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Vážené naše čtenářky, vážení čtenáři,
tentokrát si dovolím počasí 
i politiku vynechat. Jak venku je, 
jistě poznáte i bez mojí nápovědy. 
A aspoň ušetřím kritiky, kterým se 
zdálo, že hodnotím ten stálý vítr 
a nečas jaksi hodně osobitě, když 
se celému národu to nynější povětří 
líbí. Názory jiné než ty většinové 
jsou nyní dokonce trestně stíhané 
a budu-li se věnovat nekonfliktním 
tématům, nepustím na náš titul 
ani cenzuru, která tak nějak nená-

padně a zatím skrytě vystrkuje svoje růžky. Zrazuji tím sice 
svůj vzor a  rodáka tam od nás z  Vysočiny Karla Havlíčka 
Borovského, ale věřím, že by mi to odpustil. A pokud ne, bude 
to stejně jenom šrám v mé mysli, s čímž se vyrovnám, či ne. 

Když jsem nakopl tu Vysočinu, musím dost konkreti-
zovat. Třeba ani nemám moc rád označení kraje tímto ter-
mínem. Co Broďák, tedy křtěný Sázavou v prvním velkém 
českém městě na jejím toku, mám k Jihlavě hodně podobný 
citový vztah jako Češi k Rusům. A od mé nepaměti, resp. 
paměti, bylo mým přáním, aby Havlíčkův Brod byl krajským 
městem, a  ne Šakalov, jak správný Broďák toto někdejší 
a nynější krajské město nazývá. Vím, měli tam trolejbusy 
a zoologickou zahradu, ale i dům v prostředku náměstí. Brod 
zas ti z Šakalova nazývali Chytráčkov, ale to nebylo nijak han-
livé, jen závist, že máme nejlepšího hokejistu v kraji Vencu 
Chytráčka. Jihlavu ale stejně nejvíc proslavila Dukla. Její nej-
lepší hokejisti nemohli být odjinud než od nás z Brodu, a nebýt 
Jardy a Jirky Holíkových, Honzy Suchého, Augusty, Benáka 
a dalších, pán Bůh i dnes neví, s kým by to ten Pittner tenkrát 
vyhrával. Ale už ve středověku byly zasety příčiny vzájemné 
averze těchto k sobě blízkých městských celků Vysočiny. Brod 
i Jihlava byla v té době významná horní města. V roce 1472 
chtěli Jihlavští napadnout pod katolickou korouhví Matyáše 
Korvína Brod, který byl věrný kališnickému českému králi 
Jiříkovi z Poděbrad. I podplatili hlásného Hnáta a ten měl 

otevřít vetřelcům bránu jižní věže. Jenže Brodští včas odhalili 
zradu a milého Hnáta shodili z věže do příkopu a ukameno-
vali. A jeho kostra byla umístěna v průčelí Staré radnice na 
brodském náměstí a doprovází dodnes odbití každé hodiny 
zlověstným máváním kosou s  nápisem „Kterou hodinu 
nevíš“. Ten výrok je na první pohled dost nesrozumitelný 
(jinak na kose je v latině), ale při hlubším vniknutí pod povrch 
těchto slov je v něm veliká hloubka. Ne snad kvůli brodskému 
vnímání krajského města. Jihlava, co krajské město v letech 
1949 až 1960 a nyní od porevolučního období doteď, ujela 
Brodu o šest pídí a to se už nedá dohnat. Ale Havlíčkův Brod 
má nyní nádherné, skvěle opravené historické centrum a jeho 
náměstí patří k nejkrásnějším u nás, ne-li ve světě. Lidi však 
dneska už nebývají tak zahleděni do své příslušnosti k místu 
rodiště. Ať už k vesnici, městu, zemi. Možná, že je to dobře. 
Vlastenectví vede dost často k fanatismu, zvlášť když se davu 
zmocní šikovný nebo vyčůraný manipulátor. A  ona sama 
tato lidská emotivní prožitkovost obvykle přináší v počát-
cích hodně radosti, ale o to více smutku potom. Známe to 
u nás naštěstí jen z filmu, z četby a z vyprávění, s jakou radostí 
a s kokardami květů v klopách se loučili odvedenci a vojáci na 
nádražích při odjezdu do války. Jejich holky a ženy ale věděly 
a plakaly. Stejně pak i oni, ale těch už potom bylo podstatně 
méně o  ty, jejichž jména se vytesala na pomníky padlých 
v každé obci. Memento mori – nebudu překládat. 

Ale zpět k brodskému náměstí. Za mého mládí bylo při-
řknuto Československé armádě, nyní je zase Havlíčkovo. A to 
plným právem. V  jeho nejhořejším rohu je skvostný rene-
sanční Havlíčkův dům s nezaměnitelnou kruhovou vížkou, 
kde Karel Havlíček Borovský nejenže bydlel, ale odkud byl 
v prosinci 1851 odvlečen do Brixenu. A pak bylo po odvážném 
novináři a politikovi ihned po skončení druhé války pojme-
nováno celé město – z  Německého na Havlíčkův Brod. 
S Havlíčkovým odkazem je spojena především svoboda slova 
novináře, ale i odvaha napsat, co nemusí chtít všichni slyšet. 
Je snadné psát nekonfliktně. Ale lepší je pak nepsat vůbec.   

Ing. František Kruntorád, CSc., 
vydavatel 

Havlíčkův dům
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Zemědělci 
a potravináři  
mají zastání  

nové vlády

Ing. ZDENĚK NEKULA,  
ministr zemědělství České republiky

Pomalu se blíží sto dnů, kdy jsem se ujal funkce minist-
ra zemědělství. Těchto sto dnů se tradičně označuje jako 

doba hájení. My, a tím nemyslím jen resort zemědělství, ale 
celou naši vládu, jsme však v situaci, kdy není čas se rozkou-
kávat. Proto jsem se spolu s kolegy na ministerstvu zaměřil 
hned od mého nástupu na to, co nesneslo odkladu. V  prvé 
řadě to byly změny ve Strategickém plánu Společné země-
dělské politiky (SZP), které jsme museli ještě v lednu odeslat 
Evropské komisi. Vzhledem k tomu, že zemědělství je kom-
plexní oblast, kde se musí vyváženě doplňovat větší i menší 
zemědělské podniky, bylo nutné kvůli této rovnováze přistou- 
pit k určitým krokům.

Proti úpravám ve Strategickém plánu SZP ale část 
zemědělců protestovala. To mě mrzí, protože je to obsáhlý 
dokument o zhruba 800 stranách, ale někteří zemědělci se 
zaměřili na jedinou stránku, a to tu, kde se píše o zvýšení 
redistributivní platby z 10 na 23 %. Do sektoru zemědělství 
půjde v rámci SZP od příštího roku kolem 40 miliard korun 
ročně a uvedené zvýšení redistributivní platby se týká částky 
zhruba 2,6 miliardy korun. My tyto peníze ze sektoru nikam 
nebereme, jen je trochu jinak rozdělíme mezi zemědělce. 
Spravedlivě, protože každý zemědělec, malý, střední i velký, 
dostane zvýšenou sazbu na prvních 150 hektarů.

Je dobré připomenout, že od začátku projednávání 
nové podoby SZP byli zemědělci informováni o tom, že nová 
pravidla budou mnohem ambicióznější v oblasti životního 
prostředí a klimatu. Společná zemědělská politika je finan-
cována z peněz EU a  ta také určuje mantinely, ve kterých 
se jednotlivé členské státy mohou pohybovat. Dotace mají 
především pomoci menším a středním zemědělcům a také 
motivovat zemědělce k šetrnějšímu hospodaření v krajině. 
A právě snaha o větší podporu ochrany vody, půdy a pest-
řejší krajinu byla základní motivací k úpravám Strategického 
plánu. V této souvislosti je namístě zmínit jednu z mých prio- 
rit, kterou je užší spolupráce s resortem životního prostředí. 
V minulosti byla problémem malá spolupráce, resorty se vzá-
jemně spíše napadaly, než aby hledaly shodu. S ministryní 
Annou Hubáčkovou více spolupracujeme a hledáme vyvá-
žený přístup, který neohrozí zemědělství, ale zároveň bude 
respektovat oprávněné požadavky na větší ochranu životního  
prostředí.

Zlepšení stavu krajiny

Udržitelnost a  šetrnost v  krajině místo tlaku na co 
největší výnos – o to půjde v následujících letech v českém 
zemědělství. Jsem velkým příznivcem takzvaného precizního 
zemědělství, a pokud jde o moje dlouhodobé priority, chci 
se právě na využívání moderních technologií v zemědělství 
zaměřit. Rád uvádím příklad chmelařů, kteří jdou v tomto 
směru významně dopředu. Na několika chmelnicích insta-
loval Plzeňský Prazdroj ve spolupráci s Microsoftem senzory, 
které budou až do zářijové sklizně zaznamenávat stav půdy 
a mikroklima v okolí rostlin. Poté vyvinou software k efektiv-
nímu zavlažování chmelnic na Žatecku, které se na mnoha 
místech potýká s nedostatkem vody. Ostatně využívání dat 
ze senzorů a čidel v zemědělské půdě či meteorologických 
údajů v on-line systémech následně dávkují třeba správné 
množství hnojiv či pesticidů. Nové technologie nám nabízejí 
spoustu možností, a pokud jsou ku prospěchu věci, musíme 
je zkrátka využívat.

Problematický je stav naší půdy. Už minulému mini-
strovi se podařilo prosadit snížení rozlohy jednoho pole na  
30 hektarů. U větších pozemků musí zemědělci plochy mono-
kultury oddělovat ochranným pásem, další možností je na 
pozemku střídat několik plodin, každou na ploše maximálně 
30 hektarů. Od loňského roku se zároveň omezily možnosti 
kombinovat tuto podmínku s vysetím biopásu. Ten musí nově 
zaujímat alespoň pět procent výměry pozemku. A protože 
chceme zemědělce motivovat ke zmenšování půdních bloků, 
omezíme od roku 2023 osevní plochu jedné plodiny v silně 
erozně ohrožených oblastech ze současných 30 na 10 hek-
tarů. Plánujeme, že na ostatních pozemcích k takovému ome-
zení budou moct zemědělci přistoupit dobrovolně, a získat 
tak zvláštní příplatek v ekoplatbě.

Silně ohrožených ploch je v  Česku asi pět procent, 
nějakým způsobem ale může být ohrožena až polovina. 

Musíme proto s erozí půdy bojovat. Kromě jiného proto, že 
přibývá obcí, které po bouřkách zažily bleskové povodně 
z polí. Ochrana půdy před erozí je tak naší prioritou a na kon-
krétních podmínkách budeme spolupracovat s Výzkumným 
ústavem meliorací a ochrany půdy a také s Ministerstvem 
životního prostředí.

Kvalitní a bezpečné potraviny

Patříme mezi země, které mají kvalitní a bezpečné potra-
viny a nadále na to samozřejmě budeme klást důraz. Chci ale 
také snížit takzvanou uhlíkovou stopu potravin, tedy zkrátit 
cestu od zemědělců a  producentů až na talíř ke spotřebiteli. 
S tím souvisí i potravinová soběstačnost a bezpečnost. V tomto 
směru bude pro další vývoj klíčová situace na komoditních 
trzích. Producenti čelí a budou čelit zejména zvýšeným cenám 
energie a vstupů, takže náklady promítnou i do ceny produktů. 
Zásadní pak bude přístup zpracovatelů a zejména obchodních 
řetězců, aby zohlednili tuto situaci i ve výkupních cenách a pro-
ducenti dostali adekvátně zaplaceno za svoji produkci. 

Jak už jsem uvedl, soběstačnost chceme podpořit zkra-
cováním odbytových řetězců. Budeme zemědělce motivovat, 
aby suroviny dokázali sami zpracovat a dodat na místní trh, 
ať už jde o obchody, farmářské trhy, nebo prodej ze dvora. 
Hodláme podpořit odbytová družstva a  zlepšit postavení 
prvovýrobců. Budeme také pokračovat v podpoře uvádění 
lokálních, sezonních a biopotravin na trh.

Chci rovněž podpořit naše, tedy české a moravské pro-
ducenty potravin. Mnoho zemědělců podle mě produkuje 
potraviny prakticky v biokvalitě, přesto jsou prodávané jako 
konvenční. 

V  této souvislosti je nutné zmínit také dvojí kvalitu 
potravin. Její evropský zákaz je již stanoven v zákoně o potra-
vinách a letos 28. května skončí přechodné období. Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce vytipovává problema-
tické části potravinářského trhu, kde by se mohly případy 
dvojí kvality objevit, a dotčené provozovatele potravinářských 
podniků upozorňuje na případné porušení jejich zákazu. 
Inspekce také vypracovala vodítka pro posuzování dvojí kva-
lity, která všem korektním provozovatelům pomohou vyva-
rovat se případného porušení nových povinností.

Zpracování zemědělských komodit

Pro potravinářský průmysl je důležité mít dostupné 
zejména kvalitní zemědělské suroviny, které je možné zpra-
covat. Ministerstvo zemědělství větší zpracování produko-
vaných zemědělských komodit na svém území dlouhodobě 
podporuje, a to zejména prostřednictvím dotací. Jde například 
o dotační programy v Programu rozvoje venkova či národní 
dotační programy nebo propagace kvalitních potravin pro-
střednictvím značek Klasa a Regionální potravina.

Chceme investičně podpořit zejména citlivé sektory 
živočišné a rostlinné výroby, tedy chov prasat a drůbeže na 
maso i nosnice. U rostlinné výroby půjde o podporu investic 
do sektorů ovoce, zeleniny, chmele a konzumních brambor, 
částečně i do rozšíření plochy vinic.

V  rámci dotačních programů podporujeme kromě 
jiného modernizaci výrobních technologií, realizaci nových 
výrobních kapacit a  přímé zpracování zemědělcem. Tato 
pomoc umožňuje producentům vyrábět produkty s vysokou 
přidanou hodnotou, zavádět nové, inovativní postupy, 
modernizovat výrobu nebo zkracovat dodavatelský řetězec 
potraviny od výrobce ke spotřebiteli.

Pokud jde o značky kvality, tam podporujeme potraviny 
s vyšší přidanou hodnotou, potraviny, které se vyrábějí v kon-
krétním kraji z lokálních surovin. V této souvislosti je namístě 
říct, že velmi důležitá je podpora ze strany českých spotřebi-
telů, aby dávali přednost a kupovali české výrobky z českých 
surovin, a  podporovali tak naše zemědělce a  potravináře.

Živočišná výroba a chov prasat

Jedním z problémů, jehož řešení se intenzivně věnu-
jeme, je živočišná výroba. Podporujeme ji jak z unijních, tak 
z národních dotací, další možností jsou národní dotační pro-
gramy, které se týkají například ozdravovacích programů 
u prasat a drůbeže.

Výrazné krizi čelí zejména chov prasat. Chovatelé pro-
dukují hluboce pod výrobními náklady, což není dlouho udr-
žitelné. Dlouhodobý trend poklesu soběstačnosti vepřového 
masa je dán především cenovou situací na evropském, a tudíž 
i tuzemském trhu. Ceny zemědělských výrobců u nás klesly 
v průběhu dvou let o 30 procent, rostou ceny energií i krmiv, 
trvá hrozba šíření afrického moru prasat v sousedních zemích 
a k tomu ještě koronavirová pandemie. Výsledkem kombi-
nace těchto faktorů je převis nabídky jatečných prasat, zhor-
šené exportní možnosti a propad cen na unijním a hlavně 
tuzemském trhu. A nutno podotknout, že tento stav se týká 
všech typů a velkostí podniků. 

O naší kritické situaci v sektoru prasat jsem několikrát 
hovořil s eurokomisařem Januszem Wojciechovským. Opa-
kovaně jsem ho vyzval k zavedení mimořádné finanční pod-
pory na evropské úrovni do nejpostiženějších regionů, která 
je nezbytná pro udržení tohoto sektoru. Řada států nás pod-
pořila a při jednání s belgickým kolegou Davidem Clarin-
valem jsem se i dozvěděl, že situace u nich je ještě kritičtější 
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než u nás. Nicméně eurokomisař s unijní pomocí stále nesou-
hlasí, proto to budeme řešit na národní úrovni. Chov prasat 
zkrátka padnout nenecháme, chovatelům poskytneme navíc 
až 100 milionů korun a vyplatíme jim také mimořádné zálohy.

Rozpočet

V souvislosti s řešením kritické situace v chovu prasat je 
důležité, že úspory, k nimž se muselo přistoupit v rozpočtech 
všech resortů, se nedotknou národních zemědělských dotací. 
Ty zůstanou v plné výši pěti miliard korun, které chceme smě-
řovat zejména do sektorů čelících krizi.

Podstatné škrty jsme nedělali ani v oblasti vody a les-
nictví, protože jsou nezbytné s  ohledem na klimatickou 
změnu a zlepšení stavu krajiny a přírody. A neškrtali jsme 
ani ve výzkumu, který je důležitý pro rozvoj a modernizaci 
resortu. Ušetřili jsme primárně na provozních výdajích. Letos 
tak budeme mít k dispozici 58,6 miliardy korun, uspoříme 
přibližně 3,5 miliardy oproti již loni schválenému návrhu roz-
počtu na letošní rok ve výši 62,1 miliardy korun.

Snížíme prostředky na spolufinancování Programu 
rozvoje venkova, a to o 1,6 miliardy korun. To ale celkovou 
podporu neomezí, protože k této položce máme dostatečné 
zdroje z  loňského roku. Podobně úsporu 0,2 miliardy na 
vodní hospodářství pokryje zůstatek převedený z minulého 
roku. Stejná situace je v případě škrtů v lesním hospodářství, 
kde jde o 0,3 miliardy korun. Převod z roku 2021 zabezpečí 
výplatu všech peněz, včetně výdajů na kompenzace za škody 
způsobené kůrovcem, takže se změny v rozpočtu příjemců 
dotací nijak nedotknou. A co je dobré zdůraznit, že přestože 
se na budoucí období Společné zemědělské politiky snižuje 

podíl evropských peněz na 140 miliard korun, tak díky 65% 
kofinancování z národního rozpočtu bude celkem 200 miliard 
korun na pětileté období. Budeme mít tedy 40 miliard ročně, 
což je o 5 miliard víc než pro letošní rok.

Předsednictví ČR

V úvodu tohoto článku jsem zmínil, že se pomalu blíží 
sto dnů, kdy jsem se ujal funkce ministra. A téměř sto dnů 
nás, tedy Českou republiku, teď dělí od předsednictví v Radě 
Evropské unie. Převezmeme ho od Francie a po půl roce pak 
štafetu předáme Švédsku. V rámci předsednického tria spo-
lupracujeme, a  to zejména pokud jde o  takzvané uhlíkové 
zemědělství, tedy používání zemědělských postupů, které 
odstraňují oxid uhličitý z atmosféry. Jsem rád, že na přechodu 
k  udržitelnějšímu a  ekologičtějšímu zemědělství můžeme 
pracovat společně. 

Odstraňování oxidu uhličitého z  atmosféry přispívá 
ke zlepšení životního prostředí. Uhlíkové zemědělství tak 
pomůže splnit cíle nových strategií EU, jako třeba Farm to 
Fork, ale i dalších. K udržitelné produkci potravin v Evropě 
bude třeba využívat co nejšetrnější postupy v zemědělství. 
Uhlíkové zemědělství zahrnuje například zalesňování, které 
respektuje ekologické principy, agrolesnictví, šetrné zpraco-
vání půdy, zvýšenou ochranu krajinných prvků, zatravnění 
orné půdy a obnovu mokřadů. Vím, že mnoho zemědělců už 
nyní tyto postupy využívá a hospodaří udržitelně. Za to jim 
patří velký dík. Zároveň šetrnější hospodaření musí zajistit 
dostatek potravin za přijatelné ceny pro spotřebitele, což není 
vždy lehký úkol. 
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Agrární komora České republiky je největší nevládní zemědělská organizace. 
Zastupuje všechny – malé, střední i velké zemědělce, soukromníky i společnosti.
Její členové obhospodařují téměř 1,7 milionů hektarů orné půdy, což je zhruba 70 %
zemědělské plochy. Významně tak přispívá k podobě českého venkova a krajiny.

56
okresních 
komor

2
regionální 
komory

12
krajských 
komor

Celostátní struktura

Chcete se stát členem?            www.akcr.cz/krajske-ak    |     www.akcr.cz/chcisestatclenem

Naleznete u nás zájmové svazy chovate-
lů a pěstitelů, ale i potravináře, lesníky 
či rybáře. Řešíme každodenní problémy 
i dlouhodobá témata. Členům pomáhá-
me prosadit jejich práva k podnikání.

Bojujeme za férové prostředí a silnější 
pozici českých zemědělců na jednotném 
evropském trhu. Usilujeme o srovnatel-
né podmínky s kolegy z okolních zemí. 
Podílíme se na tvorbě agrární politiky.

Vybojovali jsme silný zemědělský rozpo-
čet, zelenou naftu, podporu náročných 
odvětví rostlinné a živočišné výroby. Ře-
šíme péči o krajinu, vodu a lesy, ekologii, 
myslivost, ochranu zvířat, rybářství a po-
travinářství, či vzdělávání.

Společně
pro budoucnost českého zemědělství

a potravinářství

Agrarni_komora_Inzerce_A4_FINAL.indd   2 11.02.2021   15:57:17

Ruská invaze 
dává evropskému 

zemědělství 
zásadní impuls 

ke změnám

Ing. JAN DOLEŽAL,
prezident AK ČR

Hrůzné okamžiky současných týdnů zapříčiněné invaziv-
ním vpádem Ruska na Ukrajinu a  bezohlednou agresí 

otřásly celým světem. Otřásly také cenami prakticky všech 
komodit, výrobků a zboží, zemědělství a potravinářství ne-
vyjímaje. Sotva jsme se pomalu vymanili z dvouleté covido-
vé krize, ekonomika se začala znovu hýbat a naše životy se 
pomalu vracely do normálu, máme tu ten nejhorší scénář 
další krize, jejíž rozsah a lidské neštěstí neočekávali snad ani 
ti největší pesimisté. Rusko dokázalo během několika mála 
dní zpochybnit veškeré jistoty, na kterých současná – a jak si 
hrdě říkáme, vyspělá společnost stojí. 

Svět se 24. února 2022 změnil. Díky Rusku dnes pře-
vládá strach, bezmoc, nejistota současnosti i budoucnosti, 
ale probouzí se v nás naštěstí také nesmírná míra solida-
rity, projevovaná v  maximální snaze pomoci trpící Ukra-
jině materiálně, finančně i osobně. Takový rozsah a způsob 
vedení války nezná současná Evropa od konce druhé svě-
tové války a i proto je morální, etickou, ale samozřejmě i lid-
skou povinností pomoci všem, kteří v ní trpí. Nesmíme se 
zaleknout a sklonit oči. Máme povinnost podívat se agreso-
rovi zpříma do očí a bojovat, protože ten překračuje veškeré 
humánní principy a etické zásady, na kterých naše společ-
nost stojí. Bojovat všemi prostředky tak, abychom doká-
zali, že jsme vyspělá společnost, do které válka, lidské oběti 
a neštěstí nepatří. Bojovat tak, aby si vedení Ruska uvědo-
milo, že překročilo veškerá pravidla, a to i při vědomí, že tyto 
kroky zasáhnou i běžné Rusy, i ty, kteří třeba s válkou nesou-
hlasí a odmítají ji.

My v Evropě i v České republice dnes žijeme v tak kom-
fortní zóně, že máme možnost účinně pomáhat i  za cenu 
případného drobného snížení naší osobní životní úrovně či 
zadlužení státu. Buďme připraveni zaplatit tuto – pro nás 
drobnou, daň. Vždyť co je to v porovnání se ztrátami lidských 
životů vojáků i  civilistů, zničenou zemí, zdeformovanou 
infrastrukturou, rozbombardovanými městy a  továrnami. 
Pomozme! Naše srdce bijí pro Ukrajinu!

Pane prezidente, nejde začít jinak než osobní otázkou, jak 
vnímáte ruský vpád na Ukrajinu a současné válečné řádění?

Jedním slovem jde o katastrofu. O katastrofu, kterou 
bych si ani v nejčernější fantazii nedokázal představit. Kata-
strofu, která bere lidské životy na obou stranách, která je 
o  bezohledném řádění ruského vojska na ukrajinském 
území, ale i o katastrofu ruských pěšáků, kteří netušili, do 
čeho je jejich vedení bez milosti a s nátlakem sobě vlastním 
žene. V podstatě dodnes nějak nevěřím, že taková situace 
vůbec mohla nastat. Rusko v čele s prezidentem Putinem 
zešílelo. Jsem z generace, kterou už reálně nezasáhla ani 
studená válka a která zná útrapy druhé či ještě první svě-
tové války z rodinného vyprávění těch, kteří takové štěstí  
neměli. 

Já, moji vrstevníci i mladší ročníky jsme již zažili jen 
postupné zvyšování životní úrovně. Zažívali jsme technický 
a technologický rozvoj, žijeme ve stále bohatší společnosti, 
spektrum a nabídka zboží je dnes až nepředstavitelná, komu-
nikujeme a cestujeme napříč národy i kontinenty, svět máme 
na dlani. Jediný boj naší civilizace, který jsme si připouštěli, 
byl – zjednodušeně a s určitou mírou nadsázky řečeno – boj 
Grety za záchranu klimatu a naší planety. 

V  kontextu s  právě uvedeným však zcela zásadně 
odmítám nechat si postoj Ruska vnutit a  Ukrajinu a  její 
národ jakkoliv obětovat. Osobně i jménem Agrární komory 
jsem nabídl a  zajistil bezprostřední pomoc, ať již vyhlá-
šením sbírky, jejíž výnos poslouží Člověku v tísni, tak zpro-
středkováváním kontaktů, materiální výpomoci apod. Ze 
svého okolí, přátel i známých, ale i z médií vím, jak silná 
se zdvihla míra solidarity a  jak pomáháme. Za to všem  
děkuji.

  
Jak se po událostech z konce února mění světové trhy a jaký 
dopad to může mít pro české spotřebitele?

Svět samozřejmě znervózněl a znejistěl. Na jedné straně 
je to způsobeno vlastní invazí a na straně druhé postupným 
uvalováním sankcí. Nikdo dnes neví, jak dlouho bude kon-
flikt trvat, co všechno v něm ještě může nastat, kdy třeba pře-
stane téct ruská ropa a plyn. Toky a strukturu zdrojů energie 
jen tak nezměníme a přitom z Ruska odebíráme téměř polo-
vinu evropské spotřeby fosilních paliv. 

Ceny všech vstupů rostou již více než půl roku a válka 
tento růst ještě více zrychlila. Poptávka po komoditách zažívá 
nevídaný nárůst, způsobený – jak jsem již naznačil, přede-
vším nervozitou z toho, co bude dál. Ceny potravinářské, ale 
i krmné pšenice, dalších obilovin, ale také olejnin, jako je 
řepka, slunečnice nebo sója, se mění každý den. Od vypuk-
nutí krize se bavíme o nárůstu o minimálně 30–40 %. Ostatně 
přirovnat to mohu k růstu benzinu a nafty na čerpacích stani-
cích. A vzhledem k rostoucí ceně energií a fosilních paliv, na 
které je cena komodit navázána, zatím nikde nevidím strop 
dalšího růstu. Pokud se situace alespoň částečně nezklidní, 
bude to samozřejmě mít dopad i  na spotřebitele v  České 
republice. Čísla se ani neodvažuji vyslovit. To, co platí dnes, 
už zítra platit nemusí. 
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A jak zasáhne propad ukrajinské produkce okolní svět?
Ukrajina je obilnicí Evropy a patří mezi největší svě-

tové exportéry pšenice. Jednak má nejkvalitnější černozem 
a zároveň jí má hodně. Obdělává více než 41,5 milionu hek-
tarů zemědělské půdy, která pokrývá 70 % země. Na ukra-
jinských farmářích závisí živobytí velké části rozvojového 
světa. Ukrajinská pšenice hraje značnou roli u velké části 
obyvatel některých částí Afriky a Asie. Například Libanon 
získává polovinu veškeré pšenice právě z této země. Podle 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO) Libye dováží 43 % své spotřeby pšenice, Malajsie  
28 %, Indonésie 28 %, Jemen 22 %, Bangladéš 21 % a Egypt 
14 %. Tam všude, stejně jako v zemích jižního křídla EU, 
bude ukrajinská zemědělská produkce chybět. Pokud 
nechceme nechat země třetího světa hladovět, bude se 
muset pšenice z Evropy ve větším vyvážet a logicky bude také  
dražší. 

Podle čísel od U. S. Department of Agriculture ukra-
jinské zemědělství zaujímá několik předních pozic ve 
světě:  1. místo v celosvětové produkci slunečnic (pro rok 
2021/2022 se produkce semen odhaduje na 17,5 milionu 
metrických tun), 6. místo v  celosvětové produkci kuku-
řice (pro rok 2021/22 se produkce odhaduje na 42 milionů 
metrických tun), 6. místo v celosvětové produkci ječmene,  
7. místo v celosvětové produkci řepky, 9. místo v celosvě-
tové výrobě sóji a 9. místo v celosvětové produkci pšenice. 
Nejproduktivnější zemědělská půda se nachází ve východní 
oblasti, kde jsou nyní vojenské konflikty. Pokud farmáři při-
jdou o svá pole a úrodu, mohlo by to mít nedozírné meziná-
rodní dopady. 

Jakou část spotřeby EU a Česka pokrývá Ukrajina, kterých 
zemědělských komodit se to týká a co pro tyto dodávky může 
aktuální situace znamenat?

Přímý dovoz obilovin do České republiky v tuto chvíli 
není, jak jsem řekl výše, jde spíše o pohyby na celkovém svě-
tovém trhu, jehož však jsme bezprostřední součástí. Znovu 
a opakovaně upozorňuji, že cena komodit a potravin se netvoří 
u nás, ale je odrazem celosvětové nabídky a poptávky. Co se 
týká obilí, je Česká republika čistým exportérem, vyprodukuje 
cca 8 milionů tun obilovin a spotřebuje jich cca 5 milionů tun. 

K  nám se z  Ukrajiny dováží např. med, vejce, ale 
v  menším objemu, který nezpůsobí nějaký výkyv, či snad 
nedostatek. Část dovozů přestavuje reexport přes Polsko, 
respektive přes polský potravinářský průmysl, který využívá 
ukrajinské suroviny. 

Může se aktuální vývoj situace odrazit na tom, jaké plodiny 
budou ještě letos na jaře čeští zemědělci sít, anebo už je na to 
pozdě? Pokud ano, jaké změny to může přinést?

Propad ukrajinské a ruské produkce nedokážeme my ani 
Evropa letošní sklizní plně nahradit. Ozimy jsou již od pod-
zimu v zemi, plochy pro jarní obiloviny se mohou v řádech 
procent zvýšit, ale hospodaření je vázáno osevními postupy. 
To jsou za běžné situace změny spíše na dva tři roky. Obávám 
se, že za současné ceny vstupů zemědělci nepůjdou do zvyšo-
vání výnosů cestou zvyšování hnojení.

Vyšší poptávku po obilovách a olejninách, třeba sóje, 
však mohou zemědělci částečně zajistit na plochách, kde měl 
být mák. Zrovna mák je, resp. asi byl silným exportním arti-
klem do Ruské federace a tento vývoz skončil. V některých 
regionech se pak ve větší míře zaorávala řepka, která se kvůli 
nepřízni počasí v srpnu sela pozdě nebo do podmáčených 
půd. I tu by mohly nahradit jarní obiloviny.  

Koncepční změnou pak je velmi rychlé otevření diskuzi 
o využití půdy, která je uvedena do klidu, což bych veřejnosti 
vysvětlil tak, že se na ní hospodaří bez možnosti jakékoliv 
produkce. Historicky tento nástroj vznikl jako omezení 
evropské nadprodukce. Tedy zde je konkrétní možnost, jak 
objemy sklizní zvýšit dlouhodobě. 

Musíme si uvědomit, že v problémy s hospodařením a se 
zásobením asi budou mít i na samotné Ukrajině a obilí může 
tvořit jednu ze základních a konkrétních zdrojů humanitární 
pomoci.

Je podle Vás čas změnit pohled na opakovaně zpochybňované 
zabezpečení potravinové soběstačnosti země? Co pro to vláda 
a ministerstvo zemědělství mohou udělat?

Ukazuje se, že jde o  bezprecedentní záležitost. Mlu-
vili jsme o ztrátě potravinové soběstačnosti jako o budoucí 
hrozbě. Nikdo netušil, že taková situace může nastat nyní. 
Ohrožení tak dosáhlo naprosto reálné rozměry už dnes. 
Dotýká se nás hned teď, viz třeba raketový růst komodit či 
energií, které budou tlačit ceny potravin. Tam, kde nebude 
domácí konkurence, bude cena vyšší. Viděli jsme to již třeba 
na příkladech ovoce a zeleniny nebo i na květinách. 

Proto budeme velmi silně apelovat jak na ministra 
Nekulu, tak na premiéra Fialu, aby na úrovni Evropské unie 
došlo k odložení reformy zemědělské politiky, která počítá 
s dalším omezováním produkce. Pokud za současné krize 
a masivního růstu poptávky připustíme, že 3 % orné půdy 
mají být úplně mimo produkci s výhledem, že do roku 2027 to 
bude až 8 %, jde o zásadní nezodpovědnost, kterou racionálně 
uvažující vláda nemůže dopustit. Doba hojnosti skončila.

Dále mluvíme o úvahách, které počítaly s  razantním 
překlopením konvenční produkce do ekologického režimu, 
dalším a  zásadním omezováním hnojiv a  přípravků na 
ochranu rostlin, se zvyšováním welfare zvířat či nahrazením 
klasické zemědělské produkce nejrůznějšími alternativami. 
Tyto úvahy musí být vstříc syrové realitě přehodnoceny. 
Vracíme se k samotné podstatě zemědělství, a tou je zajistit 
dostatek potravin. Lidově řečeno, musíme být z vlastních 
zdrojů schopni nakrmit společnost. 

V zrcadle současné válečné krize na Ukrajině jsou veš-
keré úvahy o neprodukčním zemědělství pryč. A to říkám jako 
realista. Ideály a iluze o rostoucím blahobytu jsou pryč. Válka 
nás postavila před zásadní fakt a tím je, že si další propad pro-
dukce Evropa a Evropská unie nemůže dovolit. Podle mého 
názoru bychom se měli vrátit zpět k tomu, aby zemědělství 
sloužilo primárně k produkci potravin, můžeme vnímat jeho 
energetický potenciál přes bioplynové stanice využívající 
odpady z produkce nebo fotovoltaiku na zemědělských stav-
bách. Avšak péče o krajinu a životní prostředí bude spíše nad-
stavba. 

Jestli něco rusko-ukrajinská krize ukázala, tak je to 
potřeba bavit se o obranyschopnosti naší země, ale také o její 
schopnosti zajistit svým občanům potraviny a energie. Eko-
logickou trávu nebo remízky nelze ani jíst, ani jimi nelze 
nahradit fosilní paliva.

Jak se současná situace odrazí ve střednědobém horizontu na 
budoucnosti a směrování českého zemědělství?

Obrovsky nám roste cena už tak extrémně drahých 
vstupů, jako jsou pohonné hmoty, hnojiva a energie. Chov 
prasat byl už teď na zavření a tímto ještě dále naroste cena 

krmiv a energií. To jsou pro chov zásadní parametry, jejichž 
růst není možné kvůli nadvýrobě na předotovaném Západě 
a politice obchodních řetězců promítnout do realizačních 
cen. To samé platí u  chovu drůbeže a  do velké míry také 
u chovu dojeného skotu. 

Rostlinná výroba se potýká s extrémním nárůstem a také 
částečným nedostatkem minerálních hnojiv, na jejichž pro-
dukci je třeba zemní plyn nebo které se k nám vozí z oblastí, 
které jsou momentálně bezpečnostně nestabilní. Ohrožena 
tak není jen potravinová soběstačnost, ale i potravinová bez-
pečnost, tedy nejen schopnost potraviny doma vyrobit, ale 
dovézt je sem za přijatelné ceny. 

Experiment jménem Green Deal by tímto měl skončit, 
stejně jako snahy o podporu neproduktivních zemědělců. 
Chápeme potřebu pro šetrné a  ohleduplné zemědělství, 
ale nemůžeme rezignovat na produkci. Ne za této situace. 
V tomto smyslu se nese i Prohlášení krizového štábu AK ČR 
a ZS ČR.

Všichni jistě známe výraz „hlad se neptá“ … trvá to 
vlastně jen pár hodin či pár dní, kdy se zboří ideály pod 
vlastním pocitem hladu či žízně. A to je i odpověď na to, proč 
se máme postarat o vlastní zemědělce.

Ostatně v tomto směru se dnes rozvíjí diskuse Evropy 
a zaznívají stále silnější hlasy a názory na obhajobu produkč-
ního potenciálu našeho zemědělství. Proto znovu říkám, 
uchopme tento stav jako impuls pro Českou republiku, jako 
obnovení příležitosti pro zemědělce a potravináře vyrábět, 
zužitkovat a  zhodnocovat, nikoliv jako povinnost tlumit 
výrobu a pěstovat luční kvítí.

Redakce Agrobase


Pro jakékoli dotazy k produktům a cenám a doporučení kontrétních produktů na základě 
individuálních potřeb kontaktujte distributora produktů Harmonelo.

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.
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:
Ing. BOhUmIL VRáBLíK, Ph.D., 

generální ředitel,  
Europasta SE

1. Těstoviny jsou jednou z  nezastupitelných příloh v  naší 
kuchyni a to platilo i za našich babiček. Jen si je musely dělat 
samy. Italskému vlivu jsme uniknout nemohli, a tak byl neu-
stálý nárůst spotřeby průmyslově vyráběných těstovin prů-
vodním jevem celého dvacátého století. A  jaký je tento trend 
nyní? 

Těstoviny běžně dostupné ve velkých obchodních 
řetězcích jsou pro zákazníky stále klíčové. Splňují poža-
davky dnešní moderní „uspěchané“ doby – jsou jednoduše 
dostupné, cenově přijatelné, trvanlivé a rychle připravitelné. 
Na druhou stranu se objevuje trend domácí výroby ve smyslu 
menších výrobců, kteří ručně vyrábějí čerstvé těstoviny, což 

má ovšem za následek velmi nízký objem výroby a krátkou 
trvanlivost.

2. Naše české těstoviny vyráběné a prodávané pod značkou 
Adriana, Zátkovy, Rosické a Ideál jsou produkty vaší spo-
lečnosti Europasta. Mohl byste společnost, v jejímž čele sto-
jíte, blíže představit? Nejen z hlediska sortimentu, umístění 
výrobní základny, ale i počtu zaměstnanců. 

Europasta SE je největším středoevropským výrobcem 
těstovin. Aktuálně vyvážíme do více než 20 zemí světa. Naše 
společnost sestává ze dvou divizí – Litovel a  Boršov nad 
Vltavou. V Litovli je soustředěna většina výroby, kterou zajiš-
ťuje přibližně 120 zaměstnanců. Celková kapacita je téměř 
90 000 tun těstovin za rok při nepřetržitém provozu na všech 
výrobních linkách. Zázemí je zde moderní a zcela automati-
zované. 

Mlýnská divize Boršov nad Vltavou, která má obdobnou 
kapacitu výroby, pak představuje zejména zdroj suroviny – 
mouky z měkké pšenice, která je využita pro výrobu těstovin 
i pro přímý prodej spotřebitelům. V Boršově vyrábíme také 
„válcované“ vaječné těstoviny, spotřebiteli oblíbené přede-
vším do polévek. Provoz zde zajišťuje průměrně 90 zaměst-
nanců.

S divizí také nazývanou Bratři Zátkové je spjat silný 
historický příběh rodiny Zátků a značky Zátkovy těstoviny. 
Tuto historickou linku, tradici a českost se snažíme i nadále 
udržet. Na druhé straně je potřeba jít s dobou a vytvářet pro-
dukty, o které dnešní zákazníci stojí. Například vyrábět těs-
toviny z prvotřídní semoliny nebo mít v portfoliu i moderní 
tvary těstovin.

Co se týče struktury společnosti, byly pro nás důležité 
především dva milníky. Sloučení dvou odlišných výše zmíně-
ných divizí pod společnost Europasta SE a také vstup zahra-
ničních investorů, díky nimž se společnosti otevřely dveře 
k  většímu rozvoji. Europasta SE dnes není jen typickou 
českou firmou, ale díky mezinárodnímu know-how se stala 
lídrem ve výrobě těstovin i v zahraničí. 

3. Italské těstoviny a ty naše. Ptát se Vás, které jsou lepší, by 
byla sugestivní otázka. Ale čím jsou ty naše jiné nebo rozdílné 
od těch konkurenčních? A  jakým argumentem pro ty naše 
byste přesvědčoval naše hospodyňky, ale i profíky v restau-
racích?

Mezi recepturou našich a  italských těstovin už dnes 
nejsou zásadní rozdíly. Naše těstoviny jsou vyráběny v České 
republice na moderní italské a německé technologii a to by 
mělo být pro spotřebitele zásadní. Jsou vyráběny převážně 
z pšenice z našich polí a za výrobou stojí čeští zaměstnanci. 
Naše portfolio obsahuje mnoho druhů i tvarů těstovin, ze kte-
rých si vybere každý. Těstoviny, které se považují v Itálii za kla-
sické a vyrábíme je i my, jsou vyrobeny z tvrdé pšenice neboli 
semoliny. Vaří se takzvaně „al dente“. U nás jsou to těstoviny 
prodávané pod značkou Adriana. Zátkovy těstoviny se pak řadí 
do vaječných těstovin, které jsou mezi spotřebiteli také velmi 
oblíbené, mimořádně vhodné jsou mimo jiné pro tradiční 
české recepty. Pro restaurace máme k dispozici gastrobalení.

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA TĚSTOVIN

TĚSTOVINY
ZE 100% SEMOLINY

VAJEČNÉ
TĚSTOVINY

BEZVAJEČNÉ
TĚSTOVINY

BEZVAJEČNÉ A VAJEČNÉ
TĚSTOVINY IDEÁL

www.adriana.cz www.zatka.cz

www.rosicke.cz www.ideal.sk

WWW. EUROPASTA.EU
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4. Konkurence je dnes obecný obchodní jev, a kdyby nebyla, 
byl by trh o hodně chudší. Jak se daří vaší společnosti obstát 
na trhu? Není to jen tím, že prodáváte za nižší ceny než kon-
kurence? Nebo jsou tam i jiné vlivy? 

Zdravá konkurence je v obchodním světě nutná. Euro-
pasta SE je největším středoevropským výrobcem těstovin 
a  své postavení si dlouhodobě udržuje. Kromě již zmíně-
ných našich značek vyrábíme velký podíl těstovin privát-
ních značek pro obchodní řetězce v  celé střední Evropě. 
Naší výhodou je vysoký stupeň automatizace výroby, cent-
rální poloha společnosti a velmi dobrá surovinová základna 
tvrdé i měkké mouky. Výroba pak pokrývá všechny segmenty. 
Jsou to vaječné, bezvaječné i semolinové těstoviny v krátkých 
i dlouhých tvarech, lisované i válcované. I proto si dlouho-
době držíme přední pozici na českém trhu, kde mají naše 
značky podíl ve výši zhruba 25 %.

Naše cenová politika je v poslední době pod tlakem zvy-
šujících se nákladů a horší dostupnosti vstupních surovin 
a materiálů. Liší se také u jednotlivých výrobkových řad, kaž-
dopádně je možné konstatovat, že i nadále zůstávají naše 
výrobky cenově dostupné a plně konkurenční. V minulých 
letech byl klíčovým faktorem covid-19 či světový nedostatek 
pšenice, dnes je to válka na Ukrajině. 

5. S  předchozí otázkou souvisí i  úspěšnost hospodaření. 
Smíte prozradit, s  jakou mírou zisku prodáváte těstoviny 
řetězcům u nás, ale třeba i uvést, je-li to při exportu jiné? 
A jak se za těchto podmínek vedlo celé společnosti Europasta 
v uplynulém roce 2021? Tento rok to bude určitě jiné. To když 

veškeré vstupy do výroby, tedy od základních surovin až po 
obaly, včetně všech energií, stouply do závratných výší. Půjde 
promítnout zdražení těchto vstupů do vašich prodejních cen?

Privátní značky těstovin pro obchodní řetězce prodá-
váme s velmi nízkou marží, jsme zaměřeni na co nejvyšší 
objem prodeje s cílem maximalizovat efektivitu automatic-
kých výrobních linek. Marže tvořené na vlastních značkách 
naopak reinvestujeme do vývoje nových výrobků, investic do 
nových technologií a do marketingu, který se mimo jiné také 
vrací spotřebitelům v podobě akčních slev a další podpory 
prodeje. Rok 2021 byl pro nás hodně turbulentní. Spotřebi-
telské chování se výrazně měnilo vlivem pandemie. My jsme 
si dali za cíl se dostat minimálně na podobný obrat, jakého 
jsme dosáhli v „covidovém“ roce 2020, a dokonce jsme jej 
překročili. Velkou většinu našich dlouholetých klíčových kon-
traktů se nám podařilo znovu obnovit a přibyly nové. Nyní se 
situace opět začíná měnit vlivem války na Ukrajině. 

Přestože nás pandemie ani válka nezasáhly najednou 
a  napřímo, jejich dopady jsou závažné i  pro nás zejména 
v podobě výrazných výkyvů poptávky a výroby s tlakem na 
extrémní flexibilitu. Na počátku pandemie zákazníci těsto-
viny skupovali do zásoby, naše prodeje tak rostly. Tyto zásoby 
ale spotřebitelé následně spotřebovávali a to se odrazilo v dal-
ších obdobích, ve kterých se naopak intenzivněji projevovaly 
dopady pandemie (onemocnění, karantény). Dnes nás velmi 
výrazně ovlivňuje zdražování, ke kterému dochází ve všech 
odvětvích. Pro nás jsou důležité energie, obalové materiály 
i jednotlivé suroviny.

6. Inovace. Bez nich se žádný výrobce neobejde. Jak se ale 
realizují inovace v těstovinách, když to zase budou špagety 
nebo nudle? Mohl byste vysvětlit a přitom se i zmínit o kon-
krétních současných, ale i plánovaných novinkách? 

Co se týče inovací samotných produktů, máme dvě 
cesty. Jedna z nich je nový neotřelý a zajímavý tvar, který na 
trhu ještě není nebo má malé zastoupení. Mohou to být třeba 
i  sezonní tvary typu vánočního stromečku. Druhou mož-
ností je změna složení surovin, z jakých je produkt vyráběn. 
V posledních letech se experimentuje s barvou těstovin a růz-
nými příchutěmi. Například do zelených těstovin je přidáván 
špenát, do červených rajčata. 

