit
v páře – podobně se u nás ohřívají knedlíky, ale lze ji uvařit
i ve standardním rýžovaru. S lepkavou rýží se v evropské
kuchyni běžně nesetkáváme. Z tohoto druhu rýže stojí ale za
povšimnutí tzv. „černá rýže“, která při vaření změní barvu na
tmavě fialovou. Ve starověké Číně je známá také jako „zakázaná rýže“, protože si ji mohli dovolit jíst pouze lidé z vyšší
třídy. Černá lepkavá rýže se ve Vietnamu objevuje jako součást vegetariánské stravy.
Za nejkvalitnější klasickou rýži je považována japonská
kulatozrnná rýže nebo naopak dlouhozrnná indická rýže
Basmati. Zajímavá odrůda běžné rýže je pak tzv. „červená
rýže“, která je zbarvená do hnědooranžova. Červená rýže
má oříškovou chuť a ve srovnání s běžnou odrůdou má vyšší
nutriční hodnoty, nízký glykemický index a obsahuje vysoké
hladiny antioxidantů. Kromě toho je bohatším zdrojem
železa, hořčíku, vápníku a zinku než rýže bílá.

krmivo v podobě maniokové moučky. Složením (škrob a bílkoviny) jsou ale vhodné i pro výživu člověka. Sladké brambory představují základní potravinovou složku pro více než
500 milionů lidí, zejména v Africe. Ve vietnamské kuchyni se
setkáváme s opékanými sladkými bramborami nebo s maniokovým dezertem.
V současné době směřuje třetina vietnamské zemědělské produkce do USA a pouze 11 % do geograficky bližší
a lidnatější EU. Před dvěma lety vstoupila v platnost dohoda
o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA), jejíž plné
využití však zatím brzdí pandemie COVID-19, zejména cestovní restrikce, které Vietnam izolují od ostatního světa. Nicméně i pandemie jednou, věřím, skončí a do budoucna lze
očekávat výrazný růst vzájemného obchodu také mezi Vietnamem a Českou republikou. Pro naše spotřebitele i podnikatele je proto velmi důležité se umět orientovat v nabídce
vietnamských plodin.
A jaké jsou příležitosti pro české firmy? Slabým místem
vietnamské rostlinné výroby je kvalita zpracování, balení
i branding. Vietnam je na prvních příčkách v objemech produkce řady zemědělských komodit, ale zatím nikde nevyniká
v kvalitě. Dalším problémem je, že se naprostá většina ovoce
ve Vietnamu nijak nezpracovává. Chybí zde tradice i technologie, protože v tropické zemi je čerstvé ovoce po celý rok.
Nevyužívá se ani většina vedlejších zemědělských produktů,
jako je rýžová sláma, stonky manioku a kukuřice, slupky kešu
(přes 3 mil. tun ročně) aj.
Výzvou pro české firmy může být proto nejen dodání
technologie a know-how, ale i vlastní využití zdrojů, podobně
jako u zmíněných tchajwanských firem v oblasti produkce
čaje.
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potravinové bezpečnosti země, protože u většiny obyvatel
tvoří až tři čtvrtiny denního příjmu kalorií.
V roce 2021 dosáhla produkce rýže v zemi 44 milionů
tun, o 1 milion tun více než v roce 2020, a to i přes to, že
se plocha pro její pěstování neustále snižuje. Mnoho rýžových polí se v posledních letech přeměnilo na obytné a průmyslové zóny nebo golfová hřiště. V oblasti delty Mekongu
navíc dochází k úbytku těchto polí vlivem zasolování zemědělské půdy. Přibližně 85 % vietnamské rýže je pak určeno
na export.
I když existuje celá řada odrůd rýže, v zásadě lze rozdělit rýži na dva základní a zcela odlišné druhy: běžnou rýži
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Uzenářské výrobky
velkých producentů
ztratily ke škodě
spotřebitelů
charakteristickou
vůni a chuť
MVDr. JOSEF RADOŠ

emeslo, braň se!
Dovoluji si vzít na pomoc nositele Nobelovy ceny za literaŘ
turu Jaroslava Seiferta, který zařadil uzenářskou vůni a chuť

V Beránkově tržnici byly kromě prodejen zřízeny i jídelny
a restaurační bufet.
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při míchání výrobku je jen chabou náhradou klasického technologického postupu. Připomínám, že kvalitu a zdravotní
nezávadnost kouře lze příznivě ovlivnit řízenou úpravou.
Také filtrační schopnost současně používaných uzenářských
obalů prostupných pro kouř, vyráběných na základě přírodních surovin, jako je střívko, klihovka, dřevo nebo bavlna, je
dostačující.
Jsem realista, a proto nepřepokládám návrat ke starým
technologickým postupům praktikovaným českými uzenáři
na přelomu dvacátého a jednadvacátého století, kdy chuť
a zejména vůně uzenářských výrobků byla hlavním předpokladem úspěchu na trhu s potravinami. Dovolím si však
připomenout několik zásad, které byly při masné výrobě bezvýhradně dodržovány:
„… do vyhřátých zděných udíren typu Štipl nebo
Paukner, které se od sebe příliš nelišily, byly vkládány na
dřevěných hůlkách vlažné párky naražené výhradně ve skopových strunkách. Cihlová udírna byla opatřena topeništěm, udicí komorou, regulátorem teploty a kouře a rezervní
komorou nad hlavní částí udírny. Rezervní komora byla průběžně užívána k uzení mas a některých speciálních druhů
výrobků. Krátkou dobu po nasazení párků se udržoval na
topeništi mírný jasný oheň z drobných polínek suchého dřeva
buku nebo dubu. Výjimečně bylo možno použít i dřevo břízy,
ale pouze při uzení tzv. konzumních výrobků. Po oschnutí
povrchu párků byl oheň zasypán vlhkými pilinami z tvrdého
dřeva a následoval kontrolovaný proces zabarvení a aromatizace hustým kouřem. Po dosažení požadovaného zabarvení
následoval nejodbornější postup, tzv. dopálení výrobků při
vyšších teplotách. Po popisovaném postupu nebylo používáno chlazení osprchováním, které je sice účinné, ale negativně působí na vůni výrobků. K náhradě dosti riskantního
dopalování v udírně docházelo v pozdější době k dováření
v lázni nebo v parní skříni s následným zchlazením vodou.

R E V U E

„Válka se postupně, ale rychle rozpoutala ve světě. Němci
se hrozivě blížili k Moskvě. Do Prahy se vplížily nedostatek,
bída a hlad. Jednoho dne přišel ke mně Mašek (jakýsi redakční
poslíček) tajuplně a vzrušeně. Pospíchal mi sdělit, že jeho
známý, majitel drobné udírny šunek, téměř v samém středu
Malého Berlína, jak se tenkrát říkalo několika blokům moderních domů u Strossmayerova náměstí v Holešovicích, něco
vzácného mu nabízí.
Šli jsme ihned k němu a přišli jsme do dílny ve chvíli, kdy
vytahoval z ohně kus slaniny, který mu z háku spadl. Zakrojil
nám každému z ohořelého kusu a přidal krajíc měkkého chleba.
Nikdy jsem od těch dob nejedl tak dobrou slaninu.
Majitel udírny nám pak nabídl obchod v té době už dost
riskantní. Později byla na to smrt. Nějakou odvážnou machinací ošidil německé hospodářství o třicet šest čerstvě vyuzených
šunek. Byl ochoten nám je prodat.
V té době byla v Praze šunka už jen krásnou vzpomínkou.
A tu viselo jich na černých promaštěných tyčích třicet šest
a jejich vůně byla zahalena do hrubé plachty. Čekal kontrolu,
šunky musely zmizet.
Rázně zamítl náš plán, že je postupně odvezeme elektrikou do Lidového domu. Půjčil nám dva velké uzenářské koše
a plachtu, a ať si seženeme někde dvoukolák a šunky rychle
odvezeme. Vozík Mašek obstaral. Bydlil také v Holešovicích
a všude měl známé. Pozdě večer šunky odvezl zatemněnými
ulicemi. Košíky jsem mu pomáhal nést liduprázdným domem
polygrafie k dřevěnému přechodu přes dvůr. Zavolali jsme
k tomu nočního zřízence. Dostal šunku.

Hotel Beránek s kinem

Není bez zajímavosti, že při dopalování párků při špatné regulaci času a teploty v udírně docházelo k popraskání povrchu
několika párků v místech s nejvyšší teplotou v komoře. Sám
jsem po vyučení pracoval ve větším průmyslovém závodě, kdy
jsme tzv. praskáčky dostávali ke svačině.
Problematice uzení byla věnována v minulosti velká
péče. Např. strojní dílna Satrapova závodu ve Studené KEVA
vyvinula výkyvný mechanismus, který během uzení umožňoval zauzení i části párku stýkající se s uzenářskou hůlkou.
A to jenom proto, aby byla odstraněna tzv. zrcátka. Tato technika byla významná zejména při výrobě polokonzervovaných
frankfurtských párků v plechu pro exportní účely. Dobře
ošetřený povrch výrobků zabraňoval klasické závadě, tzv.
měknutí párků.
Velká pozornost byla věnována také uzení a sušení
v kouři trvanlivých výrobků vyráběných teplou cestou, které
byly velmi populární zejména pro absenci nakyslé chutě fermentovaných výrobků. Dovolím si opět použít příklad ze
závodu masného průmyslu ve Studené. Turistický trvanlivý
salám v klihovkových uzenářských obalech, vyráběný z pečlivě vytříděné předsolené suroviny a narážený při přetáčení
pomocí řezačky opatřené tzv. Kulichovou hlavou, byl v minulosti velkým hitem. Vynikal krásnou hnědočervenou barvou
a suchým lesklým povrchem. Tento výrobek se stal základní
součástí širokého sortimentu masa a masných výrobků velké
prodejny v Praze na Tylově náměstí, která byla zásobována
zejména jihočeskými výrobci. Dnes je toto místo stanovištěm
farmářských trhů a historická prodejna zdaleka neodpovídá
zejména kvalitou zboží své předchůdkyni.
V té souvislosti rád připomínám slávu Tylova náměstí,
o kterou se postaral na přelomu 19. a 20. století podnikatel
Josef Beránek, který převzal v roce 1887 od pana Čížka řeznický obchod s výrobnou. Tím položil základ k vybudování
věhlasných „Beránkových podniků“. V roce 1914, kdy Beránkovo podnikání mělo již pevné základy, vybudoval velkým
nákladem luxusní restauraci a kavárnu. Ke konci první světové války v obtížných podmínkách postavil i velký hotel s rozsáhlými garážemi, který byl v té době nejlépe vybavený v celé
Praze. Později nechal zkušený podnikatel rozšířit svoji nemovitost o přístavbu traktu zasahující až do Londýnské ulice.
Kapacita hotelu se tak zvýšila na 320 pokojů. V přístavbě
pamatoval i na zřízení kina. Hospodářským základem podniků však byla nově vybudovaná řeznicko-uzenářská dílna
včetně chladíren s velkou potravinářskou tržnicí, která patřila
technickou a hygienickou úrovní k nejlepším v celé Evropě.
Prodejní prostor tržnice byl rozdělen do dvaceti oddělení,
z nichž každé patřilo k prodeji jedné skupiny zboží. V rámci
prostoru tržnice byly zřízeny jídelny a restaurační bufet, kde
si zákazníci mohli vybrat buď tradiční rychlé občerstvení,
nebo jídla podle poledního nebo večerního menu. Kromě
podniků na Tylově náměstí vlastnil Josef Beránek a později
jeho syn i další tržnice v Braníku a na Smíchově, drůbežářskou firmu a zahradnictví.
Kapitáni masného průmyslu, ale i drobní výrobci by
neměli zatracovat konzervační a aromatizující hodnotu upraveného přírodního uzenářského kouře, který byl historickým
podnětem pro vznik našeho řemesla. Současné technologické pojetí masné výroby, založené na eliminaci přirozených ztrát používáním plastových uzenářských obalů, je
nutné podrobit revizi zejména z dosud podceňovaného negativního vlivu všude přítomných kontaminantů životního prostředí, vzniklých při výrobě a zpracování plastů jako látek
zlepšujících jejich mechanické vlastnosti. V té souvislosti si
dovolím připomenout heslo starých českých uzenářů: „Vyrábíme z masa – pro lidi“.
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mezi „všecky krásy světa“ ve své knize se stejným názvem:

Měl jsem místnost po paní Marii Tilschové, která tam
redigovala kdysi Pestré květy. Místnost byla plná starého
odloženého nábytku. Zato však byla trochu schována až na
konci chodby, za regály s ročníky Práva lidu, a staré haraburdí
jsem proto ochotně snášel. Jednu ze skříní jsem odpoledne
vyprázdnil a příhrady jsem vystlal nepotištěným novinovým
papírem a šunky jsme tam naskládali.
Zboží to bylo výborné, pravé pražské šunky. Spíše menší,
zlaté, růžové a usměvavé jako panenky. Byla jich plná skříň
a bylo příjemné ji otevřít. Zaplavil tě oblak vůně. Skříně jsem
zavřel, otevřel jsem okno do chladné podzimní noci a šli jsme
spát.
Ráno, když jsem přicházel do redakce, cítil jsem však
vůni už na schodech. Zapomněli jsme také na ranní uklízečku.
Musila dostat šunku. Objevila snadno vůni, ale byla to jinak
hodná žena.
Ty rozdané šunky zakalkuluji si do ceny, utěšoval jsem se
a vzal jsem tužku. Vůni však objevil i šéfredaktor. Zhrozil se.
Přísně mi přikázal, aby do večera šunky zmizely. Jednu jsem mu
prodal. Pak jsme postupně podělili i ostatní redaktory. Šunky
jsme ovšem nemohli převažovat, a tak jsme prodávali kus jako
kus. Rodinám zatčených odnesl Mašek do bytu šunky zadarmo.
Ve skříni zbývaly k večeru tři šunky. Jednu z nich si koupil
ještě šéf. O poslední dvě jsme se rozdělili s Maškem. Druhého
dne byla skříň prázdná a všichni jsme si oddechli.
Zbývalo mi jen vybrat peníze od redakčních kolegů
a šunky zaplatit. Když jsem měl peníze pohromadě a přepočítal je, nemohl jsem se dopočítat. Shledal jsem, že v obchodě
bych asi prodělal i kalhoty. A tak jsem se Swinburnem „vyslovil
krátké poděkování Bohu, ať je kdekoliv“, že mohu psát také
verše. Neboť psát verše uměl jsem přece jenom o něco lépe než
obchodovat. Zkrátka spočítal jsem to asi špatně. Počítat jsem
nikdy neuměl. Ale s tím se dnes nechlubím. Dnes je to povážlivý
defekt.
Stálo mě to jeden měsíční plat. Nevadí! Protektorátních peněz jsme si stejně nevážili. Pár lidí mělo se několik dní
dobře. Mašek se svými dětmi na ty chvíle vděčně vzpomínal
celá válečná léta. Stará rozviklaná almara, když jsem jí někdy
otevřel, ještě po půl roce zavoněla šunkami. A to stálo za ty
peníze.“
Dnes by šunky, ale ani ostatní uzenářské výrobky včetně
trvanlivých, svou vůní nikoho neprozradily. My, staří příslušníci masného oboru, můžeme již jen s určitou nostalgií
vzpomínat na vůni uzenářských prodejen, nebo jen pultů
ve velkých, zejména pražských tržnicích, která byla zároveň
vynikajícím marketingovým prostředkem.
Řádné uzení, zauzení, sušení v kouři nebo jen osušování povrchu výrobků padlo za oběť v boji proti přirozeným
technologickým ztrátám a produktivitě práce. Dnešní systém
uzení nazvaný „pára kouř“ nebo přidávání kouřového aroma
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Vstup do českého pavilonu je pomyslně hlídán sousoším Victoria Robotorum jako znakem lidské činnosti lemovaný svědky z doby
dávno minulé – fosilními zbytky dubů ze slezských Dětmarovic symbolizujícími sílu přírody.