Největších inovací se v minulém roce dočkaly Zátkovy 
těstoviny. Po delší době značka prošla celkovým redesignem, 
v rámci něhož jsme představili skutečný příběh pana Zátky 
a celé jeho rodiny, který se opírá o historická fakta. Na televiz-
ních obrazovkách běžela nová reklama natočená v loutkovém 
pojetí, produkty dostaly nový obal, vyladilo se i logo. Zároveň 
jsme se při výrobě těstovin rozhodli přejít na kvalitnější vejce 
z podestýlkového chovu. Značka si stále drží svoji tradici 
a českost, zároveň se snaží přiblížit i mladším generacím. 

7. U potravin nemám rád přívlastky „zdravé“ a „nezdravé“. 
Všechny potraviny dávané do oběhu čili na trh musí být zdra-
votně nezávadné. Avšak vhodnost spotřeby těstovin pro pes-
trost a vyváženost stravy je víc než namístě. Jakými dalšími 
argumenty to lze ještě podpořit? 

Těstoviny jsou bezesporu jednou z nejzdravějších příloh 
k hotovým jídlům. Zdravý životní styl mohou spotřebitelé ještě 
o něco více podpořit konzumací celozrnných nebo BIO těs-
tovin. Naše těstoviny mají výborné parametry nutriční výživy, 
zejména z hlediska poměru bílkovin a sacharidů, obsahují 
také celou řadu vitaminů B, vitamin A, železo, hořčík a další. 
Jsou také hodně oblíbené mezi sportovci, protože na rozdíl 
od jiných příloh dodávají tělu výrazně vyšší porci energie. 

8. Uhlíkový efekt je teď velká móda, ale určitě i věcně opod-
statněný problém ovlivňující náš současný, ale hlavně 
budoucí život. Jak se promítá tento problém do práce a čin-
nosti společnosti Europasta? 

Udržitelnost je nyní velké téma. I my cítíme zodpověd-
nost vůči společnosti, životnímu prostředí, a tedy i nutnost 
se mu věnovat. V  současné době pracujeme na stanovení 
uhlíkové stopy našeho podniku, na jejímž základě přijmeme 
závazky k její neutralizaci. Už nyní se ale snahy o udržitel-
nost a šetrnost k životnímu prostředí promítají i do našich 
výrobků. Jednou z novinek, která tento trend plní, je řada 
těstovin Adriana „2 minuty“. Doba vaření těchto těstovin je 
pouze 2 minuty, tedy je podstatně kratší než u jiných druhů 
těstovin a spotřebujeme tudíž mnohem méně energie. Právě 
doba varu těstovin nejvíce ovlivňuje naši uhlíkovou stopu. 
Kromě toho k výrobě využíváme recyklované a 100% recyk-
lovatelné obaly. S cílem minimalizovat zatížení životního pro-
středí jsme přistoupili ke snížení gramáže zpracovávaných 
obalových fólií, zavázali jsme s k výrobě těstovin s vejci, která 
nepochází z klecových chovů. Z hlediska energií pokraču-
jeme v hledání cest ke snížení jejich spotřeby.

9. Nedostatek pracovních sil, boj o  trh, ale i  nákladovost 
výroby příštích období nelze řešit bez investičních programů 
a stálé modernizace výroby. Jak jste na tom ve vaší společ-
nosti a kterými směry se investiční politika nejvíce ubírá?

Divize v  Litovli je již plně automatizovaná. V  tomto 
ohledu předčíme naši konkurenci, neboť máme k dispozici 
zcela automatizované linky a skladové prostory. Přesto se dále 
rozvíjíme a chceme investovat mimo jiné také do výroby těs-
tovin z čerstvých vajec, která je výrazně náročnější z hlediska 
logistiky výroby. Investice v divizi Boršov jsou směřovány do 
nové balicí linky na mouku a do modernizace sil na krmiva. 
Mimo tyto hlavní akce realizujeme spoustu menších inovací 
a modernizací, které nás posunují k větší efektivitě výroby.

10. A  plány a  strategie firmy do budoucna? Půjde víc 
o výrobní rozvoj, nebo o nové trhy? 

V  letošním roce budeme pokračovat v  marketingové 
podpoře našich značek na českém trhu. Spouštíme spotře-
bitelskou soutěž o hodnotné ceny, reklamní stojany ve vět-
ších obchodních řetězcích, pro soutěživé spotřebitele jsme 
vyvinuli i deskovou hru s motivy příběhu Zátkových těstovin. 
Připravujeme kreativní kampaň na podporu značky Adriana, 
která se ponese v duchu světových kuchyní a dá běžným spo-
třebitelům možnost ochutnat recepty z vybraných zemí.

Kromě toho se samozřejmě budeme snažit upevňovat 
naši pozici u obchodních řetězců, a  to i v zahraničí. Další 
stupeň automatizace výroby, vývoj novinek, důraz na udrži-
telnost výroby a maximalizaci výkonu budou cílem následu-
jících let.

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc. 
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Mléko  
a mléčné výrobky  

do jídelníčku patří!
Ing. JIŘí KOPáČEK, CSc., 

Českomoravský svaz mlékárenský, z. s., 
doc. Ing. ŠáRKA hORáČKOVá, CSc., 

Ústav mléka, tuků a kosmetiky, VŠChT Praha

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) spolu 
s  Českou technologickou platformou pro potraviny 

(ČTPP) uspořádala 16. února 2022 tiskovou konferenci, na 
které představila svoji nejnovější publikaci s názvem „Mlé-
ko a  mléčné výrobky – rozdíly a  souvislosti s  výrobky rost-
linnými“. Publikaci připravil kolektiv autorů pod vedením 
doc. Šárky Horáčkové z  Vysoké školy chemicko-technolo-
gické v Praze a jejím cílem bylo informovat spotřebitele o vý-
hodách či nevýhodách jednotlivých typů produktů. Jako ne-
závislý odborník z  lékařského prostředí pokřtil publikaci 

mlékem doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD., přednosta interní 
kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Tho-
mayerovy nemocnice.

V úvodu představované publikace se uvádí, že v poslední 
době značně stoupá zájem konzumentů o tzv. rostlinné alterna-
tivy mléka, mléčných výrobků, ale i masa a masných výrobků. 
Jen za poslední dva roky prodeje rostlinných náhražek 
masa, mléka, sýrů nebo jogurtů vzrostly v  EU o  49 pro- 
cent a výhled do budoucna ukazuje na další zvyšování spo-
třeby těchto výrobků. Důvody pro vyřazování živočišných 
produktů z jídelníčku u konzumentů mohou být přitom roz-
dílné. Někdy se jedná o důvody zdravotní (např. při alergii na 
mléčnou bílkovinu nebo potvrzení laktózové intolerance), ale 
většinou jsou samotnými spotřebiteli udávány důvody ekolo-
gické či domněnka, že se jedná o potraviny zdravější, podpo-
rující zdravější životní styl. V současné době se v rámci států 
Evropské unie velmi silně prosazuje princip ekologicky udr-
žitelné výživy a výroba klimaticky příznivých potravin. Tento 
princip je založen právě na odklonu od živočišné výroby. Je 
nutné si ale uvědomit, že většina rostlinných náhražek svojí 
výživovou hodnotou neodpovídá výživové hodnotě živočiš-
ných produktů. Jsou to zpravidla vysoce průmyslově zpraco-
vané potraviny, při jejichž výrobě se používá řada přídatných 
látek, a  v  řadě případů nemusí poskytovat v  dostatečném 
množství některé důležité makro- i mikronutrienty.

Porovnání nutričního složení některých 
mléčných a rostlinných výrobků

Současný trh v České republice nabízí konzumentům 
rozmanitou škálu mléčných výrobků. Výhodou je, že tech-
nologické procesy jejich výroby jsou zcela přesně definovány 
a jednotlivé výrobky mají zpravidla dlouhou historickou tra-
dici. Díky moderním technologickým zařízením a postupům 
dochází při jejich výrobě k minimálním ztrátám živin i u UHT 
mléka. Dá se tedy říci, že největší předností mléčných výrobků 
je skutečnost, že jsou vyráběny ze zcela přírodní suroviny, 
většina bez použití přídatných látek, včetně konzervantů. 
Jejich obsahové složky, makro- i  mikronutrienty, působí 

v našem těle synergicky a mohou přinášet v tomto spojení 
celou řadu významných fyziologických benefitů. Navíc jsou 
v případě mléčných výrobků dána přesná legislativní kritéria 
upřesňující jejich složení, jejich označování, mikrobiologická 
kritéria týkající se obsahu prospěšných bakterií mléčného 
kvašení či kvasinek i mikrobiologická kritéria zaměřená na 
bezpečnost potraviny z hlediska přítomnosti nežádoucích 
mikroorganismů. Spotřebitelé se tedy mohou snadno a dobře 
orientovat a mají oporu v celé řadě legislativních dokumentů 
týkajících se mléka a mléčných výrobků. Jsou to například 
Vyhláška pro mléko a mléčné výrobky č. 274/2019, Codex 
Alimentarius, nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologic-
kých kritériích pro potraviny, ČSN 56 9609 Pravidla správné 
hygienické a výrobní praxe – Mikrobiologická kritéria pro 
potraviny apod.

Naproti tomu v případě rostlinných alternativ nebyla 
dosud v rámci ČR ani Evropské unie dopracována příslušná 
legislativa pro označování a kategorizaci, a můžeme se tedy 
setkat s celou řadou rostlinných výrobků, které mají velmi 
rozdílné složení i nutriční hodnotu. S ohledem na komuni-
kaci vedenou často zavádějícím způsobem bývá řada spo-
třebitelů navíc přesvědčena, že rostlinné produkty jsou 
plnohodnotným ekvivalentem mléčných výrobků. 

V následujícím srovnání ukážeme, že tomu tak není.
Jak je patrné z  tabulky č. 1, nutriční hodnoty těchto 

výrobků se mohou velmi významně lišit zvláště v obsahu bíl-
kovin. Obsah bílkovin v polotučném mléce je 3,4 g / 100 ml 
oproti pouhému 0,1 g / 100 ml v rýžovém nápoji. I když je 
energetická hodnota těchto výrobků téměř stejná, je nutriční 
složení mléka daleko prospěšnější. Rostlinné nápoje obvykle 
neobsahují více než 1 g bílkovin ve 100 ml. Pouze sójové 
nápoje jsou z hlediska obsahu bílkovin srovnatelné s mlékem. 
Rostlinné bílkoviny jsou navíc neplnohodnotné, to znamená, 
že některé esenciální (nepostradatelné) aminokyseliny jsou 
nedostatkové. Bílkoviny mléka patří mezi bílkoviny plnohod-
notné (bílkoviny syrovátky mají nejvyšší biologickou hodnotu 
ze všech bílkovin). Biologická hodnota (teoreticky znamená, 
kolik gramů tělesných bílkovin může být vytvořeno ze 100 g 
bílkoviny přijatých ve stravě) je u syrovátkových bílkovin 100, 
u kaseinu asi 80, celkově pak Encyclopedia of Dairy Science 
udává biologickou hodnotu mléčných bílkovin 91. Využi-
telnost mléčných bílkovin je u syrovátkových bílkovin 98 % 
a u kaseinu 81 %, celkově pak za mléčné bílkoviny 87 %, 
což je rozhodně více než u sóji (70 %) nebo pšenice (45 %). 

Polotučné 
mléko Rýžový nápoj Sójový nápoj

Složení Mléko

Pitná voda, rýže (12 %), slunečnicový 
olej, fosforečnan vápenatý, 

maltodextrin, emulgátor (řepkový 
lecitin), mořská sůl, stabilizátor 

(guma gellan), vitaminy (riboflavin 
B2, B12, D), regulátor kyselosti 

(hydrogenfosforečnan draselný).

Pitná voda, loupané sójové boby  
(5,9 %), cukr, fosforečnan vápenatý, 

regulátor kyselosti  
(dihydrogenfosforečnan draselný),  

mořská sůl, aroma,  
stabilizátor (guma gellan),  

vitaminy (riboflavin B2, B12, D2). 

Energetická hodnota 197 kJ/ 
47 kcal 202 kJ / 48 kcal 163 kJ / 39 kcal

Tuky: 
z toho nasycené  
mastné kyseliny

1,5 g 
0,9 g

1,1 g 
0,1 g

1,8 g 
0,3 g

Sacharidy: 
z toho cukry

4,9 g 
4,9 g

9,5 g 
3,3 g

2,5 g 
2,5 g

Bílkoviny 3,4 g 0,1 g 3,0 g
Sůl 0,3 g 0,09 g 0,11 g
Vápník 125 mg
Vláknina 0,1 g 0,5 g
Cena* 16,90 Kč/l 79,90 Kč/l 67,90 Kč/l

Sýr Eidam Rostlinná alternativa k sýru 
s kokosovým olejem a rostlinným škrobem 

Složení Mléko, jedlá sůl,  
mléčné kultury

Voda, kokosový olej 21 %, škrob,  
modifikovaný škrob, mořská sůl, aromata,  

extrakt z oliv, barvivo: beta-karoten; vitamin B12.
Energetická hodnota 1105 kJ / 265 kcal 1190 kJ / 285 kcal
Tuky: 
z toho nasycené mastné kyseliny

16 g 
10,5 g

21 g 
19 g

Sacharidy: 
z toho cukry

1,2 g 
1,2 g

21 g 
0 g

Bílkoviny: 29 g 0 g
Sůl 1,5 g 2,3 g
Vápník 1100 mg
Vitamin B12 2,5 μg
Cena * 199,50 Kč/kg 349,50 Kč/kg

Tabulka č. 1 Srovnání složení a nutričních hodnot mléka a rostlinných nápojů*

Poznámka: *nabízené ve stejném internetovém obchodě

Nezanedbatelné může být také méně vhodné složení tuku 
v  některých sušených rostlinných nápojích či v  někte-
rých alternativách sýra, které jsou často bohužel vyráběny 
pouze z rostlinného škrobu a kokosového tuku (viz srovnání 
v tabulce č. 2).

Jak je patrné z uvedeného srovnání, obsah nasycených 
mastných kyselin v  alternativním výrobku k  sýru Eidam 
je dvojnásobný. Navíc neobsahuje žádné bílkoviny! Měli 
bychom tedy pečlivě vybírat, který rostlinný výrobek do svého 
jídelníčku zařazujeme. 

Rostlinné alternativy mléčných výrobků mají (pokud 
nejsou obohacené) nižší také obsah vápníku. Vápník v krav-
ském mléce je navíc mnohem lépe využitelný (= biodisponi-
bilní) než v potravinách rostlinného původu. V mléce je jeho 
vstřebatelnost vyšší než 30 %, zatímco v potravinách rostlin-
ného to bývá obvykle 15 %. Rostlinné alternativy, zejména 
ze sóji, obsahují i přírodní antinutriční a toxické látky a aler-
geny. 

Oproti alternativním produktům z rostlinných surovin 
tedy představuje mléko komplexní výživovou matrici při-
rozeně bohatou na veškeré základní živiny a  stejně tak 
významnou škálu důležitých mikronutrientů. Mléko je jedi-
nečným produktem právě díky této matrici, která je nejenom 
souborem všech těchto obsažených živin, ale i jejich vzájem-
ných interakcí. Jednoduše řečeno, mléko a mléčné výrobky 
jsou neuvěřitelně důležitým a cenným přispěvatelem živin 
pro nutričně vyváženou a zdravou stravu a tyto přínosy jsou 
velmi dobře zdokumentovány ve vědecké literatuře.

Podobné výhody ale nebyly prokázány u  rostlinných 
výrobků, které jsou při svém zpracování toliko obohacovány 
a formulovány tak, aby částečně napodobily nutriční přínos 
mléka. Nutrienty obsažené v rostlinných výrobcích jako tako-
vých matrici netvoří, například jejich biologická hodnota 
bílkovin je až o 10–30 % nižší než v případě bílkovin živo-
čišných. V současné době neexistují v podstatě ani vědecké 
důkazy, které by podpořily zdravotní přínosy rostlinných 
alternativ jako takových, a nemůže být tudíž podporováno 
tvrzení, že jsou rostlinné produkty zdravější, nebo dokonce 
nutričně ekvivalentní alternativou k  mléčným výrobkům. 
Prostě neexistuje žádný vzorec – receptura, podle kterého by 
mohlo být napodobeno jedinečné složení mléka a mléčných 
výrobků.

Doc. Pavel Kohout se na tiskové konferenci věnoval 
rizikům konzumace výhradně rostlinné stravy z lékařského 

Tabulka č. 2 Porovnání složení a nutričních hodnot sýra a rostlinné alternativy k sýru*

Poznámka: *nabízené ve stejném internetovém obchodě
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pohledu, možným zdravotním komplikacím a  upozornil 
zejména na rizika konzumace vysoce průmyslově zpracova-
ných potravin, mezi které rostlinné náhražky většinou náleží. 
Zdůraznil také, že fermentované mléčné výrobky, například 
jogurt, patří ke zdraví prospěšným potravinám, které upra-
vují naši střevní mikrobiotu, což je rovněž velmi důležité. Ve 
svém vystoupení doslova uvedl: „Mléčné výrobky jsou nahra-
ditelné, ale jde o složitější cestu. Veganství je stravovací alter-
nativou, ale člověk musí složitěji přemýšlet nad složením svého 
jídelníčku tak, aby tělu dodal všechny potřebné látky.“ Navíc 
doplnil, že zejména u dětí je potřeba dostatečný a rozmanitý 
příjem živin nepodcenit. Podle jeho zkušeností ale většinová 
populace hledá jednoduchá řešení. I z toho důvodu doporu-
čuje konzumaci mléka jakožto živočišného produktu, který 
obsahuje komplex živin. Obává se totiž, že lidé, kteří prostě 
jen přestanou konzumovat mléčné či masné výrobky a nedo-
káží je nahradit vhodnými alternativami – na což musí mít 
určité znalosti o  lidském těle a nutriční kvalitě potravin – 
škodí svému zdraví.

Jak bylo na tiskové konferenci upozorněno, zajímavé 
je také srovnání cen mléčných výrobků a jejich alternativ na 
rostlinné bázi. Jak je zřejmé z předešlých tabulek, sýr Eidam 
stojí necelých 200 Kč/kg, rostlinná alternativa k sýru s koko-
sovým olejem a  rostlinným škrobem bezmála 350 Kč/kg. 
Když ale porovnáme obsah nasycených mastných kyselin, 
sacharidů i bílkovin, jasně vidíme, že výživově tyto výrobky 
rovnocenné nejsou. U bílkovin je navíc velmi důležité vnímat 
nutriční kvalitu bílkovin u potravin živočišného a rostlinného 
původu.

Další pohled nabízí zhodnocení obou skupin výrobků 
z  pohledu jejich dopadů na životní prostředí, ale také 
z ekonomického pohledu, z pohledu výrobní technologie, 
nastaveného regulatorního rámce, bezpečnosti potravin 
a nepochybně i z pohledu spotřebitelského vnímání. Téma 
rostlinných alternativ v současné době ve společnosti rezo-
nuje, a proto je nutné o něm otevřeně diskutovat.

Dopady na životní prostředí jsou většinou druhým neju-
váděnějším argumentem o výhodnosti rostlinných náhražek 
mléčných výrobků předkládaných jejich zastánci. Posuzování 
dopadů potravinových systémů na životní prostředí a jejich 
snižování je ale mnohem složitější než porovnávání dopadů 
pouhých výrobků rostlinného či živočišného původu. Kom-
plexní potravinový systém vyžaduje vícerozměrný přístup, 
neboť i rostliny a zvířata fungují jako propojený a integro-
vaný systém.

Na jedné straně se může zdát, že alternativní výrobky 
rostlinného původu mohou být v  množstevním vyjádření 
k životnímu prostředí šetrnější nežli mléko a mléčné výrobky, 
nicméně zcela jiný pohled získáme, pokud vyjádříme tyto 
dopady na nutriční hodnotu obou typů produktů. Mléká-
renství poskytuje kromě výživy ještě navíc mnoho dalších 
významných hodnot ve srovnání s pěstováním rostlinných 

monokultur, jakou je například sója. Jsou jimi biologická 
rozmanitost, biomasa, vitalita venkova, zachování tradiční 
krajiny, pastviny atd. V případě environmentálních přínosů 
výrobků na rostlinné bázi není bohužel k dispozici dostatek 
důkazů a doposud také bylo na toto téma publikováno jen 
velmi málo přesvědčivých vědeckých prací. Naopak v pří-
padě mléka máme k dispozici dostatek informací o konkrét-
ních dopadech na životní prostředí, počínaje chovem skotu 
a prvovýrobou mléka až po environmentálními dopady zpra-
covatelského průmyslu a zhodnocování a využívání vedlej-
ších živočišných výrobků a odpadů.

Podíváme-li se na srovnání z  pohledu ekonomiky, je 
namístě zmínit tzv. Rotterdamskou mlékařskou deklaraci 
z roku 2016, kterou spolupodepsali zástupci Mezinárodní 
mlékařské federace se Světovou organizací pro zemědělství 
a výživu při OSN. Z deklarace je zřejmé, že výroba a zpraco-
vání mléka poskytuje obživu nejméně jedné miliardě lidí na 
naší planetě a také skutečnost, že z pohledu výživy jsou mléko 
a mléčné výrobky potravinami snadno dostupnými spotřebi-
telům po celém světě. Jsou totiž nepostradatelným zdrojem 
nákladově nejefektivnějších živin nezbytných pro udržitelnou 
stravu. A navíc, náklady na 1 gram nebo mikrogram bílkovin, 
vápníku a vitaminů obsažených v mléce a mléčných produk-
tech jsou výrazně nižší, než tomu je u  živin získávaných 
z výrobků na rostlinné bázi, což činí právě tyto výrobky méně 
dostupnými pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Pro zastánce „přírodních“ potravin bude jistě zajímavé 
srovnání průmyslového zpracování mléka a  zpracování 
rostlinných nápojů. Mléko je ryze přírodní produkt s mini-
málním nebo žádným zpracováním (s výjimkou standardi-
zace tučnosti nebo cíleného snížení obsahu laktózy), zatímco 
rostlinné nápoje jsou (vysoce) zpracovanými a formulova-
nými potravinami. Mléko je tedy možné konzumovat ihned 
po nadojení, i když je samozřejmě v dnešní době povinné 
tepelné ošetření mléka pro zajištění mikrobiální bezpeč-
nosti a zvýšení doby údržnosti. Při průmyslové výrobě rost-
linných nápojů je však potřeba 13–15 kroků zpracování (viz 
schéma). 

Dalším významným rozdílem je pak skutečnost, že při 
výrobě rostlinných náhražek vzniká při zpracování jednot-
livých druhů rostlinných surovin (sója, mandle, oves, rýže 
a další) poměrně značné množství odpadů a těžko odstra-
nitelných vedlejších produktů. Naproti tomu je známo, že 
mlékárenský sektor velmi úspěšně zhodnocuje své odpady 
a  vedlejší živočišné produkty vznikající při zpracování 
mléka, jako jsou např. podmáslí, syrovátka, odřezky ze sýrů  
apod.

Podíváme-li se na regulatorní rámec v případě mléčných 
a rostlinných výrobků, můžeme připomenout, že v souladu 
s obecným kodexovým standardem pro používání mléčných 
termínů (Codex General Standard for Use of Dairy Terms) je 
používání mléčných termínů/výrazů (mléko, máslo, jogurt, 

Zdroj: EDA Fact Sheet: Q & A: Milk VS Plant based beverages, 6/2021

sýr apod.) vyhrazeno výlučně pro mléčné výrobky. V návaz-
nosti na další mezinárodní kodexovou normu (Codex Guide- 
lines on Claims) je povoleno používání označení „bez lak-
tózy“ pouze u mléčných výrobků, v případě rostlinných alter-
nativ je tedy vyloučeno.

V případě porovnání mléčných výrobků a výrobků na 
rostlinné bázi ve vztahu k bezpečnosti potravin nejsou mezi 
oběma skupinami žádné rozdíly, neboť potraviny jako takové 
musí být na trh uváděny vždy v souladu s příslušnou potravi-
novou legislativou, a musí tedy být pro konzumaci bezpečné. 
K zajištění kvality mléka a mléčných výrobků existuje řada 
předpisů, přičemž kontrola jejich dodržování a  testování 
jsou mimořádně dobře zvládnuty už pro skutečnost, že jsou 
právě výrobky z mléka velmi důležitou součástí výživy dětí. 
To samé platí ale i pro rostlinné produkty, u kterých zase exis-
tují přísné předpisy stanovující úroveň bezpečnosti známých 
kontaminantů v použitých rostlinných surovinách použitých 
k jejich výrobě.

Problémy nastávají při pohledu na spotřebitelské vní-
mání obou potravinových kategorií. Spotřebitelé se často 
mylně domnívají a  zavádějící marketingové komunikace 
nepodložené vědeckými důkazy je v tom navíc utvrzují, že 
jsou rostlinné náhražky nutričně ekvivalentní, a  dokonce 
někdy i  lepší než mléko. Zmatek panuje ohledně produktů 
(viz např. označování sójového či mandlového nápoje za 
„mléko“), ale nejasnosti panují také z pohledu příjmu živin, 
což jsme si již dříve vysvětlili.

Na konferenci pořádané Potravinářskou komorou České 
republiky jasně zaznělo, že jejím cílem není zpochybňování 

produkce rostlinných alternativ mléka a mléčných výrobků, 
ale pouze zájem informovat spotřebitele o zásadních rozdí-
lech mezi těmito produkty. Rostlinné alternativy jsou opod-
statněnou součástí trhu s potravinami a s ohledem na nové 
stravovací trendy se jejich podíl v  budoucnu ještě zvýší. 
To si dnes uvědomují i  mnozí výrobci mléčných výrobků, 
kteří je zařazují rovněž do svých výrobkových portfolií. 
Na konferenci byly v  tomto směru představeny rostlinné 
výrobky vyrobené z ovsa, které nabízí pod značkou Green 
Day česká mlékárenská společnost Olma. Spotřebitelé 
musí být jen správně informováni o složení a původu jed-
notlivých výrobků, které by měly být prezentovány tak, 
čím skutečně jsou, aby nemohly být spotřebitelé uváděni  
v omyl.

Zcela závěrem je dobré si uvědomit, že mléko a mléčné 
výrobky jsou po tisíce let součástí kulturního dědictví a tradic 
lidstva po celém světě. Pro každého chovatele mléčného 
skotu je pro jeho úspěšnost a  živobytí také zcela zásadní 
zdraví a dobrá pohoda zvířat a dosažení všeobecného pově-
domí o tom, že o každé zvíře ve stáji je vždy dobře postaráno. 
Farmáři se neustále snaží vylepšovat chovatelské postupy 
na svých farmách a zlepšovat dobré životní podmínky pro 
zvířata. Nejsou to ale pouze nové chovatelské postupy, je to 
i zájem o zajišťování kvalitních a výživově hodnotných krmiv, 
dostatečného přísunu vody a důsledná kontrola zdravotního 
stavu zvířat. Zdravá a spokojená dojnice tak předurčuje kva-
litní a výživově hodnotné mléko.



Výrobní postup konzumního mléka

Hotový produkt 
připravený ke spotřeběDojení Tepelné ošetření Chlazení

Výrobní postup mandlového nápoje

Sklizeň Skladování Čištění Blanšírování Rozloupnutí

Suché zahříváníDrceníDisperzeSestavení receptury

Tepelné ošetření Homogenizace Balení
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Perspektivy 
mlýnského 

zpracování obilovin 
a dalších zrnin  

pro lidskou výživu
Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc.,

doc. Ing. mARCELA SLUKOVá, Ph.D.,
Ing. IVAN ŠVEC, Ph.D.,

Ústav sacharidů a cereálií VŠChT Praha

 

Proměna role obilovin v lidské výživě

Vposledních dvou desetiletích se významným způsobem 
změnil náš pohled na roli obilovin v lidské výživě. Nešlo 

o zcela náhlou změnu pohledu, spíše o dlouhodobější vývoj, 
který se v prvním desetiletí 21. století plně projevil, ale jehož 
kořeny sahají do druhé, poválečné poloviny století minulého. 
V této době se během několika dekád zásadně proměnil způ-
sob života ve vyspělé části světa. Poválečný rozvoj Severní 
Ameriky, Evropy a některých dalších částí světa vedl k nebý-
valému zbohatnutí, jehož důsledkem se stala všeobecná do-
stupnost širokého sortimentu potravin, což je historicky bez-
precedentní. Poprvé v lidské historii nastala situace, kdy se 
nejen pro horní vrstvy společnosti, ale prakticky pro každého 
staly dostupnými výživově a energeticky hodnotné potraviny 
v široké a téměř neomezené nabídce.

Současně s tím se zásadně snížily požadavky na fyzickou 
práci pro většinu populace. Jak v  průmyslu, tak v  země-
dělství namáhavou fyzickou práci velkou měrou nahra-
dila technika. Široká dostupnost nejen hromadné dopravy, 
ale zejména automobilů navíc snížila zcela zásadním způ-
sobem nároky na pěší chůzi nebo jízdu na kole. Toto vše 
vedlo k naprosté změně energetické bilance lidského orga-
nismu, která neodpovídá nastavení metabolismu podmí-
něnému dlouhou historií života většiny lidské populace 
v mírném či hlubším nedostatku energeticky vydatné výživy 
a zároveň s vysokými nároky na fyzickou námahu. Výsledkem 
je mohutný nárůst zdravotních problémů, souhrnně označo-
vaných jako civilizační choroby. Přebytková výživová bilance 
a nedostatek pohybu není jejich jedinou příčinou, leč pří-
činou nejzávažnější. Nadváha, obezita, pandemie cukrovky 
2. typu a další související onemocnění jsou průvodním jevem 
technologicky a ekonomicky vyspělé civilizace.

Pšenice a pšeničné mouky

Pro většinovou populaci mnoha a mnoha předcháze-
jících generací byly základním zdrojem energie ve výživě 
obiloviny. Obiloviny obsahují 50–70 % škrobu. Mlýnská 
technologie se v průběhu staletí vyvíjela zejména tak, aby 
byla schopna z obilovin vytěžit s maximální účinností pokud 
možno co nejčistší endosperm (moučné jádro), který sestává 
ze škrobu a zásobních proteinů (zejména prolaminů a glute-
linů). Jako ideální surovina se z tohoto úhlu pohledu projevila 
zejména pšenice (Triticum). Pšenice obsahuje v endospermu 
okolo 80 % škrobu a zbytek tvoří prakticky výhradně pro-
laminy a gluteliny (u pšenice nazývané gliadin a glutenin), 
které mají schopnost vytvořit specifické pružné a tažné těsto, 
jehož vlastnosti jsou ojedinělé mezi všemi obilovinami. Pše-
nice má z mlýnského hlediska ještě tu výhodu, že obalové 
vrstvy zrna (oplodí a osemení) je možné poměrně snadno od 
endospermu oddělit, a tudíž účinně odseparovat moučné čás-
tice a otruby. Běžné pšeničné mouky proto v sušině obsahují 
prakticky výhradně škrob a proteiny a naopak neobsahují 
téměř žádnou vlákninu. Tak dokonalá separace endospermu 
není dosažitelná ani v případě žita (Secale), které je pšenici 
natolik blízce příbuzné, že je možno tyto dvě obiloviny křížit 
(žitovec, Triticale). Žitné mouky jsou vždy poněkud tmavší 
než pšeničné a i u světlých žitných mouk se vyskytuje vyšší 
podíl vlákniny, zejména pentosanů.

Pšenice se před několika desetiletími stala jednou z nej-
více pěstovaných obilovin (současná světová produkce přes 
750 milionů tun ročně je srovnatelná s produkcí rýže). Pro 
výrobu potravin se jí spotřebuje ročně přes 450 milionů tun. 
Pšeničné pečivo si získalo oblibu i v zemích, kde se tradičně 
nekonzumovalo vůbec nebo jen okrajově (východní Asie). 
Standardní mlýnská technologie v současné době dosahuje 
u pšenice výtěžnosti kolem 80 % mouk, což koresponduje 
s hmotnostním podílem endospermu v pšeničném zrnu. To 
znamená, že při výrobě běžných pšeničných mouk dosahují 
moderní mlýnské linky efektivity, která se limitně blíží hranici 
fyzikálního potenciálu. Nastala tak paradoxní situace. V době, 
kdy zásadním způsobem klesá význam obilného škrobu jako 
nezbytného zdroje energie a obilných proteinů jako hlavního 
bílkovinného zdroje lidské výživy, dosahuje schopnost vytě-
žení těchto složek z pšeničného zrna svého maxima.

Standardní pšeničné mouky jak z  pšenice seté (Tri-
ticum aestivum), které se používají pro výrobu pšeničného 
(pšeničnožitného a  žitnopšeničného) chleba  a  běžného, 
jemného i trvanlivého pečiva, tak semolina z tvrdé pšenice 
(Triticum durum), která slouží především k výrobě těstovin, 

Marcela Sluková  Pavel Skřivan

Ivan Švec



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t22 23
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

2
/

2
0

2
2

čerstvosti pečiva. Na druhé straně to ovšem změní texturu 
střídy, ta bývá podstatně hutnější a méně porézní. To se pro-
mítá do snížení objemu pečiva i  jeho křehkosti a vláčnosti. 
Běžně vyrobené celozrnné mouky obsahují relativně hrubé 
částice obalových vrstev (otrubnaté částice), které jsou sen-
zoricky nepříjemné a  jejichž výskyt souvisí se zmíněnými 
problémy s objemem pečiva, protože brání vytvoření jemné 
struktury těsta schopné v dostatečné míře udržet kvasný plyn. 

Jednou z cest k řešení je výroba jemně mletých „hlad-
kých“ celozrnných mouk. Cesta zdánlivě jednoduchá, nic-
méně skrývající jedno významné nebezpečí. Docílit jemné 
granulace otrubnatých částic lze intenzivním mlecím 
postupem, který však může způsobit vedlejší efekt v podobě 
rozsáhlého poškození škrobových zrn. Můžeme získat sice 
jemnou mouku, ale díky mechanickému i tepelnému poško-
zení škrobu technologicky nepoužitelnou. Hluboké poško-
zení škrobu navíc zvyšuje glykemický index potraviny. Výběr 
techniky (typu mlýna), který vede k  jemným celozrnným 
moukám, u nichž je škrob poškozen jen v přijatelné míře, 
srovnatelné s  poškozením u  běžných mouk, není jedno-
duchý.

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

Měnící se pohled na obiloviny 

Perspektivy mlýnské výroby a  technologie v poslední 
době pod vlivem měnícího se pohledu na obiloviny a jejich 
roli v lidské výživě začínají nabývat nových obrysů, které se 
pokusíme shrnout v následujících bodech:

1. Význam obilovin se z pozice dostupného a snadno 
využitelného zdroje energeticky bohatých potravin díky radi-
kální změně životního stylu hospodářsky rozvinutých částí 
světa přesouvá do pozice nikoli nutně zcela základní potravi-
nářské suroviny. V obilovinách však stále nacházíme zdroje 
nutričně zajímavých a biologicky aktivních látek (význam-
ných složek vlákniny a některých doprovodných látek).

2. Přes dosavadní výsledky cereální vědy, chemie a ana-
lytiky u mnohých těchto látek neznáme zcela přesně jejich 
skutečnou fyziologickou aktivitu a jejich biologickou dostup-
nost našemu organismu (bioavailability). Víme, že jejich 
přítomnost v cereálních produktech a) snižuje jejich ener-
getickou hodnotu, b) snižuje jejich jinak vysoký glykemický 
index. Víme, že některé složky vlákniny jsou významnými 
prebiotiky ovlivňujícími kvalitu střevního mikrobiomu, že 
některé doprovodné látky (fenolické sloučeniny) vykazují 
antioxidační aktivitu.

3. Obě naše chlebové obiloviny – pšenice i žito – podobně 
jako ječmen a oves – obsahují frakci prolaminů v dietolo-
gickém slova smyslu označovanou jako lepek, která proka-
zatelně vyvolává projevy celiakie, kterou trpí v ČR 0,5 – 1 % 
populace a  která podstatně širší částí obyvatel, byť bez 
exaktně prokazatelného důvodu, přestává být akceptována.

4. Jak v souvislosti s bodem 3 či dalšími (ať racionál-
ními, či iracionálními) výživovými trendy, tak v souvislosti 
s  rozvojem globálního obchodu potravinářskými surovi-
nami stoupá v Evropě dostupnost i poptávka po tradičních 
i zcela netradičních dosud minoritních cereálních surovinách 
(pohanka, proso, čirok, amarant, quinoa) a stoupá zájem 

nebo pekařské mouky z  pšenice špaldy (Triticum spelta) 
ve střednědobém horizontu téměř jistě neztratí na svém 
významu a oblibě. Přesto právě pšenice byla, i díky svému 
významu, první, proti které se v poslední době ozvaly nejhla-
sitější výhrady. Tématem se stal nejen vysoký obsah škrobu, 
a tudíž i vysoký glykemický index pšeničných výrobků, ale 
také obsah lepku, který se z původního významu stal ozna-
čením pro frakci proteinů (především prolaminů) obsahující 
sekvence aminokyselin vyvolávajících u disponovaných osob 
projevy celiakie nebo jiné formy intolerance. Pravda je, že 
podobně vysoký glykemický index vykazují i výrobky z běžné 
žitné mouky, kukuřičné mouky i výrobky a pokrmy z rýže a že 
vedle pšenice obsahují prolaminy označované jako lepek také 
žito a ječmen a v menší míře i většina odrůd ovsa.

Ať již byly a jsou výhrady proti pšenici a také dalším obi-
lovinám racionální či nikoli, pohled na jejich postavení ve 
výživě se změnil a za nezpochybnitelný základ našeho jídel-
níčku (chléb byl donedávna jednoznačným symbolem lidské 
výživy v Evropě i jinde) je již přinejmenším bez výhrad pova-
žovat nelze. Přesněji řečeno, jejich význam pro výživu reálně 
klesl a jejich výhoda jako dostupného a snadno uskladnitel-
ného zdroje energie a bílkovin (byť neplnohodnotných) se 
vytrácí. Přesto, právě díky relativně snadnému pěstování, 
díky možnosti dlouhodobého skladování a vyspělým zpraco-
vatelským technologiím a také díky tradici i stálé oblibě, svůj 
význam neztrácejí a, jak bylo řečeno, přinejmenším ve střed-
nědobém horizontu ztrácet nebudou. Zde je třeba podotk-
nout, že celá diskuse kolem nutričního významu obilovin se 
týká ekonomicky vyspělé části světa. V rozvojových zemích je 
role obilovin zatím nenahraditelná. 

Vedle těchto úvah, které se týkají nutričních aspektů 
a  jejich zdravotních konsekvencí, je třeba podotknout, že 
pokud hovoříme o perspektivách, musíme brát také v úvahu 
přinejmenším stejně závažné aspekty, které se týkají dlou-
hodobých možností pěstování obilovin a udržitelnosti stá-
vajících pěstebních postupů i v souvislosti s rostoucí lidskou 
populací. To však není předmětem tohoto článku.

Stávající mlýnská technologie

Standardní mlýnská technologie se zaměřuje na vytě-
žení endospermu chlebových obilovin a  jeho přeměnu do 
podoby mouk či krupic. Za chlebové obiloviny označujeme ty, 
které slouží především k výrobě chleba a pečiva, čili z globál-
ního hlediska je touto obilovinou pšenice, ve střední, severní 

a východní Evropě ji tradičně doplňuje žito, jinde ve světě 
také kukuřice, rýže nebo čirok. Ostatní obiloviny a pseudoo-
biloviny (plodiny, které se zpracovávají podobně, ale nepatří 
do čeledi lipnicovitých [Poaceae]) jsou z hlediska mlýnského 
zpracování chápány jako minoritní.

Především v případě pšenice, ale platí to obecně i pro 
ostatní chlebové obiloviny, je stávající mlýnská techno-
logie schopna separovat endosperm od ostatních anatomic-
kých částí zrna (zejména obalových vrstev) velmi efektivně. 
Pekařské mouky obsahují velmi nízké obsahy vlákniny i dal-
ších látek obsažených v ostatních anatomických částech zrna, 
což je charakterizováno obsahem minerálních látek (popela), 
jehož koncentrace se v pekařských moukách pohybuje pře-
vážně v hodnotách nižších než 1 %. Ale právě některé složky 
vlákniny, zejména obilné beta-glukany nebo arabinoxylany 
(pentosany) a doprovodné látky (fenolické sloučeniny, vita-
miny i některé minerální látky), jak již dnes víme, předsta-
vují velmi prospěšný nutriční potenciál obilovin. Mnohé 
z nich jsou látkami biologicky aktivními. Přesto je standardní 
mlýnské postupy vylučují jako vedlejší produkt ve formě 
otrub, které jsou v  lepším případě využívány jako složka 
krmiv hospodářských zvířat, v horším slouží jako palivo.

Celozrnné mouky

Výroba celozrnných mouk je nejjednodušším způ-
sobem, jak uvedené složky vlákniny v moukách ponechat, 
a nepředstavuje nikterak nový přístup ke zpracování obilovin, 
naopak, z historického hlediska je vlastně původním a nej-
starším způsobem jejich mlýnského zpracování. Standardní 
mlýnské zpracování chlebových obilovin na pekařské mouky 
a otruby se z ní postupně v průběhu staletí vyvinulo. Dnešní 
podoba výroby celozrnných mouk se dělí na dva základní 
postupy, a to na přímou výrobu, spočívající v jednostupňové 
dezintegraci celého zrna a následné úpravě granulace celo-
zrnné mouky do požadovaných parametrů, nebo v druhém 
případě na výrobu pomocí rekonstituce, tj. zpětným sesta-
vením celozrnného produktu z frakcí vznikajících při stan-
dardní výrobě pekařských mouk (Grahamova mouka).

Problém celozrnných mouk vyráběných těmito postupy 
spočívá v  jejich senzorických a  technologických (pekař-
ských či těstárenských) vlastnostech. Celozrnné mouky mají 
podstatně vyšší sorpční schopnosti, vyšší „vaznost vody“, 
než běžné mouky, což může být výhoda z  hlediska hmot-
nostní bilance výroby a současně to může vést k prodloužení 

o produkty z  luštěnin (opět jak regionálně tradičních, tak 
importovaných).

Perspektivy dalšího vývoje

Pokud se na základě těchto bodů, se kterými pracujeme 
jako s východisky, pokusíme naznačit perspektivy dalšího 
vývoje a rozvoje mlýnské výroby a technologie, pak dochá-
zíme k těmto závěrům:

1. Standardní mlýnské zpracování chlebových obilovin, 
a zejména pšenice, přestože bude jistě i nadále dominovat, 
svým principiálním zaměřením přestalo odpovídat novým 
výživovým požadavkům, respektive je s nimi často v proti-
kladu. Proto bude jeho význam stagnovat nebo se možná 
v delším časovém výhledu bude postupně snižovat.

2. Dlouhá staletí vývoje standardní mlýnské technologie 
cílící k maximálně efektivnímu vytěžení endospermu a sepa-
raci obalových a podobalových vrstev zrna, která zejména 
u pšenice v současné době dosahuje limitu svých fyzikálních 
možností, vyústila do konfigurace mlýnských jednotek, která 
je velmi složitá a  relativně energeticky náročná. Složitost 
a energetická náročnost standardního mlýnského uspořádání 
bude vedle nutričních aspektů také komplikovat jeho udrži-
telnost v dlouhodobém horizontu.

3. Standardní mlýnské zpracování zrna je vypracováno 
pro zpracování pšenice, žita (ve střední a východní Evropě), 
kukuřice, rýže, sóji a několika dalších významných komodit, 
přičemž takto konfigurované mlýny prakticky neumožňují 
zpracování jiné suroviny. Konfigurace vysoce efektivních 
mlýnů je dnes velmi specializovaná, což představuje problém 
při vzrůstajících nárocích na pestrost zpracovávaného sorti-
mentu. Na významu budou nabývat jednodušší, efektivnější 
a také pokud možno univerzální mlýnské linky.

4. Co se týče technologických postupů přípravy zrna 
k mletí – v případě dekontaminace (čištění, třídění a povr-
chová úprava) nereflektuje současná standardní technologie 
zcela dokonale zvýšená rizika kontaminace u celozrnných 
produktů. V případě hydrotermické přípravy zrna jsou stá-
vající postupy zaměřeny především na fyzikální (mlýnské) 
vlastnosti anatomických částí obilky a nevyužívají dostatečně 
potenciálu zvýšení dostupnosti, či dokonce zvýšení koncen-
trace bioaktivních složek. V oblasti dekontaminace a hydro-
termické úpravy lze očekávat významný rozvoj, který bude 
významně ovlivňovat nutriční i senzorické vlastnosti výrobků.

Závěr

Posun ve vnímání role obilovin ve výživě naší populace 
jistě nepovede k vymizení standardních mlýnských techno-
logií. Nejen, že by to byla škoda, protože jsou fascinující a jsou 
dědictvím generací mlynářů, kteří stáli před několika staletími 
v čele počínající průmyslové revoluce. Produkty standardního 
mlýnského zpracování chlebových obilovin, pekařské mouky, 
budou i v budoucnu dominovat cereální produkci. 

Nový pohled na cereální technologii spočívá spíše 
v  posunu v  našem uvažování a  chápání potenciálu, který 
cereálie a další suroviny skrývají z hlediska možnosti při-
nést významné výživové benefity, v  chápání toho, že tra-
diční, standardní a osvědčené postupy je možno modifikovat 
a rozšiřovat jejich záběr a doplňovat je postupy zcela novými 
a netradičními. Nebo naopak postupy velmi starými, často 
zapomenutými, ke kterým však můžeme přistoupit s dneš-
ními znalostmi v oblasti fyziky, chemie a biologie a využít tak 
jejich zatím často netušené možnosti.  
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Sýry v kuchyni
prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVá, Ph.D.,  

Ing. PAVLA BUREŠOVá, Ph.D., 
Katedra gastronomie a hotelnictví,  

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

„Hostina bez sýru  
je jako kráska bez jednoho oka“

Člověk se v dávné minulosti živil hlízami, semeny, kořínky, 
masem zvířat i hmyzem. Po příslušnících dávných kultur 

zůstaly v někdejších sídlištích střepy různých nádob. Zbytky 
nádob s dírkovaným dnem jsou dokladem o výrobě hodnot-
né potraviny, která do značné míry nahrazovala maso a po-
máhala šetřit životy důležitých domácích zvířat. Tyto nádoby 
byly pravěkou obdobou cedníku, nádoby běžné ve středově-
ké kuchyni i  v  selských kuchyních ještě koncem minulého 
století, sloužící výrobě sýra. Podobné hliněné nádoby se po-
užívaly několik tisíc let a v některých oblastech se používají 
dodnes. V našich zemích je tradice výroby sýra stará přibliž-
ně pět tisíc let, ve světě však byly nalezeny nádoby mnohem 
starší, například v Anatolii (rozsáhlý turecký region) a Mezo-
potámii se sýr vyráběl již před osmi tisíci lety.