Bohemia Beer Restaurant na výstavě
EXPO Dubai 2020
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tedy jednoho ze tří úhelných kamenů výstav EXPO Dubai,
a přitom nabídla něco, co je technologicky progresivní a patří
k moderní gastronomii?
Nevíte-li odpověď na tyto a mnohé další otázky, je nejlepší se zeptat. Osobou, která je s to mnohé vysvětlit, je
manažerka restaurace Simona Kubíková. K tomu, jak vznikl
koncept restaurace, řekla: „Cesta to nebyla jednoduchá.
Odborná hodnoticí komise, jejímiž členy byli například známý
hoteliér a kulinářský expert Ivan Chadima nebo popularizátor
gastronomie Pavel Maurer, mimo jiné zakladatel Prague Food
Festivalu a především vydavatel známého a respektovaného
průvodce po restauracích Grand Restaurant, z řady nabídek
vyhodnotili a generálnímu komisaři české účasti navrhli tu,
kterou vytvořila společnost Gastro Group, která působí nejen
u nás, ale expanduje i do zahraničí. Byla vybrána a reprezentuje české pohostinství na této výstavě.“ A s neskrývanou

plzeňského typu, vyvolává potěšení i v zemi, kde vévodí islám
a který má k alkoholu hodně daleko.
Jistě, nestane se tak, ale ta představa je lákavá. Zatímco
českému pavilonu budeme věnovat pozornost jindy, podívejme se, jak se se zadáním, které vyvolává a pracuje
s pojmem udržitelnost, vyrovnala druhá část expozice, kterou
je restaurace.
Český pavilon na této výstavě představuje koncept spojení expozice a restaurace, jenž je pro mnoho zemí nemyslitelný, ale pro nás obvyklý. Ze společenských, politických,

Jedinečná trojkombinace k potěše ducha, očí a chutě: virtuální
prohlídka pivovaru je umístěna u originálního výčepního pultu,
který z velké části vymysleli čeští skláři a kde je možno ochutnat
český ležák z Plzeňského Prazdroje.

Zbytky subfosilních dubů charakteristických svou dlouhověkostí nezmohou nic proti síle přírody. Jsou němou připomínkou toho,
že nic na světě netrvá věčně. Ale řemeslníci a designéři jim v českém pavilonu dali druhou šanci.

1 / 2 0 2 2

P O T R A V I N Á Ř S K Á

Simona Kubíková a Radek Kantor tvoří manažerský tým
restaurace, která napomáhá dotvářet prezentaci Česka na
výstavě EXPO Dubai 2020.

R E V U E

zvláštní struktury. Až v něm se divíte, že se jedná o subfosilní dřevo dubů. Možná jsou pro některé návštěvníky velmi
vhodným připomenutím, jak krátký a pomíjivý je lidský život. A současně, jak logické je pro současné generace mluvit
o nutnosti udržitelnosti, udržitelného rozvoje. Nejsme tady
na věky a je otázkou, co po nás zůstane. Svědci minulosti by
měli být pro nás silným impulzem. Směrem k pokoře vůči
přírodě.
Další zajímavostí, kterou lze před naším pavilonem
s poněkud zavádějícím názvem Czech Spring (České jaro)
spatřit, je socha nebo sousoší Victoria Robotorum – Vítězství robotů akademického sochaře Jaroslava Róny. Vytvořená
z jediného kusu žuly měří téměř pět metrů a váží šestnáct
tun. S velkou dávkou fantazie může představovat i varování,
co by mohl s lidskou bytostí udělat robot, umělé stvoření,
které stejně tak dobře dovede člověku sloužit jako jej zničit.
V samotném pavilonu je naopak místo, které je pro mnohé
symbolem pohody a současně místem pokory před dobrým
jídlem a nápojem, jakým je české pivo. Může nás napadnout
myšlenka: co kdyby se před českým pavilonem na dubajském
EXPO setkali dva Josefové, český spisovatel Čapek a bavorský
pivovarník Groll? Možná by si asi notovali. Třeba se i pyšnili.
Ten první proto, že by svůj vynález, robota, našel v podobě již
zmíněné sochy stát před pavilonem a další v expozici. Druhý
by měl radost z toho, že jeho vynález, spodně kvašené pivo

kulturních, náboženských a jistě i dalších důvodů. V případě
České republiky, ale i některých jiných zemí, se jedná o pojetí,
které má svou historii, tradici, a především má svou logiku.
Musíme ocenit, že každá část naší expozice se snaží být komplementární k některé z hlavních myšlenek výstavy.
Při vstupu do českého pavilonu je návštěvník osloven
hned dvěma způsoby. Tím prvním jsou vstupní exponáty,
které reflektují českou kulturu, společnost, tradici, historii,
kumšt. Dominantou vstupní haly národního pavilonu je
systém S.A.W.E.R. samostatně vyrábějící vodu ze vzduchu
jen s pomocí solární energie, světelná instalace od společnosti LASVIT a Srdce pramene od uměleckého sochaře Jana
Dostála. Hned vedle prvních exponátů je slyšet a vidět něco,
co se stalo již od památného bruselského Expa 58 fenoménem. Je to česká restaurace, pro někoho hospoda. Poznáte
ji snad všemi smysly. Hlukem, neboť je v ní živo, až velmi živo.
Také po čichu, protože se z restaurace line vůně připravovaných jídel. I oči si přijdou na své, protože restaurace nabízí
nejen místa k sezení u zajímavě pojatých stolků, ale také
pohled do výčepu, kde je připravována poslední fáze cesty
plzeňského piva od výrobce ke konzumentovi. A spotřebiteli,
který jej ocení. Před ním je umístěna informační tabule nabízející to, co je dnes již běžné na mnoha místech – virtuální
prohlídka pivovaru. Pohled zabrousí i do míst, kde jsou prezentována moravská vína firmy Michlovský (Ryzlink rýnský,
Chardonnay, Gruener Veltliner i Cabernet Sauvignon) nebo
nealkoholické nápoje kofola, Mattoni a další.
Hned vedle výčepu je místo, které nezasvěcené možná
zaujme nejvíce. Jsou to vitríny, jakési kontejnery, ve kterých
rostou bylinky. Řeknete si: probůh, co tady dělají bylinky? Ty
snad do hospody nepatří. Ale ukážeme si, že zde mají svou
nezastupitelnou funkci. Reprezentují vědu, ale mají i funkci
marketingovou. A nabízí se další otázka: jak se snoubí fakt, že
v zemi, kde dominuje islám, lze ochutnat alkoholické nápoje
české provenience? Asi to nebylo pro organizátory gastronomické části pavilonu jednoduché, ale podařilo se. Co tedy lze
očekávat v restauraci, aby splňovala reglement udržitelnosti,
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do má rád protiklady, jistě by se měl v rámci návštěvy Všeobecné světové výstavy EXPO Dubai 2020 podíK
vat do českého pavilonu. Před jeho vstupem vás vítají velmi
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hrdostí dodává: „V této firmě pracuji a ta mne vyslala právě
na toto EXPO.“
Dlužno podotknout, že v tomto ohledu je restaurace
velmi zajímavou ukázkou toho, co a jak lze prezentovat, hledání spojitosti člověka dneška s něčím, co má za sebou přes
šest tisíc let existence. Ale nepředbíhejme. Začněme tím
prozaickým, restaurací a výčepem. V ní je k dispozici osmdesát míst u dvaceti stolů. Otevírací doba je 11.00–23.00
s tím, že o víkendech, tedy v pátek a v sobotu, je otevřeno do
půlnoci.
„Snad všechny hosty zaujmou stoly svým zajímavým
designem. A především desky stolů. Ty jsou vyrobeny z šesti
a půl tisíciletých starých dubů ze severní Moravy od Dětmarovic nedaleko Bohumína,“ komentuje s neskrývaným nadšením nábytek v restauraci naše průvodkyně. „Nepřeháním,
řeknu-li, že se lidé na jejich původ se zájmem docela často ptají,
zaujaly je.“ Stolky v restauraci, které pocházejí z dílny společnosti Subfossil Oak, jsou vyrobeny z tzv. subfosilního dubu
pocházejícího z počátku konce doby ledové. Vlastně každý
stůl je unikátní, design výjimečný tím, že stoly jsou vyrobeny
z přesně opracovaných průřezů. Výrobce ve svých materiálech poznamenává: „Jsme schopni navrhnout a vyrobit jakýkoliv tvar či velikost stolu. Každý Moonlight Table stůl je
unikátní, neexistují dva stejné. Stoly dodáváme včetně montáže, označené zlatou mincí s certifikátem.“ Pravdou je, že
pijete-li pivo nebo konzumujete-li restaurační speciality,
ani si neuvědomujete, že jste v kontaktu s něčím, co je staré
několik tisíc let.
Jak vznikal jídelní lístek? „Podílel se na něm šéfkuchař
Lukáš Vokrouhlík, který byl šéfkuchařem restaurace na výstavách EXPO v Miláně, Šanghaji i Japonsku. Vše vaříme z míst-
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EXPO Dubai 2020 oslovuje návštěvníky zajímavými technologiemi naplňujícími záměr respektovat zásady udržitelného
vývoje.
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platí, že žádný učený z nebe nespadl. Náš zákazník si kvalitní
pivo zaslouží a musíme udělat vše pro to, aby se to podařilo.
A proto věnujeme školení takovou pozornost. Nejen technologii čepování, ale chceme, aby pochopili, že pivo není jen nápoj
dobrý, když je kolem třicet nebo čtyřicet stupňů, ale je to něco
víc. Třeba i tradice nebo kultura v zemi, která je jim tak vzdálená. Nebo byla, než doslova přičichli k zlatavému moku, jakým
náš prazdroj je.“ Vzkaz, který výčepní z Plzeňského Prazdroje
šíří, kde může, je logický: „Kvalita točeného piva závisí na
třech neoddělitelných faktorech. Na sládkovi, čistých trubkách
a výčepním.“
Co je pro českou hospodu typické, je štamgast. Tedy
ten, kdo má své „místo blízko výčepu vysezené“, aby se pan
hostinský nenaběhal. Existuje tato kategorie hostů i v Beer
Restaurantu Bohemia na dubajském EXPO? „Prozatím jsme
si žádný průzkum tohoto druhu nedělali, ale víme, že je nemálo
těch, kteří si dají tři i čtyři pivka,“ říká s úsměvem Simona
Kubíková. Pivo, pro našince téměř „neskousnutelných“ tři
sta korun, se může zdát „za kousek“ hodně. „Faktem je, že
pivo levné není, koneckonců jsme v Dubaji, kde jsou platy jiné
než u nás. Ale pivo táhne. Někteří hosté se zastaví u nás ,na
jedno‘, někdy i déle posedí. V odpoledních a večerních hodinách přicházejí zaměstnanci z různých pavilonů, aby si po
celodenní práci udělali radost,“ dodává manažerka restaurace.
Restaurace a její pivní sekce však nabízejí ještě jednu
zajímavost, která technologicky odpovídá jednadvacátému
století. Tou je virtuální prohlídka pivovaru. I o tento druh
zábavy s prvky poučení je mezi návštěvníky zájem.
Zatímco pivo je jasnou jedničkou v naší restauraci, je
v ní i něco navíc, co by odpovídalo zadání dubajské výstavy,
které zní „Connecting Minds, Creating the Future“, což znamená spojování myšlenek, vytváření budoucnosti. S dalšími dílčími, ale neméně důležitými tématy, jako jsou

udržitelnost, mobilita a příležitost. Není to příliš troufalé,
až nesmyslné? K překvapení mnohých nabízí česká restaurace velmi zajímavý příspěvek především k naplňování požadavku na udržitelný rozvoj. S tím souvisí i otázka: Dovede
si český a možná jakýkoliv návštěvník restaurace nebo pivnice představit, že by vedle výčepu existovalo něco, co připomíná skleník nebo malou laboratoř a co by mělo funkci
dodávání bylinek do kuchyně? A propos, na vědeckém
základě? Tak toto zařízení v restauraci Beer Bohemia
mají, je funkční, tedy naplňuje základní zadání, kterým je
dodávat výpěstky přímo do kuchyně a obohacovat tak jídelníček. Naplňuje reglement zadání EXPA o tom, že klíčovým tématem a tomu odpovídající exponáty mají vztah
k udržitelnému rozvoji a zároveň je to exponát jako mnohé
jiné.
Zmínili jsme již v úvodu, že u vstupu do restaurace
zaujme nejen výčep s osmi kohouty na čepování piva, ale
v jeho sousedství je umístěno něco, co silně připomíná vitrínu. Nejzasvěcenější výklad k tomuto zařízení, které v několika mezipatrech pod sebou nabízí sazenice rostlin, vysvětlí
Dmitrij Lipovskij. Vědec, snad i vizionář, ale současně i podnikatel v jedné osobě, který je spolumajitelem a spoluzakladatelem českého technologického startupu GreeenTech.
„Náš projekt reaguje na požadavky po co nejekologičtějším
přístupu k pěstování zeleniny a jiných zemědělských produktů.
Byli jsme první v České republice, kteří jsme vymysleli a postavili kontejnery pro jejich pěstování kdekoli na světě, v jakýchkoli klimatických podmínkách.“ A s neskrývaným nadšením
v hlase Dmitrij Lipovskij pokračuje ve vysvětlování některých podrobností jejich projektu: „Podařilo se nám prosadit
se do prostoru naší restaurace v českém pavilonu na tomto
EXPO. Vyrobili jsme, jak vidíte, přímo v restauraci na míru
navržený hydroponický pěstební regál, chcete-li kontejner pro
pěstování mikrobylinek a zeleniny. A ty pak slouží kuchařům
k zásobování zdejší kuchyně čerstvými výpěstky.“
Možná zvláštní, ale již po několika týdnech fungování
logické spojení restaurace a zajímavého technologického
startupu tak ukazuje, že má svou logiku a opodstatnění.
A Lipovskij pokračuje: „Víte, my jsme technologická firma.
My se nespecializujeme na prodej bylinek, ale na prodej technologií, které jsou schopné bylinky vypěstovat podle potřeby
zákazníka.“ Vyrábějí tzv. vertikální farmu. Systém je modulární a umožňuje jej poskládat tak, aby vyhovoval potřebám
zákazníka. Jejich farma může být instalována všude tam, kde
jsou vhodné prostory k dispozici.
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ních surovin, až na majoránku a perník. Na jídelním lístku
pochopitelně chybí vepřové. Co ale nechybí, je hovězí guláš.
Velmi populární je kachna s knedlíkem a se zelím nebo králík se
špenátem a bramborovými noky. Hlavní jídlo stojí 95 dirhamů
(AED), tedy necelých šest set korun, což odpovídá místní kupní
síle. Zvláštní kapitolou jsou bylinky, které jsou ingrediencemi
dodávajícími nabízeným jídlům tolik ceněnou a požadovanou
chuť.“ A s mírným úsměvem dodává: „Ze sladkých jídel jsou
velmi oblíbené bramborové šišky. Stojí 50 AED. Ale nečekejte,
že budou posypané mákem. Ten není v Dubaji jako rostlina
a produkt z ní povolen.“ Asi všichni víme proč. Nahrazuje jej
perník a nic na své jedinečné chuti netratí. Jídla si získávají
stále větší renomé. Není se co divit. Tým kuchařů představuje
souhrn znalostí a zkušeností získaných na obdobných výstavách v Číně, v Japonsku a v Miláně. Nedalo nám, abychom se
nezeptali na profil hosta. „Kromě širokého spektra návštěvníků výstavy je mezi nimi i nemálo Čechů, třeba i z okolních

Jan Staník při instruktáži správného čepování plzeňského
piva, aby požadavky na kvalitu byly v co nejvyšší míře naplněny.
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Bramborové šišky jsou dochuceny bylinkami vypěstovanými
přímo v restauraci.