Dávno před domestifikací krav chovali pastýři kozy 
a ovce. Zatím máme doklady o polodivokém chovu těchto 
zvířat na svazích íránského pohoří Zagros z doby kolem 10 tis. 
let př. n. l. Pastevci patrně shromažďovali mléko v kožených 
vacích, jak to dělají stepní kočovníci dodnes, a to jim rychle 
zkyslo. Odtud byl již jen krok k výrobě tvarohu a od něj další 
krok k měkkým kysaným sýrům. Měkké sýry ovšem nejsou 
trvanlivé a sušený tvaroh není příliš chutný, a proto začali 
lidé hledat způsoby výroby trvanlivějších mléčných výrobků. 
Poměrně brzy se naučili vyrábět sýry ze sladkého mléka, na 
principu, který užíváme dodnes. Lidé objevili, že některé 
rostlinné šťávy mléko srážejí, a začali je využívat. Později 
se při sýření začal používat výtažek ze slézu mladých zvířat 
(jehňat, kůzlat nebo telat). A návod na výrobu kvalitního sýra 
byl na světě.

Praktičtější byly sýry menších rozměrů, vhodné právě 
na jednu porci – vyráběly se proto tzv. homolky, převážně 
z  měkkých sýrů. Ty se jedly buďto čerstvé, nebo se sušily 
v průvanu. Oblíbené homolky z kozího sýra byly tvrdé a měly 
štiplavou chuť, takže se strouhaly na některá jídla jako 
pikantní doplněk. Ovčí nebo kravské homolky nemají chuť 
tak výraznou.

Dostatek mléka a zkušeností s jeho zpracováním vyús-
tily ve výrobu trvanlivých tvrdých sýrů, kterých existuje 
nepřeberné množství.

Od nenadálého objevu byl jen krůček k cílené výrobě. 
Dnes se sýr vyrábí na celém světě a v některých národních 
kuchyních hraje dokonce nezastupitelnou roli. Sláva ovčích 
sýrů je dosud živá například na Balkáně nebo na Pyrenejském 
poloostrově, výrobu ve velkém však ve světě již zcela ovládly 
sýry z kravského mléka.

Sýry se dělí na přírodní a tavené. Tavené sýry se vyrá-
bějí tepelnou úpravou ze sýrů přírodních, smetany nebo 
másla a tavicích solí. Přírodní sýry podle stupně zrání roz-
lišujeme na sýry nezrající čerstvé, tj. po prokysání tepelně 
neupravené, sýry nezrající termizované a sýry zrající. U zra-
jících sýrů po prokysání probíhají další biochemické procesy. 
Vzniká tedy skupina sýrů zrajících na povrchu, s mazem na 
povrchu či v celé hmotě, sýrů zrajících plísňových s tvorbou 
charakteristické plísně na povrchu, uvnitř hmoty a dvouplís-
ňové.

Zahrneme-li do výčtu typů sýrů také tvaroh, budeme 
o něm hovořit jako o specifickém druhu nezrajícího sýru. 
Právě tvaroh je základní surovinou našeho tradičního 
výrobku – Olomouckých tvarůžků, sýru s  velmi nízkým 
obsahem tuku, jež nesou Chráněné zeměpisné označení 
(CHZO) Evropské unie.

V  současnosti jsou sýry častou součástí našeho 
jídelníčku. Na trhu je obrovské množství sýrů v různé kva-
litě, leckdy za poměrně vysoké ceny, a není jednoduché se 
v nabídce orientovat. Důležité je vybrat sýr dobré kvality, 
správně ho skladovat, porcovat, ale také následně vybrat 
vhodnou kuchyňskou úpravu či kombinaci s  dalšími 
potravinami. Cílem tohoto článku je obeznámit čtenáře se 
základními zásadami používání sýrů v kuchyni.

Sýry ve výživě

Stejně jako ostatní mléčné výrobky jsou pro nás i sýry 
zdrojem kvalitních bílkovin a také vápníku. Obsaženy jsou 
v něm také vitaminy A, D, B12 a B2.

Na sýrech by měly být údaje o množství sušiny a obsahu 
tuku, popř. obsahu tuku v sušině (značí se zkratkou t. v s.). 
Podle tohoto kritéria se řídíme, chceme-li držet redukční 
dietu nebo si jenom hlídat obsah přijímaných tuků. Sušina 
je to, co zbude po vysušení výrobku – tedy 50 % sušiny zna-
mená, že po odpaření vody zbude polovina množství. Obsah 
tuku v  sušině je množství tuku, jež je obsaženo v  tomto 
zbytku. Čili pokud má výrobek hmotnost 100 g, 50 % 
sušiny a 50 % t. v s., znamená to, že tuku je 50 % z 50 g – 
ve 100 g výrobku je tedy 25 g tuku. Ačkoli sýry s vyšším 
obsahem tuku nevidí odborníci na výživu v našich jídelníč-
cích rádi, právě tuk činí sýr jemnějším a chuťově hladkým.

Podle obsahu vody v tukuprosté hmotě se sýry dělí na 
extra tvrdé ke strouhání (např. parmazán nebo u nás vyrá-
běný sýr Grana Padano), tvrdé (Ementál, španělský ovčí sýr 
Manchego), poloměkké (Cheddar, Eidam, Gouda) a měkké 
(např. žervé, Blaťácké zlato, plísňové sýry, jako je např. Her-
melín, Niva, sýry s mazem, např. Romadur, či pařené sýry, 
např. Mozzarella). 

Podle čeho sýr vybírat v obchodě

Na prvním místě pochopitelně podle zamýšlené kuli-
nární úpravy. Vybíráme sýr příjemných senzorických 
vlastností, v optimálním stadiu zrání. Zrání je složitý bioche-
mický proces, při kterém se mění složky sýru (mléčná bílko-
vina kasein, mléčný cukr laktóza a u některých sýrů i mléčný 
tuk) na jednodušší komponenty, které dávají sýrům jejich 

charakteristickou chuť, vůni a aroma. Samotný proces zrání 
je ovlivňován řadou faktorů, především se na něm podílejí 
mléčné bakterie či ušlechtilé plísňové kultury, ale důležitá 
je rovněž teplota a vlhkost zracích místností a pochopitelně 
doba zrání. Zrání probíhá podle druhu sýrů od několika dnů 
až po několik let. Během zrání je třeba sýry, které nejsou pod 
ochranným obalem či nátěrem, pravidelně ošetřovat kartá-
čováním, otíráním slaným roztokem, otáčením atd. To zna-
mená, že výroba sýrů v optimálním stupni zrání je náročná 
a promítne se i do ceny. Bohužel zákazník našich obchodních 
řetězců jen obtížně pozná, jak starý sýr kupuje, protože se 
v ČR značení stupně zrání sýrů nepoužívá. A tak si kupujeme 
eidamské sýry, které by pro dosažení nejlepších senzorických 
vlastností měl zrát alespoň tři měsíce, a obchody je nám nabí-
zejí často jen jako hmotu, která je stará tři týdny. Svoji roli zde 
hraje samozřejmě i preference spotřebitelů, kdy je největší 
zájem o sýry s nízkou cenou. 

Sýry by měly být vhodně zabalené. Je pravdou, že lákavý 
obal ještě nic neříká o kvalitě jeho obsahu, ale může zajistit 
uchovávání sýrů v optimální kondici i při jeho převozu domů 
a dalším případném skladování. Na obalu by mělo být uve-
deno nejen jeho složení, ale také jak sýr správně sklado- 
vat.

Pokud kupujete krájené sýry, narážíte často také na další 
problém. Obsluha v hypermarketech často o sýrech mnoho 
neví. Proto pokud chcete opravdu kvalitní krájený sýr, vybí-
rejte uznávaný obchod s kvalitní obsluhou.

Pokud kupujeme porcované sýry v běžném obchodě, 
setkáváme se s dalším nešvarem. Sýry jsou většinou napor-
covány špatně. V  podobě tzv. „předbalených výkrojů“ 
v obchodě se nedají vyčíst základní informace – nejen jak 
je sýr starý, ale ani kdo je výrobcem, odkud sýr pochází. 
Samotný způsob tohoto prodeje je určený pro okamžitou 
spotřebu, protože takové balení sýrů nezaručuje jeho 
trvanlivost a zpravidla do několika málo dnů sýry začnou 
porůstat nežádoucími kontaminujícími plísněmi a kvasin- 
kami.

Ačkoliv se může zdát, že sortiment sýrů v hypermarke-
tech je velice pestrý, opak je pravdou. Sortiment je značně 
omezený, především české výrobky tam velmi často nejsou 
zastoupeny dostatečně! Je to dáno snahou obchodu zjedno-
dušit si manipulaci se sýry, proto nabízejí sýry raději v ome-
zenějším sortimentu, tlačí výrobce k nízkým cenám, a tak si 
bohužel naše nejlepší sýry můžeme koupit ve většině obchodů 
jen v omezené nabídce.

Jak sýry správně skladovat?

V první řadě si řádně prostudujte etiketu či obal sýru! Sýry 
skladujte jen v jejich původním obalu, popř. je zabalte do potra-
vinářské fólie. Optimální teplota skladování sýrů je 6 až 8 °C, 
tedy běžné teploty v lednici. Umístěte je do spodní přihrádky, 
odděleně od jiných potravin. Sýry velmi snadno přejímají 
pachy z okolí, proto je uzavřete nejlépe v hermeticky uzavřené 
plastové nebo skleněné nádobě, aby se zabránilo kontaktu 
s jinými potravinami, případně na porcelánové míse pod skle-
něným poklopem. Nejlépe je použít na každý druh sýru nádobu 
vlastní, pokud to není možné, zabalte je do plastové fólie. 

Mozzarellu a  sýry v  nálevu uchovávejte v  původním 
nálevu. Příliš slané sýry lze naložit do mléka a ponechat přes 
noc v lednici, kdy se sůl vylouhuje do mléka. 

Když potřete nespotřebované okraje sýrových plátků 
kvalitním olejem, zabráníte jejich předčasnému okorávání. 
Nakrojený sýr lze obalit vlhkým pergamenem nebo utěrkou 
namočenou ve studené slané vodě. Nespotřebovaný sýr lze 
také zabalit do ubrousku namočeného ve slané vodě nebo 
pivu. Pokud se stane, že nějaký sýr ztvrdne, namočte ho na 
několik hodin do mléka, sýr je pak opět měkký a vláčný.

Plátky tvrdého sýra vydrží v mikrotenovém sáčku déle 
čerstvé, když k nim přidáte dvě kostky cukru.

Sýry raději nezamrazujte! U většiny sýrů dochází zmrz-
nutím k  výraznému zhoršení či narušení senzorické kva-
lity. Většinu měkkých sýrů a odtučnělé tvarohy není vhodné 
zamrazovat vůbec. Některé druhy sýrů, např. brynzu, však 
zmrazit lze. Tvrdé sýry lze zamrazit nastrouhané najemno 
a uložené do sáčku či do hermeticky uzavřené nádoby. Po roz-
mražení lze sýry využít v teplé kuchyni, ale jejich aroma, vůně 
i chuť je uchováváním při nízké teplotě výrazně zhoršena.

Zásady práce se sýry při kulinárních úpravách

Z lednice a obalu sýry vyndejte asi půl až jednu hodinu 
před konzumací. Postupně se tak přizpůsobí okolní teplotě 
a plně se projeví jejich chuť, vůně a konzistence. Studený sýr 
nabízí méně chutí a vůní a je těžší na trávení. Mírně ztep-
lalé plátky sýra se také snadněji rolují do trubiček, studený 
by se lámal. Mějte ovšem na zřeteli, že sýrům nesvědčí časté 
vytahování z chladničky.

Květoslava Šustová Pavla Burešová

Čerstvý kozí sýr nejlépe kombinujte s chuťově jemnějšími potra-
vinami, aby jeho aroma vyniklo.

Kozí sýr s barevným pepřem a jahodami
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Porcování sýrů
Aby každý host dostal část sýru stejné kvality, existují 

určitá pravidla, jak sýr porcovat. Kulaté nebo čtvercové sýry 
se krájí jako dort. Brie se krájí na trojúhelníky. Válcovité sýry 
se krájí na plátky a ty pak na trojúhelníky. Malé kozí sýry se 
krájí na dvě části. Sýry s modrou plísní se krájí kosoúhle (obr. 
nahoře).

Pokud chceme používat sýr strouhaný, je nejlepší jej 
strouhat až před jeho použitím, lépe tak vynikne jeho aroma. 
Tvrdý sýr jde lépe strouhat, když struhadlo lehce potřeme 
olejem.

Nářadí na krájení sýrů
Důležité je mít vhodné pracovní pomůcky. Speciální 

nůž na sýr je charakteristický svojí zahnutou čepelí se dvěma 
hroty na konci. Speciální struhadla připomínající lopatičku 
s ostřím uprostřed slouží k porcování tvrdých sýrů na velmi 
tenké plátky nebo na drobné kousky podle zamýšleného kuli-
nárního použití. Při krájení křehkých sýrů oceníte speciální 
strunu nataženou mezi dvěma konci speciálního nástroje, 
patřícího také do skupiny nožů na sýr. Na velmi tvrdé sýry 
můžeme používat speciální sekyrku či nůž.   

Girolle je speciální kráječ na jediný druh sýru zvaný Tête 
de Moine (Mnichova hlava). Z tohoto švýcarského sýru, který 
lze zakoupit v našich obchodech většinou před Vánocemi, se 
odkrojí horní kůra jako víčko, do středu se vtiskne kovový 
kolík, na který se shora nasune speciální škrabka. Otáčením 
se ze sýrů odlupují zvlněné tenké hobliny, které můžeme 
použít na ozdobu salátových a  sýrových mís, obložených 
chlebíčků či kanapek. 

Použití sýrů v kuchyni
Se sýrem se v kuchyni dají provozovat pravá kouzla – 

jsou sýry odtučnělé i tučné, slané i sladké, pařené i uzené, 
máslové i smetanové, avšak králem všech zůstává tvrdý sýr.

Sýry používáme při přípravě mnoha samostatných 
pokrmů – smažený sýr, nákypy, jako pomazánky na pečivo, 
přísady do polévek, teplých i studených předkrmů, salátů, 
do těsta, nakládaný, na strouhání a  sypání těstovin, zele-
niny, rizota, zapékání těstovin a brambor, dochucení pokrmů 
z masa nebo po jídle jako dezert.

O tom, jaký sýr do pokrmu použijeme, rozhoduje ne- 
jenom jeho chuť, ale i jeho vlastnosti při tepelném zpracování. 

Tvrdé a drobivé sýry najdou své uplatnění v salátech, sýry 
dobře měknoucí a roztíratelné použijeme např. na pizze. Roz-
tékající se, nitkující sýry zase používáme do omáček nebo 
jsou základem tradičního švýcarského fondue. Zbytky sýrů 
můžeme využít do mletého masa nebo k zahuštění polévek.

Sýry ozvláštňují stále více receptů a kuchaři objevují stále 
nové a  zajímavější varianty jejich úprav. Po francouzském 
vzoru se sýry snoubí s jablky a muškátovým oříškem ve sla-
ných koláčích. Rozpuštěné a dochucené kari kořením a sherry 
tvoří asijskou variaci na fondue, v němž se máčejí kousky ryby. 
Podávají se v salátu s hruškami, rukolou a špenátovými listy 
zalité omáčkou z čerstvých malin. Stále oblíbenější jsou také 
zapékané chřestové, ovocné či masové misky, v nichž se uplatní 
například Camembert nebo náš Hermelín či sýr Čedar. Úspěch 
slaví i různé sýrové polévky, které se kromě koření a maso-
vého vývaru dají ochutit třeba bílým vínem. Milovníci pálivěj-
ších a výraznějších chutí mají rádi smažené feferonky plněné 
sýrem. Velmi oblíbené jsou četné variace steaků s Nivou. 

Sýry můžeme podávat jako dezert stejně jako ve Švý-
carsku, Holandsku nebo ve Francii, kde patří sýr na závěr kaž-
dého jídla. Je to mnohem zdravější než naše oblíbené sladkosti. 
V zažívacím traktu dochází trávením k uvolňování aminoky-
selin ze sýrů, kdy především kyselina asparagová a glutamová 
mají podpůrný účinek na vylučování žaludečních šťáv, čímž 
zlepšují trávení. Mléčné bílkoviny v sýrech mají podle lékař-
ských studií schopnost stimulovat tvorbu slin, a tím neutrali-
zovat zubní plak a zvyšovat mineralizaci zubní skloviny.

Naložený sýr
Tímto způsobem se dají upravit takové sýry, jako např. 

plísňové sýry Niva a Hermelín, bílé sýry typu Feta či Bal-
kánský sýr, dále Čedar nebo ementálský sýr.

Nejčastěji se sýry nakládají do směsi kvalitního oleje 
(řepkový, slunečnicový, olivový) a různého koření, dále se při-
dává cibule, česnek, olivy, pálivé papričky. Někdy se přidávají 
i některé druhy ovoce či sušeného ovoce (borůvky, brusinky), 
popř. i pivo.

Příprava pochoutky trvá přibližně půl hodiny času, ale 
následně je nutné ji nechat alespoň týden uležet. 

Před naložením se sýr podélně rozpůlí nebo nakrájí na 
kostičky a proloží kořením: utřený česnek je možné kom-
binovat s paprikou, pepřem, jalovcem, rozmarýnem a bob-
kovým listem, milovníci asijských chutí mohou přidat třeba 
kari. Do připravené sklenice se mezi jednotlivé kusy sýra 
vyplatí přidat také krájenou pažitku, listy bazalky, plátky 
cibule a několik feferonek, případně beraních rohů.

Navrstvené sýry a přísady se potom zalijí olejem tak, aby 
mezi sýry nezůstaly žádné vzduchové bubliny. Když se aro-
matická lahůdka dostatečně uleží, chutná nejlépe s čerstvým 
pečivem a sklenicí správně vychlazeného piva. 

 Smažený sýr
Smažený sýr někteří kuchaři zatracují jako něco 

podřadného, ale málo platné, stále je hodně příznivců této 
úpravy sýru. Aby při smažení nevytékal a byl krásně křupavý, 
obalíme ho v trojobalu hned raději dvakrát a před smažením 
necháme ještě půl hodiny v mrazáku. Smažit můžeme nejen 
Eidam či Goudu, ale také Hermelín, kozí sýry, tvarůžky.

Vhodné chuťové kombinace se sýry
Sýry podáváme v kombinaci s dalšími potravinami. I zde 

je důležité vybírat takové spojení, aby byla podtržena chuť 
sýra, nikoliv aby zanikla. 

Čerstvý sýr proto nejlépe vynikne ve spojení s jemněj-
šími chutěmi jahod, manga, pomeranče, rajčat, jemných 
ředkviček, bylinek, rukoly, řapíkatého celeru.

Sýry s bílou plísní kombinujeme s hrozny, červeným 
jablkem, fíky, ořechy, rajčaty, ředkvičkami, bylinkami, 
čerstvou paprikou.

Sýry s mazovou kulturou vhodně doplní rozinky, sušené 
fíky, cibule nebo jarní cibulka.

Sýry s modrou plísní jsou výborné ve spojení s hruškou, 
jablky, hrozny, čerstvými datlemi, ořechy, řapíkatým celerem 
či fenyklem.

Sýry holandského typu (Eidam a  Gouda) podáváme 
s hrozny, mandarinkami, plátky rajčat, čerstvými paprikovými 
lusky, ale také s kyselou okurkou nebo ředkvičkami.

Tvrdé sýry velmi vhodně doplní hrozny, ořechy, rajčata, 
kyselé okurky, ředkvičky a polníček.

Kozí sýry si nejlépe vychutnáte s čerstvými fíky, slad-
kými hruškami, piniovými ořechy, rajčaty, rukolou, olivami 
nebo s čerstvou paprikou.

Ovčí sýry se chuťově skvěle spojí s hrozny, fíky, pinio- 
vými ořechy, rajčaty, olivami a paprikou.

 Netradiční kombinace
V  mnoha zemích se sýry v  gastronomii používají 

do pokrmů, které pro nás mohou znít velmi zvláštně. Pří-
kladem je např. italský sýr s modrou plísní Gorgonzola, jehož 
jemná chuť se skvěle snoubí s medem. Kombinace s medem 
je rovněž oblíbená u kozích sýrů či v řadě arabských zemí 
pro slané bílé sýry. Do této kombinace můžeme ještě přidat 
i vlašské ořechy.

Ve Francii je oblíbené podávání sýru s  bílou plísní 
Camembert s jahodovým džemem na opékaném toastovém 
chlebu. Známou úpravou je podávání smaženého Camem-
bertu s borůvkovým džemem. U nás jsou takovou variantou 
smažené tvarůžky v  těstíčku s borůvkovým džemem nebo 
palačinky plněné tvarůžky a povidly

Sýrový talíř
Sýrový talíř je tradiční formou servírování sýrů. Při 

jeho přípravě vždy kombinujeme od tří do pěti druhů sýrů 
různé chuti a tvaru. Výběr sýrů záleží na příležitosti, denní 
a roční době a na počtu hostů. Příkladem takového správně 
sestaveného sýrového talíře je rozmíchaný tučný čerstvý sýr, 
sýr s bílou plísní Brie, Gouda, Ementál a Niva.

Správné množství sýrů na sýrový talíř záleží od způsobu 
určení. Pokud budeme podávat sýrový talíř jako hlavní jídlo, 
počítáme s 200 g sýru na osobu. Pokud se bude jednat jen 
o  dezert nebo jako součást brunche, tak podáváme 60 až  
80 g sýru na osobu.

Sýr Stilton s modrou plísní – koupíte-li trojúhelníkovou výseč, 
tak ji podélně nakrájejte na stejné výseče, viz obrázek vpravo. 
Ty můžete poté ještě rozdělit na poloviny. Vždy dbejte na to, 
aby každý strávník dostal všechny části sýru, tedy jak kraj, tak 
střed.

 Úprava sýrů na talíři
Sýry se na talíř ukládají ve směru pohybu hodinových 

ručiček tak, že vpravo nahoře by měly být umístěny jemné 
druhy sýrů, potom následují sýry s  kořeněnou příchutí 
a naposledy velmi výrazné sýry.

Jíst bychom měli vždy nejdříve od jemného sýru, končí 
se tím nejostřejším. V  opačném případě si již jemné sýry 
nevychutnáme, protože naše chuťové pohárky budeme mít 
po výraznějších sýrech otupělé.

Sýry servírujeme na prkénku či talíři ozdobeném 
ovocem, ořechy a  hlávkovým salátem, podává se k  nim 
pečivo. K tvrdým a polotvrdým sýrům doporučujeme podávat 
hroznové víno, zralé hrušky a ořechy. Vhodný doprovod měk-
kých sýrů a sýrů s modrou plísní zajistí například i grilovaná 
zelenina zakápnutá olivovým olejem. Samotnému servíro-
vání je třeba věnovat pozornost, je třeba mít na zřeteli, že jíme 
i očima. Uplatní se zde znalosti food designu, trendů v gast-
ronomii i osobní vkus.

Snoubení sýrů a vín
Podle tradice je nejlepším spojením vína s většinou sýrů 

podání červeného vína. Sýry se obvykle podávají na konec 
občerstvení, během něhož se pije většinou červené víno ke 
všem servírovaným chodům. V takové situaci je těžké změnit 
víno na bílé suché. Zvláště, jestliže červené víno bylo těžké. 
Podle této zásady je výběr vína k danému sýru buď podobný, 
nebo kontrastní. Proto čím tvrdší a ostřejší sýr, tím má být víno 
těžší a bohatší v chuti. Na druhou stranu kyselý nebo slaný 
sýr se může konzumovat s kontrastně sladkým bílým vínem. 
Tradicionalisté razí názor, že nejlepší je podávat takové víno, 
které pochází ze stejné oblasti jako daný sýr. V oblastech, 
které jsou proslulé výrobou výborných sýrů, se však často víno 
nepěstuje. Tehdy lze víno zastoupit i jiným alkoholem.

Těžké červené víno se podává nejčastěji k ostrým sýrům 
(plísňovým) a lehké víno se podává k jemným sýrům. Znalci 
tvrdí, že k  jemným sýrům se hodí také vína růžová suchá 
a  polosuchá, k  ostrým sýrům pak bílá sladká vína. Sekty 
a šampaňské se mohou podávat zároveň k jemným i ostrým 
sýrům. Velmi výrazné nebo pikantní sýry je někdy vhodnější 
doplnit jiným nápojem, např. pivem nebo ciderem.

Moderním přístupem k tomuto tématu je názor, že nej-
lepší víno k  sýru je takové, které konkrétní osobě chutná 
nejlépe a záleží na její individuální chuti. Každý z nás dává 
přednost jiným kombinacím. Podle tohoto přístupu tedy není 
žádná kombinace špatná, pokud nám sýr a víno chutná.

 Použitá literatura je k dispozici u autorek. 
Plísňový sýr kruhový i  čtvercový krájíme na trojúhelníkové 
výseče. Jeho chuť dobře doplňují vlašské ořechy.

Správné porcování sýrů podle www.cheesesociety.org/domain-
nine-cheese-service/

http://www.cheesesociety.org/domain-nine-cheese-service/
http://www.cheesesociety.org/domain-nine-cheese-service/
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i n f o r m a c e i n f o r m a c e

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

Výroba masa 
a tradičních 

masných výrobků 
v Srbsku

Ing. VLADImíR VáŇA,  
zemědělský diplomat v Srbsku

Srbsko je kandidátská země pro vstup do Evropské unie 
a  nedávno se mu také podařilo posunout proces, který 

by výhledově, a to v horizontu zhruba dvou let, mohl umož-
nit vývoz srbského masa a masných výrobků do Unie. Srb-
sko by se tak po více než 30 letech mohlo vrátit na evropský 
trh. Proto se v tomto článku věnuji srbskému masnému prů-

myslu a některým speciálním výrobkům, které jsou v Srbsku 
a okolních zemích velmi populární a které se odlišují od běž-
né nabídky uzenin, jak ji známe v České republice.

Čeští spotřebitelé si Srbsko a  obecně i  další země 
západního Balkánu spojují především s masnými výrobky, 
které se zabydlely i v české kuchyni. Jde o pojmy, jako jsou 
čevapčiči a  pljeskavica, eventuálně i  ražniči. Tyto pro-
dukty srbské kuchyně jsou v této zemi na jídelníčku v každé 
restauraci, ale jejich chuť je zpravidla jiná, než jakou známe 
z  českých pohostinství. Je to hodně dané surovinami, ze 
kterých se tyto masné speciality připravují, a  to přede-
vším masem, na jehož osobitou chuť má velký vliv způsob 
chovu a hlavně výkrmu zvířat. V Srbsku do řady restaurací 
dodávají maso a masné výrobky zejména menší řeznictví, 
která nakupují zvířata z malochovu. Býčci a prasata dodá-
vaní k dalšímu zpracování těmto řezníkům se většinou krmí 
zemědělskými plodinami ze srbských polí, s relativně malým 
podílem přísad běžných v evropských, ale i zaoceánských 
velkochovech. Proto má maso těchto zvířat po zpracování 
často jinou chuť v porovnání s masem dostupným v České  
republice.

Vše začíná na poli, a proto si alespoň  
krátce přibližme srbské zemědělství

Srbsko, stejně jako celý svět, prochází velkými změnami. 
V posledních deseti letech došlo v Srbsku ke skutečné malé 
agrární revoluci. Za prvé byly otevřeny hranice a zajištěn pří-
stup k zahraničním vstupům, technologiím a mechanizaci, 
za druhé se rozvinul úvěrový trh, který umožnil investice, za 
třetí byla na trh uvedena státní půda a jednotlivým farmám 
umožněno ji získat a za čtvrté vysoké ceny obilovin a olejnin 
proces konsolidace sice nenastartovaly, ale urychlily.

V uplynulých letech se v Srbsku také začalo více pro-
sazovat mnoho úspěšných zemědělských výrobců. Stalo se 
tak především díky jejich vlastní vytrvalosti a práci, ale i díky 
srbské agrární politice, tedy uvádění státní a sociální půdy 
na trh (výkupem či pronájmem) a různými cílenými státními 
subvencemi. Dnes jsou zde seriózní farmáři, kteří sledují svě-
tové trendy, používají nejmodernější mechanizaci a techniku 
a orientují se na specializaci výroby. Srbští zemědělci jsou 

také největšími domácími investory. A právě proto mohou 
být spolehlivým a  důstojným partnerem největších světo-
vých společností. V zemi působí například Nestlé, Pepsico,  
AL DAHRA a  další. Zkušenosti zejména nových členů 
Evropské unie ukazují, že země, které měly dobré zemědělce, 
dosáhly nejrychlejšího pokroku v agrobyznysu.

Srbsko má kvalitní zemědělskou půdu a kvalitní země-
dělské produkty, a co je ještě důležitější, je zde prostor pro 
výrazné zvýšení produkce špičkových produktů. Trumfem 
Srbska může být také ekologická produkce. Není to jedno-
duché, ale firmy, které mají trh především v EU a mají peníze 
a znalosti na organizaci tohoto procesu, mohou v Srbsku 
najít potřebné předpoklady pro realizaci svých záměrů.

Chov dobytka jako základ  
pro masný průmysl

V Srbsku se v posledních letech neustále snižuje stav 
dobytka, ale země si přesto udržela živočišnou výrobu na 
poměrně vysoké úrovni. Například v celkové produkci masa 
na počet obyvatel je Srbsko na sedmnáctém místě v Evropě. 
Současný nárůst cen krmiv má dopady na snižování domá-
cího chovu a zvyšuje se dovoz. Srbsko stejně jako další země 
regionu postupně přechází na konkurenceschopnější maso 
z EU.  Tento trend je patrný především v produkci prasat. 

Vepřové maso
Srbsko nebylo nikdy v novodobé historii konkurence-

schopné v produkci vepřového masa na evropském a svě-
tovém trhu. Hlavními limitujícími faktory jsou nedostatek 
nejkvalitnější genetiky za dostupné ceny, vysoká cena sójo-
vého šrotu ve srovnání s konkurencí, která používá levnější 
GMO sóju, nízká úroveň hygieny a zdravotní péče ve vět-
šině farem, velké kolísání cen. Rovněž malý počet kupujících 
snižuje vyjednávací sílu výrobců, čímž snižují zisk, který by 
jinak mohl jít do investic. V průměru byla cena vepřového 
masa v EU za posledních 10 let o šest procent nižší než cena 
vepřového v Srbsku. Míra vlastního pokrytí domácí spotřeby 
se v Srbsku pohybuje kolem 90 % a zbytek je kompenzován 
dovozem. Stavy prasat se během poslední dekády pohybovaly 
mezi 2,8 a 3,3 milionu kusů. Počet prasnic se za posledních 
deset let snížil o 100 tisíc kusů, což se však výrazně neproje-
vilo ve snížení celkových stavů prasat, a to díky růstu plod-
nosti prasnic.

Hovězí maso
Naopak výroba hovězího masa je odvětvím, které má 

potenciál a může být konkurenceschopné především díky 
značnému potenciálu pastvin, ale také díky přístupu k cenově 
dostupnému krmivu (Srbsko je jeden z největších světových 
producentů kukuřice). Produkce hovězího je většinou sou-
středěna ve středním Srbsku a  ve venkovských oblastech 
(až 4/5 skotu). Celkový počet farem zabývajících se chovem 
skotu je zhruba 177 tisíc.  V tomto čísle jsou zahrnuty farmy, 
které chovají mléčný skot a kromě toho nabízejí i  jatečný 
skot. V Srbsku je také kolem 1500 stájí jen pro chov mas-
ného skotu a z toho je přibližně 1000 registrovaných. Farmy 
do 29 kusů skotu tvoří 98 % výrobců a 78 % produkce. Tato 
rozsáhlá výroba je velmi konkurenceschopná, protože nevy-
žaduje velké investice a ani neklade požadavky na další pra-
covní sílu. Tito výrobci však snižují domácí cenu a  brání 
výrazným ziskům registrovaným farmám. Odhaduje se, že 
až 50 % hovězího se vyrábí pro neznámého zákazníka, 20 % 
pro vlastní potřebu a asi 30 % pro organizovaný tržní řetězec. 
Výroba hovězího masa je založena převážně na domácím 

strakatém plemenu, jehož základem je Simentálský skot  
(56 %), a na čistokrevném Simentálském skotu (25 %). Tato 
plemena jsou dobře přizpůsobena podmínkám v  Srbsku 
a mají dobrý konverzní potenciál jak pro produkci masa, tak 
pro produkci mléka. Tyto skutečnosti výrazně ovlivňují nejen 
produkci, ale i prodejní cenu.

V posledních letech Srbsko za pomoci subvencí prosa-
zuje obnovu genetického fondu skotu. Dováží plemenné jalo-
vice, býky a genetický materiál nejen mléčného, ale také čistě 
masného skotu. Populární je především plemeno Aberdeen-
-anguského skotu, jehož jalovice a býci se stále více dovážejí 
do Srbska i z České republiky. Oblíbenost masa tohoto ple-
mene roste a je v základní nabídce mnoha restaurací a také 
větších obchodních řetězců, jako je například Lidl a Maxi 
(Delhaize Serbia). Stavy skotu se v posledních pěti letech 
pohybovaly mezi 880 a 900 tisíci kusů a přírůstkem v živé 
hmotnosti kolem 150 tisíc tun, což uspokojuje potřeby srb-
ského trhu s  hovězím masem. Také celkový počet krav je 
v posledních letech stabilní a při zvýšení poptávky ze zahra-
ničních trhů může vzrůst produkce. V roce 2021 se snížily 
výkupní ceny všech kategorií jatečného skotu. Důvody je 
třeba hledat především v narušení obchodu s masem na svě-
tovém trhu, které se projevuje i na trhu v Srbské republice. 
Pokles poptávky po mase zaznamenaly především restaurace 
a hotely v důsledku pandemie viru covid-19.

Ovčí a jehněčí maso
U ovcí, jejichž chov je pro země Balkánu tradiční, byl 

v Srbsku v letech 2019 a 2020 zaznamenám pokles oproti 
letům 2017 a 2018. Naopak během roku 2021 byl zazna-
menán opět mírný nárůst – o 2,6 % oproti předchozímu roku. 
Jde však o běžné roční výkyvy stavů a jako takové nepřed-
stavují narušení trhu. Ve srovnání s průměrem předchozího 
pětiletého období je aktuální stav ovcí nižší o 1 %. Největší 
pokles počtu kusů byl zaznamenán v kategorii dojných ovcí 
(o 49 % méně než pětiletý průměr), což svědčí o tom, že pro-
dukce ovčího mléka ztrácí na významu. Zvyšuje se naopak 
produkce skopového masa, což je trend, který trvá již několik 
let. V Srbsku je velmi populární jehněčí na rožni a stále častěji 
se i ve větších městech objevují klobásky a salámy z ovčího 
masa.

Drůbeží maso
Výroba drůbežího masa se v uplynulých deseti letech 

pohybovala od 85 do 115 tisíc tun. Během roku 2021 byla 
realizovaná produkce drůbežího masa na úrovni téměř  
115 tisíc tun, což je o  0,8 % více než v  předchozím roce 
a o 17,6 % více, než je pětiletý průměr. I tak je to nedosta-
tečné, protože poptávka po kuřecím mase a výrobcích z něj 
neustále stoupá. V Srbsku je zatím málo velkochovů drůbeže 
a zpracovatelských závodů, které jsou schopny zajistit poža-
dovaná množství a vyrovnanou kvalitu pro velké obchodní 
řetězce, jako je například Lidl. 

Srbský vývoz
Celkově má Srbsko velmi malý vývoz masa a masných 

výrobků. Příčinou je nekonkurenceschopná výroba a slabé 
uplatňování evropských bezpečnostních norem, a  to pře-
devším u menších výrobců. Kromě toho jsou aktuální ceny 
vstupů v  masné produkci velmi vysoké kvůli globálním 
cenám obilovin a uzavřenému trhu se sójou. Srbští produ-
centi masa a masných výrobků proto přizpůsobili ceny těmto 
podmínkám a na domácím trhu dosahují vyšších cen, než 
je průměr v regionu i v Evropské unii. Průměrný export je 
tak v  případě kuřecího masa 1,3 % produkce, vepřového  
2,6 %, 0,4 % hovězího a skopového 3,4 %. V Srbsku je zakázán 
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obchod s GMO potravinami, ale zatím nedokázalo u pro-
dukce masa a masných výrobků využít status země s GMO 
FREE produkcí. Bez ohledu na problémy, kterým odvětví 
čelilo v  roce 2021, vzrostla hodnota exportu oproti před-
chozím letům. Trh zemí CEFTA je nejvýznamnější exportní 
destinací Srbska a vývoz je směřován zejména do Černé Hory 
a Bosny a Hercegoviny, kde dominuje export živého skotu, 
dále hovězího masa a nakonec také export masných výrobků.

Tradiční masné výrobky

Na druhou stranu Srbsko pracuje na přijímání národ-
ních opatření pro flexibilní aplikaci požadavků na hygienu 
potravin. To po akceptování členskými státy EU umožní 
především výrobcům v  malokapacitních zařízeních, aby 
v budoucnu dostali své výrobky na evropský trh. Tím Srbsko 
zhodnotí rozmanitost tradičních produktů jakožto cenného 
národního dědictví výroby a zpracování masa. Tyto produkty 
pak představují potenciál pro konkurenceschopnost Srbska 
v regionu i mimo něj. Pojďme si představit některé z nich.

Sremský kulen
Jeden z nejznámějších produktů Panonské nížiny a deli-

katesa pro každého gastronoma je produkt, na který je každý 
hostitel ve Vojvodině hrdý a který každý host rád ochutná. 
Jeho Veličenstvo kulen! Kulen je masný výrobek, a ať už je 
ze srbské Bačky, Sremu nebo z chorvatské Baranje či Sla-
vonie, je vždy vítanou pochoutkou na stolech v celém Srbsku. 
Kulen je masný výrobek bez velkého množství tuku a jeho 
chuť je celkově dosti pikantní. Jde o druh klobásy vyráběné 
podle tradiční receptury z  mletého vepřového masa, ale 
rozdíl mezi obyčejnou klobásou a kulenem se projevuje nejen 
v tloušťce, ale také v množství papriky, které je v kulenu více. 
Každý výrobce má svůj vlastní recept na výrobu toho nejlep-
šího kulenu, ale obecné „postuláty“ stále existují. Kulen je 
masný výrobek vyrobený výhradně z nejkvalitnějšího a nej-
lepšího vepřového masa. Používá se kýta, plec a krkovice 
prasat o váze do 150 kg, ze kterých se odstraní přebytečný 
tuk a pojivová tkáň. Velká pozornost se věnuje také výkrmu 
prasat. Jejich strava nesmí být průmyslová a zvířata se neod-
chovávají intenzivním výkrmem. Každodenní krmná dávka 
by měla zvířatům zajistit jen normální, přirozený růst a vývoj. 
Pouze takové maso je biologicky vyzrálé a vhodné k úpravě. 
V závislosti na klimatu, ve kterém se vyrábí, lze při výrobě 
přidat do kulenu trochu dobré tvrdé slaniny, ale ne více než  
10 až 20 %. Rovněž se do kulenu přidává asi 2 % soli a také 
3 až 4 % nejkvalitnější pálivé a sladké mleté papriky, která 

mu dává charakteristickou barvu i chuť. Do směsi se přidává 
také pepř, česnek a někdy trochu rumu a cukru, aby se kulen 
„leskl“. Všechny přísady se mísí, dokud nevznikne kompaktní 
dílo. Před modernizací výroby, kdy ještě nebyly elektrické 
mlýnky na maso, se maso na kulen zpracovávalo výhradně 
nožem. Přestože se dnes na mletí masa už většinou používají 
mlýnky, kulen té nejvyšší kvality se stále ještě míchá výhradně 
ručně. Zpravidla se plní do žaludku prasete a někdy také do 
střev. Pokud se plní do tenčích střev, zkrátí se doba uzení 
a sušení a produkt je hotový za kratší dobu. Zrání trvá asi čtyři 
až pět měsíců a podle odborníků to je to hlavní umění výroby 
kulenu. Jednotlivé kusy se udí 10 hodin v kouři ze speciálních 
druhů dřeva (zpravidla buk a švestka). Poté 24 hodin odpočí-
vají a znovu se 10 hodin udí. U pravého domácího kulenu se 
uzení opakuje 4 až 5krát s odstupem 24 hodin. Ideální dobou 
pro uzení a sušení masa je prosinec, a pokud jsou nízké tep-
loty s mírným větrem, proces je úspěšnější. Následně se vyu-
zený kulen umístí na několik měsíců do průvanu v podkroví, 
kde začíná jeho zrání. To může trvat někdy až rok. Kulen jako 
specialita se uplatňuje i v průmyslové výrobě, což vedlo ke 
změně charakteristických organoleptických vlastností tohoto 
produktu. Průmyslový kulen tak získal vlastnosti trvanli-
vých uzenin z velkovýroby. Proces zrání finálního produktu 
při průmyslové výrobě trvá obvykle 12 až 14 dní ve speciální 
komoře při vhodných mikroklimatických podmínkách.

Kvalitně připravený domácí kulen zůstává poživa-
telný i v průběhu celého příštího roku, takže gurmáni si tuto 
pochoutku mohou vychutnat i v teplejších měsících. Skladuje 
se stejně jako většina sušených masných výrobků v chladných 
a suchých místnostech. Když přijdou teplejší dny, přenese 
se do suchého a větraného sklepa, kde teplota nepřesahuje  
18 °C. V těchto podmínkách lze dobře připravený a zralý kulen 
skladovat až rok. Samozřejmě se může skladovat v mrazáku 
nebo uchovávat v lednici.

Především u průmyslových výrobků je problém v tom, že 
kulen často obsahuje nezdravé přísady, nadměrné množství soli 
a příliš mnoho tuku. Proto pokud ho kupujete v obchodě, pro-
studujte si deklaraci, kde musí být uvedeno, zda je bez přísad, 
zvýrazňovačů chuti a kolik masa je použito na 100 g výrobku. 
Ale i když se budeme bavit o domácím kulenu se špičkovou 
kvalitou, i zde je namístě střídmost při konzumaci. Ta má cenu 
zlata, a to i přesto, že kulen je výborným zdrojem bílkovin.

Z menších výrobců je v Bačce známý například Lemeški 
kulen, který je od roku 2014 registrován oficiálním certifi-
kátem Úřadu duševního vlastnictví Republiky Srbsko jako 
výrobek se zeměpisným označením. Kromě toho je známý 
také kulen z vesnice Lačarak v blízkosti města Sremska Mit-
rovica, který je nositel označení „Nejlepší ze Srbska“. Podle 
tradiční rodinné receptury z roku 1756 tento kulen vyrábí 
malá firma But&Co, jež je známá také svými kvalitními 
salámy, klobásami a sušenou šunkou.

Průmyslově kulen vyrábí většina velkých srbských maso-
kombinátů, jako je například Carnex, Zlatiborac, Yuhor nebo 
také dynamicky se rozvíjející rodinná firma Mesna industrije 
Djurdejvić, která je výhradním dodavatelem vepřového a hově-
zího masa a některých masných výrobků do srbského Lidlu.

Hovězí pršut
Všichni známe různé druhy vepřových pršutů ať již z Itálie, 

Španělska, Chorvatska, Slovinska, nebo Černé Hory. Jeden 
z  nejznámějších srbských produktů je však hovězí pršut. Jde 
o lehce uzené vysoce kvalitní hovězí maso, které se dle tradice 
nasolí a následně udí a suší na čerstvém vzduchu a bukovém 
dřevě. Tato metoda se používá již více než 130 let. Unikátní 
hovězí pršut vzniká především na známém srbském pohoří Zla-
tibor, které se také někdy nazývá srbské vzdušné lázně. Hovězí 

pršut je výrobek kompaktního tvaru a vyrábí se z masa první 
kategorie bez kosti z krav a býků stáří 3 až 5 let, kteří se volně 
pasou v přírodě. Maso je nakrájené na kusy pravidelného tvaru 
a povrchově očištěné od tukového a hrubého vaziva. Produkt 
má stálou barvu, která je na povrchu tmavě červená a na prů-
řezu červená. Má velmi příjemnou a zvláštní vůni a kořenitou, 
aromatickou a mírně slanou chuť. Skladuje se při teplotě 2 až 
10 °C na čistém a suchém místě, chráněném před světlem a vlh-
kostí. Umění v přípravě pršutu se předává z generace na gene-
raci. Výrobní proces trvá asi čtyři týdny (7 dní solení následuje 
21 dní sušení a uzení). V tomto období je úbytek hmotnosti ošet-
řených kusů masa (do délky 50 cm) kolem 40 až 50 %. Techno-
logie výroby masa a masných výrobků se na Zlatiboru po stovky 
let nezměnila a je důležité, aby byla zachována i v dnešní době 
v  moderních technologických podmínkách. Nejdůležitějším 
a základním předpokladem kvalitního hovězího pršutu je samo-
zřejmě kvalita hovězího masa chovaného na pastvinách pohoří 
Zlatiboru. Když se pak k tomu přidá i jedinečná větrná růžice 

Zlatiboru a jeho nadmořská výška a vlhkost, je výsledkem pro-
dukt, který je svou chutí a vlastnostmi nepřekonatelný.

Další lokální speciality
Na jihovýchodě Srbska v okolí města Pirot se vyrábí 

známá pirostská „peglana“ (lisovaná) klobása, která je, jak 
sám název napovídá, placatá. Vyrábí se ze směsi nejkvalit-
nějšího ovčího, hovězího a kozího masa a během sušení se 
lisuje do tvaru podkovy. Naopak na západě Srbska se nachází 
v údolí řeky Kolubary město Valjevo, které je známé svojí 
místní specialitou, tabákovými škvarky. Ty pochopitelně 
nejsou vyráběny z tabákových listů, ale jejich název vznikl 
na základě toho, že vzhledem připomínají jemně nařezaný 
tabák. Výroba tabákových škvarků trvá šest až osm hodin 
a prakticky veškerý tuk ze sádla s kusy masa se vyškvaří a po 
jeho scezení přes lněné plátno zbydou vysušené kousky masa, 
které se rozpadly na jednotlivá vlákna.

Uzené masné výrobky
V  Srbsku jsou populární také uzené masné výrobky. 