emirátů. A dále to jsou i zaměstnanci z jiných pavilonů na
výstavě. Ti a také Češi mají v naší restauraci desetiprocentní
slevu.“ A s úsměvem, který Simoně Kubíkové málokdy chybí,
dodává: „A samozřejmě, prim hraje naše pivo, ačkoliv stojí
49 dirhamů.“
Prozatím nebyla podstatnější zmínka o tom, co dělá
naší restauraci snad největší renomé, a tím je pivo. Jak je to
s pivem v Dubaji? Ve Spojených arabských emirátech nejsou
tak rigidní protialkoholní zákony jako v některých jiných
islámských zemích. A tak se objevila příležitost nabídnout
náš národní mok i v této zemi během výstavy EXPO.
Pravdou je, že naše prezentace na výstavě nabízí určitý
kontrast. Klidný, spořádaný, zajímavými a krásnými exponáty vybavený pavilon a v jeho pravé části něco, co připomíná
mnohé české hospody před epidemií covidu. V restauraci,
alespoň odpoledne během naší návštěvy, to hučelo. Přiznejme si, hodně díky pivu, u kterého se, co naplat, nejlépe
o mnohém hovoří, mnohé analyzuje, mnohé zrelativizuje
a uklidní. Tedy hlavně mysl.
Ale o všem, co s pivem v naší restauraci souvisí, mluví
určitě nejzasvěceněji Jan Staník z Plzeňského Prazdroje,
který má za sebou několik zahraničních štací s velmi
zvláštním titulem Pilsner Urquell Brewery Head Tapster,
tedy možná pochopitelnější překlad mezinárodní výčepní
Plzeňského Prazdroje. Nestará se jen o pivní hospodářství,
ale je velmi často vidět, jak stojí ve výčepu a školí. Školí ty,
kteří se postupně učí, jak české pivo čepovat, jak jej nabízet,
co všechno při čepování udělat. Postupně pochopíte, že
české pivo není jen na zahnání žízně, ale že je to fenomén.
A nejen plzeňské pivo, ale i mnohá další, která z pochopitelných důvodů v Dubaji zastoupena nejsou. Ale plzeňské je
přece jen vlajkovou lodí, to se musí uznat, a profitovat z toho
jistě budou, nebo tomu již tak po mnoho let je, i jiná naše
piva.
K pivu patří výčep. A právě v uvedené restauraci je velmi
zajímavým prvkem dotvářejícím fenomén piva. Byl vytvořen
ve spolupráci hlavně s českými skláři. Je sestaven ze skleněných kachlů v nerezovém rámu. Veškeré technologie, jako je
chlazení nebo sudy, jsou schované za barem. Za zmínku stojí
i rozměry baru. Na délku má 3,5 metru a váží téměř tunu.
Zdobí jej 8 výčepních klik.
Výčepu velí právě Jan Staník. Nemůže však být za
výčepem denně od jedenácti do jedenácti. Proto školí jiné.
Předává jim své zkušenosti a naplňuje s určitou nadsázkou
zlaté pivovarské pravidlo: Sládek pivo vaří, ale výčepní ho
dělá.
Pravdou je, že Filipínci, které ve svém řemesle správně
načepovat plzeňské pivo zaškoluje, jsou podle pivovarníka
Staníka velmi učenliví, pokorní a snaží se pochopit v maximální míře vše, co znamená český drahokam cizelovat, co
nejlépe jej čepovat. Jen tak mimochodem: nikdy prosím neříkejte, že pivo se točí. Zeměkoule ano, české pivko se čepuje…
„Pivo v restauraci nemáme tankové, jak si štamgasti
u nás stále více žádají, ale dopravuje se v kontejnerech, které
nám umožní mnohem lépe kontrolovat jeho kvalitu během
dopravy,“ komentuje nabízené pivo Jan Staník a s vážnou
tváří dodává: „I tak mně dalo dost práce vypiplat jeho kvalitu
na úroveň, na kterou jsme zvyklí a s níž jsme spokojeni, protože pivo se sem dopravuje několik týdnů. A hlavně chceme, aby
našim hostům chutnalo a ocenili jej. Dlužno poznamenat, že
tržby za pivo dělají v restauraci velmi slušných 60–70 % tržby,
o renomé piva nemluvě.“ Prostě tvrdit, že pivo teče proudem, je
namístě. Chvílemi hukot v restauraci připomíná všechno jiné
než pobyt v místě, kde je na podzim přijatelných 30–35 ºC.
Komentář výčepáka s mezinárodními zkušenostmi, jakým
Jan Staník je, pokračuje: „Musíte mít trpělivost, ale i tady
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Dmitrij Lipovskij u kontejneru plného bylinek a zeleniny dokumentujícího možnost ekologicky přívětivějšího přístupu k produkci potravin s respektováním požadavků na udržitený rozvoj
Proč právě v Dubaji na EXPO a v této restauraci? Podle
Dmitrije Lipovského je Beer Bohemia Restaurant velmi
vhodné místo pro testování poptávky a zároveň mají i podmínky, které simulují ty, ve kterých lze bylinky pěstovat právě
na organickém základu. A menu v restauraci obohacují.
„Myslíme si, že pokud právě na této výstavě uspějeme,
podaří se nám na trhu v Dubaji a vůbec ve Spojených arabských
emirátech uspět,“ komentuje přítomnost zařízení s bylinkami
Dmitrij Lipovskij. „Jsme proto rádi, že můžeme náš koncept
tady ukázat v reálném prostředí, prezentovat v sekci v této
restauraci v českém pavilonu a současně i v sekci EXPO, která
se týká
udržitelného
Albert
inzerce CCH 255x184.ai 1 rozvoje,“
8.11.2017 14:44:26 dodává Lipovskij.

n a b í d k y

Návštěva české restaurace v našem pavilonu nezklamala. Je nejen o dobrém pivu, i když si nezastírejme, zlatavý mok hraje prim. Je také o české gastronomii. Ukázalo
se, že odborná komise měla při nominaci provozovatele
šťastnou ruku. A v neposlední řadě je také o zajímavém
vybavení restaurace, které neotřelým způsobem spojuje
to, co by možná málokdo očekával – fosilie staré více než
6000 let spolu s moderními technologiemi a šikovnými
designery vytvořily v restauraci příjemné prostředí. A aby
byl dojem úplný, myšlenka startupu nabídnout pěstování
bylinek nebo zeleniny v klimaticky náročných podmínkách,
při dodržení principu udržitelného rozvoje, příznivý dojem
jen podporuje. Vize dubajské výstavy se zajímavě naplnila.
Jen doufejme, že komunikační podpora celého českého pavilonu včetně Czech Beer Restaurantu bude potřebám naší prezentace na výstavě EXPO v Dubaji pomáhat ještě více než
doposud. Určitě si ji zaslouží.
Fotografie: PORT/jv

Josef Vacl
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Použitá literatura
– h ttps://www.expo2020dubai.com/en/plan-your-visit/
where-to-eat/bohemia-original-beer-restaurant
– https://cz.linkedin.com/in/jan-stanik-29ba401aa
– https://www.youtube.com/watch?v=_4Fmft607n0
– www.greentech.com
– https://www.zboziaprodej.cz/2019/05/27/prazdroj-loni-zvysil-celkove-prodeje-o-4-na-115-milionu-hektolitru-piv/




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.
C

1 / 2 0 2 2

Y

CM

MY

CY

CMY

Kontakt
Brenntag Food & Nutrition
Brenntag CR s.r.o.
Mezi Úvozy 1850/1
193 00 Praha 9
Komenského 75
768 11 Chropyně
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www.brenntag.com/food-nutrition
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Následující produkty podporují ochranu před oxidací
a mikrobiální degradací:
• okyselující přípravky
• antioxidanty
• konzervační látky

M
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samozřejmě byly už před covidem, ale došlo k určitému
pozměnění. Nyní se dynamicky rozvíjí fortifikace vitaminy
a minerály, a to i v aplikacích, kde to dříve nebylo tak markantní, jako např. v nápojích. Mnohem více se používají rostlinné extrakty, které mohou pozitivně ovlivnit naši náladu
nebo celkový mentální stav.

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

R E V U E

Nastal čas pro inovace v energetických nápojích?

Energie z rostlin
První receptura – Plant-based Energy – kombinuje
zdroje energie, jako je přírodní kofein, maté, maca a guarana s přírodními vitaminy a zdraví prospěšnými rostlinnými
extrakty. Z údajů o trhu a požadavcích zákazníků vyplynulo,
že spotřebitelé hledají přírodní produkty na rostlinné bázi
a jsou skeptičtí vůči složkám, které vypadají uměle. Jde tedy
o to, jak dodat tělu energii a zvýšit výkonnost prostřednictvím
přírodních ingrediencí.

Flexibilní koncepty
Koncepty jsou navrženy tak, aby je šlo přizpůsobit specifickým odlišnostem trhu v různých zeměpisných oblastech.

Zelená pro energii z nootropních látek
V posledních letech si komunita hráčů online her
a e-sport hráčů oblíbila nootropika jako prostředek ke zlepšení soustředěnosti a duševní bdělosti během nočních herních maratonů. Koncept Nootropic Energy společnosti
Brenntag je navržen tak, aby podpořil plné soustředění
a kognitivní výkonnost, čímž umožňuje využít tuto lukrativní
tržní příležitost a zároveň oslovit širší publikum. Vedle neustále rostoucího segmentu hráčů online her jsme zaznamenali, že poptávka po produktech, které zlepšují soustředění,
je čím dál relevantnější i pro další skupiny spotřebitelů. Lidé
hledají řešení, která podporují náročný životní styl, ať už se
jedná o studenty, nebo pracovníky podávající vysoké výkony.
Koncept zvyšující soustředění je založen na synergickém
spojením kofeinu a zdroje L-theaninu v kombinaci s vitaminy,
minerály a extraktem z jinanu dvoulaločného. Příchutě jako
granátové jablko a červený pomeranč nebo borůvka a kokos
jsou pro spotřebitele velmi atraktivní. A jaké byly důvody,
které vedly k rozhodnutí použít kofein a L-theanin? Vědecké
studie ukazují, že kombinace těchto složek může zlepšit soustředění a prodloužit posilující účinek kofeinu. Tuto energizující kombinaci složek jsme doplnili vitaminy a minerály,
které jsou prospěšné pro nervový systém, a umožnili jsme
tak výrobcům uvádět zdravotní tvrzení schválená Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin.

Vylepšení klasického energetického nápoje
Ve svém třetím konceptu – Physical and Mental Power
– společnost Brenntag přetvořila klasický energetický nápoj
do nové podoby. Upravili jsme klasickou recepturu a přidali
přírodní složky, jako je kolový ořech a přírodní kofein. Přidali
jsme aminokyselinu arginin, která je spojována s vyšší bdělostí, a použili jsme vitaminy z přírodních zdrojů.

Řídíme se globálními trendy, ale na místní úrovni je přizpůsobujeme preferencím a chutím daného trhu. Uvedené tři
koncepty již společnost Brenntag představuje na trhu, máme
však v rukávu mnoho dalších nápadů, které bychom rádi společně se zákazníky rozvíjeli. Vždy jsme ochotni se při tvorbě
nových receptur řídit specifickými požadavky zákazníka.
Nabízíme receptury připravené k uvedení na trh, které
můžeme dodávat jako práškové nápojové směsi a které vycházejí z chuťových řešení od našich vybraných dodavatelů.
Můžeme je však také přizpůsobit konkrétním požadavkům
zákazníka. Lze například vyvinout komplex vitaminů, který
podpoří imunitu.
Všechny tři koncepty energetických nápojů dokazují, že
společnost Brenntag pozorně sleduje trendy na trhu a požadavky spotřebitelů. Prostřednictvím těchto inovativních konceptů společnost umožňuje svým zákazníkům stát se součástí
tohoto trendu.

Máte zájem dozvědět se vice o aktuálních trendech na
trhu s energetickými nápoji? Chcete ochutnat naše
nové koncepty?
Kontaktujte nás!
Petr Lochman
E-mail: petr.lochman@brenntag.cz
Mobil: +420 730 575 874
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Bedlivě sledujeme všechny globální i lokální trendy
a dle nich upravujeme naše portfolio a usměrňujeme vývoj
receptur. Středoevropský trh je značně ovlivněn našimi sousedy, zejména německým a rakouským trhem, případně trhy,
na které naši výrobci exportují. Tím, že jsme firma s globálním dosahem a spolupracujeme s Innova Market Insights,
máme velmi dobrý přehled o tom, co se děje, případně bude
dít v horizontu několika následujících let.
Covid výrazně změnil trendy na trhu. To, co vnímáme
nejsilněji, je tlak na zlevnění receptur a zvýšený zájem
o zdraví a posílení imunity. Trendy zaměřené na zdraví tu

I když věříme, že kategorie klasických energetických
nápojů zůstane silná a bude oživována novými příchutěmi
a limitovanými edicemi, na trhu je prostor pro novou generaci energetických nápojů pro spotřebitele, kteří hledají něco
jiného. Spotřebitelé očekávají od svých oblíbených energetických nápojů specifické funkce, které jsou často spojeny s činnostmi, které vykonávají, ať už jde o hraní online her, fyzickou
aktivitu, studium, nebo práci. Často také hledají přírodní,
organické produkty bez přidaných aditiv a produkty s výživovými nebo zdravotními tvrzeními.
Požadavky konzumentů energetických nápojů jsou
různorodé a komplexní a nelze je uspokojit prostřednictvím
obecných konceptů. Proto odborníci společnosti Brenntag
specializující se na nápoje řešili průkopnický projekt, jehož
cílem bylo na základě požadavků zákazníků a údajů o tržních trendech inspirovat inovace a poskytnout spotřebitelům
možnost volby. Výsledkem tohoto projektu je vývoj tří zajímavých konceptů nápojů, které je společnost Brenntag připravena prezentovat výrobcům energetických nápojů.
Představte si rostlinné, přírodní, energizující, vitaminy obohacené receptury se schopností zvyšovat duševní
a fyzickou výkonnost.

Tyto energizující složky se doplňují s rostlinnými
extrakty, které jsou přirozeně bohaté na vitaminy a minerály, jako je guava, physalis, kořen maca či vojtěška. Koncept
energetického nápoje na rostlinné bázi doplňují trendové
přírodní příchutě – zelené jablko a guarana, růžový grapefruit, limetka a guava a malina a kiwi. Z našeho pohledu
jsou přírodní příchutě pro tento koncept víceméně nutností.
Tyto konkrétní příchutě byly vybrány na základě pozorování
trendů v regionu celé Evropy. Žádné z těchto rozhodnutí,
pokud jde o výběr ingrediencí, není definitivní. Nabízíme
zákazníkům představu, výchozí bod pro diskusi. Můžeme
upravit receptury tak, aby vyhovovaly různým požadavkům,
nebo vyvinout řešení na míru.

Vývoj uvedených konceptů se neobešel bez problémů,
které se týkaly především rozpustnosti a chuťového profilu
rostlinných extraktů. Většina rostlinných extraktů je špatně
rozpustná a má nahořklou příchuť. Naším cílem bylo vytvořit
chuťově neutrální základ, se kterým by se snadno pracovalo,
takže jsme museli najít způsob, jak tyto problémy překonat.
Naštěstí jednou ze silných stránek společnosti Brenntag je
její globální síť dodavatelů. Místo toho, abychom se omezili
na jednoho nebo dva dodavatele ingrediencí, můžeme testovat a ochutnávat řadu různých extraktů, dokud nenajdeme
optimální řešení.

R E V U E
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Tato globální divize zastřešuje 750 potravinářských profesionálů v 73 zemích světa a 28 center pro potravinářské aplikace a vývoj.
Divize Brenntag Nutrition v České republice disponuje dvacítkou potravinářských specialistů, nabízí téměř
2000 produktů od 80 dodavatelů lokalizovaných v Evropě,
USA a Asii; a spolupracuje s 500 českými výrobci potravin
a nápojů. Můžeme se pyšnit Centrem pro potravinářské aplikace a vývoj v Praze – Horních Počernicích, které jsme otevřeli již v roce 2012, a byli jsme tak průkopníkem na českém
trhu. Obecně naše činnost spočívá na třech pilířích, kterými
jsou technická podpora pro naše zákazníky, tým specialistů
pro každé potravinářské odvětví a spolupráce s těmi nejlepšími světovými dodavateli.
Naší filozofií je, že se neomezujeme na nabízení produktů pouze na základě nabídky, dokumentace a vzorku.
Naše produkty prezentujeme spíše jako možné řešení na
finálních výrobcích pomocí ochutnávek, přičemž dodáme
i vzorovou recepturu, případně postup přípravy.

Vyvinuli jsme nové koncepty
pro energetické nápoje

Řešení problémů při vývoji nového složení

P O T R A V I N Á Ř S K Á
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lobální divize Brenntag Nutrition vznikla v listopadu
2018 jako součást skupiny Brenntag SE s cílem zvýšit
G
podíl na trhu s potravinářskými přísadami a ingrediencemi.

Vývojový tým také navrhl sofistikovanější komplex
vitaminů: upustil od standardního přístupu, kdy se do energetických nápojů přidávají vitaminy skupiny B, a zvolil vitaminy, které odrážejí nejnovější vědecké poznatky. Přidejte
k základnímu mixu exotické příchutě ovoce, jako je mango
či acerola, a získáte trendy energetický nápoj se silnou tržní
atraktivitou.

Vývoj trhu s energetickými nápoji
Ať už vám dají křídla, nebo ne, energetické nápoje jsou
na vzestupu. Z produktů určených pro specifickou skupinu
zákazníků se stalo běžně žádané zboží a prodeje tak prudce
vzrostly. Podle údajů společnosti Innova Market Insights
energetické nápoje v posledních pěti letech překonávaly nealkoholické nápoje jak z hlediska prodeje, tak v oblasti vývoje
nových produktů. A očekává se pokračování této trajektorie,
přičemž hodnota prodeje by do roku 2022 měla jen v Evropě
dosáhnout 7,5 miliardy eur.
Vzhledem k této jednoznačně vzestupné tendenci existuje obrovský potenciál pro rozvoj trhu prostřednictvím inovací, které jdou nad rámec klasických energetických nápojů.
Většina klasických energetických nápojů se řídí stejným
základním schématem. Obsahují taurin, kofein a stejnou
kombinaci vitaminů. Odlišují se od sebe prakticky jen chutí
a množstvím použitého cukru – funkční složky jsou vždy
stejné.
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Nový analyzátor slibující,
že se stane nejlepším přítelem sládka
v řemeslném pivovaru!

MY

CY

CMY

K

podniku s nízkými maržemi nikdo neví lépe než sládek
v řemeslném pivovaru, že čas a množství extraktu se rovV
ná penězům! Společnost FOSS, motivovaná vášní pro pivo-

BeerFossTM FT Go

R E V U E

n
ový FTIR analyzátor
pro pivovary



výsledky analýzy
do 3 minut



více času
na nové nápady



bez starostí

Po desetiletí se FOSS pohyboval v zákulisí pivovarského průmyslu a zajišťoval kvalitu příchozího sladu
prostřednictvím přístrojů pro analýzu kvality zrna

Ing. Ondřej Borský,
MILCOM servis a. s.
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MILCOM servis a. s.
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: +420 734 396 356
promo@milcom.cz
www.milcomservis.cz

FOSS v pivovarnictví:
Od zákulisí po přední scénu

BeerFoss™ FT Go, poháněný technologií, funkcemi
záznamu dat a digitálními službami zajišťujícími bezstarostný provoz, si klade za cíl stát se „nejlepším přítelem“
dnešních dynamických sládků, poskytnout jim informace,
aby se stali ještě lepšími sládky a zároveň s hrdostí vytvářeli
další várku.
Tento přístroj totiž vytvořili nadšení sládci ve FOSS,
protože věříme, že sládci v řemeslném pivovaru by měli
věnovat více energie tomu, co milují: tvoření, a méně tomu,
co nenávidí: starostem.

R E V U E
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Tvořte s hrdostí

P O T R A V I N Á Ř S K Á
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varnictví a analytiku, odpověděla na výzvu skvělým novým
nástrojem slibujícím změnit hru v oblasti optimalizace procesů.
FOSS nyní hrdě představuje svou novinku BeerFoss™
FT Go, nový high-tech analyzátor poskytující přibližně za tři
minuty všechna potřebná data pro kontrolu kvality procesu
vaření piva od extrakce až po plnění do lahví. FOSS navíc
vytvořil uživatelsky snadné a intuitivní ovládání navržené tak,
aby vyloučilo nudné a zdlouhavé postupy, jako je odplyňování
a filtrace.
Díky spolehlivé technologii FTIR v kvalitě FOSS může
nyní kdokoli v pivovaru poskytovat spolehlivá data pro rozhodování a lepší kontrolu každé šarže. Po rychlém odběru ze
scezovací kádě nebo fermentační nádrže uživatelé jednoduše
vloží FOSS filtr do vzorkovacího pohárku FOSS, stisknou
start na dotykové obrazovce a přístroj změří vzorek dle vybraného typu: mladina, fermentace nebo pivo. Všechny výsledky
jsou pak zobrazeny současně a dostupné parametry zahrnují
pH, přímé měření alkoholu, hustotu, specifickou hmotnost,
stupeň fermentace a extrakty (původní, relativní, skutečný).

dodávaného do sladoven. Navíc když byl v roce 1999 FTIR
představen vinařskému průmyslu, doslova revolucionizoval operace kontroly kvality tím, že zpřístupnil data kritická pro proces a kontrolu kvality pouhým stisknutím
tlačítka.
S využitím našich nejlepších zkušeností za roky nesporného vedoucího postavení s naší infračervenou technologií
Fourierovy transformace (FTIR) ve vinařském průmyslu je
společnost FOSS hrdá, že může vstoupit i na přední scénu
v pivovarském průmyslu se svým nově zavedeným nástrojem
na podporu celého procesu vaření piva od obilí po lahvové
pivo.
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Řetězec BILLA
neustále vylepšuje
pracovní podmínky

Moje práce
Moje jistota
Billa.jobs.cz

aloobchodní řetězec BILLA minulý podzim oslavil
na českém trhu 30. let existence a za tu dobu si dokáM
zal vybudovat renomé solidního zaměstnavatele. Čím to?

Zaměstnancům se snaží neustále vycházet vstříc, zlepšovat pracovní podmínky a odměňovat je za vysoké pracovní
nasazení. Začátkem letošního roku třeba oznámil, že navyšuje měsíční příspěvek za loajalitu k firmě, nově s platností pro všechny zaměstnance, tedy i pro pracovníky centrály a logistiky.
Díky poslednímu rozšíření a vylepšení benefitu v rámci
loajálního programu si zaměstnanci celé společnosti BILLA
mohou nově přilepšit až o 12 000 korun za rok, v případě, že
jejich pracovní poměr trvá déle než 3 roky. Pracovníci s kratší
délkou spolupráce mají také nárok na příspěvek, ale v nižní
částce. Pro benefit v podobě karty musí však u společnosti
pracovat alespoň rok. Jak tato benefitní karta od společnosti
BENEFITY a. s. přesně funguje? „Jde o virtuální místo, kde
si zaměstnanci mohou vybrat zboží a služby z oblasti kultury, sportu, rekreace, vzdělávání a zdraví. Hodnota nákupu
v těchto oblastech je osvobozena od daně z příjmu a odvodů
sociálního a zdravotního pojištění, tím pádem zaměstnanci
ušetří 26 % prostředků,“ říká Šárka Brennerová, vedoucí personálního oddělení BILLA ČR. Jaké další výhody tento bonus
představuje? Prostřednictvím tohoto bonusu jsou vypláceny
také odměny k pracovnímu výročí a za účast v různých interních soutěžích firmy.
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Řetězec BILLA se snaží být nejen solidním zaměstnavatelem, ale také plnit závazky vůči základním odborům jako
Unii zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO), dále
Odborovému svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociaci svobodných odborů ČR (OSPZV – ASO) a Federaci
výkonných zaměstnanců ČR (FVZ). V listopadu roku 2020
s nimi podepsal kolektivní smlouvu, kde se zavazuje nejen
k zachování dosavadních pracovních podmínek prodejního
personálu, ale také k navyšování mezd. V minulém roce byly
plošně navýšeny mzdy o 3 % všem zaměstnancům obchodu.

Průzkum spokojenosti
Řetězec BILLA se nespokojuje pouze s plněním
podmínek asociací a odborů, ale vyvíjí vlastní iniciativu
v průzkumu spokojenosti s prací a pracovními podmínkami.
Ten uskutečnila v roce 2020, závěry z něj sdělila zaměstnancům a začala se zabývat řešeními. Z průzkumu vzešla
hned dvě hlavní opatření, která se týkala oblasti odměňování a pracovního prostředí. V politice odměňování společnost rozpracovala systém, který mimo jiné zahrnuje výše
zmíněné vylepšení benefitů. Součástí plánu řetězce na rozšiřování a obnovu obchodní sítě jsou nyní také částečné
rekonstrukce, zaměřené vyloženě na vylepšení pracovního
prostředí. Nejčastěji se jedná o zpříjemnění zázemí pro
zaměstnance, vylepšení kuchyněk a prostoru určeného pro
pauzy v pracovní době.
BILLA, spol. s r. o.
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Nabídku dalších výhod práce v BILLE doplňuje rovněž
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, stravenky,
5 týdnů dovolené, zvýhodněné tarify O2 Family, slevy pro
zaměstnance u smluvních partnerů (Xiaomi, Datart, EximTours, Aquapalace a další). Stejně jako minulý rok poskytuje
společnost BILLA svým zaměstnancům v rámci preventivního
programu vitaminy, ovoce, nápoje, čaje, džusy a jiné potraviny pro posílení imunity a obranyschopnosti organismu.
Jedním z posledních benefitů je finanční odměna za
doporučení. V případě, že stávající zaměstnanci doporučí
nového kolegu, po skončení zkušební doby nováčka dostane
zaměstnanec odměnu 5000 korun. Doporučit nového kolegu
může každý pracovník prodejny. Stačí o něm jednoduše říct
svému nadřízenému či sdílet pracovní nabídku na sociálních sítích. Pokud uchazeč reaguje díky této aktivitě, zaměstnanec má nárok na odměnu, o kterou se přihlásí poté, co nový
uchazeč uvede jeho jméno v odpovědním formuláři na inzerát.

Společnost BILLA kromě vylepšování pevných benefitů dbá také na odměňování svých zaměstnanců za náročné
období, třeba před a během velkých státních svátků. Na
sklonku minulého roku vyplatila všem zaměstnancům
prodejen, centrály i logistiky odměnu za jejich obětavou práci
a péči o zákazníky, kterou vykonávají už druhým rokem za
ztížených podmínek epidemiologickou situací. Zaměstnanci
tak dostali na přilepšenou dárkové karty v hodnotě 2500 Kč
na nákup zboží v jakékoli prodejně BILLA s uplatněním až
do Vánoc.
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Odměny mimo benefitní kartu

Poděkování za práci
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Digitalizace
na prodejně
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GS5 terminal je naopak prodloužená ruka zaměstnanců. Např. v rámci inventur, které už neřeší v papírové
podobě, dokáží proces urychlit o několik hodin.
Věrnostní systém MojeBody v mobilní aplikaci ocení
nejeden zákazník. Odpadají plastové kartičky a zákazník má
přehled o svých bodech online. Obchodník navíc získá další
komunikační kanál, kde může zákazníka oslovit skrze cílené
nabídky.

bychom měli chápat především jako zefektivnění práce.
C
Nahrazení starých procesů za nové, automatizovanější.

o vlastně znamená digitalizace prodejny? Digitalizaci

Elektronické cenovky nezobrazují jen cenu. Zobrazením QR kódu či vysíláním NFC mohou zákazníkům
nabídnout daleko více informací. Jsou navrženy tak, aby
komunikovaly se spotřebiteli skrze mobilní telefon a urychlovaly procesy v obchodě.
eLabel jako speciální el. cenovka pro obslužný úsek
urychlí prodej na obslužných úsecích. Umí komunikovat
s váhou DIGI a šetří tak čas samotným procesem obsloužení
zákazníka. Stačí, aby se obsluha dotkla eLabelu při nabírání
produktu, a informace o produktu se automaticky načtou na
displeji váhy. Obsluha už jen položí produkt na váhu, zváží
a tiskne etiketu či účtenku. Odpadá tak zdlouhavé dohledávání PLU a zapisování na displeji.

Digitalizace skrze mobilní aplikace pomáhá manažerům kontrolovat své prodejny, zaměstnancům urychlí pracovní procesy a zákazníkům poskytne důležité informace.
GS5 manager ukazuje v mobilní aplikaci úhledné grafy
a přehledné tabulky s důležitými daty pro managery odkudkoli online a v reálném čase. Nabízí přehled o všech prodejnách na jeden klik.
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Toto je jen částečný výčet, co vše se dá na prodejně digitalizovat a co obchodníkovi zefektivní celou řadu procesů.
Digitalizace je tedy správná volba a je jen na obchodníkovi,
čím začne a kdy.
Novum Global, a. s. 
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Základem je flexibilní pokladní systém, např. GS5
store od Novum Global je modulární a propojitelný s dalšími
aplikacemi. Standardem dnes bývá připojení k modulu skladového hospodářství, využití EDI, okamžité přehledy veškerých pohybů, propojení s e-shopem či napojení na věrnostní
systém atd.
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Obr. 1 Památník americké námořní pěchoty (Památník Iwo Jima) je tvořen sousoším příslušníků námořní pěchoty vztyčujících vlajku po dobytém vrcholu Suribači na japonském ostrově Iwodžima v roce 1945. Předlohou sousoší je fotografie
J. Rosenthala, za kterou získal Pulitzerovu cenu za fotografii. Snímek patří mezi nejslavnější fotografie z 2. světové války.

Od Kapitolu
až po Pentagon
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The Mall
Na začátku promenády se nachází budova Kapitolu,
která je více než 200 let legislativním srdcem USA a jedním
z nejznámějších symbolů demokracie. Monumentální neoklasicistní budova je sídlem Kongresu, to znamená nejvyšší

Washington D.C.
Hlavní město Spojených států amerických je tvořeno
čtyřmi kvadranty s budovou Kapitolu uprostřed. Město
a celé území D.C. severovýchodně ohraničuje stát Maryland,
kdežto přirozenou jihozápadní hranicí od státu Virginia je
řeka Potomac. Jelikož se město nachází v rovinaté oblasti,
je velmi příjemným místem pro pěší turisty. Ve městě se

Obr. 3 Snímek zachycuje poklidné ráno v parku The Mall
s budovou Kapitolu v pozadí.

Obr. 2 Fenoménem hlavního města jsou tzv. Food Trucks,
dodávky nabízející oblíbené rychlé pouliční občerstvení
s pestrou nabídkou pokrmů, tradičních i etnických.