Tyto produkty se tradičně vyrábějí v  určitých oblastech 
Srbska jako sezonní (v zimě) a jako doplňková činnost ven-
kovských domácností. Nejznámějšími produkty jsou sušená 
šunka (pod různými názvy regionu, kde se vyrábí – např. 
Sremská šunka, Vršecká šunka), sušená vepřová krkovička 
(buđola), sušené vepřové a hovězí maso na kousky (již zmí-
něný hovězí pršut), sušené skopové maso apod. Při sušení 
uzené masné výrobky zrají, tj. získávají charakteristickou 
barvu, vůni a chuť a konzistenci. Profesionální proces kon-
zervování solením a  sušením zajišťuje bezpečnost, udrži-
telnost a kvalitu těchto produktů. Jako suroviny pro výrobu 
uzených masných výrobků se používá maso dospělých, dobře 
živených a málo tučných zvířat, které obsahuje méně vody 
a má výraznější červenou barvu.

Fermentované suché klobásy a salámy
V  celém Srbsku jsou populární různé druhy po 

domácku vyráběných fermentovaných klobás i salámů. Jsou 
to produkty získané z hrubšího nebo jemnějšího mletého 
masa, pevné tukové tkáně a přísad. Konzervují se solí, fer-
mentací a  sušením a  většina druhů je vystavena procesu 
uzení. Při sušení fermentované uzeniny dozrávají, tedy zís-
kávají charakteristickou barvu, vůni i chuť a konzistenci. 
Tradičně se na srbském venkově vyrábí v zimě a známými 
produkty jsou sremská klobása, čajna klobása, sudžuk 
a zimní salám. Kromě toho však tyto různé fermentované 
salámy a  klobásy vyrábí celoročně řada masokombinátů 

Sremský kulen

Hovězí pršut

Sušení

Sudžuk

A g r á r n í  d i p l o m a t éA g r á r n í  d i p l o m a t é
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nebo i menších řeznictví. Profesionální proces konzervo-
vání zajišťuje bezpečnost, udržitelnost a kvalitu těchto pro- 
duktů. 

Teplé pokrmy z masa
V  celém Srbsku si prakticky ve všech restauracích 

můžete pochutnat na masných výrobcích z „roštilju“ (grilu). 
Jde o již zmíněné čevabčiči a pljeskavice na mnoho způsobů, 
ražniči, vepřové filé (vešalica), klobásky na grilu (gril koba-
sice) a další. Řada těchto produktů se díky své popularitě pro-
dává již jako polotovary v supermarketech a v řeznictvích tak, 
aby si je zákazníci mohli připravit sami doma. V restauracích 
se také stále častěji nabízejí bifteky, a to i z masa masného ple-
mena Aberdeen-anguského skotu, kde základ chovu a jeho 
rozvoj v Srbsku probíhá i díky dodávkám z České republiky. 
I když maso z grilu v srbské kuchyni zatím převládá, je zde 
také řada výborných jídel založených na použití zeleniny, ať 
už v kombinaci s masem, nebo i bez něj. Celkově se dá říci, že 
srbská kuchyně, a masný průmysl, který je na ní založený, je 
velmi pestrá a zajímavá. 

Místní specializované výstavy

Zatím se však s masnými výrobky, které jsem jako nej-
zajímavější z produkce srbského masného průmyslu vybral 
a popsal v  tomto článku, můžete seznámit především tak, 
že Srbsko navštívíte. Pokud patříte mezi gurmány a chcete 
si udělat představu o  různorodosti receptur jednotlivých 
výrobků, pak je ideální návštěva některé z místních výstav, 
kde se prezentují výrobci uvedených specialit.

Za zmínku stojí například:
Festival kulenu, který se koná pravidelně v  květnu 

v obci Bački Petrovac ve Vojvodině. Jak sám název napovídá, 
na této akci se představují různí výrobci kulenu.

„Kobasicijada“, organizovaná vždy v únoru ve vesnici 
Turija v blízkosti města Srbobran. Na této akci se představují 
různí výrobci klobás a salámů.

„Sremska kobasicijada“, která se koná také pravidelně 
v únoru ve městě Šid. Zde se představují výrobci různých 
klobás a salámů.

„Dani mangulice“. Akce, na které se představují různé 
masné výrobky z   plemene prasete Mangalica, jehož maso 
je velmi populární nejen kvůli jedinečné chuti, ale také kvůli 
nízkým hodnotám cholesterolu. Tato akce se koná ve ves-
nici Zasavica v blízkosti města Sremska Mitrovica vždy v pro-
sinci.

„Sremska kulenijada“, která se koná pravidelně 
v červnu ve městě Erdevik. Představují se zde různí výrobci 
kulenu.

„Festival duvan ćvaraka“ – festival tabákových 
škvarků. Ten se koná vždy v říjnu ve městě Valjevo.

V Srbsku se ale pořádá i celá řada jiných gastronomických 
akcí, na kterých se vždy masné výrobky prezentují, protože 
tato země má v tomto oboru dlouhou tradici. Také na výsta-
vách, které se konají na výstavištích v Bělehradě a v Novém 
Sadu, jsou stánky s občerstvením, kde mohou návštěvníci 
ochutnat především různé masné speciality z grilu.

Na závěr chci říct, a pravděpodobně to vyplynulo i z mého 
textu, že Srbsko, i přes celosvětově se prosazující trendy vege-
tariánské výživy, bylo a zatím stále je zemí, kde maso a masné 
výrobky jsou základem stravovacích návyků. Doufám, že můj 
článek alespoň trošku přiblížil specifika srbské produkce 
masa a masných výrobků. Pro případné bližší informace pro 
konkrétní oblast zájmu se na mě vždy můžete obrátit pro-
střednictvím e-mailu: vladimir.vana@mze.cz.

Při přípravě článku byly využity materiály Srbské hos-
podářské komory, Srbského turistického sdružení a fotografie 
Dragana Vildoviće a společností But&Co a Mesna industrija 
Djurdjević, kterým tímto děkuji. 

A g r á r n í  d i p l o m a t é

Pečenje
www.agrojesenice.cz    |    www.milujememrazene.cz

Jak probíha pěstování, sklizeň, 
kontrola, zpracování zeleniny 
můžete shlédnout na videu po 

načtení QR kódu.

Tradiční výrobce 
mražené zeleniny  a ovoce  
ze středních Čech
AGRO Jesenice u Prahy a.s. je současně pěstitel, 
zpracovatel  a prodejce zeleniny a ovoce  
s vlastní značkou.

Preferujeme české pěstitele
Zelenina AGRO Jesenice je vypěstovaná převážně v České republice  z tradič-
ních pěstitelských oblastí jako je Polabí a Litoměřicko. Preferujeme surovinu 
od českých  pěstitelů a farmářů, kteří splňují  požadavky nejvyšší kvality a 
jsou držiteli certifikátu GlobalGap a IPZ.  Zelenina je sklízena ve fázi nejvyšší 
zralosti, kdy má  nejlepší chuť, barvu  a vůni. Protože je zmrazená  několik 
hodin po sklizni, zachová si nejvyšší obsah  nutričních hodnot a vitamínů.

VEGANSKÉ  SMĚSI 
S VEGANSKýMI KouSKy

SMĚS 
NA GRIL

Ochuťte 
podle 
vlastní 
fantazie .
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Pravda 
o zemědělských 

dotacích
Ing. JOSEF KUBIŠ, 

předseda představenstva AGRO Jesenice  
u Prahy a. s. 

a člen představenstva AK ČR

Jedním z největších problémů EU byla shoda na SZP (spo-
lečné zemědělské politiky). V EU od roku 2018 probíha-

la velmi dlouhá diskuze, jak by SZP měla vypadat. Vzniklo  
konečné rozhodnutí takzvaného trialogu, kde se dohodla 
Evropská komise, Evropský parlament a  Evropská rada. 
Minulá vláda po dvouleté diskuzi s  nevládními organiza-
cemi zpracovala konečný kompromisní návrh, který se do 
konce roku 2021 měl poslat do Bruselu a vycházel z dohody 
v  trialogu. Nová vláda smetla tento návrh ze stolu, dojed-
nala si prodloužení odeslání do konce ledna a bez diskuze 
s hlavními zemědělskými nevládními organizacemi odesla-
la do Bruselu návrh úplně jiný. Návrh staré vlády však vy-
cházel ze strategie směřování českého zemědělství, kterou 
zpracoval bývalý ministr zemědělství Jurečka v  Sobotkově  
vládě.

Nová vláda vycházela z  nepravdivých údajů, viz 
tabulka, kterou zpracoval ÚZEI na základě šetření FADN. 
Z toho vzniklo to pověstné kyvadlo ministra zemědělství, že 

větší podniky berou na hektar o 2 tis. Kč více a že je to třeba 
změnit. 

Autor tohoto zpracování sčítá jablka s hruškami a dělá to 
buď záměrně, což je špatné, anebo to udělal z neznalosti a to 
je ještě horší. Jak říká klasik, to je horší než zločin. Základní 
platba ze zdrojů SZP v 1. pilíři byla středním a větším pod-
nikům krácena o 5 % degresivitou. I další provozní dotace 
byly těmto podnikům krácené, jako např. platba pro méně 
úrodné oblasti (ANC), až o 30 %. Na některé dotace měly 
naopak nárok jenom malé podniky, jako je například dotace 
pojištění nebo dotace na kontrolu užitkovosti. Takže opak je 
pravdou.

Do srovnání celkových dotací na 1 ha z. p. nepatří nená-
rokové dotace typu welfare, zelená nafta, citlivky a podpora 
OZE. To jsou ostatní provozní podpory na určitou činnost 
(v tabulce AW, ostatní provozní podpory a podpora na OZE). 
Když nemám ŽV, tak přece nemůžu chtít dotace na welfare, 
nevyrábím elektrickou energii, tak nemůžu chtít podporu 
OZE. Když se tyto položky odečtou z celkových dotací, tak už 
srovnání vypadá jinak. 

Příjem dotací na ha oproštěný od nenárokových dotací 
(průměr let 2016–2019)

Velikost podniku Kč %

Do 500 ha 8 832 92

500–1 000 ha 9 545 100

1 000–2 000 ha 7 418 78

Nad 2 000 ha 7 107 75

K tomu je možno ještě doplnit, že i v investičních dota-
cích dostávaly větší podniky o 34 % menší platbu na hektar 
než ty malé. Takže kyvadlo bylo vychýlené, ale na druhou 
stranu.

V novém návrhu při redistribuční platbě 23 % z celko-
vých dotací bude podnik do 150 ha dostávat základní sazbu 
1 800 Kč/ha a k tomu redistribuci 3 800 Kč za každý hektar 
do 150 ha, takže bude mít příjem 5 600 Kč/ha, bez ohledu na 
výrobu. Podnik o 2 000 ha dostane základní sazbu 1 800 Kč/
ha a redistribuční platbu jen na prvních 150 ha, takže bude 
brát na 1 ha průměrně 2 085 Kč dotací.

Ministerstvo zdůvodnilo změnu pravidel dotací na příští 
období narovnáním podmínek pro malé a velké podniky, při 
správných údajích není co napravovat a malí byli ještě silně 
zvýhodněni i v investicích. 

Přitom nyní ostatní provozní podpory a podpory OZE 
používaly podniky na krytí ztrátových výrob, hlavně v chovu 
prasat. Pokud budou takhle nastaveny dotace, bez ohledu na 
pracnost výroby, tak hrozí další pokles produkce ŽV, ovoce 
a zeleniny. Výrobu těchto tzv. citlivek zajišťují střední a velké 
podniky z 80–90 %, malé podniky do 500 ha je v podstatě 
nevyrábí.

Povede to k tomu, že se podniky rozdělí na malé, tak jak 
to již udělala podstatná část členů ASZ. Při zjednodušení jen 
na rostlinnou výrobu bez náročných komodit to nebude pro-
blém. Přestane se dělat celá živočišná výroba (kromě masných 
krav), ovoce, zelenina a chmel. Potom ale dotace nebudou pro 

všechny stačit, nebude zabezpečena výroba potravin a ukáže 
se nesmyslnost nynějšího tzv. narovnání podmínek. Nakonec 
to bude mít největší dopad na občany České republiky, při 
nedostatku českých potravin půjdou prudce ceny nahoru. To 
známe z mnohých případů v minulosti. Kvalita půjde dolů, 
protože se k nám bude dovážet to horší, a čerstvé to rozhodně 
nebude. Emise CO2 půjdou prudce nahoru, protože budou 
jezdit sem a tam stovky tisíc kamionů s potravinami ročně. 
Doufám, že současná vláda dostane rozum a své rozhodnutí 
změní. Průměr redistribuční platby v EU je 13 % a ČR chce  
23 %. Buď jsme se špatně rozhodli my, nebo se špatně roz-
hodly všechny ostatní země EU.  

Zemědělský příjem a provozní podpory (Kč/ha) podle kategorií podniků (průměr let 2016–2019)

Kategorie 
podniků 

(ha)

Provozní 
podpory 
celkem

Platby ze 
zdrojů 
SZP – 
Pilíř 1

ANC AEKO Ekologické 
zemědělství AW

Ostatní 
provozní 
podpory

Podpory 
na 

OZE

Země-
dělský 
příjem 

(Kč ČPH/
AWU)

Do 100 10 876 6 007 1 516 1 281 754 7 1 274 38 255 560

100–500 10 699 5 852 1 432 989 560 22 1 515 330 678 615

500–1 000 12 072 6 093 1 666 1 137 650 122 1 757 648 686 477

1 000–2 000 12 261 6 026 904 446 42 215 2 373 2 255 725 853

Nad 2 000 12 799 6 097 663 348 – 332 2 380 2 980 782 642

Pozn. Platby ze zdrojů SZP – Pilíř 1 = SAPS, VCS, platba za ozelenění, platba pro mladé. Ostatní provozní podpory = všechny 
národní podpory bez podpory OZE, doplněné o podpory NATURA 2 000 z Pilíře 2. AWU = 1 pracovník v rozsahu 1 800 až  
2 000 hodin/rok. AW = podpory na dobré životní podmínky zvířat, AMB = podpory na snižování antimikrobiotické rezistence  
 Zdroj: výpočty ÚZEI na základě dat z Výběrového šetření zemědělských podniků (FADN)

Příjem na ha podle nové redistribuční platby (2023–2027)

Velikost 
podniku

Redistrib. platba
3 800 Kč/ha

BISS (SAPS)
1 800 Kč/ha Celkem Kč Průměr

na 1 ha %

 Do 150 ha 570 tis. 270 tis. 840 tis. 5 600 Kč 100 %

 500 ha 570 tis. 900 tis. 1 470 tis. 2 940 Kč 52,5 %

 1 000 ha 570 tis. 1 800 tis. 2 370 tis. 2 370 Kč 42 %

 2 000 ha 570 tis. 3 600 tis. 4 170 tis. 2 085 Kč 37 %

 5 000 ha 570 tis. 9 000 tis. 9 570 tis. 1 914 Kč 34 %

Bilance energie (pro lepší srovnání veškerá energie 
vyrobená i spotřebovaná je v kWh)

Spotřeba – při zajišťování výroby kWh
750 tis. litrů zelené nafty 
(1 litr = 10,7 kWh) 8,5 mil.

Spotřeba elektrické energie 3,0 mil.
Na výrobu N-hnojiv 650 t – 130 kg/ha; 
1 kg N – 1,5 l nafty 10,5 mil.

Na obnovu ZP (stroje budovy…), 
doprava – odhad 3,0 mil.

Celkem 25,0 mil.

Výroba – energie z obnovitelných zdrojů kWh
Elektrická energie ze 3 BPS 
(výkon 2,35 MW) 18,0 mil.

Bionafta z řepky 
(3 tis. t semene – 1 tis. t bio N) 10,0 mil.

Celkem 28,0 mil.

Energie vyrobená v potravinách a krmivu kWh
Obiloviny (potr. pšenice, sl. ječmen) 
11 tis. t (1 kg = 3,9 kWh) 42,9 mil.

Mléko 13,5 mil. l (1 l = 0,75 kWh) 10,1 mil.

Maso na kosti 1,6 tis. t (1 kg = 5 kWh) 8,1 mil.
Olejniny – řep. olej 175 t, 
mák 20 t (1 l oleje = 9 kWh) 1,6 mil.

Řepkové pokrutiny (1200 t zkrmeno)
– 900 t (1 kg = 3 kWh) 2,7 mil.

Celkem 65,4 mil.

Bilance energie a uhlíková stopa středně 
velkého zemědělského podniku

Zemědělský podnik (dále jen podnik) obhospodařuje 5 tis. 
ha zemědělské půdy. Z tržních plodin pěstuje obiloviny, 

řepku, mák, hrášek a zbytek jsou krmné plodiny. Chová 2 tis. 
ks skotu, ročně vyrobí 13,5 mil. litrů mléka, chová 10 tis. pra-
sat a na jatky dodá 18 tis. prasat, ve 3 BPS (bioplynových sta-
nicích) vyrobí 18 mil. kWh elektrické energie za rok.

Podnik celkově vyrobí 93,4 mil. kWh energie, spotře-
buje 25 mil. kWh, výroba je zhruba 4x větší než spotřeba. 
Při stejné intenzitě výroby by naše zemědělství uživilo  
15 mil. obyvatel a ještě vyrobilo zelenou energii jako elekt-
rárna Dukovany.

Uhlíková stopa
Zelení aktivisté považují zemědělství za jednoho z nej-

větších producentů skleníkových plynů, hlavně CO2. Zde 
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Chov prasat se dostal u nás v posledních letech do neřeši-
telné situace. Cena prasat se už dlouhodobě drží hluboko 

pod náklady a chovatelé se dostávají do hluboké ztráty. Když 
končil socialismus v roce 1990, tak byla cena 24 Kč za 1 kg 
živé váhy, dnes je cena celých 25 Kč. Krize v chovu prasat je 
dlouhodobá a chovatelé to sami nezvládnou, a pokud jim stát 
nepomůže, tak musí výrobu vepřového zrušit. 

Situace v Evropě
V Evropě je silná nadvýroba vepřového a je závislá na 

vývozu na asijské trhy, hlavně do Číny. Čína po krizi s africkým 
morem v minulosti silně obnovuje výrobu a omezuje dovoz. 
K tomu se přidal problém s africkým morem v Evropě, a tím 
se ještě více hlavním producentům (Německu, Španělsku, 
Polsku) zadrhl vývoz do Asie. Své přebytky s podporou tam-
ních vlád valí k nám a způsobili kolaps na našem trhu. Když 
jsme vstupovali v roce 2004 do EU, tak jsme vyráběli 105 % 
domácí spotřeby vepřového, dnes nevyrábíme ani 40 % 
a stejně máme problémy s odbytem. Německo za tu dobu zvý-
šilo výrobu prasat o 50 %, Španělsko dokonce o 100 %. Než se 
v Evropě vyrovná výroba se spotřebou, tak to bude trvat delší 
dobu, zvláště při snaze EU snížit ještě spotřebu. 

Příčiny tohoto stavu
EU v minulosti podporovala výrobu a zemědělci dostá-

vali dotace dle výroby, ne na plochu. Nás ale donutili, aby-
chom výrobu omezovali, a dotace nerozdělili podle výroby, 
ale paušálně na plochu. A tak se při vstupu do EU všechny 
dotace daly na jednu hromadu a rozdělily se podle hektarů, 
včetně luk a pastvin, bez ohledu na to, co a kolik kdo vyráběl. 
Komodity náročné na investice a  lidskou práci se přestaly 
ekonomicky vyplácet, a tak zemědělci, hlavně ti menší, je pře-
stali dělat. Dotace na plochu dnes bere 31 tis. zemědělců, 
prasata ale chová jen 750 středních a větších podniků, které 
ztrátovou výrobu vepřového dotují z  ostatních komodit. 
Ostatně nesprávný zjednodušený náhled na smysl dotací 
v zemědělství trvá až do současné doby. ÚZEI v přehledu 
dotací v období 2016–2019 sečetl jablka s hruškami a ostatní 
provozní nenárokové podpory na určité činnosti (živočišná 
výroba na welfare zvířat, podpora zeleniny, ovoce, brambor, 
zelená energie) připočetl k dotacím na plochu. Protože tyto 
výroby ale z 85–90 % zajišťují střední a velké podniky, tak 
mu vyšlo, že tyto podniky dostávají vyšší dotace než drobní 

zemědělci a je potřeba jim je snížit. Přitom ale neví, že např. 
dotace na chov prasat, které připočítával k dotacím na hek-
tary, jsou podmíněny splněním lepší péčí o chovaná zvířata 
a ještě pokrývají ztrátu v chovu jen z 20–30 %, větší část ztráty 
museli hradit z jiných výrob. 

Nadhled národohospodáře
Česká spořitelna a datový portál Evropa v datech pro-

vedly hodnocení zemí EU z hlediska výkonnosti hospodářství 
a výsledky seřadily do „Indexu prosperity“. ČR se umístila 
z 27 zemí na 9. místě. Stručně řečeno, z hlediska hrubé pro-
dukce jsme na 2.–3. místě a skoro jsme dohnali Německo, 
z hlediska marže (přidané hodnoty) jsme ale o 20 % horší. 
Podstatná část produkce není naše, je v majetku zahranič-
ních firem, další část produkce vyvážíme jako komponenty 
a marži z finálního produktu získají zahraniční firmy a každý 
rok odtékají dividendy ve výši 300–400 mld. Kč. Potom ale 
Národní důchod, to, co si můžeme doma rozdělit, je o více 
než 10 % nižší než Národní produkt, protože naši práci neu-
míme finalizovat a dobře prodat. 

Tento pohled souvisí i  s  vepřovým masem. My jsme 
nevyrobili 60 % vepřového masa a vyvezeme s nízkou při-
danou hodnotou nepotřebné obilí, na tuto výrobu ve výši  
750 tis. tun, v hodnotě 3–4 mld. Kč, to podle momentální 
ceny obilí na trhu. Dovezeme ale 260 tis. tun vepřového masa 
s vysokou přidanou hodnotou ve výši 20–30 mld. Kč, podle 
momentální ceny. Když odečtu hodnotu dovozových kom-
ponentů potřebných pro chov nevyrobených prasat (sója, 
minerály, …), tak od nás každý rok odtéká 15–25 mld. Kč 
za maso, které se mohlo vyrobit doma. Přitom na podporu 
našeho chovu prasat je potřeba pomoci chovatelům v jed-
notkách mld. Kč, a to ne každý rok, tak jak to dělají ostatní 
státy. Samozřejmě zemědělci, kteří prasata nechovají, jsou 
pro úplné zrušení dotací. My raději dáme každý rok desítky 
mld. Kč na dovoz masa a o tuto částku obohacujeme Národní 
důchod státům, od kterých maso dovezeme. O tuto částku ale 
ochudíme náš Národní důchod. Tyto státy hovoří o potřebě 
snižovat v Evropě výrobu, ve skutečnosti dělají pravý opak. 
K prosperitě se nelze dostat šetřením a škrtáním, k prosperitě 
se můžeme dostat jen podporou rozumné produkce a hlavně 
lepší přidanou hodnotou. Vlády v Německu to ví dávno, jde 
o to, aby to pochopili i naši politici, protože jen politickými 
deklaracemi Národní důchod nenaplníme.  

dochází k  mylným závěrům, protože veškerý uhlík, který 
ze zemědělství jde do ovzduší, má svůj původ v atmosféře, 
odkud si ho vzaly rostliny při fotosyntéze, kdy akumulovaly 
sluneční energii do biomasy. Je to jen uzavření biologického 
koloběhu uhlíku v přírodě. A emise z nafty a el. energie spo-
třebované při zajišťování výroby, pocházející z fosilních paliv, 
je možno nahradit energií z obnovitelných zdrojů bez zane-
chání uhlíkové stopy.

Veškerá energie na Zemi, kromě termální a  jaderné, 
pochází ze sluneční energie a zemědělství pomocí fotosyntézy 
zelených rostlin ji dokáže akumulovat pro další využití. U nás 
v létě za jasné oblohy v poledne dopadá průměrně 1 000 W 
sluneční energie na m2, na 200 ha tak dopadne více energie, 
než dokáže vyrobit elektrárna Temelín. Za rok dopadne na m2 
cca 1 000 kWh. 

Využití sluneční energie, 
která dopadá na Zemi kWh/m2/rok

Solární panely 100–130
BPS (sil. kukuřice) 2,2
Obiloviny – výnos 6 t 2,34
Řepka – výnos 3,2 t 1,73
Cukrovka 75 t při 16 % 5,7
Extenzivní ekologická rozkvetlá louka 
7,5 t suš. 0,4

Nejlepší akumulaci má solární panel, problém ale je, 
co v době, kdy slunce nesvítí. Na Zemi dopadá 180 000 TW 
energie, celý svět potřebuje 14 TW. Sluneční energie je 
dost, jen ji umět využít. Zatím je problém její akumulace, 
zemědělství to umí. Pokud chceme nahradit fosilní paliva 
obnovitelnými zdroji, tak se bez intenzivního zemědělství 
neobejdeme. Když bude všude ekologická rozkvetlá louka, 
která ale žádnou energii nezachytí, tak se bez fosilních paliv 
neobejdeme. ČR má 3,5 mil. ha zemské půdy, k  výrobě 
potravin stačí 2,5 mil. Ponechat 1 mil. ha extenzivnímu 
sekání travních porostů 1–2x ročně bez valného užitku je 
přinejmenším hloupost. 

Porovnání intenzivní a extenzivní 
(tzv. ekologické) výroby

V katastru 18 obcí je 9 tis. ha zemědělské půdy, podnik 
obdělává 5 tis. ha a na 4 tis. ha hospodaří drobné podniky 
a soukromí rolníci. Ti na 2/3 pěstují převážně jen obiloviny, 
řepku, mák, prakticky bez jetelovin v osevním postupu a na 
zbylé ploše jsou extenzivní travní porosty. Z živočišné výroby 
se chová jen 150 masných krav, ale více než 500 jezdeckých 
koní, mléko a maso se nevyrábí vůbec, bioplynové stanice 
nemají. Bez živočišné výroby také vytváří i méně pracovních 
míst. My preferujeme malé farmy, ale například sedláci ve 
Francii nás informovali, že tržní tlak je u nich tak velký, že 
se musí sdružit, založit družstvo a dát dohromady alespoň  
1–2 tis. ha a alespoň 250 krav, aby ekonomicky prospero- 
vali.

Intenzivní výroba podniku získá z 1 ha zhruba 2x více 
energie, v  lepším osevním postupu jsou zastoupeny i  jete-
loviny. Má dostatek chlévského hnoje, protože má inten-
zivní živočišnou výrobu, bioplynové stanice a kompostárnu, 
a tak každé tři roky vyhnojí pozemky organickými hnojivy 
a ušetří tak až 20 % průmyslových hnojiv, zajistí také i více 
pracovních míst. Využívá možnosti tzv. precizního země-
dělství: aby se neutužovala půda, používá flotační pneu-
matiky, přípravu půdy provádí pásovými traktory, pomocí 
GPS a výpočetní techniky se řídí technika při setí, hnojení 

a chemické ochraně, tím se sníží spotřeba cca o 20 % a šetří 
se tím životní prostředí. Toto je ale drahé a pro drobné země-
dělce při malém využití je to moc nákladné. Přitom dochází 
k  obviňování těchto středních a  větších podniků, že se 
o půdu nestarají, ničí životní prostředí a nevytváří pracovní 
místa na venkově. 

Preferuje se extenzivní ekologické zemědělství, v ČR 
máme 15 % půdy v ekologickém systému, vyrobí jen 1 % 
potravin. Jak ale dokazují oficiální studie, např. studie 
MZLU z r. 2015 „Vývoj ekologického zemědělství ČR v eko-
nomických souvislostech“, dochází k  tzv. ekologickému 
paradoxu, kdy extenzivní ekologické zemědělství má ener-
getickou náročnost 1,5–1,7x vyšší a zanechává 1,5x vyšší 
uhlíkovou stopu na jednotku produkce než konvenční země-
dělství.

Věřme, že současné problémy s  nedostatkem a  s  ná- 
růstem cen přehodnotí řešení energie z obnovitelných zdrojů 
první generace a do celkového pohledu na zemědělství se 
vrátí zdravý rozum, že při rozumném hospodaření není 
zemědělec škůdce v krajině, ale důležitý pomocník při řešení 
ekologických problémů. Přestaňme hodnotit zemědělce na 
malé a velké, ale na dobré a špatné hospodáře podle toho, 
jak dokážou zhodnotit dar, který nám dává úrodná půda, ne 
každý stát ji má. Každá společnost během historie lidstva, aby 
se mohla rozvíjet, si musela pro svůj rozvoj zajistit dostatek 
energie a to platí i pro nás.



Skončí chov prasat v Česku? 



38 39
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

2
/

2
0

2
2

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

Maso 
a reklama

mVDr. JOSEF RADOŠ

Dobrý vítr do Vašich plachet 

Často si kladu otázku, zda má reklama v našem oboru od-
povídající úroveň a hlavně potřebnou účinnost. Zatím se 

mi nepodařilo rozptýlit obavy z toho, že tomu vždy tak není. 
Příčinu vidím v nízkém stupni odbornosti odpovědných pra-
covníků, kteří reklamu zadávají a určují její obsah.

Věnujme se čisté reklamě jako součásti komerčních 
komunikací. Nejprve však bude vhodné připomenout některé 
pojmy, které se tématu úzce dotýkají.

Propagace je nadřazený pojem pro jednotlivé části 
komerčních komunikací.

Podpora prodeje je marketingová technika, která má za 
cíl zvýšit prodej výrobků. Jde o řadu nástrojů, které vedou 
odběratele nebo zákazníka k uskutečnění nákupu. Jedná se 
o širokou škálu akcí, jako např. rabat, různé prémie, vzorky, 
výstavy, soutěže, hry, akce na místě prodeje apod.

Práce s  veřejností je marketingová technika, s  jejíž 
pomocí jsou předávány informace o výrobcích a službách. 
Jejím cílem je vytvoření příznivého klimatu a podpory veřej-
nosti pro dosažení marketingových záměrů.

Sponzoring je komunikační technika, která má za cíl 
finančně podpořit určitou událost nebo dílo tak, že organi-
zace dostává příležitost preferovat svoji osobní značku, název 
organizace či nějaké reklamní sdělení.

Přímý marketing je technika, která využívá komunikační 
média k dosažení poptávky či prodeje. Jedná se o oslovení 
diferencovaných skupin zákazníků.

Reklama je tvorba a distribuce informací dodavatelů 
zboží nebo služeb nabízených s komerčním cílem. Patří sem 
inzerce, televizní a rozhlasová reklama, reklama v kinech, 
audiovizuální snímky a nejrůznější vnější reklama. 

Při zadávání reklamy je nutné především identifikovat 
stávající a potenciální odběratele, jejich potřeby a požadavky, 
dále lidi, kteří rozhodují o nákupech, a potřebné komuni-
kační kanály. 

Odborníci na vytváření reklamy mají ve svém řemeslném 
arzenálu mnoho příkladů, co dobrého může reklama pro spo-
lečnost udělat. Kromě šíření informací o produktech a služ-
bách se jedná např. o zvyšování kvality zboží a šíři výběru. 
Rádi poukazují na prosperující světové výrobce, u kterých je 
reklama ve všech možných formách co nejvíce rozšířená. Tito 

producenti reklamy umí velmi dobře vyvracet argumenty bro-
jící proti reklamě, jako např. že reklama je vyhazování peněz, 
které ve svém důsledku zaplatí spotřebitel, nebo že reklama 
je manipulace s lidmi apod. Při jednání s těmito odborníky na 
reklamu je namístě určitá obezřetnost.

Mezi negativní působení reklamy patří např. rušení při 
čtení novin a při poslouchání rozhlasu či sledování televize. 
Vůbec si neuvědomujeme, že bez reklamy by nebyly komerční 
radiové a televizní stanice a řada tiskových periodik. Škoda 
jen, že se jedná o média, která se často snaží získávat své pří-
znivce vulgaritou, násilím a pomluvami ze společnosti zná-
mých osobností, které často nejsou dobrým vzorem zejména 
pro mládež. Reklama tak nepřímo útočí na morálku členů 
společnosti.

Při výběru prostředků reklamy je nutné si uvědomit 
zákony smyslové paměti. Zapamatování si obrázku je 
mnohem snazší než zapamatovat si slovní sdělení. Co vidíme, 
tomu více věříme. Nejúčinnějším prostředkem je však kom-
binace obrázku a slova. U slov však musíme dbát na srozu-
mitelnost a správný výběr. Platí zde zásada používat krátká, 
obrazná slova a krátké věty. Často se v reklamě setkáváme 
se snahou o předání komplexní informace v jedné větě, a tak 
vzniká, po řeznicku řečená, „tasemnice větná“. Důležitá je 
také volba písma. Mnoho druhů písma způsobuje roztěka-
nost čtenáře. Psací písmo je hůře čitelné než písmo tištěné. 
Velmi důležité jsou barvy. Např. modrá se v reklamě používá 
pro vyjádření krásy a čistoty. Z pohledu našeho masného 
oboru patří veterinářům. Bílá barva vyjadřuje také čistotu, 
zelená svěžest, přírodu a chlad. Pro nás řezníky a uzenáře 
bude vždy základní barvou červená, která symbolizuje sílu, 
život, dynamiku a  vzrušení. Je také nápadná a  přitahuje 
pozornost. Příkladem je historický stavovský znak – bílý lev 
v červeném poli. Chceme-li zdůraznit vztah našeho oboru 
k zemědělství či obecně k přírodě, je možné kombinovat obo-
rové barvy se zelenou.

Jedním ze základních prvků reklamy je logo organi-
zace. Je to vlastně symbol s  motivačním faktorem, půso-
bící také jako vizuální zkratka. Logo má mít jasný význam. 
Má vytvořit pocit známosti, která vzbuzuje důvěru. Obecně 
platí, že dobré logo musí být dobře zapamatovatelné. Mělo 
by navozovat pozitivní emoce a mít význam ve smyslu spojení 
s firmou a jejími produkty.

Já jsem se s tvorbou loga seznámil při uvádění Maso-
kombinátu Planá nad Lužnicí do zkušebního provozu. Ve 
snaze zajistit novému závodu krásné logo jsem se obrátil 
na odborníka a vysvětlil mu svoji představu. Ta však byla 

v rozporu se všemi zása-
dami, které se snažím 
v  tomto článku uplatnit. 
Protože jsem byl velkým 
patriotem města Tábora 
a  nechtěl poškodit ani 
město Planá nad Luž-
nicí, požadoval jsem, aby 
v  návrhu byl ve zkratce 
zobrazen táborský hrad 
Kotnov, a  Planá, která 
je  charakterizovaná 
řekou Lužnicí, měla být 
připomenuta modrou 
vlnovkou znázorňující 
řeku. Samozřejmě, že 
jsem nezapomněl ani na 
řeznického lva. Také se 
mi v  té době líbily čer-
venobílé pruhy, a  tak 

ˇ
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jsem je chtěl v logu nového 
závodu také mít. Zkušený 
grafik se mi samozřejmě 
vysmál a princip zákonitosti 
loga mi vysvětlil. Po vzá-
jemné dohodě jsme zvolili 
lva, jehož zrcadlová podoba 
vyjadřovala slovní zkratku 
masokombinátu.

Dalším fenoménem, 
který má emocionální cha-
rakteristiku, je značka, která 
se skládá ze dvou prvků, 
a sice symbolismu a významu 
značky. Do symbolismu 
zařazujeme logo, jméno, styl 
nápisu a barvu. Do významu 
pak patří způsob chápání 

značky odběrateli nebo spotřebiteli.
Výklad klasické úlohy reklamy je velmi jednoduchý. 

Jedná se vlastně o  informace, přesvědčování a prodávání. 
Současná moderní reklama má být postavena na předpokladu 
pravdy, legálnosti, slušnosti a společenské zodpovědnosti. 
Moje osobní zkušenosti s reklamou masných organizací jsou 
však dosti negativní. Již jsem se zmínil o široké škále tiskových 
periodik, komerčních rozhlasech a televizích, které vlastně 
vznikly z prostředků na reklamu. Náplň jejich činnosti je však 
vždy poplatná zadavateli reklamy, což se projevuje formou 
tzv. informačního mixu, směřujícímu často k  bulvárnímu 
pojetí předávaných zpráv. Toto povrchní, bulvární pojetí 
se pak zpětně dostává do reklamy, což je v rozporu s budo-
váním věrohodného a seriózního jména konkrétního výrobce. 
Domnívám se, že na odběratele, či konečného spotřebitele 
masných výrobků, zapůsobí více zdvořilá reklama, vycháze-
jící z pravdivé informace, opírající se o dlouhodobě pěstovaný 
charakter organizace. Pro naplnění cíle reklamy a soustavné 
upevňování věrohodnosti značky je však nutná také odpoví-
dající jakost výrobků, což je v současné době velký problém 
zejména u výrobců, kteří větší část produkce dodávají velkým 
obchodním řetězcům. A tak se stává, že systému vazby serióz- 
ní reklamy na solidní jakost výrobků odpovídají převážně 
menší a středně velké, zpravidla rodinné podniky, které si 
váží historie a již vybudovaného jména své organizace. Jako 
příklad protikladu jakosti výroby a reklamy lze uvést některé 
výrobce skupiny masových konzerv, kteří úroveň své výroby 
dovedli do stavu, který lze charakterizovat téměř jako falšo-
vání potravin, a to bez ohledu na to, že jsou schopni do svého 
reklamního arzenálu zapojit kohokoliv, třeba i  Boleslava 
Polívku. Z kategorie uzenářských výrobků může posloužit 
jako negativní příklad šunkový salám, vyráběný některými 
podniky pro velké obchodní řetězce. Tento druh degrado-
vaný nesmyslným cenovým požadavkem odběratele postrádá 
jakoukoliv souvislost s tradičním českým výrobkem. Jedná 
se zpravidla o spojku s minimem bílkoviny masa, impreg-
novanou patřičnými aditivními látkami, v níž se vyskytuje 
malé množství špatně vytříděné vepřové vložky, nedosahující 
často ani 10 % obsahu. Takový výrobek značku samozřejmě 
neupevňuje, naopak působí nepříznivě na konečného spotře-
bitele a ve svém důsledku výrobce poškozuje.

V období první republiky a bezprostředně po válce byla 
úrovni reklamy věnována také značná pozornost. Z dnešního 
hlediska i potřeb se však jeví tato reklama jako úsměvná zále-
žitost. Inzerce opírající se o „tisíce děkovných dopisů“ a hesla 
jako „jaternice, jelita – to je naše kvalita“ nebo „Cibulkovo 
sádlo mastí celé vlasti“ jsou již dávno překonané. Starou, 
již přežitou reklamu však nelze stejně tak jako celou řadu 

vážných společenských procesů kategoricky hodnotit priz-
matem současnosti.

Někdy na přelomu padesátých a šedesátých let minu-
lého století byl v řeznických prodejnách vyvěšován stylizo-
vaný obrázek kulatého prasátka, doplněný textem: V tomto 
týdnu vydáváme ... % vepřového masa. Vedle textu bylo 
vystřižené okénko, do kterého se jednoduchým způsobem 
pomocí mechanického kolečka zasouvalo dvouciferné číslo, 
které udávalo stanovený procentuální podíl vepřového výse-
kového masa. Jednalo se o období, kdy trh byl sanován pře-
vážně hovězím a telecím masem. Vepřového se vysekávalo 
tak 20 až 30 % s výjimkou vánočních a novoročních svátků, 
kdy se podíl vepřového vyšplhal na nějakých 60 %. V tomto 
případě se jednalo jen o jakousi pseudoreklamu.

Rád vzpomínám na průkopníka a  tvůrce kvalitní 
a účinné reklamy, který vyrostl v řeznickém prostředí. Jeho 
profesní jméno je Solar, občanské Slabý. Byl jedním z členů 
táborské rodiny Slabých. Jeho dva bratry, řezníky, zavál osud 
na dlouhou dobu do Paříže, odkud se po válce vrátili zpět do 
Tábora. Měl jsem tu čest, že jsem po vyučení a krátké praxi 
v průmyslovém závodě mohl pracovat ve větší řeznické a uze-
nářské prodejně, která patřila jednomu z nich, panu Anto-
nínovi Slabému. Rád přiznávám, že mě můj šéf při práci 
v obchodě cílevědomě společensky kultivoval, za což jsem 
mu do dneška vděčný.

Reklamní odborník a  podnikatel Solar byl zejména 
v období první republiky ve své profesi velmi uznávaný. Pra-
coval např. pro Baťu, obchodní domy a další velké obchodní 
a  průmyslové organizace. Jeho heslo bylo: „Dobrý vítr 
do Vašich plachet!“ Vedle odborníka na reklamu byl také 
dobrým učitelem, zaměřeným na obchodní problematiku 
a etiku. Proto si dovolím ocitovat jednu kapitolu z jeho alma-
nachu s názvem „Okolo pultu“ z roku 1939:

„Buďme hrdi na to, že jsme obchodníky! Už dávno není 
pravda, že je obchod něco nedůstojného, nečestného. Už dávno 
není pravda, že obchod není fair, že je to švindl. Dnešní obchod, 
moderní obchod, vybudovaný na myšlence služby zákazníkovi 
a dobré vůle (good will), je mravnější, čistší a lidštější než poli-
tika, je právě tak čistý jako věda, umění a znamená pro civili-
saci a kulturu, pro mravní povznesení člověka a jeho zdravotní 
a duševní vývin hodnotný přínos. Bohužel, mnoho našich spo-
luobčanů se dosud dívá na obchod brýlemi předsudků, vznik-
lých před více než dvěma tisíci lety. Tehdy staří Řekové měli pro 
obchod a zlodějství jednoho boha – Herma. A staří Římané 
měli přísloví ,Caveat emptor‘. (Ať se má na pozoru ten, kdo 
kupuje, aby nebyl ošizen). Bývaly doby, kdy mrav a nábožen-
ství zakazoval obchod jako něco nečestného. Jistě je mnoho 
našich spoluobčanů ještě dnes hodně pod vlivem známého 
výjevu, o němž mluví evangelista Lukáš v 19. kapitole: ,A všed 
do krámu počal vymýtati prodavače a kupce z něho, řka: Psáno 
jest – Dům můj, dům modlitby jest, vy jste jej pak učinili peleší 
lotrovnou. A peleš lotrovská tj. chuť po zisku a ne po službě.‘ 
To bylo v povědomí mnoha mozků Kainovo znamení hříchu 
a hanby, vypálené na čele obchodu. A tak se nemůžeme nijak 
divit, že ve středověku čeští obchodníci (zvaní tehdy kramáři), 
kráčeli za svou zelenou korouhví s červenými vahami při proce-
sích, a když se šlo naproti novému králi, teprve třináctí, zcela 
na konci, zatím co řezníci šli první, zlatníci druzí, platnéři 
(kovořemeslníci) třetí, kožišníci, jirchám a kožebarvíři čtvrtí, 
krejčíři pátí, ševci šestí, nožíři sedmí, sladovníci osmí, pekaři 
a mlynáři devátí, bečváři desátí, soukeníci jedenáctí a lazeb-
níci alespoň dvanáctí. Stejně z kopce pohlíželi na obchod i sami 
Arménové, ti znamenití obchodníci, kteří mají přísloví: ,S pří-
telem obědvej, ale neobchoduj!‘ Proč však choditi tak daleko. 
Naše přední Akademie československá má mezi svými absol-
venty po pěti letech jen 1,68 % samostatně výdělečně činných, 

po deseti letech 7,44 %, po patnácti letech 10,28 %. Ostatní 
proud absolventů pohltí hlavně peněžní ústavy! Velkou vinu na 
tom všem nesou naši rodiče – mít syna ,pánem‘. Obchodník jim 
není ,pán‘, není dost ,nóbl‘. Úkolem naší obchodní generace 
je ospravedlnit a očistit obchod v očích naší veřejnosti. Jak? 
Tím, že my obchodníci budeme lepší, inteligentnější a sebevě-
domější.“

V období administrativně-direktivního řízení národního 
hospodářství byla reklama v obchodním systému zcela upo-
zaděna. Výrobky z masa byly po velkou část tohoto období 
distribuovány podle předem stanovených odbytových kvót, 
do přesně definovaných oblastí. Jednalo se o produkt plá-
novaného hospodářství. Jednotlivé národní podniky a jejich 
závody se snažily téměř výhradně budovat dobré jméno 
pomocí svých značek a log. Klasická reklama byla nahrazena 
jakousi unifikací, vyjádřenou tzv. sektorovými barvami, mezi 
které patřila v případě masného průmyslu červená a bílá.

Vzpomínám si na událost spojenou s pořizováním sek-
torové barvy na vozidla pro svoz jatečných zvířat na jatky. 
Po převzetí organizace nákupu v  osmdesátých letech od 
Zemědělského zásobování a  nákupu převzal Masný prů-
mysl i vozový park. Auta však měla zelenou barvu. Generální 
ředitelství masného průmyslu nařídilo barvu vozů změnit na 
vínovou, která lépe odpovídala představám o sektorových 
barvách a zároveň na ní nebyly tak vidět produkty vyměšo-
vání zvířat. Někteří méně poslušní vedoucí pracovníci na 
úrovni podniků, kterým se nechtělo zajistit nařízenou změnu 
barvy, přišli s originálním argumentem. Podle nich měla čer-
vená barva dráždit býky a být příčinou pracovních úrazů, což 
byl samozřejmě nesmysl.

Poměrně velká pozornost byla v té době věnována eti-
ketám na konzervy a prstencovým etiketám nebo přívěskům 
na trvanlivé salámy. V některých případech byla používána 
výtvarně velmi kvalitně zpracovaná litografie. Tak např. pro 
„kolébku konzervárenského průmyslu“ závod Studená při-
pravil obchodní útvar podniku Jihočeský průmysl masný 
návrh potisku, který spočíval v úzkých pruzích bílé a stří-
brné barvy, doplněných logem a nápisy v barvě výrazně čer-
vené. Stříbrná barva byla vlastně pocínovaným povrchem 
plechu, takže k potisku stačily barvy dvě. Snahou podniku 
byla v tomto případě dobrá rozpoznatelnost vystavovaných 
výrobků ze závodu Studená v prostorách maloobchodních 
jednotek. Škoda, že časté organizační změny a  výměna 
vedoucích pracovníků přinesly zánik zavedené podoby 
výrobků firmy.