Obr. 4 The Mall disponuje velkým otevřeným prostranstvím.
Fotografie zachycuje nepřehlédnutelnou dominantu
hlavního města USA – Washingtonův památník.
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slohu. Architektura a celková charakteristika tohoto města
odráží hrdost, ambice a sílu mocného národa. Nejen hlavní
město, ale i celý okolní region uchovává významná místa,
kde se z koloniální základny vyvinul tento mladý národ v nezávislou zemi. Washington D.C. a čtyři přilehlé státy: Vir-

Zkratka D.C. za názvem města Washington znamená
„District of Columbia“ a tím ho také snadno odlišuje od amerického státu Washington, který nalezneme v severozápadní
části USA, tedy na opačném pobřeží. Naopak hlavní město
USA se v žádném státě nenachází, nýbrž leží na federálním
území zvaném právě „District of Columbia“. Velice snadno se
každý dovtípí, že název města je spojen s prvním prezidentem
Spojených států, Georgem Washingtonem. Po prvním americkém prezidentovi se nejen hlavní město jmenuje, ale také
mu v podstatě vděčí za svůj vznik a především svou polohu.
Abychom tyto souvislosti lépe pochopili, musíme se vrátit
trochu do minulosti, konkrétně do 2. poloviny 18. století,
kde historie USA prožívala svá významná a bouřlivá období.
V té době zde existovalo 13 britských kolonií, které se díky
sporům s Velkou Británií rozhodly postavit do opozice. Sled
následných událostí přerostl do války za nezávislost (1775–
1783), ve které vedl povstalecká kontinentální vojska George
Washington. V roce 1776 oněch 13 kolonií deklarovalo nezávislost na Velké Británii. Deklarace nezávislosti byla Kongresem přijata 4. července 1776 a dnes se slaví v USA jako
státní svátek známý především pod názvem „Fourth of July“,
tedy Den nezávislosti (Independence Day). Tento den je
zároveň dnem vzniku Spojených států amerických. Válka oficiálně skončila v září v roce 1783 (Pařížská mírová smlouva),
kdy Velká Británie uznala nezávislost Spojených států amerických. V roce 1789 byla vyhlášena Ústava Spojených států
amerických a prvním americkým prezidentem se stává George

nachází mnoho parků, otevřených travnatých prostranství
a velké množství muzeí a památníků. Celkově město působí
poklidným, upraveným a bezpečným dojmem. To nejdůležitější k vidění, tedy hlavní turistické atrakce, se nachází kolem
parku a travnatého prostranství The Mall. V užším slova
smyslu je rozprostřen v přímé linii mezi budovou Kapitolu na
východě a Washingtonovým památníkem na západě, v širším
smyslu slova však sahá až po Lincolnův památník dále na
západ. Do Washingtonu D.C. jsem si udělal jednodenní výlet
z New Yorku, kde mezi oběma městy funguje poměrně slušné
dopravní spojení, v mém případě využitím železniční společnosti Amtrak. Hlavní nádraží (Washington Union Station) se
nachází v těsné blízkosti budovy Kapitolu. Nádraží je velmi
hezké a při výstupu z nádražní budovy se dostanete k prostranství Columbus Circle, jehož středobodem je Kolumbova
fontána a kašny. V tento moment vás jistě upoutá upravenost
města a na americké poměry nezvyklý ráz, neboť zde neuvidíte žádné mrakodrapy. Vedle parků, památníků, galerií
a muzeí jsou zde především nižší vládní a administrativní
budovy. Co se však výšky týče, dvě stavby zde mají výjimku,
a to budova Kapitolu (United States Capitol) a Washingtonův památník (Washington Monument).

R E V U E

ashington D.C., jako centrum vlády a hlavní město
USA, nabízí velkolepé a široké ulice, jež jsou lemováW
ny monumentálními veřejnými budovami v neoklasicistním

District of Columbia

Washington. Úřad prezidenta USA díky opětovnému zvolení
zastával až do roku 1797. V období jeho prezidentské kariéry
vládly silné politické spory, a tak bylo snahou dostat Kongres
na „neutrální půdu“, tedy vybudovat zcela nové hlavní město.
V roce 1790 přijal Kongres zákon, který deklaroval, že nové
hlavní město bude ležet někde podél řeky Potomac a prezidentovi byla zároveň udělena pravomoc takové místo definitivně určit. To se stalo v roce 1791. Část území států Virginia
a Maryland, které bylo pro výstavbu uvolněno, dostalo
název „Territory of Columbia“. Název Columbia je odvozen
od Kryštofa Kolumba a je jakýmsi vlasteneckým odkazem
éry americké revoluce. Území Territory of Columbia nespadalo pod žádný americký stát a je tomu tak i dodnes. Město
dostalo název na počest prezidenta a Washington se stal
hlavním městem v roce 1800. V průběhu 19. století byla jižní
část Territory of Columbia vrácena státu Virginia a federální
území s hlavním městem bylo přejmenováno na „District
Of Columbia“. Jak je z výše uvedeného textu patrné, nové
hlavní město bylo založeno poměrně rychle. Vytvořením prvního plánu města byl Georgem Washingtonem v roce 1791
pověřen zprvu Pierre Charles L‘Enfant, francouzsko-americký architekt a dobrovolník v americké válce za nezávislost.
Jeho ambiciózní urbanistické myšlenky se ještě plně nesetkaly
s tehdejším pochopením. Přitom L‘Enfant ve svých plánech
vyšel ze základní evropské myšlenky převedené do vznikajících amerických rovnostářských ideálů. Velká promenáda
(The Mall) měla být otevřená všem, na nejvyšší bod s pěkným
výhledem na řeku Potomac umístil budovu Kongresu, místo
toho, aby takové místo vyčlenil pro sídlo vůdce, tak jak bylo
zvykem v Evropě. Nicméně přes jeho velké úsilí byl pro názorové neshody s komisaři dohlížejícími nad budováním nového
federálního území odvolán. Pokračování a dokončení jeho
plánů, avšak po úpravách, měl za úkol Andrew Ellicott. Realizace výstavby města byla mnohokrát zpožděna a trvala řadu
desetiletí. Ačkoliv mnohé z velkolepých architektonických
plánů L‘Enfanta nebyly nikdy realizovány, řada z nich se však
na současném „designu“ města podepsala, nechť krásným
příkladem je promenáda The Mall.
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Ing. JAROSLAV VALENTA,
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší
a Katedra chovu hospodářských zvířat,
FAPPZ, ČZU v Praze

ginia, West Virginia, Maryland a Delaware představují
historicky důležitý region, který se nachází v severovýchodní části USA. Washington D.C., či ve zkrácené podobě jen
D.C., patří k nejvíce navštěvovaným městům USA.
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Obr. 6 Jedna z budov Ministerstva financí leží v těsné blízkosti
Bílého domu. Architektura budovy je v souladu s ostatními vládními i veřejnými budovami nacházejícími se ve
Washingtonu D.C.

R E V U E

George Washingtona, taktéž významnou postavou americké války za nezávislost. Po válce se vrátil do Francie a stal
se důležitou osobou Velké francouzské revoluce, politická
dohra však tohoto hrdinu dvou významných událostí donutila k útěku, nakonec byl zajat pruskou armádou a uvězněn
v Olomouci. Na jeho vysvobození se zásadní měrou podílel
samotný Napoleon Bonaparte.
Pokud se od Bílého domu vydáme směrem na jih, kolem
Washingtonova památníku, dostaneme se až k památníku
3. amerického prezidenta, Thomase Jeffersona. Jedná
se o monumentální neoklasicistní památník dokončený
v roce 1943, uvnitř památníku se nachází bronzová socha
tohoto prezidenta. Pokud se od památníku vrátíme opět
k Washingtonově památníku a tentokrát se vydáme směrem
na západ k Lincolnově památníku, projdeme kolem velkého a dlouhého bazénu, The Lincoln Memorial Reflecting
Pool neboli „Zrcadlící bazén“. Reflecting Pool byl postaven
v letech 1922–1923, je 620 metrů dlouhý, 51 metrů široký
a jen několik málo desítek centimetrů hluboký. Při klidném
počasí se v něm úchvatně zrcadlí Washingtonův monument.

Obr. 8 Lincolnův památník je velkolepá stavba v antickém
stylu a jednou z nejnavštěvovanějších památek hlavního města.

Obr. 9 Téměř 6 metrů vysoká socha sedícího 16. prezidenta
USA, Abrahama Lincolna, se nachází uvnitř Lincolnova
památníku.
Významným památníkem při východním konci bazénu je
World War II Memorial (Památník 2. světové války). Oficiálně byl památník otevřen v roce 2004 a je věnován veteránům a civilistům této světové války. Konečně při západním
konci Reflecting Pool, a tedy i zcela na opačném konci The
Mall oproti budově Kapitolu, se nachází velmi oblíbený
a z mnohých filmů dobře známý Lincolnův památník (Lincoln Memorial). Základní kámen monumentální budovy
v neoklasicistním antickém stylu byl položen v roce 1915
a slavnostního otevření se dočkal v roce 1923. Památník byl
vybudován na počest 16. prezidenta Spojených států amerických, Abrahama Lincolna (ve funkci v letech 1861–1865).
V impozantním velkém sálu památníku se nachází obrovská
Lincolnova socha. Schodiště Lincolnova památníku se objevilo mnohokrát ve filmech (např. Forrest Gump), nicméně
historicky velmi významnou událostí byl slavný projev Martina Luthera Kinga z 28. srpna roku 1963 „I Have a Dream“,
který pronesl k 250 000 přítomných lidí. A tam, kde při svém

1 / 2 0 2 2

P O T R A V I N Á Ř S K Á

přežil několik požárů a byl mnohokrát rekonstruován. I když
byly zachovány vnější kamenné zdi, velká interiérová rekonstrukce se odehrála za doby úřady 33. prezidenta Harryho
S. Trumana v letech 1945–1953. Thomas Jefferson (3. prezident USA v letech 1801–1809) otevřel Bílý dům pro veřejnost a dodnes je jedinou soukromou rezidencí hlavy státu,
jež je veřejnosti „volně“ přístupná. Prezidentské sídlo se
nazývalo různým způsobem, např. „Prezidentský dům“ či
„Prezidentský palác“, nynější známý název „Bílý dům“ oficiálně poprvé použil 26. prezident USA Theodore Roosevelt
v roce 1901. Sídlo prezidenta je nepochybně obrovskou turistickou atrakcí, ale také extrémně střeženou. Velké množství policistů, bezpečnostní služby a nepochybně i tajných
agentů dotváří důležitost tohoto místa. Kolem Bílého domu
se nachází řada soch a památníků. Severně od Bílého domu
přes ulici „Pennsylvania Avenue NW“ leží Lafayette Square
(Lafayettův park). Tento veřejný park je severní součástí Prezidentského parku obklopujícího Bílý dům a byl zde vybudován na počest markýze de La Fayette. Gilbert du Motier,
markýz de La Fayette, byl francouzský generál a blízký přítel

Obr. 7 Pohled ze schodiště Lincolnova památníku východním směrem na Reflecting Pool a Washington monument
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zákonodárné moci sestávající ze Senátu a Sněmovny reprezentantů. Budova se začala stavět v roce 1793 a dostavba
probíhala v několika fázích, od té doby byla mnohokrát
rekonstruována a restaurována. Budově Kapitolu dominuje
velká rotunda s kopulí a dlouhá postranní křídla. Kapitol
pro svou velkolepost je významným turistickým místem
Washingtonu, ale zdaleka ne tím jediným. Od Kapitolu se
vydáme směrem na západ parkem The Mall, který po obou
stranách až k Washingtonově památníku lemuje velká řada
významných budov, především galerií a muzeí. Příkladem je
Národní galerie umění se světově významnou sbírkou, dále
komplex muzeí Smithsonova institutu, kam patří například
Národní muzeum letectví a kosmonautiky, přírodovědecké
muzeum (National Museum of Natural History), muzeum
americké historie, muzeum afrického umění, muzeum amerických indiánů a mnohé další. Velkou výhodou je, že do většiny turistických atrakcí ve Washingtonu je vstup zdarma,
ovšem je třeba mu věnovat nemalý časový prostor. Na konci
parku se nachází nepřehlédnutelná dominanta města,
Washingtonův monument. Jedná se o téměř 170 m vysoký
bílý obelisk, v jehož špičce se nachází vyhlídka. Ačkoliv se
jedná o volně přístupnou vyhlídku, jeho kapacita je silně
omezena. Od památníku se můžeme vydat několika směry za
dalšími podstatnými turistickými cíli. Severně od Washingtonova památníku se nachází velké otevřené prostranství (The
Ellipse) navazující na Prezidentský park (President’s Park),
zde se nám nabízí pohled na jižní stranu Bílého domu, sídla
a pracoviště prezidenta Spojených států amerických. Lokalitu
budoucího Bílého domu vybrali společně George Washington
a Pierre Charles L‘Enfant, zároveň vyhlásili soutěž o nejlepší
návrh stavby, kterou v roce 1792 vyhrál irský architekt James
Hoban díky praktickému a hezkému designu. Uvádí se, že
předlohou mu byl vévodský palác Leinster House v Dublinu,
který je dnes sídlem irského parlamentu. V říjnu roku 1792
byl položen základní kámen nového „Prezidentského domu“
a těsně před jeho dokončením v roce 1800 se do něj nastěhoval jako první prezident John Adams (2. prezident USA
v letech 1797–1801). V podstatě každý z následujících prezidentů se na tomto sídle určitou měrou podepsal. Bílý dům
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Obr. 5 The White House (Bílý dům) je sídlem prezidenta Spojených států amerických. Fotografie zachycuje pohled na jižní část
budovy.
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projevu stál, jsou tak jeho slova vytesána do kamene na schodišti Lincolnova památníku. V okolí Lincolnova památníku byste neměli vynechat Památník korejské války, kde se
nachází zcela realisticky vypadající sochy vojáků v plné zbroji.
Pokud dorazíte do Washingtonu v brzkých hodinách,
stačí vám na „obchůzku“ výše zmíněných míst necelý den.
Tím si vyšetříte čas, alespoň podle mě, ještě na dvě velmi zajímavá místa, která leží téměř na dosah centru města Washingtonu D.C., na Arlingtonský hřbitov a budovu Pentagonu.
Samozřejmě, pokud se rozhodnete pro návštěvu z některých
muzeí či galerií, časový fond věnovaný Washingtonu D.C.
bude muset být daleko větší.

Návštěva Arlingtonského hřbitova

se o impozantní Památník americké námořní pěchoty známý
spíše jako „Iwo Jima Memorial“. Památník je věnovaný všem
členům americké národní pěchoty a jeho předlohou se stala
asi nejznámější fotografie 2. světové války (Vztyčení vlajky na
Iwodžimě).

Budova Pentagonu a 9/11 Pentagon Memorial

Obr. 11 Z řady lokalit Arlingtonského hřbitova se nabízí volný
pohled na Washington D.C. Na záběru je zachycen
most přes řeku Potomac (Arlington Memorial Bridge)
a dále v pozadí Lincolnův památník.

Obr. 12 Arlingtonský hřbitov je místem posledního odpočinku
nejen J. F. Kennedyho, ale i jeho rodiny. Snímek
zachycuje hrob bývalého prezidenta, jeho manželky
Jacqueline a věčný plamen.

bílých náhrobků. Z řady míst hřbitova se nám otevírá zajímavý pohled na centrum Washingtonu s jeho zmiňovanými
dominantami.
Udává se, že na hřbitově jsou ostatky více než 400 000 zemřelých, nejen padlých vojáků hlavních vojenských konfliktů, ale i řady významných vlastenců. Na Arlingtonském
hřbitově nemůže být pohřben každý, existují pro to specifická pravidla, také je nutné brát v úvahu, že kapacita hřbitova je velmi omezená s ještě omezenějšími možnostmi
jeho rozšiřování. Při vstupu do areálu hřbitova lze vzhlédnout k budově Arlington House na vrcholu kopce, kam
směřuje řada návštěvníků, jednak pro nerušený výhled na
město Washington, jednak proto, že se těsně pod vrcholem

Arlington House nachází hrob 35. prezidenta USA, Johna
Fitzgeralda Kennedyho, a členů jeho rodiny.
Na místě posledního odpočinku Kennedyů, označeného bílým křížem, jsou položeny pamětní desky a hoří zde
věčný plamen. Nedaleko hrobu tohoto slavného prezidenta
lze dojít k určitému středobodu hřbitova, Tomb of the Unknows („Hrob neznámých“). Je to asi nejnavštěvovanější
místo hřbitova a jsou zde pochováni neidentifikovaní vojáci,
jejich hrob je nepřetržitě střežen vojáky. V Areálu hřbitova
se vyskytuje ještě celá řada památníků, příkladem může být
památník raketoplánu Challenger, jsou zde pohřbeni i někteří
členové posádky. Rád bych zmínil ještě jeden velmi významný
památník, který nalezneme v těsné blízkosti hřbitova. Jedná

V těsné blízkosti Arlingtonského národního hřbitova
se nachází obrovská kancelářská budova ve tvaru pětiúhelníku – Pentagon, sídlo Ministerstva obrany Spojených států
amerických. Budova je čtyřpatrová a složená z pěti soustředných vzájemně propojených okruhů. Střed budovy je označován jako „Ground zero“ a název pochází z období studené
války, kdy se předpokládalo, že případný atomový útok bude
směřovat právě do tohoto bodu. Myšlenka stavby této velké
budovy vzešla z nutnosti koordinovat válečné operace z jednoho ústředí. Taková situace byla více než důležitá v období
2. světové války. Stavba začala v roce 1941, tedy ve stejném
roce, kdy Spojené státy vstoupily do 2. světové války, dokončena byla v roce 1943. V okolí Pentagonu je zakázáno fotografovat, jediným místem, kde to v podstatě lze, je památník
11. září u jihozápadní stěny budovy, kam při teroristických
útocích v roce 2001 narazil unesený Boeing 757 společnosti American Airlines. Pentagon Memorial byl vybudován
k uctění památky 184 obětí jak z řad zaměstnanců Pentagonu,
tak cestujících uneseného letadla. Památník obětem je tvořen
ze 184 osvětlených laviček představujících každou jednotlivou
oběť a orientace laviček kopíruje trajektorii letu letadla.
Veškeré použité fotografie pocházejí ze soukromého
archivu autora článku.