Mezi největší nedostatek současně praktikované 
reklamy v  našem oboru je neujasněnost zadavatele, čeho 
chce a jakými prostředky dosáhnout. Dále je to nízká profesní 
kontrola daného návrhu reklamní agentury. A tak v současné 
reklamě můžeme vidět špatnou mozaiku v nákroji trvanli-
vého salámu, nesprávnou barvu nákroje šunky, nedoko-
nale tvarované drobné výrobky a mnoho dalších závad na 
kráse výrobků. Na velkých reklamních plochách najdeme 
nesoulad mezi objekty, které tvoří např. zdařilá a příjemná 
postava, která prezentuje neesteticky působící výrobek, 
nebo obráceně. Také hesla nebo popisky k obrazům bývají 
často mizerné, včetně využívání tzv. profláknutých osob 
s pochybnou pověstí ze šoubyznysu, kterým značná část kul-
tivované společnosti, a tím i spotřebitelům není nakloněna.

Za svoji dlouholetou profesní dráhu jsem v souvislosti 
s reklamou zažil také veselé příhody. Jedna potravinářská 
firma uváděla na trh nový výrobek. Tištěné upoutávky, které 
měly veřejnost o výrobku informovat, rozdělila do tří časově 
oddělených fází. V první fázi byly vylepeny letáky s jednodu-
chým textem: „Pozor, pozor! Na co, na co?“ s příslušným 
logem podniku. Druhá fáze zněla: „Už to bude, už to bude!“ 

a konečně třetí leták již detailně uvedl, o co se a v jakém ter-
mínu jedná. Protože letáky byly ve velkém počtu vylepeny 
na všech reklamních plochách malého města, staly se před-
mětem zájmu mládeže, která byla inspirována především 
prvním heslem: „Pozor, pozor! Na co, na co?“ a s velkou 
chutí na leták doplňovala odpověď: „na h****“. Druhá pří-
hoda se týkala organizace, která v období transformace hos-
podářství krátce zablikala jako padající hvězda. Organizace 
se prezentovala krátkým heslem, které mělo pravděpodobně 
vyjádřit podnikatelskou dynamiku a velký kapitálový poten-
ciál. Slogan zněl: „Síla býka“ a byl doplněn grafikou na toto 
téma. Také toto heslo vyvolávalo asociaci a chuť, v  tomto 
případě pak především v řadách odborníků, slogan doplnit. 
Upravené heslo pak znělo: „Síla býka – rozum vola“.

Reklama na potravinářské výrobky by neměla obsahovat 
tzv. bulvární praktiky. Taková reklama vyvolává podezíravost 
u těch, které chceme oslovit. Lze doporučit používání serióz-
ních, tj. pravdivých způsobů prezentace, šetřit s nadsázkou 
a nepřipustit neodbornou prezentaci výrobků, modelů a pro-
středí. V  případě mluveného slova je důležité nepoužívat 
expresivních výrazů a držet se stručného a výstižného textu. 
Zadavatelé i tvůrci reklamy by také měli věnovat maximum 
prostoru dosaženým úspěchům a historii organizace.

Celé uplynulé čtvrtstoletí trvalo, než reklama v našem 
masném oboru částečně vybředla z  nedbale a  neodborně 
zpracovaných námětů, které často spíše než účelnou pro-
pagaci sloužící k zvýšenému prodeji výrobků připomínaly 
nepovedené grafické zmetky. Jeden z  předních masných 
producentů z Českomoravské vysočiny dokonce ponižoval 
své zaměstnance tím, že je ve snaze o  vytvoření zábavné 
relace prezentoval jako debily. Jsem rád, že v současné době 
i reklama tohoto výrobce patří mezi dobré. V zájmu objekti-
vity je nutné přiznat, že se úroveň reklamy v současné době 
značně zlepšuje. 

S heslem pana Solara: „Dobrý vítr do Vašich plachet!“ 


Merkur – římský bůh obchodu  
a zisku
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i n f o r m a c e i n f o r m a c e

Česká společnost pro jakost je nejen uznávaným vzděláva-
cím centrem a autoritou v oblasti systémů managemen-

tu. Jejím posláním je také oceňovat organizace, které kvali-
tu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. 
Každoročně tak uděluje tituly Ambasador kvality ČR, Ma-
nažer kvality roku, CSR Guru, Cenu za návrat do života, 
Cenu Františka Egermayera či Cenu Anežky Žaludové. Vý-
sledky byly odtajněny 1. prosince 2021. Novinkou je rov-
něž partnerství soutěže Ambasador kvality, které ČSJ uza-
vřela s  Asociací malých a  středních podniků a  živnostníků  
ČR. 

Tradičně jsou ceny slavnostně předávány v  rámci 
galavečera, který bývá součástí Dnů kvality. Ty se loni 
opět konaly ve formě on-line konference v  termínu  
1. a 2. prosince. Výsledky byly sice vyhlášeny, avšak slavnostní 

předávání se uskuteční letos v červnu. Předsedkyně České 
společnosti pro jakost Elena Stibůrková při příležitosti odtaj-
nění výsledků uvedla: „Jsme velice potěšeni, že i  navzdory 
nepříznivým okolnostem a atmosféře nejistoty, jež nás v sou-
časnosti obklopuje na každém kroku, jsou organizace, které si 
drží vysoký standard řízení a kvalitu vnímají jako svoji konku-
renční výhodu. Oceňujeme odvahu pochlubit se svými přístupy 
a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a ino-
vací, a dát tak dalším subjektům příklad hodný následování 
a důvod k optimismu.“

AMBASADOR KVALITY 
ČESKÉ REPUBLIKY 2021 

V podnikatelském sektoru uspěl Kaufland Česká repub-
lika v. o. s., ve veřejném si titul odnáší město Hranice, Městský 
úřad Hranice.

Cena je určená organizacím bez rozdílu velikosti a sek-
toru, které nejen nadstandardně dbají o  zajištění kvality 
svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně 
a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem 
titulu Ambasador kvality České republiky se stala pro rok 
2021 společnost Kaufland Česká republika v. o. s., která 

provozuje maloobchodní řetězec. Hodnotitelé ocenili 
zejména právě realizované i  již dokončené projekty zlep-
šování, které mají prokazatelně pozitivní dopady na ty nej-
důležitější zainteresované strany – zejména na zákazníky, 
zaměstnance, lokální dodavatele, ale i na komunity občanů, 
jež v okolí prodejen žijí. Pozitivně byly dále vnímány aktivity 
akcentující kvalitu potravinářských výrobků. 

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a nositelem titulu 
Ambasador kvality České republiky se stalo město Hranice, 
Městský úřad Hranice, z Olomouckého kraje. Hodnotitelé 
pozitivně vnímali především intenzivní oboustrannou komu-
nikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby. 
Úřad cílí svoje aktivity do oblasti „smart city“ s  velkým 
důrazem na ochranu životního prostředí. Odpovědní pracov-
níci se navíc osobně podílejí na projektech, díky nimž dochází 
ke sdílení zkušeností a nástrojů řízení kvality. Vystupují na 
konferencích a jsou zapojeni do benchmarkingových aktivit, 
aby své know-how mohli předávat dále. 

Na druhém místě v  sektoru soutěže určenému pro 
veřejnou správu se umístil Krajský úřad Jihomoravského 
kraje. Hodnotitelé ocenili systematický přístup v  oblas-
tech kvality a společenské odpovědnosti a zapojení pracov-
níků úřadu do projektů zlepšování včetně využívání modelu 
EFQM. 

K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador kvality ČR 
výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten 
řekl: „Gratuluji všem oceněným. Uspět v soutěži mohou jen ti 
nejlepší. Organizace v rámci hodnocení dokladují aktivity na 
propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky 
odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje v pod-
nikání. Současně byly také hodnoceny ekonomické výsledky 
a efektivita procesů a nastavených přístupů ke kvalitě.“

Ambasador kvality České republiky patří k soutěžím, 
které sice nejsou administrativně náročné, ale firmám nasa-
zují laťku vysoko. Jde zde o výsledky a realitu, s jakou je kva-
lita ve všech svých ohledech naplňována. Pro postup mezi 
finalisty je nutné dosáhnout bodového skóre alespoň z 80 %. 
Tuto hranici bohužel ostatní účastníci nepřesáhli. 

CENA ZA NáVRAT DO ŽIVOTA

Cena za návrat do života je udělována organizacím, 
které významným způsobem přispívají k návratu duševně 
či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodin-
ného života. Cenu získala obecně prospěšná společnost Cen-
trum Paraple o. p. s. Centrum pomáhá lidem ochrnutým po 
poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v prů-
běhu života a jejich rodinám.

PERSONáLNÍ OCENĚNÍ

Ti, kdo vytváří trendy

Laureáti personálních ocenění jsou podle předsedkyně 
ČSJ Eleny Stibůrkové pečlivě vybíráni a důsledně hodnoceni. 
Jedná se o jedince, kteří svým přístupem ke kvalitě překračují 
hranice oboru a svou aktivitou tak obohacují celou komunitu 
odborné veřejnosti. „Oceněné osobnosti jsou lídry ve svém oboru 
a  často díky celoživotnímu zapojení do odborné problematiky 
nám svým odhodláním ukazují cestu. Jsou to lidé, kteří tvoří určitý 
trend, o kvalitě uvažují neotřele a vždy nachází prostor pro to, jak 
ji propojit s každodenní praxí,“ upozornila Elena Stibůrková.

Manažer kvality roku

Ocenění určené fyzickým osobám si klade za cíl ohod-
notit výsledky manažerů kvality, veřejně je prezentovat, 
a poskytnout tak následování hodný příklad dalším odbor-
níkům na těchto pozicích. Cena je udělována v návaznosti na 
mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou 
Evropskou organizací pro kvalitu. Manažerem kvality pro rok 
2021 se stal Petr Baudyš, ředitel kvality ve společnosti Penny 
Market s. r. o. Petr Baudyš působí v oblasti kvality a bezpeč-
nosti potravin více než 30 let. Ve společnosti Penny Market 
odpovídá za oblast kvality a udržitelnosti. Významně se podílí 
na tvorbě IT aplikací pro řešení problematiky kvality (např. 
pro testování kvality nebo krizové řízení). Pro prodejny také 
zajišťuje implementaci normy ISO 22000 a další zlepšování 
na jejím základě, pro sklady pak zavádění standardu IFS. Petr 
Baudyš rovněž vystupuje na odborných konferencích, jako 
jsou From Farm To Fork či odborné kulaté stoly.

Cena Anežky Žaludové

Prestižní ocenění určené osobnostem, jež se mimo-
řádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší 
zemi. Držitelem ceny byl vyhlášen Stanislav Křeček, lektor 
České společnosti pro jakost, garant licenčních kurzů a pře-
kladatel. Stanislav Křeček aktivně přispívá k šíření povědomí 
o kvalitě mimo jiné tím, že rovněž vystupuje na odborných 
konferencích zaměřených na nástroje managementu kvality 
v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu.

CSR Guru

Cena je udělována fyzickým osobám za osobní přínos 
pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpověd-
nosti a cílů udržitelného rozvoje. Cenu získal Jiří Černý, gene-
rální ředitel družstva Ergotep. Významně podporuje sociální 
podnikání, zasazuje se o vytváření pracovních podmínek pro 
lidi se zdravotním postižením, dlouhodobě se snaží o zkva-
litnění života těchto členů společnosti a  bourá stereotypy 

Česká společnost oceňovala.  
Známe vítěze soutěže Ambasador 

kvality České republiky za rok 2021 
i laureáty dalších ocenění

V roce 2019 se Ambasadorem kvality v soukromém sektoru stala společnost Albert Česká republika. Snímky z předávání cen 
Ambasador kvality jsou z minulých let, slavnostní předání pro ročník 2021 se kvůli pandemické situaci uskuteční v červnu letoš-
ního roku.

Dopravní podnik hl. m. Prahy se mezi subjekty veřejného sek-
toru v roce 2019 umístil třetí.
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a bariéry v oblasti jejich zaměstnávání. Z rodinné firmy vybu-
doval sociální podnik, jenž zaměstnává přes 300 lidí, z toho  
85 % osob se zdravotním postižením. Za jeho nominací na 
CSR Guru stojí Asociace společenské odpovědnosti. 

Cena Františka Egermayera

Cena je udělována studentům, kteří píší svoje odborné 
práce v  oblasti kvality a  systémů řízení, systémů ochrany 
životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci i v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného 
rozvoje. 

Vítězi kategorií se stali:
Kategorie Odborné práce na středních a vysokých ško-
lách: 
●   Poster 
            Kolektiv studentů (D. Barták, A. Krajbichová, P. Pet-

rová, L. Somolíková) z Technické univerzity v Liberci za 
práci na téma Rizika a příležitosti on-line výuky očima 
studenta pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D. 

●   Semestrální práce 
            Kolektiv studentů (A. Babková, J. Bendák, M. Kotek, 

A. Zelenková) z Technické univerzity v Liberci za práci 
na téma Nutné podmínky pro zajištění kvality on-line 
výuky na školách pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.

●   Podcast
            Kolektiv studentů (Z. Pavlasová, A. Franzová, M. Kozel, 

A. Rosůlková) z Technické univerzity v Liberci za práci 
na téma Rizika a příležitosti on-line výuky očima stu-
denta pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D. 

●   Kategorie Bakalářská práce – Václav Nechyba 
z Vysoké školy ekonomické v Praze za práci na téma 

Optimalizace vybraného výrobního procesu potravinář-
ského podniku Mléko s. r. o. Vedoucím práce byla Ing. 
Hana Svobodová, Ph.D.

●   Kategorie Diplomová práce – Petr Bartík z Univer-
zity Tomáše Bati ve Zlíně za práci Zefektivnění procesu 
PPAP v  automotive společnosti. Vedoucím práce byl 
doc. Ing. Petr Briš, CSc.

 ●   Kategorie Dizertační práce – Muhammad Yousaf 
z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za práci The Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM) 
Excellence Model and the Czech Organizations. 
Vedoucím práce byl doc. Ing. Petr Briš, CSc.
 Česká společnost pro jakost 

V roce 2019 Město Hranice, Městský úřad Hranice získalo v kategorii pro veřejný sektor druhé místo.

O České společnosti pro jakost, z. s.
Spolek sdružuje široké spektrum osob a organizací půso-
bících v různých oblastech systémů managementu kva-
lity. Poskytuje svým členům i dalším subjektům komplexní 
služby v oblasti systémů managementu a nástrojů man-
agementu kvality. Zabývá se rovněž vzdělávací, certi-
fikační a  publikační činností. Umožňuje svým členům 
přístup k horkým novinkám v oboru. Je významným part-
nerem firem v automobilovém průmyslu nebo informač-
ních technologiích. 

Organizuje a  vyhlašuje prestižní ocenění kvality 
Ambasador kvality ČR, Manažer kvality roku, uděluje Cenu 
Anežky Žaludové, Cenu Františka Egermayera či Cenu za 
návrat do života nebo titul CSR Guru. Spravuje značku 
CZECH MADE, která patří do soustavy značek národního 
programu Česká kvalita. Posláním ČSJ je šířit, prosazovat 
do praxe i povědomí veřejnosti myšlenky kvality jako jed-
noho z nástrojů úspěšného a udržitelného růstu ekonomiky. 

www.vomaub.cz
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Certifikační schéma 
ADVIGREEN 

a jeho 
implementace

Ing. OLGA KRáLíKOVá,  
Ing. JANA AUGUSTOVá,  

Ing. ELIŠKA RUBEŠOVá,  
prof. Ing. FRANTIŠEK BUŇKA, Ph.D., 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Úvod

Certifikační schéma ADVIGREEN je určené pro certifika-
ci poradenské služby v oblasti zemědělství a je vymezeno 

Normativním interním aktem Ústavu zemědělské ekonomiky 
a informací č. 20/2020. Definice a požadavky na poskytování 
poradenské služby jsou uvedeny v dokumentu „Požadavky na 
systém řízení poradenských subjektů poskytujících poraden-
ské služby v oblasti zemědělství“ schváleném Poradou vedení 
Ministerstva zemědělství č. 15/2020 ze dne 21. dubna 2020. 
Poradenská služba pro zemědělství vymezená schématem 
ADVIGREEN má ekonomický, environmentální a společen-
ský rozměr a je určena k poskytování aktuální technologické 
a vědecké informace získané prostřednictvím výzkumu a ino-
vací. Posláním poradenské služby je přispívat k naplňování ná-
sledujících cílů:
–        podporovat příjmy a odolnost životaschopných zeměděl-

ských podniků za účelem posílení bezpečnosti potravin,
–        zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschop-

nost, včetně většího zaměření na výzkum, technologie 
a digitalizaci,

–         zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci,
–        přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování 

se této změně, jakož i k udržitelné energii,
–        podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je 

voda, půda a ovzduší, a účinné hospodaření s nimi,
–        přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, posilovat 

ekosystémové služby a zachovávat stanoviště a krajinu,
–        získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podni-

kání ve venkovských oblastech,
–         podporovat zaměstnanost, růst, sociální začleňování 

a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně bio-
hospodářství a udržitelného lesního hospodářství,

–         zlepšovat reakci zemědělství na společenskou poptávku 
po potravinách a zdraví, včetně bezpečných, nutričně 
vyvážených a  udržitelných potravin, vedlejších pro-
duktů rostlinného i živočišného původu (někdy ne zcela 
šťastně označovaných jako „odpady“), jakož i dobrých 
životních podmínek zvířat.
Poradenská služba vymezená schématem ADVIGREEN 

je chápána jako komplexní činnost zahrnující lidské, mate-
riální, nemateriální (informace, znalosti) a finanční zdroje. 
Řízení poradenské služby je multidisciplinární oblast, která 
postihuje požadavky na plánování, vytvoření, zavedení, 
provoz, monitorování, přezkoumávání a zlepšování systému. 
Poradenská služba v chápání schématu ADVIGREEN se týká 
technologického, legislativního, dotačního, ekonomického 
poradenství a v neposlední řadě také poradenství v environ-
mentální oblasti. Proces poradenské služby silně akcentuje 
tzv. zákaznický přístup, tj. vymezuje potřeby klienta se zvá-
žením rizik souvisejících s jeho činností. Tato služba je posky-
tována odborně způsobilými pracovníky a  má komplexní 
výstup pro řešenou problematiku v podobě dokumentované 
informace. Zároveň je sledován požadavek na zhodnocení 
efektivity využívání dostupných finančních zdrojů.

Certifikace schématu ADVIGREEN

Za certifikaci je možné považovat tzv. třetí stranou (viz 
dále) vydaný výrok (potvrzení) vztahující se k poradenské 
službě v zemědělství, který je založen na rozhodnutí z pře-
zkoumání. Při přezkoumání je ověřována vhodnost, přiměře-
nost a efektivnost vybraných a stanovených činností, včetně 
výsledků těchto činností. Zohledňuje se zde plnění specifiko-
vaných požadavků, které jsou předmětem posuzování shody, 
tedy prokázání, že specifikované požadavky vztahující se 
k poradenské službě jsou naplněny.

Certifikace dle certifikačního schématu ADVIGREEN 
je zaměřena na implementaci a standardizaci procesů řízení 
zemědělské poradenské služby. Certifikace je svým zamě-
řením vhodná pro fyzické či právnické osoby, které poskytují 
poradenskou činnost v oblasti zemědělství a která se dále dělí 
na následující podoblasti:
    1. rostlinná výroba v zemědělství
    2. živočišná výroba v zemědělství
    3. ekologické zemědělství
    4. ochrana přírody a krajiny a rozvoj venkova
    5. energetické využití agrárních produktů
    6. péče o půdu
    7. rostlinolékařství v zemědělství

    8.  zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace
    9. lesnictví
10. rostlinolékařství v lesnictví
11. potravinářství
12. vodní hospodářství
13. myslivost
14. rybářství
15.  legislativní a dotační poradenství v zemědělství a rostlino- 

lékařství
16.  legislativní a dotační poradenství v lesnictví a rostlino- 

lékařství
17.  ekonomické poradenství v zemědělství, lesnictví a rostlino- 

lékařství
18.  bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v zeměděl-

ství, lesnictví a rostlinolékařství

Předmětem certifikace je posouzení shody služby poskyto-
vané poradenským subjektem (klient certifikačního orgánu) 
s požadavky certifikačního schématu ADVIGREEN. Cílem 
aplikace certifikačního schématu je:
–        podpořit přenos, uchování, šíření a využívání znalostí 

a  informací za účelem rozhodování, řešení problémů 
a zavádění inovací v zemědělství,

–        zajistit konzistenci kvality poradenských služeb a efekti-
vitu jejich poskytování,

–        spokojený klient poradenské služby.
Jak je uvedeno výše, mandatorní požadavky kladené na 

poradenské subjekty, jejichž služby jsou předmětem posu-
zování, jsou vymezeny v dokumentu „Požadavky na systém 
řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské 
služby v oblasti zemědělství“. 

Akreditace certifikačního orgánu  
na základě schématu ADVIGREEN

Akreditace je dle ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 
potvrzení vydané třetí stranou vztahující se k orgánu posu-
zujícímu shodu, kterým je oznamováno formální potvr-
zení jeho odborné způsobilosti provádět specifické úlohy 
v  oblasti posuzování shody. Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci a  kterým se 

zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (v platném znění), defi-
nuje akreditaci jako potvrzení vnitrostátního akreditačního 
orgánu o tom, že subjekt posuzování shody splňuje poža-
davky stanovené harmonizovanými normami, a pokud je 
to relevantní, také veškeré další požadavky, včetně těch, 
které jsou stanoveny v příslušných odvětvových systémech, 
pro vykonávání konkrétní činnosti posuzování shody. Dle 
tohoto nařízení a dalších právních aktů je Českou repub-
likou delegována pravomoc provádět akreditaci na vnit-
rostátní akreditační orgán – Český institut pro akreditaci,  
o. p. s. 

Za činnost třetí strany je považována činnost posuzo-
vání shody, jež je vykonávána osobou nebo orgánem, který je 
nezávislý na osobě nebo organizaci poskytující poradenskou 
službu a na uživatelském zájmu na této službě. V případě 
řízení poradenské služby poskytované v oblasti zemědělství 
se orgány posuzující shodu označují jako certifikační orgány 
a  vlastní akreditace posledně zmíněných orgánů probíhá 
podle normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 (Posuzování 
shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy 
a služby). 

Systém akreditací certifikačních orgánů a navázaných 
certifikací klientů (akreditovanými certifikačními orgány) 
podporuje principy objektivity, nestrannosti a důvěryhod-
nosti poskytované služby.

Certifikační schéma ADVIGREEN bylo zařazeno 
do seznamu přezkoumaných schémat podle dokumentu 
EA-1/22 (Postup a kritéria pro hodnocení schémat posu-
zování shody akreditačními orgány – členy EA), který je 
dostupný na webových stránkách Českého institutu pro akre-
ditaci, o. p. s.

Náročný proces akreditace certifikačního orgánu 
pro certifikace systému řízení poradenské služby poskyto-
vané v oblasti zemědělství byl v závěru roku 2021 úspěšně 
zakončen udělením akreditace Ústavu zemědělské ekono-
miky a informací, který je v současnosti jediným certifikačním 
orgánem pro zemědělství (podle certifikačního schématu 
ADVIGREEN).

Certifikační proces  
podle schématu ADVIGREEN

Certifikační schéma ADVIGREEN je komplexním 
dokumentem, na jehož základě je vydáván, udržován, pří-
padně pozastaven nebo odebrán certifikát shody s Požadavky 
na systém řízení poradenských subjektů poskytujících pora-
denské služby v oblasti zemědělství. Certifikát vystavený dle 
certifikačního schématu ADVIGREEN je možné využít pro 
prokazování odborné způsobilosti při poskytování pora-
denské služby v zemědělství. Certifikační proces podle zmí-
něného schématu zahrnuje:

1. Zahájení certifikace 
–        základní podmínkou pro objednání certifikace je zave-

dení a zdokumentování systému řízení poradenského 
subjektu (klienta),

–        začíná podáním žádosti poradenské organizace u certi-
fikačního orgánu.

2. Přezkoumání žádosti 
–        certifikační orgán posoudí, zda informace o poraden-

ském subjektu a jeho systému řízení jsou dostatečné pro 
vytvoření programu auditů, 

–        dále je posouzeno, zda má certifikační orgán kompetence 
a schopnosti realizovat certifikační proces, 
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–        výsledkem procesu přezkoumání žádosti je její přijmutí 
nebo zamítnutí.

3. Uzavření smlouvy 
–        v případě přijmutí žádosti je mezi žadatelem o certifikaci 

a  certifikačním orgánem uzavřena smlouva o  certifi-
kaci a licenční smlouva k užití ochranné známky ADVI-
GREEN.

4. Příprava auditu 
–         současně s vystavením smluvních dokumentů sestaví 

certifikační orgán auditní tým, určí vedoucího auditora 
a jmenuje certifikační komisi,

–         úkolem vedoucího auditora je prověřit naplnění poža-
davků definovaných pro poradenskou službu po 
odborné stránce,

–        úkolem certifikační komise (vykonávaným v pozdějších 
krocích certifikačního procesu – viz níže) je přezkoumat 
kompletnost dokumentace z posuzování, dodržování 
zásad nestrannosti ze strany auditního týmu i ostatních 
pracovníků certifikačního orgánu a dodržování stanove-
ných postupů certifikace.

5. Doba trvání auditu 
–        závisí na druhu činností poradenské organizace, různoro-

dosti činností prováděných zaměstnanci, velikosti orga-
nizace, množství služeb, které bude třeba posuzovat, 
době, po jakou je systém řízení organizace funkční, jak 
jsou s ním zaměstnanci seznámeni, jak je stabilní a jak 
často podléhá změnám,

–        stanovuje se především podle počtu pracovníků, slo-
žitosti procesů spadajících do certifikace a  dále pak 
podle vyspělosti systému řízení, kvalifikace pracov- 
níků atd.

6. Audit na místě 
–         hlavním účelem je prověřit plnění Požadavků na systém 

řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské 
služby v oblasti zemědělství klientem žádajícím o certi-
fikaci,

–         vedoucí auditor připravuje plán auditu a zasílá jej klien-
tovi k odsouhlasení,

–         vlastní audit na místě se zahajuje úvodním jednáním 
zástupců klienta a auditního týmu, na kterém vedoucí 
auditor představí členy týmu a  konkretizuje proces 
posuzování. Na úvodní schůzce jsou odsouhlaseny také 
podmínky a časový průběh posuzování, 

–         při auditu se posuzuje shoda s kritérii auditu (mimo 
jiné sem patří Požadavky na systém řízení poradenských 
subjektů poskytujících poradenské služby v  oblasti 
zemědělství, právní normy aj.),

–         pokud je identifikována neshoda, pak je podle 
závažnosti, resp. stupně narušování funkčnosti 
systému, klasifikována jako významná nebo méně vý- 
znamná, 

–        kromě neshod může být identifikována i příležitost pro 
zlepšení, která však nesmí být formulována jako skrytá 
neshoda, 

–         je ukončen závěrečným jednáním auditního týmu se 
zástupci klienta. Vedoucí auditor informuje zástupce 
klienta o závěrech posuzování (zjištění), ke kterým se 
odpovědný pracovník klienta vyjadřuje.

7. Zpráva z auditu 
–         zpracovává auditor a  předkládá ji certifikační komi- 

si.

8. Jednání certifikační komise 
–         certifikační komise certifikačního orgánu přezkoumává 

výstupy z auditu, dodržení certifikačních postupů a spl-
nění Požadavků na systém řízení poradenských subjektů 
poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství 
a následně dává doporučení vedoucímu certifikačního 
orgánu, který rozhoduje o udělení/neudělení/ponechání 
(potvrzení) platnosti certifikace.

9.  Rozhodnutí o udělení/neudělení/ponechání platnosti 
certifikace 

–         po přezkoumání certifikačního postupu a všech souvi-
sejících dokumentů rozhoduje vedoucí certifikačního 
orgánu o udělení/neudělení nebo o pokračování/poza-
stavení platnosti certifikátu.

10. Udělení certifikace 
–         podmínkou je shoda klienta žádajícího o certifikaci s kri-

térii auditu. V  případě identifikace neshody předloží 
klient certifikačnímu orgánu definovaná nápravná opat-
ření a důkazy o odstranění neshody. Vedoucí auditor 
ověří odstranění neshod a informuje o tom certifikační 
komisi a vedoucího certifikačního orgánu. V případě 
neodstranění neshod nemůže být udělen certifikát či 
musí být pozastaveny certifikační služby pod hlavičkou 
certifikace.

Prvotní certifikace je prováděna ve dvou stupních 
a při jejím úspěšném zakončení je vydán certifikát, který 
osvědčuje shodu posuzované organizace s  Požadavky na 
systém řízení poradenských subjektů poskytujících pora-
denské služby v oblasti zemědělství. Certifikační cyklus je 
36 měsíců. V  rámci této tříleté lhůty jsou prováděny dva 
dozorové audity (přibližně s ročním rozestupem), z nichž 
první je ohlášený (plánuje se nejméně měsíc před zamýš-
lenou návštěvou) a  druhý neohlášený (v  libovolném ter-
mínu v průběhu roku, kdy se posuzují klíčové požadavky 
definované v Požadavcích na systém řízení poradenských 
subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti země-
dělství). Pokud zájem klienta o  certifikaci systému trvá, 
je proveden recertifikační audit, na jehož základě (při 
úspěšném zakončení) je vydán nový certifikát na dalších  
36 měsíců.

Certifikační schéma ADVIGREEN umožňuje použí-
vání získaného certifikátu, ochranné známky ADVIGREEN 
či textového odkazu, a to těm subjektům, které mají platný 
certifikát o posouzení systému managementu poradenské 
služby ADVIGREEN.

Závěr

Certifikace poradenské služby a systému jejího řízení 
v  oblasti zemědělství dle certifikačního schématu ADVI-
GREEN je vhodná pro všechny poskytovatele poraden-
ských služeb, kteří chtějí spolehlivě poskytovat poradenskou 
službu v souladu s nejlepší praxí a rovněž zajistit a prokázat 
splnění požadavků v zemědělské oblasti. Úspěšnou certi-
fikací získává klient konkurenční výhodu, garantuje svým 
zákazníkům sjednanou kvalitu dodávek poradenských 
služeb a standardizuje procesy poskytování poradenských 
služeb. 

Literatura k dispozici u autorů článku.
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PROJEKTY STROJE LINKY PŘÍSLUŠENSTVÍ REPASE SERVIS www.pekass.cz

Výroba kvasu

Kynutí Pečení

Hnětení Dělení

Vybavení řemeslných pekáren od A do Z
Mouku si meleme sami

Kváskový chleba se Tomáš Solák naučil péct v  Londýně, 
další zkušenosti sbíral v Severní Karolíně. V Praze si pak 

otevřel pekárnu Praktika. Ta má dnes tři pobočky, její pro-
dukty nabízí i Makro nebo Rohlik.cz.

Zatímco jiné obory gastronomie covidová krize poško-
dila, pekárně Praktika přinesla otevření dvou nových provo-
zoven. „Prodávat jsme mohli celou dobu, takže nás covid tolik 
nezasáhl, naopak nám dal šanci najít prostory na místech, kam 
bychom se jinak nejspíš nedostali,“ říká šéf a majitel pekárny 
Tomáš Solák.

Během minulého roku otevřel novou pobočku na Letné 
a v Karlíně. „Je tady teď prázdněji než obvykle, hodně lidí je 
na home office, ale začínali jsme na Bělehradské, kde jich cho-
dilo ještě míň, a navíc zrovna rekonstruovali chodník, tak nám 
to nijak zvláštní nepřijde,“ říká Tomáš v malé nové karlínské 
pekárně, kam přesunul výrobu. Místo zatím funguje i jako pro-
dejna, kde si zákazníci můžou koupit pečivo i kávu s sebou. 
V pobočkách na Letné a v Bělehradské je připravené posezení, 
do budoucna by Tomáš chtěl totéž zařídit i tady, v Sokolovské 
ulici.

Nejdřív se ale soustředil na efektivní využití malého pro-
storu. Od společnosti PEKASS pořídil novou kynárnu na míru 
a také pec s osazovačem. „Kynárna je zároveň chladicí zaří-
zení a z hlediska využití je extrémně praktická, protože se do ní 
vejde dost vozíků, což je pro nás priorita,“ chválí nové vybavení. 
„Velká výhoda je, že nám byla vyrobena na míru na přesný pro-
stor, který byl hodně malý a nepraktický.“ S kynárnou je Tomáš 
naprosto spokojený. „Spousta jiných, které se v této kategorii 
prodávají, nemá zdaleka takovou kapacitu,“ doplňuje. Plechy 
s chlebem v Praktice dříve do pece zasouvali manuálně, teď 
práci zrychluje a usnadňuje osazovač s  integrovaným zaří-
zením. „Vzhledem ke své velikosti má velmi dobrou kapacitu,“ 
říká o peci Tomáš Solák.

Kromě kváskových housek a tří druhů chleba jsou v Prak-
tice k mání koblihy s vanilkovým krémem, croissanty s růz-
nými náplněmi, zajímavé sušenky nebo třeba malý mrkvový 
dort. Většinou se tu snaží připravovat takzvané „street food“, 

tedy produkty, které se dají snadno odnést a sníst i na ulici 
a zároveň jsou unikátní.

„Neprodáváme obyčejné výrobky. Jde nám o to, abyste si 
řekli: ,Tohle je super a jinde se to nedá koupit.‘“

A přesně to vás asi napadne, když se zakousnete do croi-
ssantu z celozrnné mouky mleté na kameni. „Takhle tady croi-
ssanty nikdo jiný nedělá,“ upozorňuje Tomáš Solák. „Mouku si 
sami meleme a děláme z ní úplně všechno včetně sladkých věcí. 
Má to úplně jinou chuť, která jde skvěle dohromady s máslem.“

Na platformě Hithit nedávno vybral peníze na větší 
kamenný mlýn, aby mohl mouku prodávat i  zákazníkům. 
„Podpoří to nejen nás, ale také české biozemědělce,“ vysvětluje 
Tomáš.

Jeho původní profesí pekařina nebyla. Odmaturoval na 
obchodní akademii a odešel do Londýna, kde pracoval jako 
číšník. Jednou týdně pomáhal v Better Health Bakery, nezis-
kovém projektu pro lidi s  mentálním postižením. Tady se 
naučil péct kváskový chleba.

„Sám jsem byl nový pekař, a už jsem měl někoho zaučovat,“ 
směje se. Po roce se dostal do pekárny E5 Bakehouse, která 
tehdy patřila v Londýně k nejlepším. „Nejdřív jsem jen vymetal 
ošatky a  pak jsem se postupně dostal k  zadělávání chleba 
a pečení,“ vzpomíná.

Po pěti letech v Anglii pokračoval na několik měsíců do 
Ameriky, konkrétně do Severní Karolíny. Tehdy už bylo jasné, 
že pekařina bude jeho obor. „V  Americe jsem měl možnost 
poznat další technologie a způsoby výroby. Už dlouho tam mají 
nejlepší pekárny na světě.“

Když se Tomáš vrátil, rozhodl se otevřít vlastní pekárnu. 
A protože nikdo ze zakládajících členů neměl pekařskou školu, 
dal jí jméno Praktika – od slova praktikovat, praxe. A taky 
z úcty k fotoaparátu Praktika, kterým kdysi rád fotil. Pekárna 
funguje šest let, pracuje v ní kolem deseti lidí, mezi nimi jsou 
na praxi i cizinci. Jako byl kdysi Tomáš v Londýně.

PEKASS – dodavatel zařízení pekáren

Etážová pec MIWE CONDO
●  Počet etáží: 5
●  Rozměr etáže: 120 x 120 cm
●  Osazovací zařízení: manuální osazovač
●  Výrobce: MIWE GmbH, Německo



52 53
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

2
/

2
0

2
2

m a r k e t i n g m a r k e t i n g

Výroba knedlíků v Lomnici nad Lužnicí

Výrobu, prodej a roz- 
voz domácích knedlíků 
v Lomnici nad Lužnicí od 
léta roku 2021 provozují 
manželé František a Vero-
nika Jandovi. Podnika-
telský záměr však vznikl již 
v roce 2018, kdy oba man-
želé trávili rodinou dovo-
lenou v  Itálii. Po získání 
možnosti adaptace budovy 
bývalé Jednoty pan Janda 
kontaktoval společnost 
PEKASS. Na první schůzce 
se zástupcem společnosti 
PEKASS panem Radkem 
Růthem došlo k  projed-
nání nástinu plánované 
výroby. Na základě všech 
požadavků na technologii, kvalitu a hygienu byl společností 
PEKASS vypracován projekt výroby knedlíků ve zcela novém 
provozu. 

Po provedení stavebních úprav, které byly díky dlouho-
letým zkušenostem pana Jandy z oboru stavitelství dokon-
čeny v rekordně krátkém čase tří měsíců, došlo na instalaci 
strojního vybavení. Za osobní asistence pana Růtha a servis-
ních techniků proběhla realizace navezení a instalace strojů. 
Při následné volbě nejvhodnější technologie, nastavení 
strojů, provozní zkoušce linky a sestavení výrobních receptur 
majitelé ocenili ochotu a zkušenosti předané zástupci doda-
vatelské společnosti. Celá výroba prošla v  létě roku 2021 
zatěžkávací zkouškou, kterou obstála na výbornou. Realizace 
celého záměru od první schůzky do dodání prvních výrobků 
zákazníkům tak netrvala déle než 6 měsíců. Vedle podpory 
dodavatele se majitelé mohli spolehnout i  na vstřícnost 
schvalovacích orgánů. Vzhledem k vysoké kvalitě stavebních 
a rekonstrukčních prací stejně jako dodávaných strojních 

technologií neměly kontroly ze stavebního úřadu a hygieny 
k provozovně žádné výhrady. 

V rodinné firmě tak již více než rok působí vedle jed-
natele pana Jandy i  jeho manželka, jejíž náplní práce je 
zajištění provozu, objednávek, expedice a  kontrola kva-
lity. Sestra majitele pracuje ve výrobě a  babička spolu 
s  rodinnou kamarádkou obsluhují zákazníky v  prodejně. 
Kromě prodeje ve vlastním obchodě v Lomnici nad Lužnicí 
zajištují Jandovi rozvoz knedlíků odběratelům ve speciální 
chladící dodávce vyrobené na zakázku v Německu. Školy, 
mateřské školky, domovy důchodců, ale i  hotely a  pen-
ziony v Jihočeském kraji tak mají záruku dodávky objedna-
ného zboží ve špičkové kvalitě a za dodržení hygienických  
standardů.

Stálí zákazníci si výrobky manželů Jandových oblíbili 
zejména pro jejich skutečně domácí kvalitu: výroba probíhá 
pouze z čerstvých regionálních surovin. Do ovocných kned-
líků je přidáváno kusové ovoce. V  recepturách nenajdete 
žádné přidané látky, které by ovlivnily trvanlivost, jako jsou 
stabilizátory či konzervanty. Receptura je tak zcela bez užití 
složek podléhajících označení E číslem. Trvanlivost kned-
líků je do 5 dnů od data výroby při doporučené skladovací  
teplotě.

Přestože i po svízelné době covidu na Jandovi dopadl 
velice tvrdě další problém s rostoucími cenami energií a vstup-
ních surovin, snaží se zachovat cenovou hladinu výrobků 
prodávaných stálým místním zákazníkům. Pro knedlíky se 
do prodejny naučili jezdit i zákazníci ze širšího okolí Lom-
nice nad Lužnicí. Manželé Jandovi si loajality zákazníků 
velice váží a vycházejí jim vstříc i s rozšiřováním nabízeného 
sortimentu. Tak vedle klasických houskových a  karlovar-
ských knedlíků nabízí i variantu s petrželkou, oblíbené jsou 
i bramborové knedlíky s cibulkou a pažitkou nebo plněné 
uzeným masem. Nabídku doplňují vynikající kynuté ovocné  
knedlíky. 

Celý projekt je možno považovat za úspěšný jak 
z pohledu majitele, tak i společnosti PEKASS jako dodava-
tele strojních technologií. Bohužel se v případě pana Radka 
Růtha jednalo o projekt poslední. Dne 21. srpna 2021 nás po 
krátké zákeřné nemoci navždy opustil. Nejen za tuto realizaci 
výroby knedlíků, ale celé působení ve společnosti PEKASS 
jsme mu vděčni. 

Všem zájemcům o realizaci výroben nejen pekařských 
a cukrářských, ale například i segmentu produkce knedlíků 
rádi poradíme nejen při výběru zařízení, ale zajistíme i jeho 
předvedení a pomůžeme při instalaci a uvedení do provozu. 
Nezbytnou součástí podpory jsou i servisní kontroly a zajiš-
tění technologické pomoci. 

Vilémovo pekařství

Vilémovo pekařství a koloniál je útulné místo uprostřed 
lázeňské kolonády v Poděbradech. Spojuje klasickou pekárnu 
s moderní kavárnou. Jeho majitel, pan Tomáš Vrba, rád tvoří 
místa, kde se setkávají lidé v příjemném prostředí. Pan Vrba 
je původním povoláním instalatér. V roce 2011 si pronajal 
prostor na zdejší kolonádě, kde vybudoval svůj první podnik 
– kavárnu a cukrárnu. Od té doby se jeho firma Laplace neu-
stále rozšiřuje o další provozy, jež spojuje vždy jedinečný inte-
riér. 

V  současné době Laplace provozuje v  Poděbradech 
již sedm unikátních provozoven – „Náš Hostinec“, „Café 
Oliver“, restaurace „Cucina“, „Vilémovo pekařství“, 
„Zámecký penzion“, „Mamma´s  hotel“ a  „Charles Bar“. 
Každý z  těchto podniků má svého vedoucího a  ve firmě 
panuje příjemná rodinná atmosféra založená na důvěře 
a  přátelství zaměstnanců. Pan Vrba říká: „Vše již bylo 
vymyšleno. Co dělám, to dělám dobře.“ Jednotlivé provozy 
si navzájem nekonkurují, ale naopak se vzájemně dopl- 
ňují. 

Vilémovo pekařství nabízí každý den čerstvý chléb, 
pečivo, sendviče, obložené chleby, dezerty a  autentické 
italské pečivo vyrobené z  pravé italské mouky. Sortiment 
pekařství doplňuje výborná káva. „Součástí mého úspěchu je 
výběr špičkových dodavatelů, kteří mi poradí s výběrem správné 
technologie. Firma PEKASS s. r. o. z  Plzně mi doporučila 
německé pekárenské technologie. Základem dobrého pekař-
ství je vždy kvalitní etážová pec a kynárna. Proto jsem od firmy  
PEKASS s. r. o. zakoupil špičkové zařízení od německého 
výrobce MIWE, Michael Wenz GmbH.“

Firma PEKASS s. r. o. pomohla panu Vrbovi vyřešit 
i financování nově nakoupeného zařízení. „Jsem velice spo-
kojený s  poskytovaným technickým zázemím a  servisem na 
dodaná zařízení. V době koronavirového období nám pekárna 
velice dobře fungovala a pomáhala finančně držet i ostatní 
podniky. Pandemie tvrdě zasáhla všechny moje provozovny, 
pouze Vilémovo pekařství nadále prosperovalo, a pomohlo nám 
tak překonat tuto složitou dobu,“ zakončuje s optimismem 
pan Vrba.

PEKASS s. r. o.
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Včeské firmě se v  průběhu zimních měsíců odehrálo 
celkem pět studentských dní pro učně oboru řezník 

a uzenář z celé republiky. Mladí řezníci si vyzkoušeli vý-
robu klobás v plně vybavené dílně MEAT-LAB a poslechli 
si řadu edukativních oborových přednášek. Dvou posled-
ních akcí se zúčastnil také nový ambasador značky a nad- 
šený řezník a uzenář Petr Čtvrtníček. 

V Česku chybí až pět tisíc řezníků. Obecně se mladí lidé 
na tento obor nehrnou, a tak dnešní stav udržují především 
starší ročníky, kterým ve velkých provozech pomáhá roz-
víjející se automatizace. Řeznické a uzenářské řemeslo má 
přitom tradici jako málokteré jiné.

Řeznický cech v Čechách se poprvé zmiňuje už na konci 
13. století. V roce 1310 získal zvláštní výsady tím, že se řezníci 
v krvavé bitvě o Prahu se sekyrami v rukou postavili za krále 
Jana Lucemburského. Ke zrušení cechů došlo až v roce 1860.

Řemeslo ale i poté dál žilo svým životem, zažilo rozkvět 
soukromých společností a prošlo standardizací za komunis-
tického režimu. Po revoluci přišel nový rozmach privátního 
podnikání a trendem dneška je opětovně zakládání malých, 
často rodinných firem. 

Řemeslo má budoucnost! 
Řeznická mládež s Petrem Čtvrtníčkem 

navštívila MASO-PROFIT
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Studentské dny v Praze

A právě děti majitelů řeznictví jsou typicky ti, kteří se 
chodí vyučit. Lidí je ale potřeba víc. Cílem studentských dní 
v MASO-PROFITu proto bylo upevnit oborovou sounále-
žitost a přispět tak k řešení současné situace. Dorazili učni 
z  Nového Bydžova, Vodňan, Frýdlantu, Brna a  Ústí and 
Labem. 

Hlavním lákadlem pro ně byl MEAT-LAB, což je plně 
vybavená řeznická dílna, kde si mohli prohlédnout a v praxi 
vyzkoušet řeznickou technologii, jako například kutr, 
narážku nebo řezačku. Pod taktovou zkušeného potravinář-
ského technologa se vyráběly různé druhy klobás.

Mezi učně se podíval i  Petr Čtvrtníček, který v  sobě 
v době covidu také objevil vášeň pro řeznictví a uzenářství. 
Do výroby masných produktů se pod pseudonymem Čeňek 
Strand pustil s vervou a do budoucna se bude podílet na tolik 
potřebné propagaci řeznického řemesla.

Další program se skládal z přednášek na témata – jak 
si založit vlastní řeznictví, hygiena potravinářských provozů 
nebo vakuové balení potravin. Studenti si také prohlédli 
prostory MASO-PROFITu, ve kterých se nachází například 
automatický skladový zakladač MINI-LOAD. Tato obchodní 
firma se zabývá prodejem technologií pro zpracování masa 
a gastronomii už od roku 1991.

MASO-PROFIT s. r. o.
 

Víme, jak moc vám záleží na tom, aby se pečení povedlo. Aby si všichni pochutnali a udělali 
vám radost. Mouka Pernerka vám v tom pomůže. Umletá do hladka, s vysokým obsahem 
vlákniny, nízkým glykemickým indexem. Navíc skvěle váže vodu a má lepší pečící vlastnosti. 
Ať už pečete nebo vaříte cokoliv. Všichni budou nadšení. Zkuste něco opravdu jedinečného, 
zdravého, a hlavně dobrého. Už cítíte ten rozdíl? Pernerka - revoluce v pečení.

pernerka.cz pernerkapernerka.cz

JEDINÁ CELOZRNNÁ MOUKA
UMLETÁ DO HLADKA

inzerce_180x260_FINAL.indd   1 22.02.2021   13:49
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Český pekařský trh má ve srovnání s dalšími státy Evrop-
ské unie velice rozmanitý sortiment výrobků. Lokální 

pekárny i  velké obchodní řetězce se  předhánějí v  lákání 
zákazníků na co nejširší nabídku čerstvého pečiva. Český 
spotřebitel je navíc zvyklý, že si může prakticky každý den 
koupit voňavý koláč, křupavý rohlík nebo pořádně vype-
čený chléb. Na  běžné pečivo typu rohlík a  chléb dnes už 
ale spotřebitele nalákat nelze, a proto malé i velké pekár-
ny rozšiřují svůj sortiment o speciální výrobky s přidanou 
nutriční hodnotou, nižší ekologickou stopou a hlavně o vý-
robky, které skvěle voní a  ještě lépe chutnají. A jelikož je 
základní surovinou pro  výrobu pečiva mouka, přirozeně 
musíme ve mlýně Perner sledovat nejnovější trendy, ino-
vovat a  rozšiřovat nabídku, abychom mohli zákazníkům 
nabídnout co nejrozmanitější sortiment mouk té nejvyšší 
kvality. 

Kvalita mouk

Mlýn Perner je největším samostatným mlýnem v České 
republice. Mouku nabízíme malým pekárnám, ale také 
velkým potravinářským koncernům, jako je např. Mondelēz 
International nebo La Lorraine. Dodávat mouku do těchto 
nadnárodních společností není jednoduchý úkol, protože 
vyžaduje mít zavedený systém řízení kvality, který zajistí bez-
pečnost a zdravotní nezávadnost výrobků. Ve mlýně Perner 
v současnosti vyrábíme mouku v souladu s bezpečnostním 
standardem IFS (International Featured Standard – Food) 
a BRC (Global Standard for Food Safety). Tyto mezinárodní 

standardy prověřují odpovědnost vedení společnosti, vhod-
nost požadavků na hygienu a sanitaci, funkčnost systému 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) 
s důrazem na sledovatelnost výrobků. To znamená, že sledu-
jeme osud zrna v každém kroku výroby od příjmu suroviny 
až po její expedici.

Každý výrobní krok mouky od výběru dodavatele kva-
litního zrna až po pytlování hotových výrobků je tedy bedlivě 
monitorován. Aby mohl být tento požadavek splněn, máme 
ve  mlýně laboratoř s  moderními laboratorními přístroji, 
například infračerveným spektrofotometrem, extenzografem 
a také alveografem. Nicméně i v moderně vybavené labora-
toři je důležitá analýza vzhledu a vůně zrn a mouky, za kterou 
jsou zodpovědní odborníci v  daných oborech. Ve  mlýně 
Perner máme na pozicích vedoucího laboratoře a  mana-
žera kvality zaměstnány absolventy Vysoké školy chemicko-
-technologické v Praze, která patří mezi nejlepší univerzity 
v České republice. Díky laboratoři a moderním přístrojům je 
do mlýna přijato jen velmi kvalitní zrno a ze mlýna je expedo-
vána pouze mouka požadované kvality.

Zrno je dále zpracováváno na moderní mlecí lince od 
švýcarské firmy Bühler, která patří mezi světové špičky ve 
výrobě mlecích linek. Součástí moderní mlecí linky je čistírna 
vybavena optickým třídičem Sortex, který v reálném čase ana-
lyzuje tvar, velikost a barvu zrna. Jedná se tedy o poslední kon-
trolu před vstupem zrna do mlecí linky. Nestandardní zrno je 
poté automaticky vyřazeno z výrobního procesu. Následně je 
zrno umleto na mouky podle požadavků našich zákazníků. 
Během celého výrobního procesu jsou meziprodukty (šrot) 
a i finální mouky podrobeny analýze v naší laboratoři, než 

jsou expedovány našim zákazníkům. Právě spojení kvalitně 
vybavené laboratoře a moderní mlecí linky je důvodem, proč 
si naši mouku zákazníci tolik pochvalují. 

Inovativní mlecí linka

Běžné mlecí linky jsou velice specifické a dá se na nich 
umlít pouze úzké spektrum mouk z jedné suroviny. S narůs-
tajícím zájmem spotřebitelů o pečivo z méně pěstovaných 
obilovin a pseudoobilovin, například pohanky, bylo proto 
potřeba navrhnout novou mlecí technologii, která bude 
lépe reagovat na nejnovější spotřebitelské trendy. Společně 
s Vysokou školou chemicko-technologickou se nám podařilo 
zprovoznit nový typ mlecí linky, která je v České republice uni-
kátem. Díky této technologii jsme schopni zpracovat na jedné 
lince více druhů surovin od ječmene a žita až po čirok nebo 
rýži, a to na velice jemné mouky s granulací kolem 160 μm. 
Technologie navíc dovoluje zpracovat celá zrna včetně oba-
lových a podobalových vrstev, ve kterých se nachází celá řada 
zdraví prospěšných látek. Jedná se  například o  vlákninu, 
některé vitaminy a minerální látky nebo v případně pohanky 
rutin, což je  velice známý polyfenol s  antioxidační akti-
vitou, jehož konzumace je spojována se zvýšenou pružností 
cév a celkovým posilněním imunitního systému. Mezi spo-
třebiteli je velice oblíbená celozrnná žitná mouka, která je 
vhodná nejen pro kváskování, a dále mouka špaldová, která 
má ve srovnání s pšenicí vyšší obsah bílkovin.

BIO výrobky – nezadržitelný trend

Spotřebitelům je stále méně lhostejná budoucnost 
naší planety a význam ekologie se promítá do všech oborů 
napříč trhem včetně pekárenského a mlynářského průmyslu. 
Ve Mlýně Perner dlouhodobě spolupracujeme se  země-
dělci, kteří preferují ekologický způsob pěstování země-
dělských plodin. Za nákup BIO obilí je zodpovědný majitel 
mlýna pan Daniel Perner, který vývoj BIO produkce obilovin 
a  mlýnských produktů dlouhodobě sleduje nejen v  České 
republice, ale také v zahraničí, kde BIO pekařské výrobky 
představují kolem 20 % celkové nabídky. V České republice 
je to zatím méně, ale věříme, že se tento podíl v následují-
cích letech zvýší. Zároveň jsme pyšní, že jako prvovýrobci 
můžeme zákazníkům se  zájmem o  ekologii a  udržitelnou 
výrobu nabídnout výrobky v BIO kvalitě a podílet se tak na 
změně potravinářského průmyslu. V současnosti se jedná 
o 5 výrobků, konkrétně BIO pšeničná hladká, pšeničná celo-
zrnná hladká, špaldová hladká, špaldová celozrnná hladká 
a žitná celozrnná hladká mouka. Za kvalitou našich mouk 
si stojíme, protože spolupracujeme s Vysokou školou che-
micko-technologickou, která každou šarži naší BIO mouky 
analyzuje a v případě nálezu i jen jednoho z 500 pesticidů je 
celá šarže vyřazena.

Vývoj a výzkum – pekaři

Naše celozrnné mouky Pernerky jsou výrobky s  jedi-
nečnými vlastnostmi. Díky jemné granulaci všech částí 
zrna včetně podobalových a obalových vrstev jsou vhodné 
pro  přípravu široké škály pekárenských i  těstárenských 
výrobků. Těsta z celozrnných Pernerek se dají lehce zpra-
covat, skvěle kynou a mají lepší chuťové vlastnosti. Celo-
zrnné Pernerky mají navíc vyšší vaznost vody, a jsou proto 
vhodné pro  přípravu řídkých těst, kváskování a  přípravu 

Inovace ve mlýně Perner

chlebů. Hotové pekařské výrobky z celozrnných mouk mají 
přijatelný objem, dobrou pórovitost a  celkově lepší chuť. 
Celozrnné Pernerky jsou zkrátka moukami vhodnými pro 
inovace v pekařském průmyslu. 

O  unikátních vlastnostech celozrnných Pernerek se 
přesvědčila společnost Albert, která společně s námi vyvi-
nula Mlynářský chléb z  celozrnné žitné Pernerky. Dalším 
spokojeným zákazníkem je Lidl, na jehož pultech naleznete 
Pernerku BIO chléb. Z menších podniků je potřeba zmínit 
Pekařství Mašek, které bylo průkopníkem ve vývoji pečiva 
z celozrnných mouk. Pekařství Mašek má už několik let ve 
své nabídce Celozrnný kvasový super chléb právě z celozrnné 
žitné a celozrnné pšeničné Pernerky. 

Zájem o naše výrobky je tak vysoký, že jsme ve mlýně 
nedávno zřídili vlastní inovační pekařské centrum, které se 
zabývá vývojem výrobků na míru. Proto už nyní můžeme 
našim zákazníkům nabídnout receptury pro výrobu pečených 
koblih, preclíků z naší BIO špaldové Pernerky a dále celozrn-
ných závinů a dalších výrobků.

S tím souvisí i výstavba zcela unikátní míchárny, díky 
které budeme schopni přímo ve mlýně zákazníkům připravit 
směs mouky a případně dalších surovin na míru. Jako pří-
klad můžeme uvést směs na žitný chleba s vyšším obsahem 
vlákniny, kde bude smíchána žitná celozrnná Pernerka s kla-
sickou žitnou chlebovou moukou v poměru 1 : 1 a ke směsi 
bude přidáno malé množství lepku. Zákazník pak bude moct 
jen přidat vodu a sůl a vyhnětat těsto. Tímto krokem se bezpo-
chyby zefektivní výroba pečiva a prohloubí spolupráce mezi 
mlynáři a pekaři. 

Naše unikátní mlecí linka nám umožňuje zpracovávat 
široké spektrum surovin. V  současné době proto rozšiřu-
jeme naše portfolio výrobků o další zajímavé výrobky, jako 
jsou např. jemně mleté ovesné otruby a  klíčky s  vysokým 
obsahem vitaminů, minerálních látek, vlákniny a zejména 
beta-glukanů. Tyto otruby opět meleme na  velice jemnou 
granulaci pod 200 μm a jsou vhodné nejen do pekařských 
výrobků, ale také do rostlinných nápojů a dalších produktů. 
Samozřejmě chceme našim zákazníkům nabídnout co nej-
zdravější produkty, a proto spolupracujeme s Výzkumným 
ústavem rostlinné výroby na vyšlechtění speciálních odrůd 
ovsa. Novinkou je také výroba celozrnné pohankové mouky 
z neloupané pohanky, která má vyšší podíl vlákniny, minerál-
ních látek, rutinu a dalších bioaktivních složek.

Dalším velkým tématem, který nyní řeší potravinářské 
podniky a vědecké instituce v Evropě, je autentikace špaldy 
u vybraných odrůd pšenice, které vznikly křížením pšenice 
seté a pšenice špaldy. V současné době totiž neexistuje jedno-
duchá metoda, která by tyto hybridní odrůdy od sebe spoleh-
livě rozdělila, s výjimkou analýzy celého genomu jednotlivých 
zrn. Na tomto projektu intenzivně spolupracujeme společně 
s VŠCHT Praha.

Mlýn Perner je moderním potravinářským podnikem, 
který má k  tradičnímu mlynářskému řemeslu inovativní 
přístup. Využívá přitom nejnovějších vědeckých poznatků, 
sleduje spotřebitelské trendy v  zahraničí a  snaží se  lidem 
nabídnout zdravější a chutnější výrobky. Proto dnes můžete 
Pernerku najít nejen u význačných výrobců pekárenských 
výrobků, ale v celé řadě supermarketů, ať už jde o Lidl, Penny, 
nebo Globus, Makro atd. Zájem o Pernerky je tak vysoký, že 
v současné době také uvažujeme o založení vlastního e-shopu.

Ing. Daniel Koval, 
vedoucí vývoje, 

Mlýn Perner Svijany spol. s r. o. 
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Společnost Weber na veletrhu IFFA

Perfektní porce nářezu. Hospodárná výroba a  atraktiv-
ní balení. Weber nabízí vše, co potravinářské podniky 

potřebují, z  jediného zdroje. Pod heslem „Line Up for To-
morrow“ se proto veletržní prezentace zaměří na dokonale 
sladěné koncepty linek od přípravy surového výrobku až po 
hotové, otestované primární obaly.

V hale 11.1 na stánku B91 se návštěvníci mohou těšit 
na kompletní řešení linek pro krájení od značek WEBER 
a TEXTOR – s řadou inovací a prezentací nových výrobků. 
Na dvou příkladných konfiguracích linek s maximální auto-
matizací, integrací a efektivitou Weber ukáže, jak přístup 
komplexní přípravy, zpracování a  balení výrobků vede 
k vyšší ekonomické efektivitě. Dodavatel řešení navíc uka-
zuje, jak inteligentní propojení všech komponentů linky 
a využití všech dat z linky může v mnoha ohledech optimali-
zovat budoucí výrobu. Exponáty pro různé potřeby a oblasti 

použití mají jedno společné: nabízejí přidanou hodnotu 
v  každém kroku zpracování a  tím vytvářejí pro výrobce 
potravin více výstupu ze vstupu. Digitální produkty a služby 
jsou stejně důležitou součástí komplexního přístupu jako 
inovativní technologie. Potravinářské podniky mohou těžit 
z  větší transparentnosti, efektivity a  servisu díky novým 
digitalizačním řešením, která na první pohled digitálně vi- 
zualizují linky a procesy a která si lze v různých podobách 
vyzkoušet na výstavním stánku.

V portfoliu stahovaček kůže z masa, odblaňovaček a plá-
tovaček tuku je také mnoho inovací pro živnostníky, středně 
velké podniky a  průmysl. Z  tohoto důvodu bude mít tým 
Weber-Skinner svůj vlastní stánek v hale 12, stánek B11. 
Mezi hlavní novinky veletrhu patří inovace v oblasti bezpeč-
nosti a uživatelské přívětivosti a také nová průmyslová linka 
pro snímání kůže z masa, která přesvědčí ještě uživatelsky 
přívětivější a hygieničtější konstrukcí. Kromě toho byla dále 
zdokonalena a rozšířena automatizace v oblasti odstraňovaní 
tuku z pečení.

Flexibilita v dokonalosti:  
Weber weSLICE série 4000

Proměna potřeb v  řešení. Být blízko trhu a  trendům 
v oboru. To je charakteristickým znakem společnosti Weber 
Maschinenbau již 40 let. Portfolio nářezových strojů této svě-
tové jedničky na trhu je proto stejně rozmanité jako požadavky 
a aplikace potravinářských podniků, a proto zahrnuje správné 
řešení pro každého. Nyní byl sortiment rozšířen o řadu náře-
zových strojů, která nově definuje pojem flexibilita.

Modely weSLICE 4000 jsou dokonalým řešením pro 
výrobce s širokým sortimentem. Při středním výkonu nabízejí 
maximální flexibilitu pro realizaci mnoha aplikací v malých 
šaržích, a to na co nejmenším prostoru. V závislosti na indi-
viduálních požadavcích na výkon si mohou potravinářské 
podniky vybrat mezi nářezovým strojem s kruhovým nožem 
weSLICE 4000 a nářezovým strojem se srpovitým nožem 
weSLICE 4500. Kompaktní nářezové stroje umožňují ruční 
i  automatické nakládání v  závislosti na požadavcích. To 
zajišťuje optimalizované nakládání a podávání výrobků, a to 
i u objemných produktů, a také lepší integraci do automatizo-
vaných procesů. Dlouhodobě lze také minimalizovat náklady 

Dokonalá pozice pro výzvy zítřka –  
s komplexními řešeními  

od společnosti Weber

radikálním zkrácením doby seřizování při současném snížení 
nasazení personálu.

O společnosti Weber

Weber Maschinenbau je jedním z předních dodavatelů 
systémů pro krájení, automatizaci a balení čerstvých pro-
duktů. Hlavním cílem společnosti je usnadnit zákazníkům 
život pomocí vynikajících individuálních řešení a umožnit jim 
optimální provoz jejich systémů po celou dobu jejich život-
nosti.

V současné době zaměstnává společnost Weber Maschi-
nenbau přibližně 1500 lidí ve 23 pobočkách v  18 zemích 
a každý den s nasazením a nadšením přispívá k úspěchu sku-
piny Weber. Dodnes je společnost rodinným podnikem, který 
řídí Tobias Weber, nejstarší syn zakladatele společnosti Gün-
thera Webera, jako CEO.

www.weberweb.com

WEBER CZ s. r. o.
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Není skořice  
jako skořice

Ing. LINDA FRAŇKOVá, 
Barentz spol. s r. o.

Barentz je předním distributorem surovin pro výrobce po-
travin, kosmetiky a  krmiv po celém světě. Na českém 

trhu začal působit v  roce 1992. Naše kancelář v  Klatovech 
zajišťuje dodávky surovin pro malé, střední i velké podniky. 
Spolupráce s významnými světovými dodavateli, široká na-
bídka produktů a velmi zkušený tým obchodních manažerů, 
kteří jsou vždy připraveni poskytnout technickou pomoc pro 
ta nejlepší řešení konečných výrobků, jsou základem naší po-
litiky budování pevných vztahů se zákazníky. 

V Barentz jsme nedávno rozšířili své aktivity v oblasti 
dochucovadel a  koření ještě dále, a  to akvizicí významné 
holandské společnosti, specializující se na skořici, kterou je 
Royal Polak Spices. Royal Polak sídlí ve Steenwijku a záso-
buje skořicí potravinářské podniky od pekařského a cukrář-
ského segmentu až po segment mléčných výrobků, nápojů, 
sportovní a zdravé výživy. Jako světová jednička na trhu se 
skořicí, s více než 150letými zkušenostmi, disponuje Royal 
Polak širokým portfoliem odrůd skořice, nabízí bezkon-
kurenční odborné znalosti a ve své laboratoři dokáže vyvi-
nout jedinečné chuťové profily ke spokojenosti jakéhokoliv 

zákazníka. Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci Royal Polaku 
přesně vědí, které odrůdy skořice a  jiných koření smíchat 
dohromady pro ty nejlepší výsledky, od chuti, vůně, barvy, 
pocitu v ústech až po přesný obsah esenciálních olejů a dal-
ších atributů. Royal Polak zaručuje trvale vysokou kvalitu, 
vynikající služby a spolehlivé dodávky.

Royal Polak Spices roste 
stabilně od roku 1854

Royal Polak Spices byl založen jako J.S. Polak Spece-
rijenmaalderij b.v. ve Steenwijku v roce 1854 holanďanem 
Izakem Salomonem Polakem. Brzy se stal na holandském 
pekařském trhu velkým hráčem. V 60. letech byla společnost 
předána J. J. Draaismaovi, který ji v roce 1973 přesídlil do 
průmyslové zóny Steenwijk a rozšířil svou již tak silnou pozici 
na trhu přidáním prvních exportů. V roce 1993 Draaisma 
předal společnost Jacu Sarsovi. V té době už byla společnost, 
tehdy známá jako J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaal-
derij b.v., vysoce ceněnou značkou v oblasti skořice a kořeni-
cích směsí se skořicí jak v Holandsku, tak v Belgii. Jac a jeho 
tým otevřeli firmě a jejím zákazníkům nové obzory se silným 

zaměřením na expanzi 
řízenou především kvali- 
tou.

K raketovému nárůstu 
zákazníků došlo v  90. le- 
tech, když se na palubu 
dostali klienti potravinář-
ského průmyslu z Německa, 
Švýcarska a Rakouska. Byla 
postavena nová laboratoř 
a sklad, bylo zavedeno ino-
vativní vybavení a  došlo 
k  optimalizaci procesů. 
Dle Jaca jejich snaha poro-
zumět výzvám zákazníků 
a  integrovat tyto poznatky 
do jejich vlastní vize z nich 
dělá vedoucího hráče na 
trhu, na kterého se zákaz-
níci mohou spolehnout. 
V roce 2020 došlo následně 

ke změně vlastnictví Royal Polaku, a to akvizicí společností 
Barentz.

Skořice

Skořice je pravděpodobně jedním z nejstarších koření 
na světě. Ve starověkém Egyptě byla vysoce ceněnou ingre-
diencí, která byla v  jedné chvíli dokonce více ceněna než 
samotné zlato. Lze ji definovat jako aromatickou vnitřní 
kůru tropického stálezeleného stromu. Existují dvě hlavní 
odrůdy:

Cinnamomum cassia a Cinnamomum zeylanicum. Dle 
odhadů se vyprodukuje na 230 000 tun skořice ročně. Nej-
větším spotřebitelem skořice je USA (28 %), následuje 
západní Asie (14 %) a Evropa (13 %). 

Cinnamomum cassia

Skořice cassia je nejběžnější kvalitou používanou 
v mezinárodním potravinářském průmyslu. Je známá pro 
svou štiplavou a sladkou chuť. Cassia skořice společnosti 
Royal Polak pochází především z  Indonésie a  Vietnamu. 
Strom cassia potřebuje k růstu 7–8 let, aby se vyvinula dosta-
tečně tlustá kůra. Aromatická kůra se ze stromu cassia peč-
livě loupe a před sušením na slunci, které probíhá jeden až 
dva dny, se často také oškrábe, aby produkt získal svou cha-
rakteristickou chuť.

Cinnamomum zeylanicum

Skořice zeylanicum je někdy označována jako ,,pravá 
skořice“ nebo ,,Cejlonská skořice“, což je skořice zeylanicum 
pocházející ze Srí Lanky. Kromě Srí Lanky pochází zeyla-
nicum, nabízené Royal Polakem, také z Madagaskaru nebo 
Tanzánie. Na rozdíl od stromu cassia zeylanicum roste jako 
listnatý keř a má tenčí kůru. K růstu potřebuje minimálně  
2–3 roky. Pruty zeylanica se seřezávají a  loupou. Kůra se 
oškrabává, stáčí do dlouhých tyčinek, suší a následně svazuje 
do větších svazků.

Vývoj do posledního detailu

Royal Polak pracuje se širokou škálou různých 
kvalit skořice a  nabízí nespočet variant skořice cassia  
i zeylanicum dle chuti, obsahu esenciálních olejů, kumarinu 
či velikosti namletých částic. Vše se odvíjí od přání zákaz-
níka. Ať už se jedná o aplikaci skořice do nápojů, produktů 
sportovní výživy, či například cereálních tyčinek, vývojový 
tým Royal Polaku je připraven vyhovět všem požadavkům 
a ohromí vás inovativní senzorickou explozí. Každý produkt 
je navíc dostupný včetně Kosher, Halal, Rainforest Alliance, 
Bio a Fairtrade certifikátu. 

Tajemství dokonalé chuti

V Royal Polaku využívají své odborné znalosti skořice 
k  vytvoření jedinečných směsí kombinací řady vybraných 
koření společně se selektivně složenými skořicemi. Díky jedi-
nečnému způsobu zpracování vznikají směsi koření, které 
jsou homogenní v chuti i velikosti částic. Skořice a koření je 
zpracováváno společně během procesu mletí, aby byla vytvo-
řena specifická přirozená jednotná chuť, která bude vyhovu-
jící pro požadovanou aplikaci.



Cinnamomum 
cassia

Cinnamomum 
zeylanicum

Kůra jednotlivé vrstvy více vrstev

Chuť sladká, štiplavá jemná, delikátní

Doba růstu cca 8 let 2–3 roky

Obsah kumarinu > 1000 ppm 0–200 ppm

Máte zájem vyzkoušet naši jedinečnou skořici či 
směs například perníkového koření ve svých pro-
duktech? Rádi Vám vytipujeme vhodnou variantu 
na míru Vašim individuálním potřebám. Neváhejte 
nás kontaktovat!

Ing. Linda Fraňková
E-mail: l.frankova@barentz.cz

Mobil: +420 731 519 599

mailto:l.frankova@barentz.cz
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Udržitelnost je katalyzátorem změn a  inovací v  mas-
ném průmyslu. Politické požadavky a  spotřebitelé, 

kteří se zajímají o  to, co jedí, nutí výrobce a producenty 
jednat a tlak vyvolává i celosvětová debata o ochraně kli-
matu a  zachování zdrojů. Masný průmysl na to reaguje 
technologickými inovacemi, ale také zásadními závazky 
směrem k udržitelnosti.

Diskuse o udržitelné produkci v masném průmyslu se 
týká hlavně otázek ochrany životního prostředí, zdraví a život-
ních podmínek a  pohody zvířat. V  souvislosti s  ochranou 
klimatu jsou předmětem kritiky hlavně vysoké emise CO2, 
nadměrná spotřeba vody a produkovaný odpad, především 
plastové obaly.

Vliv spotřeby masa na skleníkový efekt je nesporný – 
jen v Německu připadá na výrobu masa 42,7 milionu tun 
CO2 ročně a spotřeba vody je 60 bilionů litrů. Průměrná spo-
třeba vody na kalorii je obzvláště vysoká u hovězího masa a je 
dvacetkrát vyšší než u obilovin. Odhaduje se, že přechod na 
stravu s nízkým obsahem masa by mohl pomoci snížit spo-
třebu vody o 11 až 35 %.

Je mnoho lidí, kteří by své stravovací chování měnili 
i bez hnutí „Fridays for Future“. Kromě ekologických aspektů 
se lidé zajímají zejména o životní podmínky zvířat. Podle prů-
zkumu Eurobarometru z dubna 2021 přibližně třetina Evro-
panů kupuje a jí méně masa a 16 procent bere při nákupu 
v úvahu uhlíkovou stopu potravin a přizpůsobuje tomu své 
nákupy. Produkty, které místo masa využívají rostlinné bílko-
viny a veganské či vegetariánské alternativy, zažívají nesku-
tečný boom a je patrný jasný trend směrem k udržitelným 
a ke zvířatům šetrným potravinám. IFFA 2022 na tento trend 
reaguje a dává poprvé prostor alternativním zdrojům bíl-
kovin – vedle technologií zpracování masa se proto na vele-
trhu představí i technologie zpracování rostlinných bílkovin 
a jejich přísady.

Politické směrnice pro větší ochranu klimatu

Diskusi o udržitelnější produkci potravin podporují také 
politici. Evropská unie ve své „Zelené dohodě“, která poža-
duje snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně 
o 55 % ve srovnání s rokem 1990, ukládá povinnosti mimo 
jiné i  výrobcům potravin a  Komise ve svém strategickém 
dokumentu „From farm to table“ (květen 2020) mimo jiné 
vyzývá k větší energetické účinnosti, omezení stávajících typů 
obalových materiálů a využívání inovativních a udržitelných 
typů obalů z recyklovatelných materiálů.

V reakci na tyto celospolečenské změny a stávající i plá-
nované politické kroky začlenila řada podniků zpracovávají-
cích maso do svých korporátních plánů prohlášení o nutnosti 
udržitelné výroby. Přestože přibližně 90 % emisí producentů 
masa pochází z  dodavatelského řetězce nebo od samot-
ných zvířat, považují zpracovatelé masa za svou povinnost 

optimalizovat i  hospodaření s  energií a  zdroji, na čemž 
mají zájem i oni sami, protože úspora energie a vody nejen 
zlepšuje jejich image, ale také jim snižuje celkové provozní  
náklady.

Nové trendy ve strojírenství:  
řízení zdrojů a energie

Masný průmysl patří k  energeticky nejnáročnějším 
odvětvím, protože ohřev a chlazení potravin vyžaduje velké 
množství energie. Bez chlazení masa nemůže být zajištěna 
bezpečnost potravin a  teplo je potřeba k  vaření, dušení, 
vaření v páře, sterilizaci a čištění. Kromě toho spotřebovává 
masný průmysl hodně vody na čištění a dezinfekci výrobních 
zařízení.

Voda se samozřejmě musí také odpovídajícím způsobem 
ohřívat, k čemuž se, stejně jako v mnoha jiných průmyslových 
odvětvích, stále z velké části používají fosilní paliva. Vedle 
snahy o zvýšení energetické účinnosti je proto přechod na 
obnovitelné zdroje energie – a tím snížení uhlíkové stopy – 
další pákou pro větší udržitelnost v masném průmyslu.

Energeticky účinná chladicí zařízení a  tepelná čer-
padla mohou zvýšit energetickou účinnost vytápění a chla-
zení až o 70 %. Odpadní teplo, které by jinak přišlo nazmar, 
se znovu využívá a přesměrovává do dalších procesů, jako 
je ohřev vody a solanky, sušení, vaření, blanšírování, naklá-
dání, pasterizace, sterilizace, dehydratace a čištění. K zajiš-
tění udržitelného chladicího řetězce se mimo jiné používají 
kompresorové systémy procesního chlazení, které zajišťují 
tepelně optimální výrobní prostředí – nejen pro samotné 
potraviny, ale také pro skladovací a distribuční prostory.

Úspory lze dosáhnout také díky moderním pohonným 
technologiím, jako jsou například servomotory. Energeticky 
účinné, frekvenčně řízené pohony dosahují úspory energie až 
25 % a snižují se spínací nebo přepínací špičky. Motory jsou 
navíc chlazeny vodou, kterou lze přímo využít nebo rekupe- 
rovat odpadní teplo.

Dalším krokem k udržitelnosti jsou stroje s odolnými 
komponenty a moderním hygienickým designem využíva-
jícím svařované a  zaoblené hrany a  zapuštěné kryty pro-
plachu. Tyto prvky zaručují menší kontaktní plochy pro 
nečistoty a choroboplodné zárodky a jejich čištění vyžaduje 
méně vody a energie. Dobu čištění zkracují i automatická 
zařízení pro čištění bez demontáže.

Co se týče bezpečnosti potravin, pro spotřebu vody platí 
heslo: „Dost, ale ne více, než je nutné“. Aby se spotřeba vody 
snížila na minimum, je třeba zvážit různé možnosti, napří-
klad recyklaci odpadní vody v podnikových nebo městských 
čistírnách odpadních vod. Pomohou i inovativní monitoro-
vací a měřicí systémy, které analyzují spotřebu vody a identi-
fikují parametry pro její další snížení.

Protože většina procesů vyžaduje teploty nižší než 100 až 
120 stupňů, je vhodné využívat obnovitelné zdroje energie, 

jako jsou solární panely, tepelná čerpadla, bioplyn nebo bio-
masa. Pomocí kogenerace lze efektivně zajistit elektřinu 
a teplo z bioplynu nebo biomasy ze zbytkových materiálů.

Prostřednictvím projektů, jako je ICCEE („zlepšení 
energetické účinnosti chladírenského řetězce“), EU pod-
poruje úsilí o lepší hospodaření s energií. Cílem projektu je 
zlepšit energetickou účinnost celého chladírenského řetězce 
v potravinářských a nápojových procesech malých a střed-
ních podniků. Food Testing Institute (Potravinářský zku-
šební ústav) nabízí semináře na toto téma výrobcům masa  
i nápojů.

Trendy v obalech: víc než jen obal

Mnoho spotřebitelů si nechce z obchodu odnést cokoli, 
co je na regálech, ale věnuje pozornost udržitelným řešením 
šetrným k životnímu prostředí. Trendem v udržitelných oba-
lech jsou obaly bez plastů nebo s jejich sníženým obsahem. 
Udržitelnost je však často v rozporu s ochranou potravin, 
protože papírové kompozity nebo obaly z  recyklovaných 
materiálů umožňují větší průnik kyslíku, který může zhoršit 
kvalitu výrobku. Řešení se nabízí ve formě absorbérů kys-
líku, například na bázi polymerů, které vážou zbytkový kyslík 
v obalu i kyslík pronikající k obsahu balení a jejichž funkční 
vrstva je součástí vícevrstevné struktury obalu. Kromě otázky 
recyklovatelnosti se výzkum zaměřuje i na obnovitelné suro-
viny pro obalové materiály. Alternativou k plastům z fosilních 
surovin jsou materiály využívající mořské řasy, průhledné 
fólie vyrobené z konopí nebo lepenky z trávy.

Dalším trendem jsou chytré obaly, které aktivně pečují 
o masný výrobek, chrání ho a mají tak udržitelný efekt – ucho-
vávají produkt ve stabilní teplotě, pohlcují nežádoucí plyny ze 
zrání masa a zabraňují napadení choroboplodnými zárodky. 
Na vhodných řešeních pracují výzkumníci Fraunhoferova 
institutu pro zpracovatelské technologie a obaly (Fraunhofer 
Institute for Process Engineering and Packaging/IVV). Ke 
klimaticky neutrální výrobě tak přispějí nejen nízkoemisní 
technologie a procesy, ale také materiálově úsporné, recyklo-
vatelné a inteligentní obaly.

Ve dnech 14. až 19. května 2022 otevře ve Frankfurtu 
nad Mohanem své brány přední mezinárodní veletrh IFFA – 
Technologie pro zpracování masa a alternativních bílkovin. 
Mezinárodně uznávané společnosti zde představí své nejno-
vější technologie a poskytnou informace o nejdůležitějších 
trendech a vývoji v oboru zpracování masa a bílkovin.

Jedním z hlavních témat veletrhu IFFA je udržitelnost – 
do roku 2050 chce EU být klimaticky neutrální, což je velká 
výzva nejen pro průmysl zpracování masa a bílkovin, ale i pro 
obalový průmysl, jenž musí zlepšit svou energetickou účin-
nost a vyrábět tak, aby přispíval k ochraně světových přírod-
ních zdrojů.

Se šesti veletrhy na čtyřech kontinentech podporuje 
společnost Messe Frankfurt dynamický růst světového potra-
vinářského průmyslu. 

Další informace o akcích z portfolia 
„Potravinářské technologie“ naleznete na adrese: 

www.food-technologies.messefrankfurt.com

Sociální sítě IFFA:
www.iffa.com/follow-iffa

Happy Materials, s. r. o.


Udržitelnost v masném průmyslu: 
jedno z hlavních témat veletrhu IFFA 2022
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Ověřené 
technologie 
pro inovativní 
produkty

IFFA, přední světový veletrh pro 
zpracování a balení proteinových 
výrobků od roku 1949

www.iffa.com

info@czechrepublic.
messefrankfurt.com

Tel. +420 
233 355 246

14. – 19. 5. 2022
Frankfurt nad Mohanem

http://www.food-technologies.messefrankfurt.com/
http://www.iffa.com/follow-iffa
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Současný životní styl a globální vývoj klade velké nároky na 
dodavatele zboží, kteří kromě produktu samotného musí 

zaručit zákazníkovi i správnou péči nejen při skladování, ale 
i při transportu.

Pro uchovávání potravinářských, chemických, lékař-
ských a  dalších výrobků jsou zákonem stanoveny přísné 
normy, které přesně definují, za jakých fyzikálních a chemic-
kých podmínek mohou být tyto produkty skladovány.

Mnoho firem tuto podmínku řeší měřicími přístroji 
v daných chladicích a mrazicích prostorách a jejich pravi-
delnou fyzickou kontrolou. Tento způsob je však stále více 
nevyhovující nejen z důvodu velké časové zátěže, ale i možné 
chybovosti při odečtech.

Řešením je unikátní systém Proximos, který umožňuje 
monitoring zvolených fyzikálních a chemických vlastností (tep-
lota, vlhkost atd.) pomocí bezdrátových i drátových sond, které 
se umístí do daného prostoru (lednice, mrazicí zařízení, sklad, 
chladicí vozy atp.). Tyto sondy v pravidelných intervalech, které 
si zákazník může navolit podle své potřeby, měří požadované 
hodnoty a zapisují je do systému. Odpadá tak fyzická kontrola 
obcházením daných prostor, protože hodnoty jsou k dispozici 
v systému, který je dostupný i ze vzdálené lokality. Kontrola 
měřených parametrů je tak k dispozici majiteli kdykoli a odkud-
koli přes počítač, telefon či jiné mobilní zařízení.  

Co se stane při výpadku chladicího zařízení, je noční 
můrou všech dodavatelů. Dojde ke znehodnocení surovin 
a finančním ztrátám. Systém Proximos umí v případech pře-
kročení hraničních parametrů okamžitě spustit alarm, a infor-
movat tak zodpovědné osoby o změně požadovaného stavu, tím 
lze zabránit větším škodám. Alarm pak funguje různými způ-
soby podle volby zákazníka. Může dojít k alarmu formou zvu-
kové či světelné sirény, mohou být rozesílány SMS či e-maily 
na požadované osoby, které pak následně zajistí nápravu. Je 
samozřejmostí tyto alarmy nastavit tak, že při krátkodobém 
překročení parametrů – např. otevření lednice – a následném 
rychlém návratu teploty do požadovaných limitů je tato pro-
dleva zaregistrována, ale alarm se nespustí. Při delším výpadku 
pak je alarm spuštěn vždy způsobem zvoleným zákazníkem. 
Samotné sondy mohou být drátové i  bezdrátové, ty se pak dají 
vložit do chladniček a mrazáků bez nutnosti jakékoliv úpravy 
těchto zařízení. Stejně tak tyto typy sond ve skladech či chla-
dicích vozech jsou do daných prostor pouze položeny, nejsou 
nutné žádné stavební úpravy. Napájení bezdrátových sond je 
realizováno pomocí vlastních baterií s dlouhodobou výdrží, 
není tedy nutné řešit přívod elektrické energie. U obou typů 
sond si pak zákazník sám zvolí, jaký rozsah měřené veličiny je 
akceptovatelný a při kterých hodnotách a s jakou časovou pro-
dlevou se pak spouští vybraný typ alarmu. 

Nedílnou součástí systému Proximos jsou pak možnosti 
analýz, detailní grafický přehled naměřených hodnot v čase 
i možnost exportu. K dispozici jsou historická data ukazující 
průběh měřené veličiny v čase. 

Pravidelný monitoring požadovaných veličin pak 
zabraňuje nejen ztrátám při poklesu či překročení měřených 
parametrů, ale zároveň je i velkým pomocníkem při plnění 
certifikací požadovaných systémem HACPP, jehož dodržo-
vání je povinné pro všechny dodavatele potravin. Proximos 
je systémem, který zajistí bezpečnou a  kvalitní surovinu 
a zároveň nástrojem umožňujícím vyhnout se reklamacím 
od spotřebitelů.

Jedinečná variabilita systému Proximos pak umožňuje 
řešení jak pro malé provozovny s několika sondami, tak i pro 
rozsáhlé komplexy se vzdálenými areály.

Firma O.K. SERVIS BioPro, s. r. o., která tento jedi-
nečný systém vyvinula a dodává, má dlouholetou zkušenost 
nejen v oblasti potravinářství, ale i mikrobiologii a zdravot-
nických a laboratorních oborech.

Reference SVU Jihlava

Státní veterinární ústav Jihlava je moderní laboratorní 
pracoviště poskytující komplexní laboratorní diagnostiku 
a poradenství v oblasti infekčních onemocnění, molekulární 
biologie, patologie, histopatologie, toxikologie, parazito-
logie, chemie a hygieny potravin.

Kvalitní technické vybavení a znalosti vysokoškolsky 
vzdělaných odborníků umožňují vysokou flexibilitu našich 
služeb. Služeb monitorovacího systému Proximos jsme v naší 
organizaci začali využívat již před deseti lety. Implementací 
tohoto řešení se zvýšila kvalita naší práce a spolehlivost námi 
poskytovaných služeb s ohledem na jejich bezpečné prová-
dění, uchovávání a transport. Většina námi poskytovaných 
služeb se provádí za přesně definovaných teplotních a vlhkost-
ních podmínek.

Při počtu několika set teplotních sond instalovaných 
v chladicích a mrazicích zařízeních, inkubátorech a mobil-
ních jednotkách instalovaných v  automobilech svozných 
linek představovala kontrola každé jednotlivé teploty či vlh-
kosti časově náročnou činnost, při které bylo nutno fyzicky 
obcházet všechna zařízení a  kontrolovat jejich funkčnost 
a přesnost.

U každé jednotlivé sondy jsme schopni přímo v softwaru 
nastavit akceptovatelné hodnoty, kdy při překročení mezních 
hodnot je spuštěn alarm či upozornění. Nastavení požadova-
ných hodnot je uživatelsky velice přívětivé.

Řešení Proximos nám dalo možnost sledovat všechna 
nainstalovaná čidla online, kdykoliv a z  jakéhokoliv místa, 
na počítači či telefonu. Při spuštění nastaveného alarmu 
dostaneme upozornění v  řádu několika minut, a  to nejen 
e-mailem, ale lze využít i zasílání SMS. To umožňuje okam- 
žitou reakci na vzniklou událost a případnou nápravu.

Přístup ke sledování a vyhodnocování naměřených 
hodnot mají lidé zodpovědní za dané části úseku. Samozřej-
mostí je využití několik stupňů přístupových oprávnění pro 
spolupracovníky. Online kontrolou jsme eliminovali možné 
komplikace zabudované klimatizace u automobilů svozných 
linek, kdy stav chladicích a mrazicích částí lze zkontrolovat 
okamžitě a kdykoliv.

Navíc máme k dispozici historická data tabulkově i v gra-
fickém formátu, což nám umožňuje vždy zkontrolovat, zda 
v minulosti nebyly ovlivněny požadované podmínky, např. 
výpadkem elektrického proudu. Data jsou i jednoduše exporto-
vatelná, což využíváme při dalším zpracování těchto informací.

Rádi bychom ještě zmínili přidanou hodnotu, kterou 
k systému Proximos dostáváme, a tou je poskytovaný servis. 
Všichni servisní technici jsou plně kompetentní, vstřícní 

Automatický monitoring teplot a vlhkosti 
při skladování a transportu zboží

a nápomocní, jakýkoliv dotaz či problém dokáží vyřešit velmi 
rychle a ochotně.

Monitorovací systém Proximos je nepostradatelným 
řešením komplexního řetězce námi poskytovaných služeb.

O.K. SERVIS BioPro, s. r. o.



Výroba a sklady                  Laboratoře                 Gastronomie                     Transport

Schéma monitoringu prostředí Proximos
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Remmers Crete
Průmyslové podlahy  
do vinařství

mail@remmers.cz    www.remmers.cz

Kvalitní vína, a tedy především vynikající gurmánský záži-
tek během jejich konzumace, jsou základem pro majitele 

vinařství VILAVÍN Ing. Zdeňka Kaspara a jeho syna Bc. Aleše 
Kaspara. Ale nejen to, velmi důležité je pro oba celoživot-
ní úcta k životnímu prostředí, a  tedy udržitelnosti a  tomuto 
silnému tématu přizpůsobují vše, co v  životě podnikají. Jde 
o jedno ze základních témat na cestě výroby vína, a vůbec celé 
jejich cesty podnikáním, což se odrazilo i ve stavbě nového vi-
nařství. Celou výrobu a stavbu budovy tomu od začátku jasně 
přizpůsobovali. 

Ojedinělý koncept vinařství – gravitační, vznikl k deseti-
letému výročí vinařství rodiny Kasparovy. V obci Dobré Pole 
u Mikulova stojí klenot v podobě šestipatrové budovy, kde 
každý hrozen podnikne čtrnáctimetrovou cestu pouze vlivem 
gravitace. Tento způsob zpracování vína má za výsledek svěží 
a živá vína s plnou texturou a bez zbytečného tlaku a pro-
vzdušnění. 

Vinařství VILAVÍN začalo psát svou historii v  roce 
1995, kdy rodina převzala v restituci zpět 0,5 hektaru vinice, 
na kterých hospodařili jejich předci. Přijali je jako závazek 
vůči svým kořenům, tradicím a také místu. Rodina chtěla svůj 
vztah ke zdejší půdě ještě prohloubit. Vinice postupně roz-
šířili až na současných 27 hektarů, které se rozhodli osázet 
doslova na míru. 

Proto jim s  výběrem sedmi odrůd pomohl profesor 
Vilém Kraus, vědec a vůdčí osobnost moravského vinařství. 
A pak už stačilo jenom počkat, až dozrají nejen první hrozny, 
ale i keře. Nejlepší vína jsou totiž ze starších keřů, které mají 

hluboké kořeny až desítky metrů, aby si rostlina mohla vzít 
z půdy to nejlepší. Název VILAVÍN nese ve svém názvu vilu 
vín, tedy dokonalý domov pro víno, a ve svém logu zobrazuje 
vílu jako múzu pro jeho vznik. Ve vinařství nyní pokračuje již 
třetí generace rodiny a s nadšením pokračují v inovacích, roz-
šiřují ekologická opatření a provádějí každodenní prohlídky 
a degustace.

Podlahový systém Remmers Crete úžasně zapadá do 
konceptu VILAVÍN s ohledem na udržitelnost a kamarád-
ství s životním prostředím. Podlaha je nenasákavá, takže veš-
kerá voda, která teče po podlaze, je chycena zpět do centrální 
jímky a odtud využita k dalšímu bezpečnému zpracování. 
I takovéto maličkosti tvoří významný celek.

 Podlahový systém Remmers Crete SL

Podlahový systém Remmers Crete SL je na bázi 
tzv. polyuretanbetonu. Tedy pokud si představíme beto-
nový potěr, tak systém je podobný, ale pojivo není cement, 
ale polyuretanová pryskyřice. A  právě polyuretan dává 
podlaze širokou škálu vlastností a  její vysoké odolnosti. 
Podlahový systém je paropropustný, a  proto jej lze apli-
kovat na vlhké neizolované plochy a na 7 dní starý beton. 
Přesto je vodotěsný, nepropustí molekulu vody. To je 
velmi důležitá vlastnost právě pro použití ve vinařských  
sklepech. 

Polyuretan je velmi houževnatá a pružná hmota. Proto 
odolává vysoké mechanické zátěži. Pád nerezové koncovky 
na tuto podlahu není problém. Tento náraz dokáže utlumit 
a  odrazit, a  proto nedochází k  destrukci podlahy v  okolí 
vpustí, dilatací apod. Podlahu lze pojíždět kovovým kolem.

Podlahový systém Remmers Crete SL má matný 
a hladký povrch, který zajišťuje protiskluz na mokré podlaze. 
Dle DIN 51130 je tato podlaha zařazena do protiskluzné sku-
piny R10. Pro vinařství ideální s ohledem na vynikající čisti-
telnost. 

Vysoká chemická odolnost umožňuje použití a bezpro-
blémovou funkci proti veškerému chemickému působení 
v prostředí vinařství, a  to včetně čisticích a dezinfekčních 
detergentů.

Byla provedena zkouška na čistitelnost a dezinfikovatel-
nost povrchu podlahového systému Remmers Crete SL a ta 
prokázala, že podlahový systém není živnou půdou pro mikro- 
organismy a je snadno čistitelný. Povrch podlahy je nenasá-
kavý, což je velmi důležité právě s ohledem na udržitelnost 
a recyklaci vody, která byla použita při výrobě a čištění zaří-
zení a podlahy. 