R E V U E

Obr. 10 Arlingtonský národní hřbitov je díky velkému množství listnatých stromů ideálním místem na příjemnou podzimní
procházku.

Obr. 13 Památník 11. září u budovy Pentagonu je smutnou připomínkou teroristických útoků z roku 2001.
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Západně směrem od Lincolnova památníku přejdeme na dlouhý most přes řeku Potomac, tzv. Arlington
Memorial Bridge. Na druhém konci mostu se ocitneme
na ostrově Columbia a posléze přes další kratší most se již
dostaneme do státu Virginia a opustíme tak federální území
District of Columbia. Naproti nám se objeví nepřehlédnutelný vstup do areálu Arlington National Cemetery (Arlingtonský národní hřbitov). I když k Arlingtonskému hřbitovu
se dostanete i metrem z centra D.C., právě od Lincolnova památníku je to snadné a příjemné pěší procházkou.
Pokud si kladete otázku, proč právě věnovat čas hřbitovu,
tak odpovědí na ni je hned několik. Snad nic jiného nedokáže více reflektovat americké vlastenectví jako právě tento
hřbitov věnovaný především válečným veteránům. Hřbitov
zaujímá velký prostor a panuje zde jedinečná a osobitá atmosféra. Areál hřbitova má charakter lehce kopcovitého parku,
je krásně upravený a pokrývá ho „moře“ jednoduchých
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Teď už jenom z kopce

U pramenů
Moravy
LADISLAV STEINHAUSER

Tam vzadu je Kraličák, jak jednoduché.
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Martin Helwig si dal práci a zakreslil v roce 1651 první
mapu Slezska. Na otázku proč, odpověděl slovy: „Mělo by se
uvážit, zda je rozumného člověka důstojno, aby neznal, nebo
nechtěl znát svou domovinu, když každé dobytče pozná svoji
stáj a přístřeší!“ Měl a má pravdu. Cestujeme po celém světě
a obvykle neznáme, co je za našimi humny, natož historické
souvislosti, které vytvarovaly i nás. Kolik míst známe jen
letmým pohledem ze silnice či pohledem na obrazovku?
Sedl jsem na kolo a vyrazil. Kdy, když ne teď? Kam?
Kolem Moravy.
Hranice jsou zajímavé obecně, tam přece probíhalo
nejvíce změn, tam se stýkaly dva světy, tam se prvně válčilo
a usilovalo o jejich přemalování. Cesta na délku není žádný
problém, vždyť historická zemská hranice Moravy měří
1174 km (Moravsko-česká 420 km, Moravsko-polská 21 km,
Moravsko-slezská 324 km, Moravsko-slovenská 214 km

Cestování po historických hranicích Moravy jsem začal
na Klepáči, na kopci, který ke svému názvu přišel svým
klepáním kamenů na splazech. Název mu jistě sedí, ale
geograficky ho mnohem lépe vystihuje polské jméno Trójmorski Wierch. Kopec je součástí králického masívu, který se
může pyšnit úmořím, dokonce moří tří. Z jeho svahů odtékají

P O T R A V I N Á Ř S K Á

do by neznal Velkou čínskou zeď, Hadriánův val, železnou
oponu či Berlínskou zeď? Dočasné hradby oddělující dva
K
světy. A co historická hranice Moravy?

a Moravsko-rakouská 195 km). Rodina se ptala, proč na kole.
Šlo by to ještě pěšky, ale to by se ťukali do čela ještě více. Pěšky
je to nejjednodušší. Hranice totiž obvykle nevedou cestou, ale
necestou. Kdyby byly přístupné a prostupné, byly by to spíš
nehranice než hranice. Naši předkové je až na výjimky, kdy se
čarovalo u stolu a nůžkami stříhaly vesnice a města, vytyčovali tak, aby byly v terénu čitelné: řeka, údolí, nejčastěji hřebeny kopců. Mít hranice přirozené znamenalo pořádek a kolem
svého území neprostupnou hráz při konfliktu poloviční vítězství. A tak vládcové nechávali kolem hranic bujet neprostupné
hvozdy, ve kterých dávali povolení žít jen těm, kteří mu byli
opravdu loajální. Zkrátka, hranice má být hranicí a věřte, že
ani na motorce po ní ve většině případů cestovat nelze. Proto
kolem kolem Moravy.
Pro Potravinářskou Revue jsem plánoval o této cestě
v covidovém období napsat článek, který by čtenáře především
inspiroval. Jenže zážitků a poznatků bylo víc, než jsem čekal,
a tak vznikl seriál, který bude vycházet celý rok. Pokud najdete
v popisu či příběhu z míst vám mnohem známějších a bližších
nesrovnalosti, neváhejte a pište, rád se omluvím, vždyť se tak
i mnohé nové dozvím.
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Tudy jsem opravdu nejel.

Červenovodské sedlo

Králíky, přesněji Králicko, je široké ploché sedlo, které
nepatří ani k Jeseníkům, ani k Orlickým horám. Je českou
kosou zaklesnutou mezi historickou Moravu a Slezsko, ale
především strategickou oblastí. Dvakrát ji navštívil sám císař
Josef II., aby si prohlédl možnosti obrany proti Prusům. To
samé provedl Edvard Beneš, ale místní ho nevítali, o rok později nadšeně mávali Adolfu Hitlerovi. Vždyť zde žili povětšině
Němci a městečko se ještě jmenovalo Grulich (v překladu
příšerný). Kdo ví proč? Vždyť i jeho středověký název Greulich (hrozný) není vůbec optimistický, ale výslovností se už
k dnešním Králíkům hodně blíží. V Králíkách zkrátka králíky nehledejte. Odbočil jsem na Mladkov, který je turisticky
navštěvovaný především pro naučnou stezku Betonová hranice. Mladkovské sedlo bylo a je nejjednodušeji prostupné
pro vojenskou techniku, která by pak měla otevřenou cestu
na jih, zde také Hitler plánoval a začal budovat dálnici
z Vratislavi do Vídně. (K vybudování této stavby si vynutil
přílohu Mnichovské dohody. Plán počítal, že se Československo vzdá území pro vybudování dálnice ve prospěch
Německa, aby tak Němci přes Moravu nepotřebovali pas.
Pro Čechy měla stát první celnice u Jevíčka, druhá u Pohořelic. Vše ale dopadlo jinak. Paradoxem je, že dálnice snad
po sto letech postavena bude, Poláci už začali.) Armáda
Československé republiky tehdy správně vyhodnotila tuto
oblast jako vysoce rizikovou a zbudovala zde v letech 1935
až 1938 systém pevností a pevnůstek. Ředitelství opevňovacích prací mělo na československých hranicích vybudovat 1276 pevností, jen na Králicku stojí 247 objektů
včetně tří velkých podzemních dělostřeleckých tvrzí. Často
navštěvovaná a zachovalá tvrz Bouda je jen pár set metrů
od rozhledny Suchý vrch, je ve vynikajícím stavu a nadále se
rekonstruuje. Většina vojenských objektů je pod patronací,
či dokonce vlastnictvím vojenských historických spolků.
Návštěva s výkladem je zážitkem, ale pozor na chlad, mikinu
s sebou.
Historická hranice je na silnici 1/43 z Červené Vody do
Horní Orlice skvěle označena. Pardubický kraj se rozhodl, že
ji na nejfrekventovanějších místech viditelně označí, a tak se
z obyčejných tabulí stal turistický symbol. Dále hranice vede
na Bukovou horu, na skipark Červená voda či Čenkovice.
Tentokrát žádné lyže, ale lesními cestami po hřebenu na jih
přes Strážku, Špičák, Krásnův les. U Štítů jsem ke svému
překvapení zjistil, že jedu dobře, na čtyřicet trojce jsem trefil

ceduli s označením historické hranice a po pár kilometrech
jsem dorazil k Žichlínku. V červenci 1997 došlo na Moravě
a Odře k obrovským povodním. V Jeseníkách a Beskydech
vydatně zapršelo, zdejší řeky se rozvodnily na úroveň stopadesátileté až pětisetleté vody a povodeň zasáhla třetinu
Moravy a Slezska. Zaplavené bylo centrum Olomouce, Uherského Hradiště, Kroměřížsko, Otrokovice. Podobně na tom
byli Poláci a Němci, voda tekla ulicemi Vratislavi i Frankfurtu nad Odrou. Škody byly obrovské, symbolem pohromy
se stala obec Troubky. Následná reakce vedla k vytvoření
integrovaného záchranného systému, řešit se začaly příčiny
a prstem se ukázalo i na Žichlínek, do té doby neznámou
obec, na meliorované mokřady na Moravské Sázavě, která je
nejvydatnějším přítokem Moravy před soutokem s Bečvou.
Za deset let zde byl vybudován největší poldr ve střední
Evropě, schopný zadržet na ploše čtyřiceti Václavských
náměstí (186 ha) téměř šest milionů m3 vody. Vyjel jsem na
hráz a projížděl se kilometry po rovné cestě, sledoval shora
rybáře v meandrech řeky a obnovený původní biotop. Louky,
mokřady, stromy, hejna ptáků. Zvláštní hranice, na jedné
straně lužní příroda, na druhé zemědělská krajina. Poldr
protíná železniční trať a souběžně s ní vede českomoravská
historická hranice, jako by chtěla poukázat na spojení lidí
i přírody.
Šlápnul jsem do pedálů a za hodinku se už vyvaloval
na lavičce na náměstí v Moravské Třebové, ožužlával vanilkovou zmrzlinu a hrál si na obrazovce mobilu s kompozicí
kašny, věží radnice a kostela. Mährisch Trübau – náměstí,
uličky, zámek, zahrady, v sedmnáctém století sídlo humanismu nazývané Moravské Athény, ve dvacátém století
jádro sudetského nacionalismu, po válce liduprázdné. Podle
názvu a znaku snad není moravštějšího města. Moravská
orlice se od třebovské liší pouze jediným detailem, nemá na
hrudi T.
K hranici jsem se vrátil u Mladějova. Orientace je jednoduchá, je třeba se dostat na severní kraj Hřebečovského
hřbetu (to by si jeden jazyk zlámal). Jenže v Nové Vsi ne a ne
najít odbočku doprava, a tak jsem se vyškrábal k hájence,
pak chladil sebe i brzdy dolů do Mladějova. Tak to chodí.
Nahoru a dolů, zpět na výškovou úroveň, odkud jsem vyjel
a s ujetou vzdáleností jistě trojnásobnou. Místní jako by na
polní cesty zanevřeli a už počítali s výstavbou dálnice D35,
která se kousek za Novou Vsí zaboří pod Mladějovský vrch
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hora je součástí Rychlebských hor oddělených od
králického masívu Kladským sedlem (průsmykem
Ploszczyna). Byla to důležitá cesta, vždyť Kladsko
bylo více než šest set let
součástí Českého království. Jenže Marie Terezie
na rakouském a Fridrich II.
na pruském trůnu se utkali
o habsburské dědictví a po
dlouhých tahanicích se
museli Habsburkové nejen
Kladska, ale i velké části
Slezska vzdát. A Droga
Morawska přes Kladské
sedlo tak byla přepažena
celnicí.
Takže nasedat a vyrazit k pramenům Moravy.
Jak jednoduché plánování
První metry řeky Moravy
od stolu a jak barevná je
praxe. Jestliže je údolí Dolní Moravy rájem kol, zvláště pak
horských, pro které jsou vybudované úžasné sjezdové tratě
od rozhledny Stezka v oblacích, pak „Kraličák“ je kolům
zapovězený. Není tam zákaz vjezdu, ale zdolat z české strany
jakoukoli cestu na vrchol je úsměvné. S výjimkou, pokud se
rozhodnete kolo hodit na rameno a vydrápat se po kamenech
nahoru a stejnou cestou se i spustit dolů. Druhou variantou
je z polské strany z vesnice Międzygórze na Śnieżnik Kłodzki,
jak mu zde říkají, sedm set výškových metrů ve štěrku. Ráno
jsem lehce posnídal, co bylo v autě, důkladně zapil, co se
vešlo, a vyrazil. Když jsem po dvou hodinách nahoře slezl
z kola, byl jsem natolik propocený, že to jistě odskáču. Rychle
fotku dobyvatele a honem do polské útulny. Topili! Koupil
jsem si za české polský žurek, polévku připomínající naše
kyselo, dva horké čaje, a hlavně se propracoval zády k radiátoru. Dědek prostatik, odbíhající na záchod. Omyl, já si
tam sundával mokré vrstvy a nakládal na sebe to, co trošku
proschlo na radiátoru. Nakonec jsem navlékl vše, co jsem
měl, kolena obalil toaletním papírem, vycpal jím i helmu, na
hrudník sebral polské noviny, zatáhl silonovou bundičku až
ke krku a frkot dolů. Tam přebalit, sbalit a zpět na českou
stranu.
Pod „Kraličákem“ zdálky svítí tabule: Dolní Morava,
hory zážitků! Jestli se zde nejen děti nevyblázní, tak mi věřte,
že už nikde jinde. Moravské středisko je vybavené vším, co
si jen dovedete i nedovedete představit, dokonce i nejdelší
lávkou na světě. A cyklisté? Nechají se vyvážet lanovkou
nahoru a pak hurá dolů. Po žádném cyklotrailu jsem se ale
nepustil, nejen kvůli chybějící motokrosové helmě, byl jsem
strašpytel. Pravda, stálo mě to pak hodně bloudění po svážnicích a lesních cestách, než se přede mnou objevily pastviny
nad řekou Moravou. Před Králíky jsem odbočil do Hedče
k poutnímu místu Hora Matky Boží. Bylo to místo klukovských her a snů Tobiáše, syna místního starosty. Kdo by
tehdy řekl, že jeho dětský sen o tom, že zde postaví kostel,
se kdy naplní? Tobiáš Becker se stal královéhradeckým
biskupem a základní kámen pro poutní chrám zde v roce
1695 opravdu poklepal. Kostel se postupně rozšířil o rozsáhlý klášter, který zažil i neblahé časy. V padesátých letech
byl internačním táborem pro mnichy svezené sem za ostnatý drát z celé republiky. Dnes je areál z valné části opraven
a rozhodně stojí za návštěvu nejen pro úžasné výhledy do
okolí.
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potůčky končící v Baltském, Severním i Černém moři. Pramení zde Nysa Kłodzka, Tichá Orlice i Morava. Historická
území byla často vztahována k povodí a hraničená pohořím,
odsud obvykle odtéká voda do hlavní řeky povodí. Moravu
proto obecně vztahujeme k povodí řeky Moravy, Slezsko
Odry a Visly a z Česka sbírá vodu Vltava a Labe. Jistě budete
souhlasit, že není moravštější řeky, než je řeka Morava. Pramení blízko nejsevernějšího výběžku území Moravy, protíná
je úhlopříčně, sbírá veškeré říčky a potoky, vytváří nakonec
přirozenou čtyřicetikilometrovou hranici se Slovenskem
a na nejjižnějším cípu Moravy na Soutoku u Břeclavi se stéká
s Dyjí, aby sebrala do svého povodí i jižní větev a pak se jako
Morava po pár kilometrech před Bratislavou vlila do Dunaje.
Vraťme se ale k pramenům. Pod vrcholem Králického Sněžníku stojí trojmezní kámen, kde se setkávají tři historické
hranice: Českého království, Moravského markrabství
a Kladského hrabství. Na první pohled jsme na nejsevernější výspě Moravy, ale není tomu tak. Je jím Polská hora
(Radawiec), od jejíhož vrcholu je to dvacet kilometrů státní
hranice s Polskem směrem ke Králickému Sněžníku. Polská
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Zámek Moravská Třebová
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S, svitavské es. Hranice oběhne Koclířov a hurá západně, aby
z uctivé vzdálenosti obešla Svitavy a Morava z nich neztratila
ani políčko a honem se rozběhla na východ do Březové nad
Svitavou, kde konečně dosáhne poledníkové úrovně, kterou
opustila. Jenže ani to jí nestačí, propluje po řece Svitavě
Brněncem a u vesnice Rozhraní se rozhodne, že vody už bylo
dost a vyrazí do kopců prudce na západ kolem hradu Svojanov, Trpína, Bystré na Jimramov. Tam konečně svitavské S
končí a hranice se přece jenom umoudří.
Konec mapy, hurá na západ do Koclířova. Přiznám se, že
jsem o koclířovském klášteru ani hospicu, údajně nejstarším
u nás, nikdy neslyšel. A tak jsem si ke kostelu sv. Jakuba Staršího a sv. Filomeny vyšlápl. Po prohlídce jsem si sedl do klášterní cukrárny, mlsal místní sladkosti a listoval v brožurce.
Filomena byla krásná a římský císař Dioklecián si ji jako třináctiletou vybral za manželku, jenže ona ho odmítala a zaslíbila své tělo Bohu. Nepoddala se ve vězení, po bičování ani
mučení, byla odsouzena k smrti, hozena do Tibery, stříleli na
ni lučištníci, ale šípy ji minuly. Císař ji nechat setnout a papež
Řehoř XVI. svatořečil. Koclířov se k jejímu uctívání přidal
a stal se tak českomoravskou Fatimou a od roku 1845 se zde
pravidelně konají velké poutní slavnosti.
Za dvacet minut jsem bloumal podloubím na náměstí
ve Svitavách, vešel do Bílého kostela a zastavil se u obrazu
Engelmara Unzeitiga visícího na kazatelně. Rodák ze Svitav,
katolický kněz z řad sudetských Němců, který kritizoval při
svém kázání napadání Židů a církve nacisty a odmítl vyzvánět
v kostele v Zadní Zvonkové při dobytí Varšavy. Byl jedním ze
čtveřice „Andělů z Dachau“, kněží, kteří vedli tajná kázání
a v tyfovém bloku, kde pomáhali nemocným. Všichni zemřeli
a byli svatořečeni papežem. Všiml si mě kostelník. „Znáte
ho?“ přikyvuji. Dali jsme se do řeči, přinesl mi pár materiálů
o kostele a pozval na mši u příležitosti sta let od jeho biřmování v roce 1921 v Hradci nad Svitavou, kde byl Engelmar
pokřtěn. Náhoda, potkali jsme se po pár hodinách v Červeném kostele. „Šetří se všude, i u nás,“ smál se, že má na
starosti kostely dva a vedl mě k vitráži s jedinou dochovanou
a známou fotografií kněze, který zemřel ve 34 letech. „Náš
svatý,“ ukazoval na něj a dodal, že Unzeitig znamená v překladu „předčasně“.
Vyrazil jsem na jih okolo zmíněného kostela v Hradci
nad Svitavou, logicky tedy údolím Svitavy k Brüsau, pardon
k dnešní Březové. Brňáci zavětřili, vždyť březovskou vodu už
přes sto let pijí a ta neředěná a málo chlorovaná je pravým
pokladem. Oblast je velmi dobře chráněná ploty i kamerami,
zkrátka místo státního zájmu i ochrany. Ročně odsud do
Brna odteče na 25 milionů kubíků pitné vody, jen pět procent
přidá Vírská přehrada.
Sousední Brněnec většina řidičů projede se skřípěním
zubů nad nekonečnými frontami kamionů razícími si cestu
na sever či zpět. Od roku 1993 se zde ale přece jenom pár zvědavců zastavuje a ptá se na továrnu Oskara Schindlera. Tento
svitavský rodák byl členem Henleinovy SDP, po okupaci Československa vstoupil do NSDAP, v Krakově arizoval židovskou továrnu na smaltované výrobky, kde pracovali dělníci
z židovského ghetta. V březnu 1943 bylo krakovské ghetto
zlikvidováno a Schindler více než tisíc Židů ochránil před
transportem a přesunul je včetně rodin „domů“ do Brněnce,
bývalé židovské textilky Löw-Beer, kde dožili konce války.
Oscar Schindler byl státem Izrael oceněn titulem Spravedlivý
mezi národy, udělovaný jinověrcům, kteří nasadili život pro
záchranu Židů. Thomas Keneally napsal knihu Schindlerův
seznam a Steven Spielberg natočil v roce 1993 stejnojmenný
film.
V Rozhraní jsem odbočil na Študlov, hranice vede
přes kopec, kam se mi už opravdu nechtělo, a tak jsem trpěl

M o r a v y

silničkami na Trpín. Věříte, že jsem už měl toho věčného
kličkování, výstupů a sešupů plné zuby? A neptejte se, kolikrát jsem zapochyboval. Díky pak za každou drobnost, stačil
obnovený hraničník mezi Bohuňovem a Svojanovem poblíž
říčky Křetínky. Už jen vyšlápnout pořádný krpál a dát si na
hradě zasloužené pivo. Hrad Svojanov byl postaven k obraně
Trstenické stezky probíhající Moravou jako součást obchodní
spojnice mezi Orientem a Baltem. Ve směru na Litomyšl tady
stezka pronikla horskou hradbou Českomoravské vysočiny
a bývalých pralesů do Čech, což si vynutilo vznik zemské
brány, celnice a tržiště – Trstenice. Ztratit zde v lesích směr
není vůbec problém, plně rozumím pocitům knížete, kterému
se to stalo na lovu. Když jeho družinu z pralesů vyvedl místní
ptáčník Svojan, kníže mu území daroval. Hrad založil kolem
roku 1224 královský purkrabí, a je tedy jedním z nejstarších kamenných hradů v českých zemích. Německé jméno
Fürstenberg (Knížecí hora), jak ho pojmenoval Přemysl
Otakar II., se neujal. Ani nemohl, vždyť Jindřich I. Fürstenberg bojoval na Moravském poli na straně Rudolfa Habsburského. Karel IV. zařadil Svojanov mezi jedenáct hradů, které
nesmí být vyjmuty z majetku koruny. To by ale nebyl život,
aby ho už za husitských válek jeho syn Zikmund nezastavil
pánům z Boskovic. Dnes je opravený a rozhodně stojí v kombinaci s turistickými výlety po okolních skalách za návštěvu.
Od hradu jsem se vydal do městečka Bystré. Kolikrát jsem
tudy projel, se spočítat nedá, ale kolikrát jsem se zastavil, jsou
jednoduché počty, nikdy. Přitom malé náměstí a historický
střed přímo lákají. Kostel sv. Jana Křtitele, budova radnice
i náměstí naznačují, že městečko bylo mnohem větší a důležitější, než se zdá. Ve znaku má medvěda, kterého kopím zabíjí
mladík. Prý nesl daně na Svojanov a medvěd ho napadl. Na
město povýšil Bystré Karel IV. a daně pak tekly do nedalekého zámku, který je dnes domovem pro mentálně postižené. Bystré bylo cenným panstvím, vždyť bylo na počátku
osmnáctého století předmětem historické transakce. Lichtenštejnové vyměnili Bystré (a něco navíc) za říšské hrabství
Vaduz a brzy poté bylo hrabství povýšeno Karlem VI. na knížectví Lichtenštejnsko a stalo plnoprávným státem Svaté říše
římské. Kdo by to o tomto malém městečku kdy řekl?
Příští etapa: Hranice na Vysočině.
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Moravská hranice vede přímo nad Hřebečským tunelem.

stejnojmenného tunelu. Jenže vláček nejel, takže jsem musel
zase zpět po svých. Dvakrát jsem si vyšlápnul třísetmetrové
převýšení a dvakrát se svezl dolů, to přece stojí za námět pro
pohodový výlet s manželkou na kole a druhý pro vnoučata do
muzea a na lokálku. Když cestu správně časově naplánujete,
můžete se stavit na Ficht Sprintu v sousedním Damníkově,
kde se sjíždí majitelé Pionýrů, Pařezů, Mustangů či Jawett,
zkrátka bájných padesátek Jawa.
Proč je to tu Hřebečsko? Musel jsem zalistovat v historii.
Přemysl Otakar II., moravský markrabě, vévoda rakouský,
štýrský, korutanský a následně král český (pro jednou uvádím
se všemi tituly), věděl, že proti velkým říším se ubrání jen
velkou silou, chtěl silné království a zakládal královská města
a hrady, říkalo se o něm, že byl král železný i zlatý. Tatarský
vpád na Moravu v roce 1241 za panování jeho otce Václava I. vyžadoval obnovu zpustošených území. Místních ale
nebylo dost, a tak Přemysl umožnil rolníkům a řemeslníkům
z Porýní, aby kolonizovali dnešní Svitavsko. Brzy tam vznikla
prosperující německá komunita Schönhengstgau – Hřebečsko. Na česko-moravské hranici tak vznikl německý jazykový ostrov, který zahrnovalo šest měst: Svitavy, Březová nad
Svitavou, Moravská Třebová, Lanškroun, Zábřeh a Mohelnice. V roce 1939 zde žilo 126 tisíc obyvatel, z nich 84 % se
hlásilo k německé národnosti. Nástup nacismu, Mnichov,
válka a po ní poválečné řešení německé otázky. Odsunutá
komunita se tak po sedmi stech letech nedobrovolně vrátila ke svým dávným kořenům, které už nikdo dávno neznal,
a jejich moravskou domovinu jim připomíná v Göppingenu
nedaleko Stuttgartu Hřebečské muzeum.
Studoval jsem mapu, nějak se mi nezdál směr na západ.
Do Čech? Historická hranice se tady pobláznila, vytváří velké

K o l e m

P O T R A V I N Á Ř S K Á

1 / 2 0 2 2

čtyřkilometrovým tunelem. Už má na ŘSD název Dětřichovický a má ulevit současnému tunelu Hřebečskému.
Zalesněný hřbet bez dopravy se tak už nyní stává úžasným
relaxačním centrem. Dolovalo se zde uhlí, následně lupek
a z něho vyráběli žáruvzdorný šamot. Mladějovská fabrika
je už muzeem. Jezdí odsud nádherná lokomotivka (zdrobnělina je namístě, má rozchod jen 60 cm) do jedenáct kilometrů vzdáleného Hřebečského lomu, který je kousek od
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Zlaté lvy neudělovat. V průvodci jsme představili podniky,
které se oceněním v podobě Zlatého lva již pyšní a složitou
dobu přestály. V průvodci se letos poprvé objevují i zajímavé podniky, které zaujaly naše inspektory, a to je i případ
Bistra Helen,“ popsala paradox dvojí existence inspektorů Daniela Mrzenová, ředitelka nakladatelství TopLife
Czech.

Jak bistro ke štěstí přišlo

O stovce našich
TOP restaurací
a (ne)dobrém vkusu

R E V U E

Náš knižní trh je svobodný a oblast podnikání v gastronomii liberální (když právě neřádí epidemie covidu). Ať
si každý vydává s Pánem Bohem, co chce a vaří, jak se mu
zamane. Jen, protože stravování patří ke kultuře, by v tom
mohla být jistá uměřenost, vkus a dokonce možná i poctivost. A nad tím, protože to také ke kultuře patří, by mohl být
rozhled, a tedy i ohled k tomu, co se děje. Jde o to, aby naše
počiny nebyly spíš směšné, neřkuli trapné tím, jak z nich, jako
sláma z bot, kouká snaha obstarat si skoro za nic plný ranec
muziky. A navíc, děj se, co děj.
Vláda vyhlásila nouzový stav? Lidé umírali? Restaurace, hospody, bufety a další podniky musely zavřít, aby se
epidemie nešířila? Všichni jsme se setsakra zadlužili, abychom to přestáli, a přesto to ještě zdaleka není za námi? Kdo
si může dovolit říci: A co?
Vydat za takových okolností prezentaci našich nejlepších restaurací, jako by se nechumelilo, a myslet si, že
to zahojím rozhovory restauratérů o tom, jak se jim špatně
vedlo, ale přesto drželi prapor a pozice, je něco dost mimozemského. Je to něco podobného, jako kdyby někdo vydal
na lesklém papíře publikaci o stovce našich nejlepších lázní
nebo soukromých sanatorií (zdravotnických zařízení) a zapomněl na přeplněné JIPky.

Vyzkoušejte naše
•
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Kam se hrabe Schrödinger
Skrze knihu Nejlepší restaurace, rok s covidem: Průvodce 2022 se nakladatelství podařil nejeden husarský
kousek. Jedním z nich je paradoxní jev, který spočívá v tom,
že ačkoli shora zmínění degustátoři ověnčení akademickými
tituly a blýskající se nejméně zlatými platebními kartami
(kam by nakladatelství přišlo, kdyby ty ochutnávky mělo
platit samo) loni seděli doma, přesto se zároveň vydali do
„terénu“, pátrali, hledali, až objevili nové TOP restaurace,
aby mohly být slavnostně uvedeny do publikace, o které je tu
řeč. Tedy, kam se hrabe Schrödinger se svou mrňavou částicí
na více místech zároveň. Tohle je teprve pořádný kvantový jev.
„Kvůli problémům spojeným s covidem a omezenému času pro hodnocení restaurací jsme se rozhodli letos
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restaurace, rok s covidem: Průvodce 2022. Má 240 stran
a obsahuje 100 prezentací prý nejlepších českých restaurací.
Podtitul rok s covidem odkazuje na anketu, která je součástí
textu a má čtenářům přiblížit, jak protipandemická opatření
potrápila majitele těch nejlepších gastronomických zařízení
v republice. Je to jakási náhrada za to, že takzvaní inspektoři nakladatelství nevytáhli loni paty a žádná ocenění formou Zlatých lvů (neplést s filmovou cenou Český lev) super
restauracím nerozdali. Mohla za to vyšší moc, tedy vládní
nařízení proti šíření nemoci covid-19. Takže ona zmíněná
publikace obsahuje vedle svědectví o statečnosti a hrdinství
našich podnikatelů v oboru gastronomie pouze hodnocení
restaurací z let minulých. Na opravdické Zlaté lvy si čtenáři
musí rok počkat. Ale i tak si, jak stojí v anotaci, kupují knihu vysoké polygrafické kvality, tisku, a vůbec celého provedení, takže mohou být rádi a nanejvýš spokojení. No, trouf-

Jistě je hodný pozornosti podivuhodně troufalý a v jistém
smyslu i neuvěřitelný trik, jak vydat aktuální ročenku o kvalitách našich restaurací, i když měly prakticky celý rok zavřeno.
Prostě, když letos nic nemáme, alespoň zopakujeme, jak to
bylo. Sice už to jednou vyšlo, ale to je jedno. Jak se říká, drzé
čelo lepší než poplužní dvůr. Přesto, pro pořádek, je třeba
uvést, že podle nakladatelství TopLife Czech, standardně,
když zrovna není pandemie, hodnocení restaurací provádějí
inspektoři podle předem zpracované, závazné a podrobné
metodiky. Posuzují přitom nejen podávané pokrmy, ale
i profesionalitu obsluhy, interiér restaurace, celkový pocit
z prostředí a lokality hodnoceného podniku. Přihlíží se také
k atraktivitě a rozsahu nabídky pokrmů a nápojů či celkové
smysluplnosti nabízeného s přihlédnutím k deklarovanému
konceptu podniku. Stranou nezůstává ani úroveň stolování,
použité sklo a porcelán nebo kvalita ubrousků. Pokud jde
o samotné inspektory, pak nakladatelství je trochu tajemně
popisuje jako lidi „různých profesí“, například manažery,
politiky, lékaře nebo podnikatele. Tedy, kdybychom uplatnili hledisko sociologické nebo třídní, jedná se patrně o příslušníky vyšší střední třídy, a kdybychom se na to podívali ze
strany odborné a lidské, jde nejspíš o snoby.