Udržitelnost a životní prostředí –  
to je základ snoubení vinařství VILAVÍN  

a podlah Remmers

Přehled vlastností podlahového systému 
Remmers Crete SL

●   Pevnost v tahu povrchové vrstvy podkladového betonu 
min. 1,5 MPa

●   Nekluznost podlahové stěrky R10 (DIN 51130)
●   Teplotní odolnost −15 °C až +70 °C  

(tloušťka vrstvy 3–4 mm)
●   Nezapáchá, není přenos na potraviny, žádný vliv na 

jakost 
●   Pojezd kovovým kolem
●   Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu 

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

●   Aplikace na 7dní starý beton bez použití speciálních 
penetrací

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

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

Detail dělá podlahu – dobré řemeslo 

Kvalita a funkční provedení detailů dělá právem vysokou 
kvalitu provedeného díla. Dlouholeté zkušenosti s aplika-
cemi v potravinářských provozech daly základ k vytvoření 

funkčních detailů, které jsou součástí know-how podlah 
Remmers Crete. Certifikované aplikační firmy jsou školeny 
na aplikace a s velkou péčí se věnujeme právě realizaci detailů, 
jako např. napojení podlahy na armaturu odvodnění, řešení 
dilatačních a smršťovacích spár na podlaze, funkční napojení 
podlahy a stěny přes vodotěsný fabion apod. Detaily máme 
zpracované i pro projekční kanceláře v dwg a s projektanty 
tvoříme projekt, kdy jsme nápomocni právě nejen s detaily, ale 
se stanovením vhodných povrchů a systémů podlah do růz-
ných výrobních prostor potravinářských provozů. Jeden z pří-
kladů uvedeného detailu je napojení na armaturu odvodnění.

Majitelům vinařství bych chtěl velmi poděkovat za pre-
cizní a opravdu profesionální přístup. To se projevovalo od 
samého začátku, kdy si pan Ing. Zdeněk Kaspar vyžádal 
vzorky navrhovaného systému a testoval si jejich odolnosti 
včetně změny barvy při osvitu sluncem (UV záření). A právě 
tento poctivý přístup pak vrcholil během vlastní realizace, kdy 
vše klaplo bez problémů a byly splněny, ze strany investora, 
dohodnuté termíny. Stavební připravenost byla na 100 %.  
Také bych chtěl poděkovat realizační firmě Benefitfloors  
s. r. o., která provedla práci na vysoké profesionální úrovni 
do všech detailů. Majitel Ing. Igor Homa realizuje podlahy 
pro potravinářský průmysl dlouhá léta a tyto dlouholeté zku-
šenosti se pak pozitivně promítají do vynikající profesionální 
kvality provedené podlahy a hlavně jejich detailů. Vždyť každé 
dobré řemeslo dělá dobrý smysl pro detail.

Přeji Vinařství VILAVÍN mnoho spokojených zákazníků 
a bezpečný život s podlahami Remmers Crete. 

Martin Mrštný,  
Remmers s. r. o. 
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Ing. JOSEF VACL, CSc.,  
PORT spol. s r. o.

Cestovatel mezi Dubají a Ománem nemůže zažít větší pře-
kvapení. Zatímco opouští dubajské letiště, kde i transfer 

mezi jednotlivými vstupy do letadel může trvat i hodinku, le-
tiště v Muscatu, hlavním městě sultanátu Omán, udiví svým 
klidem, nesrovnatelně menšími rozměry, přehledem. Letiště 
působí až trochu ospale, i  když jeho prostory mile překva-
pí svou elegancí a  schopností nabídnout nejen snad všude 

přítomný mramor, ale vkusně zakomponované prvky, které 
návštěvník Ománu vidí v přírodě. Nejčastěji písek, kameny 
a balvany snad všech velikostí a barev a také rostliny, které 
v  této pouštní zemi překvapí svou variabilitou. A  to vše ve 
skleněné ambaláži překvapující svou čistotou. Snad tolik 
uklízečů na metr čtvereční jako na Muscat International Air-
port nelze vidět jinde na světě…

Čekání na pasovou kontrolu jsou nesrovnatelně kratší 
a fakt, že vízum dostanete na letišti, máte-li zajištěny třeba 
ubytovací služby a letenku zpět, jsou bonusem, který novo-
dobý turista ocení.

Šokem může být i to, patříte-li do věkové skupiny se- 
niorů, že vám mohou nabídnout odbavení VIP vchodem. No 
řekněte, kdy se vám to stalo naposledy? Nám právě v Ománu. 
Jako slabá náplast na to, že nám už není ani dvacet, a také 
padesátka je dávno pryč. Jako v  jiných arabských zemích 
šediny mohou být výhodou. Důvodem k respektu.

Sultanát Omán leží na Arabském poloostrově a svou 
rozlohou se blíží Polsku. Obyvatel má však o trochu méně než 
například Slovensko. Hraničí se Spojenými arabskými emiráty, 
Saúdskou Arábií a Jemenem. Jeho břehy omývá Arabské moře 
a Ománský záliv. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 15 %.

Omán je země, která není zdaleka tak vidět ve světových 
médiích, nešokuje obrovskými projekty, gejzírem nápadů, 

někdy velmi odvážných, jako její severní soused, SAE. Je 
mnohem klidnější, vydala se cestou něčeho, co by se do 
jisté míry dalo nazvat sociálním smírem. Země je závislá na 
těžbě ropy, která však klesá na rozdíl od rostoucí těžby plynu. 
A nepochybně bude větší roli hrát sluneční energie. Je jí všude 
dost. Stále větší význam pro ekonomiku země bylo přibližně 
dvacet let staré strategické rozhodnutí rozvíjet cestovní ruch. 
Ten však hraje mnohem menší roli než v některých soused-
ních zemích. Je vidět, že i období rozvoje infrastruktury se 
zpomalilo, a  byl to jistě covid, který způsobil, že některé 
hotely, restaurace nebo i  služby nabízející možnost vidět 
krásy Ománu jsou v důsledku pandemie zavřené. Turistů je 
méně, což potvrzují i samotní Ománci, dáte-li se s nimi do 
řeči. 

Nabízí se otázka. Je v Ománu co vidět? Odpověď je jed-
noduchá. Určitě ano. Především na severu země v oblasti 
kolem hlavního města Muscatu a v tisíc kilometrů vzdáleném 
letovisku kolem města Salalah. A nezapomeňme na enklávu 
kolem poloostrova Musandam, obklopeného mořem a sou-
sedními Spojenými arabskými emiráty.

Nesporně zajímavou součástí návštěvy Ománu je jídlo. 
Představuje příležitost ochutnat kombinace především rýže 
s  jehněčím, kuřecím nebo i  hovězím. V  každé restauraci 
jej nabízejí v různě upravené variantě, většinou mleté, ale 
i pečené nebo grilované. K jídlu je velmi často nabízena teplá 
placka nebo jiný druh arabského pečiva. Nemají výraznou 
chuť, ale teplé představují důležité doplnění jídla. A o varia- 
bilitu nabízených jídel se stará značné množství zahranič-
ních pracovníků, kteří sem zanesli jídla turecké, indické, 
libanonské nebo iránské gastronomie. Jen je třeba si dát 
pozor, je-li restaurace, na kterou jste dostali tip, stále ote-
vřená. I počet restaurací doznal změn. Naneštěstí pandemie 
covidu si svou daň vybrala i v gastronomii. Místní kuchyně 
však objevily i světové restaurační řetězce. Na jejich obranu 
můžeme konstatovat, že na jídelníčku mají i jídla, která u nás 
nenalezneme. Jsou výrazně ostřejší, ale kdo má rád rychlé 
občerstvení, není třeba si jich odpírat. 

Alkohol je k dostání jen v mezinárodních hotelích a tomu 
odpovídá i cena. Chcete si dát „jedno“ za tři stovky? Deci za 
dvě i více? Ano. Ale běžná voda v petkách různých velikostí je 
k mání všude. Půl litru za 30 korun, v hypermarketech, jako 
je LuLu, Carrefour a další, jsou ceny nižší. Ale stejně, Omán 
není levnou turistickou destinací. Je to daň za úroveň, která je 
dána existencí ropného bohatství i vysokého stupně zaměst-
nanosti, daného jakýmsi smírem mezi panovníkem a obyva-
teli sultanátu. Omán je zemí, která nepřekvapuje pro ropné 
země docela pro ně běžným vysokým standardem ve svých 

metropolích, ale výrazně nižší úrovní života těch, kteří žijí na 
venkově. Zemědělství je pro stále nemalou skupinu obyvatel 
hlavním zdrojem obživy. Což však neznamená, že by nechtěli 
větší kus krajíce z cestovního ruchu. Ale tomu tak rozhodně 
zatím není. Když by chtěl někdo poněkud přehánět, mohl 
by říci, že Omán má v sobě kousek USA svými nádhernými 
a stále málo známými kaňony Jebel Shams a Jebel Akhdar, 
které velmi připomínají americký Grand Canyon. Mořské 
pobřeží na severním výběžku země podobně jako Salalah na 
jihu může připomínat ty nejkrásnější pláže světa, dosaďte, 
které turisté obdivují. Může vzniknout i dojem, že jste ve Švý-
carsku a jeho alpskou dominantu Matterhorn kopírují místní 
nejvyšší hory. Maltu, Kypr nebo třeba Libanon či Turecko 
mohou připomínat místní hrady, které již svou dějinnou roli 
jako ochránci obyvatel navždy ztratily, ale našly si funkci 
jinou. Jako turistické atrakce. Jen si dejte pozor, abyste si ově-
řili, jsou-li přístupné. A pokud možno z více zdrojů. Některé 
hrady jsou totiž v rekonstrukci, a tedy zavřené, a několika-
hodinové cestování za historií tak může skončit zklamáním. 

Protentokrát se tedy soustřeďme na severní část země. 
Především samotný Muskat má několik oblastí, budov, které 
je třeba vidět. Asi největší dominantou je mešita Sultan 
Qaboos Grand Mosque, která překvapí svou rozlohou a je 
ukázkou toho, že prezentace víry, tedy islámu, jde ruku v ruce 
s  pozoruhodnými, architektonicky zajímavými stavbami, 
které oslňují nejen svou barvou a velikostí, ale i výzdobou. 
A jsou oázou klidu ve městě, které překvapuje svým inten-
zivním životem. Člověk může mít na víru jakýkoliv názor, je 
však třeba především pochopit jednu věc: najít v sobě respekt 
k tomu, co je jiné a pro mnohé základním atributem světo-
názoru. 

Několik desítek kilometrů od největší mešity v  zemi 
a jedné z největších na světě je něco, co překvapí svou rozleh-
lostí, smířlivou architekturou, elegancí a smyslem naplňo-
vání duchovních potřeb jiným způsobem. Je to budova opery. 
Tou se země nesporně hlásí k tomu, že hodnoty lidí vyznáva-
jících jinou kulturu jim jsou akceptovatelné, že je respektují. 

Komplex opery je v evropských rozměrech stěží před-
stavitelný. Ale nezapomínejme, že Omán nemá problém 
s místem, kam nové stavby umísit. Plochy je dost, pouštní 
prostory nabízejí to, co mnohým architektům třeba v Evropě, 
ale i  jiných místech chybí – možnost rozmachu. Samo-
zřejmě s neméně důležitou podmínkou – respektovat přání 
zákazníka, vnímat finanční limity, které jsou však stále ještě 

Sultan Qaboos Grand Mosque je nejen největší a nejvýznamnější mešitou v celé zemi, ale je i ukázkou architektury a reprezen-
tantem moci a připomínkou panovníka, který se významně zasloužil o rozkvět země. Areál mešity doplňují nejen věže, ale i zají-
mavá a tradičně pěkná zahradnická výzdoba s fontánami.

Omán: země, kde je benzin levnější 
než pitná voda

V mešitě zaujme její skvostná výzdoba, které dominuje lustr  
a největší koberec utkaný a celkem vážící prý dvacet tun.

Royal Opera House je komplex budov, které jsou architekto-
nicky velmi zajímavé, elegantní a rozlehlé současně a doku-
mentují obdiv, jaký vedení sultanátu věnuje hudbě a operním 
představením speciálně.
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v některých zemích Arabského poloostrova mnohem vetší, 
řekněme dnešním slovníkem, v  jiné lize. Ale kdoví, opera, 
koncerty, divadelní a baletní představení nebo i kongresová 
setkání – to vše vytvoří lákadlo pro turisty, kterých není nikdy 
dost, pokud jsou návštěvnické proudy regulovány a využí-
vány správným směrem.

Muscat však nemá jen tato lákadla. Má i svou histo-
rickou čtvrť soustředěnou kolem pevnosti, neboť ta bývala 
nejčastěji první budovou nebo komplexem domů, který se 
dobyvatelé nebo naopak obránci snažili opevnit a upevnit.

Snad každý návštěvník nebo obyvatel Muscatu souhlasí 
s tím, že jeho velmi důležitou pozoruhodností je promenáda 
u moře. Není to pláž, která by mohla soutěžit s jinými svým 
jemným pískem. Vstup do moře není příliš pohodlný a moře 
je až do vzdálenosti mnoha desítek metrů plytké. Příliv a odliv 

však vytvářejí plochu, která je denně místem desítek, možná 
i stovek fotbalových zápasů. A mezi pláží a promenádou je 
travnatý pás. Ten se především v pátek stává místem setkání 
rodin a  přátel, jakýmsi zeleným bulvárem. Atmosféra je 
velmi příjemná, poklidná. Rozličné vůně přinesených nebo 
na místě uvařených pokrmů jsou velmi lákavé. Lze se doha-
dovat, voní-li typicky ománská jídla nebo jiná. Mezi hodov-
níky a besedníky lze na pobřeží často vidět i ty, kteří v Ománu 
pracují. Především Indy, Bangladéšany, Pákistánce a další. 
Může se stát, že vám, evidentně cizincům, nabídnou k ochut-
nání placky, které pečou v jednoduchých píckách na pláži, 
nebo kebab v  krásné míse. Odmítnout takovou nabídku 
nešlo. A cena za ochutnávku? Pozdrav, známé as-salam 'ala-
ykum, dobrý den, nebo jen pokývnutí hlavy a dobře známé 
shukran, tedy děkuji. Setkání, které pochopitelně nedůvě-
řivého Středoevropana zaskočí, a o to více mile a nečekaně  
osloví.

Muscat má ještě jednu část města, která je na mapách 
průvodců jako součást města opakovaně zmiňována. Je to 
diplomatická čtvrť, která se nachází velmi přibližně mezi 
hotely InterContinental a Grand Hyatt. Snad stovky jedno 
a dvoupatrových vil, téměř všechny bílé barvy a ani jedna 
nekopírující druhou vytvářejí kulisu pláže a  promenády 
Qurum, kterou bezprostředně lemuje. Tato čtvrť, podobně 
jako celý Muscat, to však s chodníky nepřehání. Chodí se 
totiž po nich minimálně. Město je rozlehlé, a tak přes velkou 
dopravní intenzitu je vhodnější využít auto. A  také proto, 
že chodník třeba najednou končí, pokračování není vybu-
dováno. Navíc vzdálenosti přechodů hlavní městecké čtyř 
až šestiproudé tepny Sultan Qaboos Highway jsou od sebe 
stovky metrů. Ale i  to potvrzuje nebo dokládá charakter 
města. Mimochodem, snad devadesát procent aut je bílých. 
A protože městská doprava v našem slova smyslu neexistuje, 
nejlepší je pronajmout si auto a pohybovat se po městě, ale 
i po celé zemi s jeho pomocí bezpečně. Snad všechny čtyř-
proudové silnice v zemi, projeli jsme skoro dva tisíce kilo-
metrů, jsou i v noci osvětleny a jejich kvalita je dnešní mluvou 

Pláž Qurum se pro obyvatele Muscatu i návštěvníky města stává hlavně v pátek místem setkání rodin i známých, velkým gastro-
nomickým komplexem překvapujícím svou rozlohou i rozmanitostí a současně i místem, kde se konají desítky fotbalových utkání.
V pozadí je ostrov Al Fahal někdy nazývaný Shark Island (žraločí ostrov).

„o level výše“ než naše D1 po rekonstrukci … i když pozor. 
Jsou pochopitelně oblasti, kde čtyřproudové silnice nejsou. 
A tam se rozhodně vyplatí více než kde jinde dodržování před-
pisů nejen co se rychlosti, ale respektování dopravních značek 
týče. Samozřejmě i těch, které u nás nemáme. Trojúhelníky 
s velbloudem a kozou. Srážky s velbloudem asi nejsou tak 
časté jako s kozami, ale zvířat obou druhů, zvláště drobněj-
ších koz, je spousta. Často jedna dvě nebo i stádo putuje po 
silnici, značky nerespektuje, na zatroubení reaguje poněkud 
unyle, až ledabyle... 

Jen nečekejte přílišný komfort. Prostě cestovní ruch 
svou pozici v ekonomice země teprve získává. Doufejme, že 
se Ománci poučí od jiných, kteří jsou dál, a nevydají svou 
nesporně velmi zajímavou zemi všanc všemocné a někdy pro-
blematické masové turistice. 

Když si zjišťujete, na jak dlouho jet do Ománu, nedo-
stanete jednoznačnou odpověď. Prý deset dní nebo pět, nebo 
kombinujete-li sever a jih, tak dvanáct je optimum? Těžko říci. 
Máte tak ve své podstatě dvě možnosti. Využít nabídky ces-
tovních kanceláří, což je nesporně pohodlná a bezpečná cesta. 
Nebo cestovat v malých skupinách s průvodcem či využít 
služeb autopůjčoven. Je to dražší alternativa, možná dva-
krát, ale i třikrát. Pro odvážnější je potom zážitkem zastávka 
u čerpadla pohonných hmot. Dovedete si představit zemi, 
kde je voda dražší než benzin? Právě Omán mezi ně patří.

Důležité také je, jaký typ vozu zvolíte. Mezinárodní půj-
čovny nabízejí ve světě standardní škálu aut, vesměs s kli-
matizací a automatickou převodovkou, a jsou především na 
letišti, ale i na dalších místech v Muscatu. Je potřeba však 
promyslet itinerář. Plánujete cestovat jen po standardních 
silnicích? Potom stačí auta s pohonem na dvě kola. Chcete-li 
se projet horami nebo pouští, nemají čtyřkolky alternativu. 
Avšak je nutné počítat s vyšší cenou pronájmu.

Sever země je bohatý na přírodní památky, jak bylo zmí-
něno. Horský masiv Al-Hadžar se severním a jižní vrcholem 
Jebel (Jabal) Shams (česky Slunečná hora) je vzdálen asi 
220 km, necelé tři hodiny jízdy od Muscatu a jeho druhou, 

Ománské hory, kterým vévodí Jebel Shams a sousední Jebel 
Akhdar, jsou nejen nejvyšší, ale nabízejí dechberoucí výhledy na 
hory i hluboká údolí. Zvou k projížďkám i k trekům a při porov-
nání s americkým Grand Canyonem v ničem nepokulhávají.

Vápencové pohoří Al Hadjar patří k  tomu, co by měl každý 
návštěvník Ománu vidět. Vychutnat si zajímavé pohledy na 
horské masivy i do údolí hlubokých několik set metrů. 

několik desítek kilometrů vzdálenou částí stejného hor-
stva Jebel Akhdar s vrcholy dosahujícími 3000 metrů. Trasa 
vede zprvu po čtyřproudové silnici lemované skalisky, polo-
pouštní vegetací a ve větší nebo menší vzdálenosti objevu-
jící se a zase mizející města, městečka a vesnice. Čím více 
stoupáte, tím častěji vidíte líně se pasoucí kozy, pozor na 
střet s nimi. Najednou asfaltka končí. A nastává okamžik 
rozhodování. Očekáváte-li nějaké oficiální parkoviště před 
vjezdem do horského masivu, nebuďte překvapeni, že taková 
neexistují. Je proto třeba se s průvodci nabízejícími prohlídku 
hor domluvit na místech, kde je pěkný výhled. Jistě se najde 
někdo s nabídkou exkurze do hor jejich auty. Ománec v tra-
dičním oblečení s docela pěknou čtyřkolkou a angličtinou, 
která na základní komunikaci stačí. Tedy s ním probrat, kam 
jet, co vidět, jak dlouho, kolik za to. Pokud vše vyřešíte, cesta 

Putování údolím Wadí Shah není příliš snadné, zvolíte-li k treku polední hodiny. Nicméně velmi zajímavá a poutavá cesta údolím 
s vádí přivede návštěvníky ke třem jezírkům a vodopádu nabízejícím osvěžení i nevšední zážitek.
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za zážitky předčícími očekávání je před vámi… Cenu je třeba 
dohodnout předem. Očekávejte nabídku od 25 riálů (OMR) 
za hodinovou prohlídku pro dvě osoby až po 35 OMR za dvou-
hodinovou cestu vozem se zastávkami, které nabízejí nád-
herné a dá se říci neopakovatelné výhledy. A především, máte 
pohodlí vnímat krásy nevšedních přírodních útvarů a vyhnout 
se stresu z jízdy po prašných cestách. Navíc dostanete zají-
mavé informace. Riskovat jízdu dvoukolkou by byl prostě  
nesmysl.

Samotná jízda je působivá, i když někdy poněkud na 
hraně. Ale díky zkušenému řidiči a průvodci v jedné osobě 
jsou zážitky pěkné. Jen málokdy cestou zahlédnete nějaké 
auto nebo projedete vesnicí, která docela průkazně ukazuje, 
že život tady existuje, ale není snadný. A průvodce opakovaně 
komentuje nejen přírodní krásy, ale i výrazný pokles turistů, 
a tím i možnost přivýdělku. Ten náš byl, alespoň podle jeho 
slov, policista z této oblasti, který působí v Muscatu a měl 
zrovna volno. A tak dělá průvodce. Objevují se místa vybí-
zející k zastavení a vskutku nádherných pohledů na hory. 
V dálce jsou vidět i cesty, které signalizují, že hory je možno 
projít v rámci organizovaných túr pěšky. Za krátkou zastávku 
stojí i nejvýše položený resort v Ománu, nesoucí jméno jak 
jinak než Jebel Sham Resort.

Dalšími zajímavostmi Ománu jsou hrady, o  nichž 
již byla zmínka. Nejznámější je historické a  první hlavní 
město Ománu, Nizwa (někdy Nazwa). Tato pevnost stojí za 
návštěvu. Je po rekonstrukci, jen vstup do pevnosti nevy-
padá příliš profesionálně, i když prodavačka vstupenek je 
příjemná. V pevnosti jsou vystaveny historické nástroje, při-
pomenut význam datlovníku a jeho plodů pro zemi, můžete 
obdivovat výtvory z mědi nebo i učebny a ubytování pro stu-
denty, což by málokdo čekal. Popsány dějiny místa i země 
a především, vystoupáte-li po téměř stovce schodů, výhled 
na město nebo na sousední mešitu jsou lákavou odměnou. 
Uvědomíte si také, že pevnosti u nás i v Ománu mají některé 
principy stejné. Třeba to, že klíčovou roli hraje přístup k vodě. 
Ale lstivost obránců pevnosti Nizwa zaujme snad každého 
návštěvníka. Hlavně rafinovaná propadliště i dnes nahánějí 
děs. Nepočítejte však s nějakými tištěnými materiály. Ty jsou 
v Ománu spíš nedostupné. A pokud jsou, jako třeba v pev-
nosti v Nizwě, jsou v arabštině. „Mobilní“ kultura je vytlačila. 
Ale mapu, alespoň Muscatu, můžete dostat třeba v půjčovně 
na letišti. Obecně však platí, co bylo již zmíněno. Nejméně 
u dvou zdrojů si ověřte, je-li památka přístupná. Vyhnete se 
zklamání.

Další výlet může směřovat k  přírodním podívaným, 
které si jistě časem sáhnou na dotace z  UNESCO. První 
z nich je Wadi Shah, podle některých nejlákavější přírodní 
zajímavost v Ománu. Krásné údolí je zakončené třemi jezírky 
a vodopádem. Vádí s objevujícími se a ztrácejícími se vodními 
toky láká stovky především zahraničních návštěvníků, a proto 
nepřekvapuje, že parkoviště u malého přístavu je od časného 
rána plné. Nachází se asi 135 km od Muscatu, ve vesničce 
Tiwi. Nečekejte však nějaké větší parkoviště, zato relativně 
slušné WC, kde je nejlepší se převléci do sportovního a mít 
plavky na sobě. Po cestě již není šance se převléknout. Asi po 
sto metrech od parkoviště je improvizované přístaviště, odkud 
vás za mírný poplatek poněkud chrchlající loďka převeze na 
druhý břeh říčky, která se noří a zase objevuje v nádherném 
údolí, připomínajícím svými vysokými srázy kaňon. Být to 
Evropě blíž, jistě by se nějaký díl s Vinnetouem odehrál právě 
tady. Po opuštění loďky začíná hodinová, pro někoho kratší, 
ale pro mnohé delší túra. Namáhavá, většinou v horku, často 
po kluzkých kamenech, bez jakéhokoliv značení, nepočítáme-
-li čtyři nebo pět šipek, výjimečně na milost vzatých a docela 
užitečných graffiti na kamenech. Ale proudy turistů, přede-
vším z Evropy, usnadňují orientaci. Místa, kde se říčka vynoří, 
jsou obklopena až neskutečnou zelení, častěji však stoupání 

Pevnost Nizwa s mešitou v sousedství připomíná slavnou minu-
lost kdysi hlavního města Ománu a současně nabízí i zajímavý 
pohled na ománské tradice v areálu hradu.

Možnost vykoupat se v Ďáblově propasti Bimmah Sinkhole 
nabízí zajímavou zkušenost, kterou ke koupání využívají 
návštěvníci snad všech generací.

do kopce lemují skály, které jsou pro fotografy pastvou. Ale-
spoň ze začátku. Potom četnost snímků mnohdy klesá, nikoli 
však atraktivitou, kterou nabízí příroda, ale s tím, jak roste 
únava. Ale rozeklané, docela úzké údolí je špičkovou přírodní 
raritou. Každý metr nabízí jiný pohled. Po hodince přichází 
další moment. Rozšiřující se trojice jezírek s průzračnou stu-
denou vodou lákající ke prozkoumání a ke koupání. Ne všichni 
tak činí, kamínky v řečišti jsou velmi, velmi ostré. Ale odváž-
livci jsou odměněni snad největší přírodní atrakcí v Ománu.

Ta může mít konkurenci v jiné přírodní zvláštnosti. Na 
cestě zpět (nebo tam, záleží na rozhodování cestovatele) 
se objevuje přírodní jev, který nabízí možnost vykoupat se 
v obrovské jámě a  jeskyni současně, v nepříliš vzdáleném 
Bimmah Sinkhole, známém i jako Ďáblova díra nebo propast. 
Asi třicetimetrová propadlina, ač od moře vzdálená několik 
set metrů, nabízí zajímavý přírodní úkaz. Je plná slané vody 
a  láká k jedinečnému vykoupání, které je v propasti povo-
leno. Okolní park je vybaven piknikovými altány a WC, které 
umožní se převléct, protože v samotném přírodním koupališti 
pro někdy velké množství koupajících to nelze. Je jich příliš 
mnoho. A pozor, vstup do průzračné a chladné vody je docela 
složitý a kaménky, podobně jako v nedalekém Wabi Shabu, 
ostře bodají do chodidel. Ale zážitek je krásný. I když osm-
desátka vysokých schodů každým směrem přece jen dovede 
prověřit fyzickou kondici lačných, ale nesporně vděčných 
návštěvníků. Ale samotný park je pěkný, udržovaný a umně 
využívá přírodnin, které jsou pro tuto zemi vlastní.

Kapitolou samou pro sebe jsou města, která využívají své 
polohy u moře a nabízejí nezbytný hrad a třeba krásnou pro-
menádu u pobřeží. A třeba s muzei, která jsou stále četnější. 

Proslulé arabské dřevěné lodě (v arabštině dhow), které umož-
nily lodní spojení Arabského poloostrova například s Indií, pro-
slavily město Sur, které bylo založené v 6. století n. l. Místní 
muzeum lodí patří k vyhledávaným.

Potvrzuje to například město Sur, ležící kolem 200 kilo- 
metrů na jihovýchod od hlavního města. Chlubí se svou his-
torií a tradicí výroby plachetnic dodnes udivující svou ele-
gancí a  šikovností těch, kteří lodě stavěli a  umožnovali 
kontakt s okolním i mnohdy vzdáleným světem.

Sultanát však nenabízí turistům hledajícím nové des-
tinace jen Muscat a jeho okolí. Pro mnohé je již zmíněným 
cílem budoucnosti Salalah a poloostrov Musandam, oblast 
vklíněná do soustátí SAE a  současně obklopená mořem. 
Mimochodem, obyvatelé svého času rozhodli plebiscitem 
stát se součástí Ománu. 

Omán svými turistickými krásami nesporně představuje 
pro českého turistu zajímavou variantu pro cestování. Tvrdí 
se, že chcete-li z hlediska turisty poznat tuto zemi, potřebujete 
nejméně již zmíněných deset dní. Asi optimální je skloubit 
pobyt na severu země s jeho spíše přírodními zajímavostmi 
spolu s těmi, které vznikly lidskou rukou a odrážejí bohatou 
historii země i zajímavou současnost. Asi největším překva-
pením je, že návštěvou Ománu poznáte i doposud nepříliš 
známou stránku Arabského poloostrova a země, která žije 
pod vlivem jiného náboženství, které má svou složitou struk-
turu, která má mnoho tváří. Právě ta, kterou nabízí Omán, je 
třeba pro Čechy zajímavá a rozhodně stojí za poznání. Možná 
již nyní, než se stane mnohem vyhledávanější turistickou des-
tinací. Sice s vybavenějšími resorty, širší nabídkou služeb, ale 
přece jen postrádající to, co je dnešní Omán schopen nabíd-
nout. Místo k objevení než objevené. A to své nesporné kouzlo 
ještě má. Doufejme, že si jej udrží co nejdéle. 

Fotografie: PORT/jv 

Tradiční západ slunce na pláži Al Qurm v Muscatu patří k zážitkům, které lákají Ománce i návštěvníky této země.
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Hranice  
na Vysočině

LADISLAV STEINhAUSER 

Z Olešnice do Svratky vede historická hranice nelogicky ce-
lých třicet kilometrů přímo na západ. V polovině cesty leží 

Jimramov a  musíte ho projet po hlavní, kostkami dlážděné 
ulici. Jen jak se trošku rozšíří, stane se náměstím a nese jmé-
no Jana Karafiáta. Nevím, jestli dnešní generace znají kouzel-
né příběhy broučků, asi ano, vždyť byli vydáni více než sto-
krát. Jan Karafiát se v Jimramově narodil a byl evangelickým 
farářem. Jimramov byl jejich tradiční baštou, a  právě proto 
se hodí o postavení evangelíků pár řádků napsat. Kousek nad 
městysem se tyčí kostel českobratrské církve evangelické, na 
zdejším hřbitově je pochován Michal Blažek, první vedoucí 
duchovní (superintendent) evangelíků po vydání Toleranč-
ního patentu z roku 1781 císařem Josefem II., který umožnil 
vedle jediného povoleného římskokatolického i  legální exis-
tenci dalších tří křesťanských  vyznání.  Patent vyvedl přede-
vším evangelíky z podzemí a omezil emigraci schopných a bo-
hatých protestantů z Habsburské říše do osvícenecké Evropy. 
Privilegované postavení římskokatolické církve bylo zacho-

váno, ale příslušníci tolerovaných církví směli provozovat 
řemesla, akademicky se vzdělávat a  zastávat veřejné úřady. 
Mohli si vybudovat ze svých prostředků kostely, fary, školy, 
hřbitovy, vyplácet svého faráře, učitele, ale museli i odvádět 
dávky katolickým farářům, z  jejichž farností odešli. Vrácení 
původních evangelických kostelů zkonfiskovaných po Bílé 
Hoře bylo římskokatolickou církví zamítnuto, nové muse-
ly stát mimo hlavní ulice, nesměly mít věže ani zvony, ty se 
začaly budovat až po roce 1861 vydáním Protestantského 
patentu. 

Sjel jsem od jimramovského evangelického kostela, 
zastavil se u hrobky rodiny Belcrédi s plánem podívat se na 
jejich zámek na náměstí. Jenže před kavárnou Kovářova 
kobyla inzerovali polévku. Ano  kavárně! Byla vynikající, 
navrch jsem šupl pivo Hejkal a hurá proti proudu Svratky až 
k jejím pramenům u Cikháje. Svratka (odvozeno od staro- 
českého svortit – vinout se, nebo německého Schwarza) je 
zde moravsko-českou hraniční řekou a uhýbá z ní až v Jimra-
mově, aby naplnila Vírskou přehradu, proteče kolem Tišnova, 
u Brna polkne Svitavu a u Nových Mlýnů se vlije do Dyje 
a ta do Moravy. Turisté chodili dlouhá léta ke Stříbrné stu-
dánce, která je dobře přístupná, ale skutečný pramen Svratky 
se nachází mezi Žákovou horou a Fryšavským kopcem. Je 
vyznačený tmavou leštěnou žulovou deskou, do které je vyte-
saný text: „Zde počíná svůj tok řeka Svratka (Švarcava)“. Na 
stromě několik viselo pár hrníčků. Žízeň i symbolika zvítě-
zila. Když jsem upíjel, uvědomil jsem si, že z pramene Moravy 
jsem se napít zapomněl.

Žákova hora je nevýrazný kopec, dnes národní přírodní 
rezervace. Zdejší pozemky patří rodu Kinských a ti zde zalo-
žili pralesní charakter lesa. Pokud by vás zde zastihlo špatné 
počasí, jedinou budovou a přístřeším je chatka Eleonorka. 
Nechal ji postavit Zdenko Radslav Kinský své ženě Eleonoře 
Schwarzenbergové k padesátým narozeninám. Žákova hora 
se dlouho pokládala za nejvyšší horu Vysočiny, je jí ale Javo-
řice, kousek od Mrákotína. Milovníci Novoměstska se durdí, 
že králem má být vrchol Devět skal. Jsou si geodeti svým 
měřením jistí? Vždyť mezi Javořicí a Devíti skalami je rozdíl 
jen dvacet centimetrů! Slyšeli jste o postrkování mezi Jih-
lavou a Žďárem? Devět skal je dominantou Žďárských vrchů, 

K o l e m  k o l e m  M o r a v y

POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

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

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

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

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition



78 79
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
2

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

2
/

2
0

2
2

r e p o r t á ž r e p o r t á ž

Javořice Jihlavských. Divím se, že už někdo nevzal do rukou 
rýč a kolečko. To jsou hloupé nápady, co? 

Pod vrcholem Devíti skal stojí srub. Je zavřený, prý se ote-
vírá jen čas od času. V roce 1940 si ho nechali postavit Němci 
pro lovecké účely tehdy vyvolených. Zdejší jeleni a příroda 
byla vždycky lákadlem. Opravdu devět skalních útvarů je roz-
troušených po lese a ke každému vede síť ušlapaných pěšinek. 
Nahoru to s kolem rozhodně nejde, a tak jsem se modlil, aby 
mi někdo na kole opřeném o smrk neodjel. Moc jsem zdej-
šímu skřetovi Hejkalovi nevěřil, že mi bicykl pohlídá, říká se 
o něm, že má své vrtochy a z turistů si dělá šprťouchlata. Tu 
jim foukne mlhu před oči, jindy houkne, až je poleká, a pak 
se v korunách stromů chechtá, jak se ti dole po lese motají 
a motají. Mazal jsem dolů jako namydlený blesk, až jsem si na 
několika místech sám sobě řekl, že bych si mohl pěkně namlít 
držku. Asi na mě Hejkal přece jenom dohlédl. Nenamlel.

Na Fryšavě, tam je friško. Vzduch je čistý, čerstvý, často 
chladno a  v  zimě sněhu přehršle. Nedivme se revírníkovi 
Rudolfu Gabessamovi, že si sem v roce 1892 ze Štýrska přivezl 
první ski. Lyže měly úspěch, a tak je začal truhlář Adolf Slonek 
z Rokytna vyrábět. Vznikla tradice výroby lyží trvající dodnes. 
Říkáte, že jste už dávno lyže Artis vyměnili za moderní Kästle? 
Tak i  ty byly vyrobeny v  Novém Městě. Rakušané rychle 
pochopili, že zde výborné lyže vyrábět umějí, a fabriku kou-
pili. Nové Město a lyže. Kopec Harušák se sjezdovkou, vedle 
něho na Šibenici dva skokanské můstky, u hotelu Ski přesta-
věný Skiareál na Vysočina-Arenu. Dříve se zde konaly tradiční 
běžkařské závody, ale ty se přeorientovaly na moderní biatlon, 
vyrostly tratě pro kolečkové lyže, tratě pro horská kola. To víte, 
že jsem si tratě vyzkoušel a na závodníky „létající“ na kolech 

po lese si nejednou při svém šlapání a bloudění po morav-
ských hranicích vzpomněl. Pro bicyklové relaxace nejen po 
novoměstské Vysočině se udělala spousta práce, výborně zna-
čené cyklostezky jsou protkané všemi směry. 

Studánky Barborka a Vitulka jsou upraveny, aby něco 
vydržely, voda teče z kanalizační kameninové roury, kolem 
ušlapané chodníčky zpevněné pavučinou kořenů. V květnu 
zde probíhá Otvírání studánek, slavnost na počest návštěvy 
Bohuslava Martinů, který se zde inspiroval k napsání světo-
známého díla The Opening of the Wells. Doplňuji si láhev 
a směřuji na náměstí Evropské unie. Vesnička o stovce oby-
vatel Tři Studně si plácek u hospody takto pojmenovala u příle-
žitosti našeho vstupu do EU v roce 2004. Osm let bylo náměstí 
se svými 116 metry čtverečními nejmenším na světě, než je 
překonal Kopytov u Bohumína. Na Třech Studních stojí roz-
cestník. Příchozí postávají, usmívají se, jak je přikázáno, 
a líbají se, jak je povoleno, popíjejí a sní o dálkách. Šanghaj, 
Praha, Řím, Brno, čtu v pořadí shora, dole proti sobě sym-
bolicky směřují Las Vegas a Moskva. Tak nažďár, loučím se 
a mířím na Žďár. Tento směrovník do nejbližšího města chyběl, 
a tak jsem si tipnul Athény. Když jsem dojel k rybníku Sykovec, 
bylo mi jasné, že jsem měl vyrazit na Paříž, a tak jsem zatočil 
kolem hotelu Horník, a když jsem uviděl obří sochu káněte od 
sochaře Michala Olšiaka, byl jsem doma. Ještě, že to nebyl Rak, 
Mamlas, Mamut, Hroši nebo nedej Bože Rumburak, to bych 
byl už jen podle soch úplně…, úplně někde jinde. Jeho soch je 
po Moravě rozeseto mnoho. U Nového Města na Moravě stojí 
obří hlava zubra a má i název Zubr. Podle piva ne, pivovar Zubr 
je přerovský. Zubří je obec pod Radhoštěm, ale také kousek 
odsud. Takže Pernštejnové! Hrad Pernštejn je jen kousek 
odsud, nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Ono i Nové Město 
zažilo za Perštejnů nebývalý rozkvět, jistě jako Pardubice, 
kde bylo jejich hlavní sídlo. Do pardubického zámku přišli už 
jako bohatý rod, jejich vznik je spojen s Moravou. Po lesích 
v okolí hradu Zubštejna se potuloval divoký zubr, který škodil 
na polích. Jošt Vilibald Brandeburk, markrabě moravský, 
vypsal odměnu tomu, kdo kraj zubra zbaví. Vaňha z Ujčova se 
zubra také bál, a když ho zvíře z pole zahnalo do boudy, nabídl 
mu k usmíření kousek chleba. Vaňha si ho ochočil a přivedl 
nakonec zubra na Zubštejn. Markrabě slovo dodržel a Vaňha 
se stal svobodným pánem s právem užívat erb se zubrem. Kdo 
ví, jak to vlastně bylo? Jisté je, že pověst je součástí výkladu 
průvodců nejen na Pernštejně.

Když vystoupáte nad Stržanov, před vámi se objeví 
kostel na Zelené hoře a jen jak dojedete k tunýlku pro cyk-
listy pod státní silnici, kousek se vraťte. Právě jste přejeli his-
torický zemský hraničník a přejíždíte na Moravu. Je kolem 
něho kamenná růžice a paprsky ukazují důležité body v kra-
jině. Dole před městem odbočte doprava, po stech metrech 
stojí nový hraničník se sochou lva a orlice. Že je kousek od 
hranice, to je detail, jenže lev leží na moravské straně a orlice 
na české. Pravda, esteticky je to lepší, za hlavou lva je nápis 
Bohemia a orlice se dívá na Moravii. Nemluvím už z hladu? 
Po břehu Tálské nádrže je to půl kilometru k hrázi a pod ní 
prima restaurace Tálský mlýn. Dal jsem si pstruha a vezl se po 
cyklostezce k zámku kolem zámku. Je majetkem rodu, který 
má to štěstí, že nevymřel po meči či po přeslici, ale i tu čest, že 
ustál majetkový kolotoč dvacátého století. Vítejte na zámku 
Kinských! Rod patří mezi nejstarší českou šlechtu, je zmiňo-
vaný už za krále Přemysla Otakara I. Původním sídlem byla 
tvrz Vchynice u Lovosic, odkud mají i své jméno Wchynští, 
dnešní Kinští. Po staletí sídlili na panství Chlumec nad Cid-
linou, Žďár nad Sázavou převzali sňatkem. Zdenko Radslav 
Kinský podepsal prohlášení jedenácti zástupců české šlechty 
na obranu československého státu a národa a jeho majetek 
byl nacisty zabaven, po válce vrácen a v roce 1948 zestátněn. 
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Silničky na Vysočině

Olšiakova zemská hranice u Žďáru nad Sázavou

K o l e m  k o l e m  M o r a v y

Hranice u Sirákova

Hraniční kámen u Jihlavy

Jeho syn Radslav Jiří Kinský vystudoval Vysokou školu země-
dělskou v Brně a  jako imunolog emigroval do Paříže, kde 
pracoval jako ředitel výzkumu. V roce 1992 dostal rodové 
majetky zpět. Vzpomínáte na krásný seriál Modrá krev? 
Šlechtickými rody nás provázel František Kinský, který je 
představitelem kostelecké větve Kinských.

Žďár má svůj název jasný. Předkové zde žďářili les, vypa-
lovali ho a měnili na pole. Svůj největší rozkvět město zažilo 
s rozvojem československého průmyslu. V roce 1949 bylo 
sloučeno s obcí Zámek Žďár a přejmenováno na Žďár nad 
Sázavou. Hned nato se město stalo okresním a po výstavbě 
Žďárských strojíren a  sléváren významným průmyslovým 
centrem. V sedmdesátých letech se vedení města rozhodlo 
pro rozsáhlou asanaci středu města a výstavbu panelových 
domů a obchodních středisek. Dnes Žďár zase vzkvétá, ale 
retušování a  zlidšťování socialistického razítka bude pro 
architekty oříšek. Tak se historická část města přesunula 
k zámku, nad nímž se tyčí klenot, Poutní kostel svatého Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. Je jednou z nejvýznamněj-
ších barokně gotických staveb světového významu slavného 
architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, nachází se na 
samém okraji v severozápadní části města a je dobře vidi-
telný z většiny příjezdových cest. Ale nejkrásnější je seshora. 
Kruhová stavba s mnoha hroty vypadá jako květ. Divme se, 
že nadšenci zde létají s drony a místní hledají cestu, jak jim 
to omezit či zakázat. Kolo položené v rajské zahradě nikoho 
neuráželo, a tak jsem se v klidu procházel pod klenbou ambitu 
a hledal zajímavé pohledy. Nedávno zde byl pan prezident 
Klaus a podivil se, jak je málo tato nově zcela zrekonstruo-
vaná památka propagovaná. Myslím, že je to jinak. Konečně 
našel v politickém důchodu čas, aby české poklady v klidu 
zhlédl. Navrhl bych mu, aby vyrazil na putování za Santinim. 
To pak bude cílů a překvapení! Řeka peněz, která do kultury 
za poslední roky natekla, udělala z většiny památek klenoty, 
které nám může závidět celý svět. Jen vyrazit a koukat.

Zemská hranice obtáčí zeširoka město a míří na Jihlavu, 
u Matějova okolo rybníků, ten druhý je Veselský podle vesnice 
Nové Veselí. Koukal jsem na hladinu, ale člun s panem prezi-
dentem Zemanem jsem nezahlédl. Před Sirákovem na okraji 
lesa jsem zastavil. Takhle vyparáděnou zemskou hranici jen 
tak neuvidíte. Z jedné strany krásná cedule se lvem a nápisem 
Království české, z druhé strany podobný smaltovaný ovál 
s označením Markrabství moravské, česká vlajka na stožáru, 
figuríny historického vojáka v dobové strážní budce, pose-
zení, stojan na kola. Mapa a popis upřesňují, že zemská hra-
nice i  zde kopíruje labsko-dunajské rozvodí, česká strana 
patří do povodí Sázavy, moravská do Oslavy. Směrem k Jih-
lavě začíná bývalý Iglauer Sprachinsel, čtyřicet kilometrů 
dlouhý ostrov, nejvýznamnější jazyková enkláva v českých 
zemích. Kromě Jihlavy zahrnoval ještě dalších 79 převážně 
německých obcí. Jihlavsko začali Němci osídlovat už koncem 
12. století a rozvinuli zde významné středisko těžby stříbra, 
druhá vlna následovala po třicetileté válce. V roce 1910 žilo 
v Jihlavě přes 21 tisíc Němců a necelých 6 tisíc Čechů a přes 
výraznou snahu prvorepublikového počeštění se k německé 
národnosti hlásily v průběhu druhé světové války dvě tře-
tiny obyvatel. Poválečný odsun Němců z Jihlavska byl obrov-
skou národnostní, ale i  ekonomickou změnou a  byl také 
jedním z  impulzů k upozadění Jihlavy ve prospěch Žďáru 
nad Sázavou. Kdepak Jihlava, odbočil jsem do české Polné. 
Nikdy jsem tam nebyl, párkrát tudy projel. Škoda, historické 
jádro stojí za procházku. Monumentální kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, odraz zámku v hladině rybníka Peklo, zámecké 
nádvoří, židovské ghetto, synagoga dnes jako Regionální 
židovské muzeum. Komu by se zde nevybavil termín Hils-
neriáda? Z vraždy Anežky Hrůzové v roce 1899 byl obviněn 
Žid Leopold Hilsner a tisk hlásal: „Rituální vražda v Polné!“ 
Z  lahve byl vypuštěn duch antisemitismu. Kutnohorský 
proces vyhlásil trest smrti, ale na jeviště vstoupil profesor 
pražské univerzity Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho brožura: 
„Nutnost revidovati proces polenský“ vyvolala pobouření, 
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Jen si na Vysočině vybrat

Synagoga v Polné

Masaryk byl nazýván zrádcem, ale zasadil se o obnovení pro-
cesu a změnu trestu na doživotí. Řada pochybností nakonec 
vedla po osmnácti letech žaláře k omilostnění Leopolda Hils-
nera, rehabilitován ale nikdy nebyl. Jak jednoduché je požár 
zažehnout, jak složité je ho uhasit a následky uklidit. 