Normální by bylo,
kdyby 100 TOP restaurací letos nevyšlo
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akladatelství TopLife Czech, které vydává tituly orientované na zážitkovou gastronomii a životní styl, vydalo
N
loni začátkem prosince svou pravidelnou publikaci Nejlepší

Drzé čelo lepší než poplužní dvůr

Inspektoři sice Zlaté lvy neudělovali, protože skrze protiepidemické předpisy ani nemohli, ale přeci jen, nějakým
zázrakem, někde v jakémsi pandemickém meziprostoru
odhalili v Olomouci v nákupní galerii Šantovka Bistro Helen,
které, jak usoudili, nutně musí patřit mezi stovku nejlepších
gastro podniků v Česku.
Vaječná omeleta s houbami, čokoládové brownies
z kvásku či perníková sakrajda s domácími povidly je jistě
nabídka, která si ocenění zaslouží. Nikdo nechce majitelce
bistra Heleně Morávkové křivdit. Podnik podle jejích slov
klade důraz na lokální suroviny, výrobu vlastních produktů
a také na zdravý životní styl. Peče ze špaldového kvasu. Specializuje se na jídla pro vegetariány, nízkosacharidová, bez
lepku, laktózy nebo přidaného cukru. Vedle toho, protože
je to v Olomouci, jsou podle „kreativní“ kuchařky Magdalény Tomečkové schopni vrazit syrečky skoro do všeho. To by
snad stačilo. Zbytek historie je z jako nějaké prvorepublikové
povídky: „Olomoucké Bistro Helen zabodovalo v prestižní publikaci Nejlepší restaurace,“ napsal deník Právo. „Rozkvetlý
podnik. Olomoucké Bistro Helen zabodovalo v prestižním
gastro průvodci,“ objevilo se ve všech regionálních mutacích

Deníku. „Bistro Helen se dostalo do prestižního průvodce,“
zvěstovala svým čtenářům MF Dnes a tak dále. Zkrátka
selanka.
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Ing. IVAN JEMELKA

nul by si někdo vytasit se s takovou průhlednou báchorkou
na své dítě?
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V pocidlinském regionu má řemeslo
stále zlaté dno, to potravinářské
a gastronomické nevyjímaje…
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Mgr. vladimír blažej,
ředitel Střední školy technické a řemeslné
Nový Bydžov

středního vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou
připravujících pracovníky ve sféře dopravy, opravárenství,
automobilového průmyslu, strojírenství, zemědělské prvovýroby, gastronomie, potravinářství a služeb pro specifické
podmínky regionálního trhu práce, podnikatelské sféry venkova, menších obcí a měst.
Škola je velmi rozsáhlou institucí, svá střediska má
ve třech obcích působnosti, konkrétně v Novém Bydžově,
v Hlušicích a v Chlumci nad Cidlinou, kde jsou soustředěny
gastronomické a potravinářské obory včetně nástavbového
studia školního vzdělávacího programu Technolog výroby
potravin, který je určen pro úspěšné absolventy tříletých
oborů s výučním listem. Chlumecké středisko bylo po rozsáhlé rekonstrukci otevřeno v roce 2019 nákladem několika
desítek milionů Kč a v současné době poskytuje komplexní
moderní zázemí pro všechny budoucí potravináře a gastronomy jak v oblasti praktického, tak v oblasti teoretického
vyučování, v jehož obsahu se stále více objevují tzv. projektové hodiny, kdy žáci neslyší jen výklad, ale sami demonstrují
různé technologické postupy.
Ve Střední škole technické a řemeslné se vyučují tříleté
obory Kuchař – číšník, Cukrář a Řezník – uzenář, které jsou
ukončeny závěrečnou zkouškou a v případě jejího úspěšného absolvování získávají žáci výuční list. Výuka v praktickém vyučování probíhá kombinovaným způsobem podle
harmonogramu vedoucích oborových učitelů, žáci absolvují
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škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, je školským zařízením zřizovaným KrálovéhradecSkýmtřední
krajem. Hlavním cílem školy je příprava žáků v oborech
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odborný výcvik jak přímo v chlumeckých pracovištích, tak na
pracovištích smluvních profesních partnerů školy. Nejlepší
žáci jsou zařazeni na základě společného rozhodnutí vedoucích oborových učitelů a třídních učitelů do Interní akademie
školy a jsou jim poskytovány nejrůznější vzdělávací, finanční
i materiální benefity. Velkou výhodou je vzdělávací systém
školy 3 + 2, ve kterém všichni úspěšní absolventi mohou
získat jak výuční list, tak maturitní vysvědčení v dalším
odborném vzdělávání.
Pro všechny obory pořádá škola řadu exkurzí, stáží
a vzdělávacích kurzů. Obor Kuchař – číšník nabízí kromě
běžné výuky i řadu nadstandardních kurzů. Jsou jimi například CARVING (vyřezávání ovoce a zeleniny) pod vedením
špičkového lektora Luďka Procházky, zpracování ryb, kurz
studené kuchyně, zahraniční kuchyně, výroby drobných masných produktů a paštik, sommelierský kurz, baristický kurz,
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barmanský kurz vedený panem Františkem Holíkem, zmíníme i kurz podnikání a managementu hotelu.
Cukrářky a cukráři mohou absolvovat navíc kurz zdobení perníku vedený velmi kreativní lektorkou Pavlou Závodnou, odlehčené moučníky, kynutá těsta, kurz AIRBRUSH
a kurz výroby 3D dortů. Obor Řezník – uzenář uskutečňuje
kurz výroby domácích klobás a paštik, zpracování ryb, kurz
studené kuchyně, zahraniční kuchyně nebo kurz výroby zabijačkových produktů.
Škola nabízí řadu nadstandardních podmínek v oborech
středního vzdělání především díky spolupráci s řadou výukových partnerů, což má za následek vyšší kvalitu výstupu absolventů kompatibilní s požadavky trhu práce. Škola je členem

stávají pedagogy školy, je personální strategií managementu.
V potravinářském segmentu již takto působí kvinteto pedagogických pracovníků, podobně na tom jsou i další obory
školy.
V rámci gastronomických a potravinářských oborů je
samozřejmostí jejich ekonomická činnost, škola provozuje ve
svých sídlech čtyři obchodní střediska včetně vlastní kavárny
v Novém Bydžově. V rámci obchodní filozofie nabízí v těchto
střediscích výrobky z produkce žákovské činnosti, pořádá
vánoční trhy, zabijačkové hody, na přání zákazníků realizuje
i cateringy a větší gastronomické akce při festivalech, kulturních či sportovních akcích nebo při valných hromadách
obchodních společností. Ekonomický přínos do provozního
rozpočtu školy je výrazný a velkým benefitem je zejména spokojenost zákazníků.
Žáci školy byli v uplynulých letech velmi kladně hodnoceni i na poli nejrůznější soutěží. Stručně můžeme zmínit
GASTRO Poděbrady v kategoriích studená kuchyně, mladý
barman, soutěž dortů, dále soutěž odborných dovedností
O pohár Blanických rytířů ve Vlašimi v kategoriích teplá
kuchyně, Karmelské slavnosti v Mladé Boleslavi, Kouzlení
s perníkem v Nové Pace, Řeznická sekyra v Poličce, mezinárodní soutěž řezníků v Rimavské Sobotě, přehlídka odborných dovedností mladých řezníků ve Valašském Meziříčí,
skvělé úspěchy v soutěžích Český Kapr nebo Svačinka roku
RIO MARE. Všude se jednalo o dekorovaná místa. Bohužel
od roku 2019 byla řada z těchto soutěží eliminována opatřeními vlády nebo jednotlivých pořadatelů.
Škody v této oblasti jsou ve vzdělávacím systému mimořádné a věřím, že všichni, kteří jenom ruší a odkládají konfrontaci nejlepších žáků v jejich dovednostních soutěžích,
dokáží objektivně posoudit, jaké ztráty v oblasti rozvoje
a motivace byly nastávající generaci způsobeny.
Zmiňme se i o oboru Řezník – uzenář, zde jsou žáci
vedeni k lásce k tradičnímu řemeslu. Tento obor se na naší
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profesních institucí, například Českého svazu zpracovatelů
masa, Asociace kuchařů a cukrářů České republiky či Hospodářské komory České republiky. Významnými partnery
jsou společnosti MATRIX – rezort Studánka v Rychnově nad
Kněžnou, hotely provozované rodinnou firmou otce a syna
Pošíkových v Novém Bydžově a v Chlumci nad Cidlinou,
SKI areál České Petrovice, lokální cukrárny a výrobci cukrářských výrobků, dále společnosti MASO Jičín, Masokombinát TORO Hlavečník, Řeznictví U Motyčků Nový Bydžov,
Řeznictví Soukupovi Jilemnice, Podkrkonošská uzenina Bělá
u Staré Paky, Rybářství Chlumec nad Cidlinou v oblasti výuky
řeznicko-uzenářských oborů. Většina žáků pokračuje v profesní kariéře právě na smluvních pracovištích.
„Velmi si vážíme spolupráce s hotelem STUDÁNKA
v Rychnově nad Kněžnou, protože zde jsou veškeré gastronomické služby na vynikající úrovni a naši žáci si je přirozeně
fixují do svého znalostního a dovednostního portfolia. S tímto
partnerem zastáváme filozofii účasti nejlepších žáků a s ředitelem hotelu panem Petrem Čermákem jsme v tomto směru
na jedné lodi. Pan Čermák je rovněž skvělým lektorem některých vzdělávacích aktivit pro naše mladé kuchaře a číšníky,“
hodnotila spolupráci s rychnovským rezortem Veronika
Větrovská, vedoucí oborová učitelka gastronomických oborů.
Významným partnerem je hypermarket GLOBUS Pardubice, kam zajíždějí na praktické vyučování nejen řezníci
a uzenáři, ale i junioři v oboru Kuchař – číšník či Cukrář.
„Pro nás je pardubický hypermarket GLOBUS skvělým
strategickým partnerem jednak v rámci svého předmětu činnosti v potravinářské oblasti, jednak jako regionální výukové
středisko a budoucí zajímavý zaměstnavatel,“ sděluje nadšeně
svůj pohled Milan Novák, vedoucí oborový učitel řeznicko-uzenářského střediska SŠTŘ, který je mimochodem absolvent školy.
Právě sázka školy na své nejlepší žáky, kteří se
postupem času po dalším studiu a praxi v jiných subjektech

škole vyučuje více než 35 let a nebývá vzácností výuka druhé
generace řezníků v jedné rodině. Spoustu výrobků vyrábíme
stejně jako řezničtí mistři před desítkami let. Při výrobě
masných výrobků minimalizujeme nebo zcela eliminujeme
množství moderních přídavných látek, jako jsou například emulgátory, zahušťovadla a chuťové zvýrazňovače. Na
základě požadavků a objednávek jsme připraveni spolu se
žáky naložit masa na uzení, grilování, steaky a špízy. Výroba
masných výrobků probíhá pod dozorem zkušených řeznických mistrů každý den, lze tak kdykoli zakoupit čerstvé
žákovské výrobky vyráběné s tou největší možnou péčí.
Žáci nástavbového maturitního oboru Technolog
výroby potravin si během svého dvouletého studijního období
osvojují znalosti a dovednosti nutné pro praktické zvládnutí
výrobních procesů v potravinářském průmyslu. Po ukončení studia zvládají plánování výroby, technologické výpočty,
posuzování kvality vstupních surovin a výrobků. Umějí též
odebírat vzorky a jsou schopni je posuzovat po chemické,
mikrobiologické a senzorické linii. Významnou část výuky
tvoří předmět Učební praxe, kde se maximálně snažíme
o aplikaci teoretických poznatků v praktických aktivitách ve
spolupráci s partnery školy, např. Maso Jičín, Toro Hlavečník,
Podnik pro výrobu vajec Kosičky, GLOBUS Pardubice, Řeznictví Soukupovi, Agra Nový Bydžov a mnohé další. Sami
žáci pak ve školních odborných učebnách pečou (např. bezlepkové výrobky, paštiky), vaří (např. sirob z cukrové řepy,
ovocné pomazánky) a senzoricky hodnotí (mléčné, masné
a pekařské výrobky).
„Každý žák přináší spolu se svým předchozím vystudovaným oborem ‚svůj‘ specifický pohled na technologie spojené
se zpracováním surovin a výrobou potravin. Naším úkolem je
během studia tyto přístupy propojit a z žáků vychovat odborníky na technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu. Úspěšní absolventi proto velmi
dobře nacházejí odpovídající zaměstnání v našem regionu či
pokračují ve studiu oboru Technologie potravin na vysokých
školách,“ komentuje cíle oboru Mgr. Jiří Zahradník, zástupce
ředitele pro teoretické vyučování, který zároveň vede učební
praxi studentů vzdělávacího programu Technolog výroby
potravin.
Škola se pravidelně účastní projektu ERASMUS+, cílová
destinace je gastronomická velmoc Itálie. Na Apeninském
poloostrově se již vystřídalo několik desítek žáků, kteří se zde
seznamují s místními pokrmy a zároveň tak rozvíjejí jazykové
dovednosti a interpersonální vztahy. Úspěchem byla i účast
školy na mezinárodních akcích EXPO v Miláně.
„Itálie, to vždy byla země jídlu a gastronomii zaslíbená,
proto jsme velmi rádi, že do zajímavých provozů této země
pronikli i naši žáci,“ pochvaluje si Ing. Jiří Wágner, který je
vedoucím pracovníkem pro mezinárodní projekty novobydžovské školy a jejich hlavním organizátorem společně se
společností IGP.
V SŠTŘ své místo najdou i dospělí, jejichž motivací je
získání výučních listů. Je vypracován koncept vzdělávání
zakončený závěrečnou zkouškou, který vychází z ustanovení Školského zákona, a historicky již najdeme velkou řadu
absolventů tohoto druhu vzdělávacích aktivit.
Samozřejmě do výuky potravinářských a gastronomických oborů zasáhlo výrazně nejen několikaměsíční uzavření
škol, paralýza soutěží odborných dovedností, ale i výrazné
omezování činnosti restauračních a gastronomických služeb,
které mnohdy fatálně zasáhlo jejich existenci. Samozřejmě
i tato záležitost může být žáky vnímána jako jistý omezující
faktor a bude ještě chvíli trvat, než dojde k revitalizaci odvětví
na úroveň roku 2019. I s tímto faktem je nucena škola se nyní
vyrovnávat.
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Odvodnění a jeho v role v nárocích na
hygienu.

Naše odvodňovací systémy nabízejí
nejvyšší hygienické standardy, tak aby se
zabránilo vzniku a šíření škodlivých bakterií.
Této filozofii říkáme HygieneFirst a je naším
závazkem kvality a hygieny.

Společnost ACO je lídrem na trhu
odvodnění pro nápojový a potravinářský
průmysl. Každý odvodňovací systém je
induviduálně navržen tak, aby poskytoval
maximání spolehlivost, životnost a odolnost
a zároveň zabránil hygienickým problémům
souvisejícím s nefunkčním nebo špatně
navrženým odvodněním.
Více než 60 let zkušeností z nás dělá
profesionály na trhu odvodňovacích
systémů.

ACO. tvoříme budoucnost
odvodnění
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