Jihlava leží přímo na bývalé zemské hranici. Marie 
Terezie vyžadovala pořádek, a tak zde nechala postavit čtyři tří-
metrové polygony, hraniční kameny ve tvaru jehlanů s heral-
dickými znaky moravské orlice a českého lva. Střed Jihlavy 

je historicky moravský a západ český. Zdolávat hradby jsem 
nemusel, odbočil jsem na náměstí Branou matky Boží. Jihlava 
snad z radosti nad vyhlášením městské památkové rezervace 
v roce 1982 o rok později otevřela uprostřed náměstí Prior. 
Obchodní dům měl tehdy prioritu před anglickým slovíčkem 
prior, tedy tím předchozím, bývalými měšťanskými domy ve 
Špalíčku, zde nazývané Grecl. Ty byly zbourány a na našem 
největším historickém náměstí se usadil betonový obr. Byl to 
už tehdy poprask, ukázka nadřazenosti socialistické archi-
tektury. Co s tím ale dnes naděláte? Lidé si nakonec zvykli. 
Náměstím šla historie. Německé obyvatelstvo Jihlavy se za 
husitských válek bránilo urputně a nedobyl je Žižka ani Roháč 
a zde byla v roce 1436 podepsána Bazilejská kompaktáta upra-
vující vztah mezi husity a římskou církví. Vojska Jiřího z Podě-
brad, kterému jihlavští odmítli poslušnost, se do města dostali, 
ale významné škody nenadělali. Zato Švédové se s katolickými 
měšťany nemazlili. Ani se neptejte, jak se do města dostali! 
Uplatili ženu, která jim v noci otevřela jakási boční dvířka. 
Trója padla taky hloupě. Kolik je v Jihlavě kostelů, netuším, 
jedním slovem mnoho a dovolím si přidat: krásných. Ke kos-
telu sv. Ignáce z Loyoly na náměstí přiléhá jezuitská kolej, 
dnes knihovna. Najdete tam vstup do vyhlášeného jihlav-
ského podzemí, ale nečekejte nic malého. Je zde vydlabáno 
na pětadvacet kilometrů chodeb a je to po znojemském naše 
druhé nejrozsáhlejší podzemí. Ve znaku Jihlavy jsou dva 
čeští lvi – byla nejstarším královským horním městem, a dva 
ježci – igel znamená v němčině ježek. Proč ježci, to se přesně 
neví, ale sympatičtí v erbu rozhodně jsou. Říká se, že základ 
je v řece Jihlavě, kde jsou ostré kameny. Proti jejímu proudu 
vyrážím okolo, abych brzy nabral vůni uzenin. Na pravé, tedy 
moravské straně stojí „Továrna na uzeniny a konzervy v Kos-
telci u Jihlavy“, kterou pod tímto názvem založil Jan Satrapa, 
prvorepublikový král uzenin. Patřily mu ještě továrny ve Stu-
dené, kde začínal už jeho otec, a výrobny v Krahulčí a Hodi-
cích. Všechny stály na moravské straně, současné hranice byly 
upraveny v roce 1960 vytyčením Jihomoravského kraje, který 
se vzdal Dačicka ve prospěch Jihočechů. Místní měli zkrátka 
k okresnímu Jindřichovu Hradci a krajským Českým Budějo-
vicím přece jenom blíž než do Brna. Hurá dále po hranici proti 
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Žirovnický zámek

Ze Starého Města pod Landštejnem je to na Trojmezí jen tři 
kilometry.

proudu Jihlavy na Batelov, Horní Cerekev a před Počátky na 
Jihlávku, kde řeka pramení. Pak se zemská hranice zbláznila, 
takový zmatek a krajkování se nedá prokřižovat pěšmo, natož  
kolmo.

Odbočil jsem do Žirovnice, dostal žízeň a šipka Pivovar 
mě dlouho přemlouvat nemusela. Jenže ouvej, je to muzeum 
čamrdů. Starší se usmějí a vzpomínají, jak roztáčeli káču a tu 
nejmenší vyrobenou z knoflíků. Čamrda je knoflík. Vlastně 
byl, dnes už termín vymřel a  zakonzervoval se v  průpo-
vídce: „točil se jak čamrda“. Zkuste to říct vnukovi, ten pro-
točí panenky. V Žirovnici sahá výroba knoflíků až do roku 
1863, kdy byla ve městě založena čamrdářská dílna Josefa 
Žampacha, dnes jsou knoflíkoví lídři trhu. My potravináři 
ale jistě více známe továrnu na uzeniny Prantl, také s úcty-
hodnými kořeny. Dal jsem si v jejich podnikové prodejně na 
náměstí inkognito párek, zapil ho lahváčkem a vyrazil po 
městě. U rybníka jsem tak dlouho hledal ten správný pohled 
na zámek, až jsem šlápl do vody. Slečna, která šla kolem, se 
tak smála, až skrývala tvář pod loktem. Věříte, že jsem pak 
už chuť se kochat neměl, natož pátrat, kdože zde kdy bydlel 
či proč zámek vyhořel? Raději jsem šlápl do pedálů a vyrazil 
na jih. Na Strmilov! Napříč hranicemi! Velel jsem sám sobě.

Žirovnice, Popelín, Zahrádky, Studená a Strmilov. Kdo 
je kde? Přesněji, kdo byl kde?

Dnes je to jednoduché. Sem tam se překvapivě objeví 
cedule Kraj Vysočina a poté zas Jihočeský. Dnešní hranice ale 
vede úplně jinak než ta historická. Byl to tady pěkný tanec. 
Pěkně na střídačku: Žirovnice česká, Popelín moravský, 
Zahrádky v Čechách, Studená na Moravě a Strmilov zase 
v Čechách. Kdo tato místa zná, ten se usmívá a kroutí hlavou, 
jak se hranice kroutila.

Pod Kunžakem jsem vyrazil k  balvanu, kde se neza-
směje jenom puritán. Jmenuje se Ďáblova prdel a  tvar je 
věřte dokonalý, zvláště když mu někdo pod inkriminované 
místo vyrovnal hromádku kamení. Culil jsem se tak dlouho, 
až jsem v lesích zabloudil. Z těch lesů se vyhrabu, i kdyby… 
čert na koze jezdil! Jenže cesta se zase stáčela kamsi jinam 
než na jih! Jestli čert na kole jezdil, ať si to po historické 
moravské hranici v této části České Kanady zkusí. Jestli je 

čert chlap, tak Bůh s ním! My chlapi jsme totiž i při cesto-
vání jiní než naše drahé polovičky. Když žena neví, tak se 
zeptá a je jedno, či pocestného nebo džípíesky. Chlap jede 
podle intuice a s výší testosteronu stoupá i jeho přesvědčení, 
že jede správně. Neptá se a jede. Postupně se zvyšujícím se 
tepem, rostoucím adrenalinem a klesajícím testosteronem. 
Když chlap konečně někde vyjede, pochválí sám sebe nebo 
prokleje všechny, kteří cestu zcela nelogicky a blbě posta-
vili, navíc katastrofálně označili. Spustit džípíesku, najít se 
a zeptat kudy dál je pro muže potupa. Je dobyvatel a cestu 
najde, sice kostrbatou, ale vlastní. V  lesích České Kanady 
jsem zjistil, že ještě nějaký ten testosteron mám. Jel jsem jako 
chlap! Zajezdil jsem si královsky a najel dvojnásob kilometrů, 
než byl plán. Pravda, bloudil jsem, ale za to mohlo počasí! 
Kdyby bylo sluníčko, viděl bych jih i  směr. Cestování po 
zdejších lesích ale vřele doporučuji. Stačí se jen držet barvy 
šipek a sem tam pro klid pustit GPS. Nakonec jsem se vynořil 
u Vitíněvsi, tak to psala cedule, na okraji vodní nádrže Land-
štejn pod stejnojmenným hradem. Vyšlápl jsem po silničce 
k hospodě Na chalupě, ale nakonec jsem zahřadoval v Holub-
níku, tak se malá restaurace na křižovatce jmenuje, odměnil 
se Bernardem a vyrazil ke vstupní věži hradu. „Zaplaťte lístek 
a choďte si, kde chcete. A to kolo mi nechte támhle opřené,“ 
usnadnil mi řešení student, který si zde asi přivydělával. 
Hrad, přesněji jeho ruiny, jsou ve výborném stavu. Byl kdysi 
důležitým opěrným bodem českého království a Přemyslovci 
si ho velmi cenili, vždyť byl na dohled rakouskému území. 
Říká se, že jeho pán Vilém z Landštejna byl osobním přítelem 
Karla IV. Vidíte, já znal nejlépe Buška z Velhartic. V roce 1771 
do věže udeřil blesk, hrad vyhořel a začalo v něm navíc strašit. 
To prý zde po večerech naříká zazděná Markéta, ale já slyšel 
spíše skučení větru prohánějícího se otevřenými prostorami, 
kde jsem prochladl a pak musel s drkotajícími zuby sjíždět 
do Starého Města pod Landštejnem. Odsud je to na kýžené 
Trojmezí – Morava, Čechy a Rakousko – co by kamenem  
dohodil. 
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Rýže – základ 
japonské kuchyně

Ing. JAROSLAV VALENTA, 
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší,  
Katedra chovu hospodářských zvířat,  

FAPPZ, ČZU v Praze

Jedinečnost japonské kultury se odráží ve všech aspektech 
japonské gastronomie. V  ní je patrný velký důraz na za-

chování přirozené chuti v co nejčerstvějším stavu, dále je vy-
soce ceněna regionálnost a sezónnost potravin. Velmi vysoký 
standard kvality surovin a pokrmů je pro Japonce naprostou 
samozřejmostí a setkáme se s ním ve všech možných způso-
bech stravování, od potravinových automatů přes pouliční 
prodejce až po vyhlášené restaurace. Preciznost a smysl pro 
detail jsou v japonské kuchyni vyjádřeny v technice přípravy 
pokrmů a způsobu jejich servírování. Nejnápadnějším zna-
kem japonské tabule není jedno konkrétní jídlo, ale mnoho 
různých, malých, a  přitom velmi rozmanitých pokrmů. Ja-
ponské suroviny jsou vám povětšinou předkládány ve své 
chuťové přirozenosti, ale díky různým ingrediencím si mů-
žete finální chuť doladit sami dle libosti. V tomto pohledu tak 
může být pro nás chutnost řady japonských pokrmů poměr-
ně nevýrazná nebo spíše neobvyklá. Je to dáno tím, že my zde 
příliš nevnímáme přirozené chutě surovin a  mnohá jídla si 
pravidelně, a to méně či více, dochucujeme. Japonská gast-

ronomie se pro mě stala nejen symbolem zdravého způsobu 
stravování, ale také momentem, jak si vážit jednotlivých su-
rovin – co do významu, tak kvality. Charakterizovat japon-
skou kuchyni v rozsahu jednoho příspěvku je nemožné. Rád 
bych však čtenářům v sérii několika po sobě jdoucích článků 
alespoň trochu představil nejen japonskou gastronomii, ty-
pické suroviny a  produkty, ale i  Japonsko samotné. Vyznat 
se v japonských pokrmech je velmi složitá záležitost, nicmé-
ně pokud máte v plánu někdy do Japonska cestovat a gastro-
nomie vás zajímá, vřele vám doporučuji si pořídit nějaký at-
las nebo průvodce zaměřené na japonské suroviny a pokrmy. 

První příspěvek vztahující se k  Japonsku a  japonské 
gastronomii bych rád věnoval rýži. Abychom blíže pochopili 
japonskou kuchyni, tedy jednu z velmi typických, ale zároveň 
i  specifických gastronomií Dálného východu, musíme se 
seznámit s rýží jako takovou, neboť se nejedná jen o hlav-
ního společného jmenovatele jinak velmi rozmanité asijské 
gastronomie, ale také o činitele ovlivňujícího kulturní život 
na venkově a charakteristický ráz zemědělské krajiny řady 
asijských zemí. Význam rýže tak významně přesahuje její tra-
diční postavení v asijských pokrmech.

Pro lepší orientaci v japonských názvech a čtivost textu 
budu používat český přepis japonských slov odlišený od okol-
ního textu kurzívou, v některých případech doplněný v závorce 
anglickým přepisem.

Poddruhy rýže dle tvaru a velikosti obilek: 
a) neloupaná obilka
b) loupaná obilka 
I – rýže setá japonská, II – rýže setá indická

Z a j í m a v o s t i  a  g a s t r o n o m i e  J a p o n s k a

Sklizeň rýžového políčka s odrazem japonské reality stárnoucí generace farmářů

Pěstování rýže na japonském venkově je sice často moderně mechanizované, nicméně už jen v rukou ubývající populace farmářů.

Rýže jako „potravina pro miliardy“

Proč je rýže tak důležitá? 
Rýže je základní potravinou pro více než polovinu svě-

tové populace a zároveň zaujímá více než 20 % ze všech celo-
světově zkonzumovaných kalorií, především v jihovýchodní 
Asii, na Středním východě, v Indii a Latinské Americe (Fuka-
gawa et Ziska, 2019). Pro jihovýchodní Asii představuje 
dokonce až 76 % příjmu všech kalorií (Zhao et al., 2020). 
Rýže je tedy hlavní potravinou v rozvojových zemích a její 
spotřeba na obyvatele a  rok výrazně převyšuje její konzu-
maci ve vyspělých zemích. Pro lepší představu dle statistik 
FAOSTAT pro rok 2019 – v Bangladéši bylo zkonzumováno 
na obyvatele a rok 268 kg rýže a rýžových produktů, v Kam-
bodži 245 kg, Laosu 233 kg, Vietnamu 212 kg, Myanmaru 
195 kg a např. v Sierra Leone 148 kg. Ačkoliv je všeobecně 
vysoká spotřeba rýže v Asii společná všem zemím, nedosa-
huje tak vysokých hodnot jako u výše zmíněných chudých 
zemí. Například v pevninské Číně je to 128 kg, Indii 108 kg, 
Jižní Koreji 83 kg a v Japonsku 79,9 kg. V porovnání s těmito 
hodnotami kontrastují vyspělé země na západ od Asie, kde 
např. v Kanadě je konzumace na obyvatele a  rok 14,6 kg, 
v USA 10,9 kg, Itálii 9,5 kg, Francii 8,9 kg a např. v Německu 
pouze 4,72 kg. V  ČR spotřeba rýže dosáhla v  roce 2020 

svého historického maxima, tedy 7,9 kg na obyvatele a rok  
(ČSÚ, 2021). 

Rýže se pěstuje ve více než 100 zemích světa, i když 
těžiště celosvětové produkce (90 %) se nachází v Asii (Fuka-
gawa et Ziska, 2019). Podle FAO (2021) se v průměru mezi 
lety 2017–2019 vyprodukovalo celosvětově nejvíce rýže v Číně 
(29 %), Indii (23 %), dále pak v Indonésii 7,3 % a Bangladéši 
7,1 %. Dalšími významnými producenty jsou Vietnam (5,6 %) 
a  Thajsko (4,1 %), nicméně tyto dvě země spolu s  Indií 
a Pákistánem jsou především hlavními vývozci participují-
cími téměř na 68 % světového exportu. Hlavními importéry 
rýže jsou asijské země (zejm. Čína) představující 44 % z celo-
světového importu a africké země, které se na dovozu podílejí 
z 35 %. Nicméně je potřeba si uvědomit, že celkový objem svě-
tového obchodu s rýží představuje jen přibližně 9 % světové 
produkce. To v praxi znamená, že ve většině zemí, kde se rýže 
vyprodukuje, se také spotřebuje. Pro zajímavost, Evropská 
unie produkuje přibližně 0,3–0,4 % z celosvětové produkce 
a její pěstování je soustředěno v jižních zemích Evropy. V roce 
2015 připadalo ze 75 % veškeré evropské produkční plochy 
na Itálii a Španělsko (Kraehmer et al., 2017). Rýžová pole 
můžeme vidět také v Portugalsku, Francii, Řecku, Maďarsku, 
Bulharsku a Rumunsku. 

O celosvětovém významu rýže dle výše zmíněného snad 
nikdo nepochybuje. V řadě zemí není jen hlavním zdrojem 
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kalorií, ale také zdrojem příjmů. Pěstování rýže je tak na 
mnoha místech neoddělitelnou součástí tradičního života 
obyvatel na venkově a jejich kultury. My všichni rýži známe, 
běžně ji konzumujeme, ale kde se tato plodina vzala? Jak ji 
charakterizujeme a jak se pěstuje? 

O původu rýže 

Při detailnějším pátrání po původu první domestikace 
rýže panuje v  literárních zdrojích určitá nejednotnost. Ve 
vědeckých kruzích se vede o přesné lokalitě původu již dlouhá 
léta poměrně živá debata. Zkamenělé stopy asijské rýže 
(Oryza sativa) byly archeology objeveny v Číně v údolí řeky 
Jang-c‘-ťiang a pochází z doby kamenné (12000–11000 př. 
n. l.). Z let 5000–4000 př. n. l. pochází nálezy zemědělských 
strojů, které se pravděpodobně při pěstování rýže používaly. 
Rýžová zrna také byla objevena v údolí řeky Gangy v Indii 
a pocházejí z doby kolem 6500 př. n. l. Asijská rýže, tedy rýže 
setá (O. sativa), je v současnosti majoritní a nejdůležitější 
forma rýže, jejíž původ se nachází v Asii. Všeobecně uznávaný 
názor hovoří o domestikaci této rýže, která probíhala nezá-
visle v Číně, Indii a Indonésii. 

Také v Africe, konkrétně v Nigérii, byly objeveny otisky 
rýžových zrn v keramice z doby 1800–800 př. n. l. a zuhel-
natělá 3000 let stará zrna. Není však jasné, zda se nejedná 
pouze o divokou formu rýže. Důkazy o domestikované africké 
rýži (Oryza glaberrima) však byly nalezeny v deltě řeky Niger 
a pocházejí z období 300–200 př. n. l. Kulturní odrůdy africké 
formy rýže (O. glaberrima) se v současnosti pěstují pouze na 
několika omezených afrických lokalitách a bližší údaje o její 
produkci jsou jen stěží dostupné (OECD, 2016). 

Rozšíření rýže po celém světě probíhalo poměrně 
pomalu. Jedním z mnoha důvodů byly nepochybně vysoké 
nároky na pracovní sílu při zakládání a údržbě rýžových polí, 
stejně jako na její pěstování. Předpokládá se, že díky vojákům 
armády Alexandra Velikého se rýže dostala z Indie do Řecka 
a ostatních částí jižní Evropy, následně i do Afriky. Zajímavé 
je, že v Itálii, kde je rýžové rizoto tradičním pokrmem, se nej-
starší dokumentace o pěstování rýže datuje už do roku 1475 
př. n. l. V Pádské nížině se rýže stala klíčovou plodinou, kde 
úrodná bažinatá krajina nabízí ideální podmínky v podstatě 
dodnes. Uvádí se, že někdy na přelomu 15. a 16. století se rýže 
dostala do Karibiku, následně do Mexika a Brazílie. Na konci 
17. století dorazila rýže i do Charlestonu (Jižní Karolína), a to 
díky lodi, která zde musela udělat technickou pauzu po cestě 
z Madagaskaru. Původně se zde pěstovala africká Oryza gla-
berrima, která vyžadovala náročnou fyzickou práci a zručné 
pěstební dovednosti otroků. Po občanské válce se však otro-
kářská ekonomika zhroutila a africká rýže byla nahrazena tou 
asijskou, která nevyžadovala tak vysoké pracovní nasazení. 

Rýže setá (Oryza sativa) a její pěstování

Rýže (Oryza) je rod vlhkomilných jednoletých i vícele-
tých rostlin příslušejících do čeledi lipnicovitých (Poaceae). 
Rod Oryza zahrnuje asi 22 druhů, z  toho 20 se řadí mezi 
divoké formy a pouze 2 druhy představují kulturní formu 
(Oryza sativa a Oryza glaberrima) (Muthayya et al., 2014). 
V podstatě veškerá celosvětová produkce rýže je zajišťovaná 
druhem Oryza sativa (rýže setá).

O. sativa, jako jednoletá bylina, je charakteristická 
svým mohutným systémem svazčitých kořenů, vzpřímeným 
stéblem o výšce až 1,8 m a bohatým olistěním. Listy jsou čár-
kovité a květenstvím je lata složená z jednokvětých klásků. 

Plodem rýže je ze stran zploštělá, okoralá a pluchatá obilka 
různé barvy a tvaru (Valíček a kol., 1989). Oryza sativa se 
dělí na dva základní poddruhy, indica a  japonica, které se 
podílejí na globální produkci rýže. O. sativa subsp. indica 
neboli rýže setá indická je rostlina vyššího vzrůstu. Indická 
rýže je dominantním typem a odhaduje se, že tvoří více než 
80 % celosvětové produkce. Nejvíce se pěstuje v tropických 
a subtropických oblastech Asie (OECD, 2016). Pro tento 
typ rýže jsou charakteristické rýžové obilky, které jsou úzké, 
zploštělé a dlouhé (tzv. rýže dlouhozrnná). Druhým typem je 
rýže setá japonská (O. sativa subsp. japonica), která obvykle 
dosahuje vyšších výnosů než indická rýže. Pěstuje se přede-
vším v oblastech s mírnějším klima a představuje asi 15 % 
celosvětové produkce (OECD, 2016). Japonskou rýži cha-
rakterizují rostliny asi 1 m vysoké s obilkami, které jsou širší 
než u indické rýže (tzv. rýže krátkozrnná). Obecně se tedy 
uvádí, že indická rýže je úzká a dlouhá, po uvaření suchá 
a  drobivá, kdežto u  japonské rýže jsou zrna spíše kulatá 
a po uvaření lepkavá. Toto rozdělení má převážně didak-
tický charakter a neplatí ve 100 %. V současnosti existuje 
velké množství kultivarů rýže seté, autoři Fukagawa et Ziska 
(2019) dokonce uvádějí více než 110 000 kulturních odrůd. 
Rýže se liší nejen délkou zrna, ale i barvou, tloušťkou, lep-
kavostí, vůní, podmínkami na prostředí pěstování, nároky 
na agrotechnické postupy, které pak ovlivňují nejen kvalitu, 
ale i nutriční profil. Podle barvy obilky můžeme rýži dělit 
na bílou, černou, červenou a zelenou (Zhao et al., 2020). 
Variabilita komerčních typů rýže je tedy velmi pestrá. Zají-
mavým příkladem jsou tzv. aromatické kultivary (rýže jas-

mínová a  basmati), které tvoří asi 1 % světové produkce 
(OECD, 2016). Basmati rýže může být chápána jako typ 
rýže ležící někde mezi rýží indickou a  japonskou, neboť 
morfologicky se podobá indickému poddruhu, ale jinými 
vlastnostmi naopak japonské variantě (Bhattacharjee 
et al., 2002). Jasmínová rýže je odvozena od rýže seté 
indické, je tedy dlouhozrnná a nejčastěji pochází z Thajska 
(Cha-um et al., 2004). Pro Evropany velmi známým kul-
tivarem rýže seté japonské je italská krátkozrnná rýže 
Arborio, která je vhodným typem pro přípravu italského  
rizota. 

Z  agrotechnického hlediska se dále rýže může dělit 
na horskou a nížinnou (Valíček a kol., 1989). Horská rýže 
se pěstuje většinou bez závlahy ve vyšších nadmořských 

Rýžová políčka jsou napájena systémem důmyslně vybudova-
ných zavlažovacích kanálů.

Z a j í m a v o s t i  a  g a s t r o n o m i e  J a p o n s k a

Zavlažené rýžové políčko s  precizní symetrickou výsadbou 
v požadovaném sponu

výškách, např. na terasovitých políčkách v  Himalájích, 
mívá delší vegetační dobu, nižší nároky na práci, ale také 
menší výnosy. Pro nížinnou rýži jsou charakteristické její 
nároky na regulovatelnou hladinu závlahové vody po vět-
šinu vegetace. Systém rýžových polí s  různými vodními 
režimy (záplavové nebo zavlažované) je poměrně náročný 
na vybudování a udržování, proto se zde rýže často pěstuje 
jako monokultura. U horské varianty bez nutnosti zavla-
žování nejsou takové nároky na půdu a  lze na stejném 
pozemku střídat i jiné plodiny. Agrotechnika pěstování rýže 
je poměrně variabilní. V chudších zemích, nejen v  jihový-
chodní Asii, se mnoho úkonů provádí stále ještě ručně, ve 
vyspělých státech je pěstování již poměrně mechanizované. 
Po přípravě rýžoviště se samotná rýže může do půdy vysévat 
nebo se sází již předpěstované sazenice. Díky druhé vari-
antě se zkracuje vegetační doba a v příhodných oblastech 

je pak umožněno i  několik sklizní v  témže roce. Velikost 
sázených rostlinek a jejich množství na 1 ha je ovlivněno 
množstvím dostupné vody v rýžovištích. Do jednoho 
místa se vysazuje zpravidla více sazenic současně. Zají-
mavé je, že v některých zemích se v zavodněných rýžoviš-
tích nachází i ryby nebo vodní drůbež, které zde plní řadu 
užitečných ekologických funkcí (prokysličování vody, pojí-
dání plevele, snižování počtu larev komárů apod.). Sklizeň 
a další zpracování rýže se opět silně řídí technickými mož-
nostmi. Po sklizni a výmlatu zrn z rostlinek se musí obilky 
sušit, zbytek posečených usušených rostlin se využívá jako 
rýžová sláma. Například v Evropě jsou všechna rýžová pole 
zavlažována a  dominantním pěstovaným druhem je rýže 
setá japonská (O. sativa japonica). Pro Evropská rýžo-
viště je charakteristické vysévání semen na jaře a sklizeň 
na podzim. Průměrné hektarové výnosy se pohybují mezi  
4–8 tunami (Kraehmer et al., 2017).

Čerstvě sklizená obilka je chráněna tvrdou slupkou, 
tato neloupaná obilka rýže se v anglosaské literatuře nazývá 
„paddy rice“. Po odstranění této slupky se získává tzv. hnědá 
rýže, která má vrstvu otrub a klíček. Tento typ rýže se často 
prodává jako rýže „natural“. Další zpracování rýže před-
stavují dva po sobě jdoucí procesy, „obroušení a  leštění“, 
kde tímto způsobem vzniká klasická bílá rýže (milled rice). 
Lidé převážně konzumují právě bílou rýži, tedy endosperm 
po odstranění klíčku a  otrub. Endosperm je tak hlavním 
determinantem nutriční hodnoty bílé rýže, jehož hlavní 
složkou je ze 70–80 % škrob, proteiny představují jen asi 
7–10 %, tuky méně než 1 % (Yang et al., 2019). Leštění 
rýže zlepšuje kvalitu vaření, texturu rýžových zrn a prodlu-
žuje jejich trvanlivost, nicméně po odstranění klíčku a otru-
bové vrstvy přicházíme o velké množství lipidů, bílkovin, 
dále o vitaminy, minerály a důležitou vlákninu (Zhao et al.,  
2020). 

Z a j í m a v o s t i  a  g a s t r o n o m i e  J a p o n s k a

Lata rýže seté japonské v detailu
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Krásně zelené rýžové rostlinky vlevo ostře kontrastují se strni-
štěm již sklizené rýže.

Rýžová sláma slouží v  Japonsku jako významné objemné 
krmivo pro hospodářská zvířata.

Rýže v Japonsku

Technika pěstování rýže se do Japonska dostala při-
bližně před 2500–3000 lety, a to přes Korejský poloostrov 
z jižní Číny. První rýžová pole se objevila na severu ostrova 
Kjúšú, do té doby byli Japonci silně závislí jen na dostupných 
přírodních zdrojích obživy. Tehdejší životní styl lovců a sbě-
račů byl významně narušen. Ve vhodných lokalitách byly 
pokáceny lesy, postaveny zavlažovací kanály a vznikla první 
rýžoviště. Díky rýži se začal měnit i sociální aspekt života 
Japonců. Kolem vznikajících rýžovišť byly vybudovány nové 
osady a komunity lidí orientovaných na pěstování rýže. Cent-
rálně bylo na konci 7. století řízeno přidělování rýžových polí 
a s tím i vznik souvisejícího břemena daně z rýže. Zajímavý 
byl systém „suiko“, který představoval zapůjčení semen rýže 
na jaře s tím, že bude na podzim při sklizni splacen úrodou 

a úrokem 50 % semen. Rýže se tak stala finančním zdrojem 
země. Tento systém vydržel až do období Edo. Význam rýže 
v Japonsku se za celou historii jejího pěstování silně promítl 
nejen do náboženství, zvyků a tradic japonské společnosti, 
ale také do forem a tvarů rýžových pokrmů. 

Produkce rýže v Japonsku představuje dle FAO (2021) 
asi jen 1,5 % z celkové celosvětové produkce. Možnosti pěs-
tování rýže jsou však v  Japonsku silně limitované, přesto 
výměra činí více než 2,4 milionu hektarů. Je to dáno pře-
devším tím, že Japonsko je hornatá země. Vedle klasického 
pěstování na rýžových polích v nížinách se můžeme setkat 
i s malými terasovitými rýžovišti v horských svazích. Charak-
teristická pro Japonsko je skutečnost, že rýžová pole zabírají 
velkou část dostupné zemědělské krajiny a silně tak formují 
vzhled venkova.

V  Japonsku se pěstuje rýže setá japonská (O. sativa 
japonica). Japonská krajina je však specifická jak variabi-
litou klimatických podmínek, tak charakterem půd. Uvádí 
se, že se v Japonsku využívá více než 300 kultivarů rýže. Mezi 
pět nejčastějších z nich, co do objemu produkce v Japonsku, 
patří Košihikari (Koshihikari), Hitomebore, Hinohikari, Aki-
takomoči (Akitakomochi), Haenuki. Kultivar Košihikari je 
v Japonsku velmi populární a pěstuje se i např. v Austrálii 
nebo USA. Intenzivní pěstování rýže je v Japonsku soustře-
děno zejména na ostrově Honšú, především pak v prefek-
turách (Akita, Tojama, Niigata, Jamagata, Išikawa aj.) při 
Japonském moři. Oproti tichomořskému pobřeží zde panují 
přijatelnější podnební podmínky, je zde rozlehlejší země-
dělská krajina a větší zásobení vodou z tajícího sněhu. Hlavní 
lokalitou pro pěstování zemědělských plodin v Japonsku je 
ostrov Hokkaidó, nicméně až do vyšlechtění vhodných kulti-
varů byl kvůli letním chladným teplotám pro pěstování rýže 
nevhodný. V současnosti se díky kultivarům tolerantním vůči 
chladu stal tento severní ostrov Japonska také významným 
místem produkce rýže. 

Na rozdíl od velkoplošného pěstování rýže na Západě, 
kde se většinou semena vysévají přímo do půdy, je v Japonsku 
hlavní metodou výsadba sazenic do rýžových polí. Od jarní 
výsadby až po podzimní sklizeň je o rostliny velmi precizně 
postaráno, a  to s ohledem na šetrné hospodaření s vodou 
a hnojivy. Rýžová sezóna probíhá v severním Japonsku od 
května do září, ve střední a jižní části země od dubna až do 
října. Na jaře jsou rýžová pole orána a zavlažována. Ve stejnou 
dobu začíná pěstování sazenic ve sklenících. Výsadba na 
polích probíhá do bahnité půdy. Rostlinky během léta rostou 
a objevují se bílé květy, které kvetou jen velmi krátkou dobu. 
Po opylení se uzavřou a přibližně během 40 dnů se vytvoří 
semena. Jak se blíží podzim, semena ukládají živiny a laty 

Z a j í m a v o s t i  a  g a s t r o n o m i e  J a p o n s k a

Japonské saké je alkoholickým nápojem vzniklým několikanásobnou fermentací rýže.  

Pestrý výběr japonské rýže v běžném malém obchodu s potra-
vinami

těžknou, ohýbají se a začíná sklizeň. V některých lokalitách 
rýži vystřídá mimosezónní plodina, jinde se nechá naopak 
strniště po sklizni ležet ladem. 

Asi 85 % všech farem se zaměřuje na každoroční pěs-
tování rýže. Charakteristickým rysem japonského rýžového 
zemědělství je vysoký věk (většina farmářské populace je 
starších 65 let), postupný úbytek farmářů a poměrně malá 
výměra rýžových políček kvůli nedostatku zemědělské půdy. 
Na druhé straně se ve většině případů používá v agrotech-
nice vyspělá technologie a  obvykle lze v  průměru sklidit  
z 0,1 hektaru více než 500 kg běžné rýže typu Košihikari. 
Vzhledem k tomu, že se japonská vláda snaží diverzifikovat 
pěstování plodin, a  také s  ohledem na stárnutí populace  
a úbytek farmářů, se celková plocha rýžových polí a produkce 
neustále snižuje. Přesto všechno si stále Japonsko udržuje 
100% soběstačnost. 

Rýžový gastronomický kult je v Japonsku obdivuhodný. 
Japonci svým přístupem, zvyky i tradicemi přistupují s úctou 
ke každému jednotlivému zrnku rýže. V Japonsku se kon-
zumuje bílá rýže, tak jako po celém světě, nicméně důraz je 
kladen na přípravu rýže vařené pouze ve vodě a podávané v co 
nejpřirozenější podobě a chuti. Ačkoliv je rýže v Japonsku tra-
diční součástí gastronomického spektra, vykazuje v konzu-
maci spíše pozvolný klesající trend. Naproti tomu na Západě 
se její obliba postupně zvyšuje. Tato skutečnost bude prav-
děpodobně souviset se všeobecným přesvědčením o vyšších 
zdravotních benefitech japonské kuchyně. 

Vedle klasické misky s uvařenou rýží se v Japonsku setká-
váme s velmi pestrým rýžovým portfoliem, v podobě pokrmů 
se jedná např. o velmi oblíbené a známé onigiri, rýžové koule 
nebo trojhránky, suši, japonské koláčky z rýžové pasty moči 
(mochi), mezi produkty z rýže lze zařadit i některé alkoho-
lické nápoje, saké a mirin, z vedlejších produktů to mohou být 
z rýžové slámy vyrobené tatami. 

S  rýží se v  Japonsku setkáváte prakticky na každém 
rohu. Nejen že je součástí nepřeberného množství pokrmů, 
ale také její pěstování výrazně ovlivňuje ráz venkova a země-
dělské krajiny jako takové. Cestováním po Japonsku také 
navíc budete projíždět postupně oblastmi s  odlišnými 

klimatickými podmínkami a rýži na polích uvidíte v různém 
vegetačním stadiu. 

Veškeré použité fotografie jsou ze soukromého archivu 
autora článku. 



Z a j í m a v o s t i  a  g a s t r o n o m i e  J a p o n s k a

Onigiri je v Japonsku tradiční a velmi typickou rýžovou sva-
činkou pro všechny věkové kategorie.

Rostlinka s obilkami rýže seté japonské
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Když byznys 
ovládnou gesta 

a zmrzlina mění 
občanství

Ing. IVAN JEmELKA

Jasná zpráva pro lidi z Ukrajiny

Na začátku března se v  médiích objevila zpráva, že Rus-
ká zmrzlina značky Prima, kterou vyrábí společnost Bid- 

food Czech Republic s. r. o., se přejmenuje na Ukrajinskou 
zmrzlinu. V novém obalu se podle výrobce dostane na trh na 
začátku dubna. „Vizuál je již hotový a obaly se vyrábějí,“ uvedl 
vedoucí divize Prima Prokop Volf. Firma zatím zahájila pře-
lepování slova „ruská“ na obalech zmrzliny samolepkami 
s motivem ukrajinské vlajky a textem „Podporujeme Ukraji-
nu“.

„Cítíme morální povinnost vymezit se alespoň touto 
formou proti agresivnímu a nespravedlivému počínání před-
stavitelů Ruska a dát jasnou zprávu lidem z Ukrajiny žijícím 
v České republice či na Slovensku, že na ně myslíme a podporu-
jeme je,“ vysvětlil změnu tradičního názvu výrobku Volf.

Podle společnosti Bidfood se Ruské zmrzliny ročně pro-
dají miliony kusů. „Rozhodně žádné podněcování rusofobie 
nemáme v úmyslu,“ uvedla mluvčí firmy Bidfood Alena Štef- 
felová. „Jde o gesto, kterým chceme projevit náš postoj. O pře-
jmenování zmrzliny prý vedení firmy rozhodlo hned v den, kdy 
byla zahájena ‚zvláštní vojenská operace‘ Ruska proti Ukra-
jině, tedy 24. února.“

Rusko jako synonym pro lži a šílenství

Přejmenování zmrzliny z Ruské na Ukrajinskou přišlo 
s vlnou „novokřtění“ všeho původně ruského v České repub-
lice. Živelnou protiruskou tsunami v názvech vyvolaly záplavy 
zpráv o naprosto neospravedlnitelném aktu agrese vůči nezá-
vislému státu (premiér Petr 
Fiala), o porušení meziná-
rodního práva, o množství 
lží, které Kreml produkuje, 
i fakt, že se Putin zachoval 
jako bezohledný bandita 
(ministryně obrany Jana 

Černochová), a další informace odsuzující postup Ruské fede-
race a vyjadřující krajní znechucení z útočné strategie jejího 
politického vedení. Jak řekla zpěvačka Bára Basiková, Putin je 
psychopat, nemá daleko k Hitlerovi a Stalinovi a někdo by ho 
měl zastavit nebo spáchat atentát. Něco podobného dokonce 
snad naznačil i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Ve vzedmutém přílivu antiruských nálad radnice 
Městské části Praha 6 schválila přejmenování části Koruno-
vační ulice u Velvyslanectví Ruské federace na Ukrajinských 
hrdinů. Zároveň most vedoucí přes železnici z Kladna pojme-
novala po ukrajinském vojákovi Vitaliji Skakunovi, který měl 
zahynout u Kyjeva, když vyhodil do povětří most, aby zastavil 
postup ruských vojenských oddílů.

Název mění také Hotel Moskva ve Zlíně. Petici za pře-
jmenování podepsalo přes 1 300 lidí. Po celé republice začali 
lidé spontánně přelepovat názvy ulic, jako je Moskevská či 
Krymská. Ruská válečná lodi, jdi do pr…! Věta, kterou na 
virálu odpověděl na blížící se útok ukrajinský voják na Zmijím 
ostrově, se objevila i na cedulích v pražských Vršovicích, kde 
nahradila oficiální název ulice „Ruská“. Samozřejmě projevů 
občanské tvořivosti se objevilo v tomto duchu mnohem víc.

Kam historie vstoupí, tam se mění názvy

Fenomén přejmenovávání, někdy bezprostřední, 
jindy vynucený nebo něco mezi, provází většinu historic-
kých událostí. Například v českobudějovické pobočce Stát-
ního okresního archivu jsou dochované zápisy ze schůzí 
městské samosprávy. V usnesení městského zastupitelstva ze  
17. března 1939 stojí: „Panu starostovi města, oběma pánům 
náměstkům a ostatním pánům členům městské rady a měst-
ského zastupitelstva. Po poradě se směrodatnými politickými 
kruhy si přeji jako komisař města Budějovice přejmenování 
následujících ulic a náměstí: náměstí Masarykovo na Adolf 
Hitler Platz, třída dr. Beneše na Konrad Henlein Strasse, Wil-
sonovo náměstí na Hermann Göring Platz a ulice 28. října na 
Schiessstattgasse.“ Podepsán je představitel nacistické strany 
a vládní komisař Friedrich David.

Rok před tím, po obsazení českého pohraničí, se město 
Český Krumlov stalo součástí Třetí říše a místní Němci slav-
nostně přejmenovali tamní náměstí na náměstí Adolfa Hit-
lera. V roce 1945 po osvobození města Američany dostalo 
náměstí jméno Americké, ale jen do února 1948, kdy se 
změnilo na náměstí J. V. Stalina. Po jeho zdrcující kritice na  
XX. sjezdu KSSS se z něj stalo náměstím Klementa Gott-
walda. Dnes se jmenuje náměstí Svornosti. Takových míst 
s proměnlivými názvy je u nás bezpočet.

Jména mají několik proměnných

„Největší zásahy do krajiny nejsou způsobovány přírod-
ními silami, industrializací ani urbanizací, ale umělým přejme-
nováním. To probíhalo vždy po nějakém převratu a určovala ho 
potřeba společnosti sladit názvy ulic s požadavky doby. Veřejná 
diskuze se však k těmto ‚přejmenovacím‘ akcím většinou neko-
nala,“ řekl před lety na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově 
Brodě historik Milan Hlavačka, který se specializuje zejména 
na politické, sociální a hospodářské dějiny.

Psycholožka Radana Štěpánková uvedla, že jméno si 
mění také vězni, aby potlačili svou kriminální minulost a aby 
si přivlastnili vlastnosti svých vzorů, například filmových 
postav, podle kterých často nová jména přijímají.

Abychom se ale vrátili k potravinářské výrobě a kon-
krétně ke zmrzlině, specialista na marketing Phillip Kotler 

uvádí, že jméno výrobku lze označit za klíčový prvek a při jeho 
výběru je třeba vzít v úvahu i další aspekty například asociace, 
které se mohou s daným jménem spojovat. „Identita značky je 
silně svázána s asociacemi, které jsou s ní spojené. Jde tedy o to, 
jak by zákazníci měli vnímat značku. Úkolem identity je vnést 
vztah mezi značkou a zákazníkem, tím že vytvoří pro zákaz-
níka nabídku určité hodnoty. Tyto hodnoty musí mít pro zákaz-
níka význam, a to funkční, citový a význam související s  jeho 
sebevyjádřením,“ tvrdí Kotler.

Jak je patrné, názvy či jména mají několik proměnných. 
Patří mezi ně: a) požadavky doby; b) potřeba něco skrýt, oby-
čejně původ, respektive minulost; c) asociace čili zlí duchové, 
které mohou jména nebo názvy vyvolat.

Bidfood si posadil do svého čela emoce

Ředitel společnosti Bidfood Lukáš Dědek řekl, že přejme-
nování Ruské zmrzliny na Ukrajinskou je spontánním vyjád-
řením solidarity firmy s Ukrajinou. „Byl to spontánní nápad, 
se kterým jsem přišel spolu s kolegou, který má u nás na starosti 
kategorii zmrzlin. V den začátku ruské invaze jsme si říkali, že 
musíme udělat nějaké jasné gesto, které by ji odsoudilo podobně 
jako připnutí stužky v ukrajinských barvách. Chtěli jsme tím 
dát najevo svůj postoj a pocit naprostého šoku, že nedaleko od 
nás najednou probíhá válka, kde umírají nevinní lidé včetně 
dětí. Nejde z naší strany o žádný promyšlený krok. Nepřemýš-
leli jsme nad tím, jestli nám přinese zisk. Je naopak možné, 
že se nám ve výsledku trochu sníží prodeje,“ tvrdil Dědek. 
Jak dodal, občas neškodí pustit do byznysu také emoce.

Roční obrat společnosti Bidfood se pohybuje kolem 
12 miliard korun a produkce zmrzliny se na něm podílí více 
než sedmi procenty. Ruské alias Ukrajinské zmrzliny se pro-
dává přes pět milionů kusů ročně. Tento produkt je tak ve své 
kategorii nejprodávanější. Na českém trhu jej nabízí asi pět 
výrobců. Nejde totiž o ochrannou známku, ale typ zmrzliny. 
Označení tedy může používat každý, kdo tuto kategorii pro-
duktu – smetanovou zmrzlinu v oplatce – vyrábí.

Ruská zmrzlina je vlastně americká

Ruská zmrzlina se začala v Sovětském svazu průmys-
lově vyrábět ve 30. letech 20. století. Produkovala se podle 
amerického receptu, ale její výroba byla přizpůsobena sovět-
ským podmínkám. V USA se vyráběla ze sušeného mléka, 
jehož výroba v té době v Sovětském svazu neexistovala. Proto 
se tam dělala z mléka čerstvého a obsahovala 13 % smetany, 
20 % cukru a 7 % žloutků. Do zmrzlinové směsi se přidával 
agar z mořských řas nebo želatina, což zamezovalo tvoření 
větších krystalků a zmrzlina si udržela svou hebkost, zacho-
vávala svůj tvar a netála tak rychle.

Smetanová zmrzlina v oplatce se v bývalém Českoslo-
vensku stála známá až ve 40. letech minulého století. Roz-
mach státního zmrzlinového monopolu byl přerušen druhou 
světovou válkou a pokračoval až v poválečných 60. letech. 
V 80. letech 20. století bylo v SSSR na její výrobu postaveno 
25 nových továren. Zmrzlina byla vyvážena i do zemí někdej-
šího východního bloku.

Po společenských změnách v 90. letech začaly ruský trh 
zaplavovat dovážené mražené výrobky, které byly vyráběny 
převážně z rostlinných tuků, ale konkurovaly zejména cenou. 
Ruští výrobci poukazovali na kvalitu své zmrzliny, ale i oni 
byli nuceni pod ekonomickým tlakem snižovat obsah tuků.

V Česku se Ruská zmrzlina začala vyrábět v roce 1992 na 
výrobní lince dovezené z Litvy.

Za domněle rozumný krok  
firma dostala co proto

V  Deníku N vyšel komentář, který jeho autorka Eva 
Mošpanová shrnula stručně takto: Ruskou zmrzlinu pře-
jmenovává výrobce na ukrajinskou, síť hotelů odmítá ubyto-
vávat Rusy… (realitní společnosti jsou ochotny spolupracovat 
s ruskými zákazníky, jen když podepíšou prohlášení odsuzu-
jící ruskou agresi proti Ukrajině).

Je lákavé udělat si čárku za boj proti zlu změnou dezertu 
a vyhubováním ruskému spolužákovi či kolegovi.

Házet všechny Rusy a věci s ruskými názvy do jednoho 
pytle je ale jen krátkodobá pomoc vlastnímu pocitu bezmoci 
vůči peklu, které se na Ukrajině děje. Nezamyšleně pak i dlou-
hodobá pomoc mocným v Kremlu.

Také v deníku MF Dnes se objevil text nabádající k zmír-
nění protiruských nálad. 

„Ruská zmrzlina není produktem Putinova režimu, ale 
obecnou pochoutkou. Jenže její český výrobce se ji rozhodl pře-
jmenovat na ukrajinskou. Chce se solidarizovat s Ukrajinou, 
což je skvělé, ale proč to má odnést typ zmrzliny, desítky let 
známé jako ruská?“ ptal se Zbyněk Petráček v deníku Lidové 
noviny.

Za přejmenování Ruské zmrzliny na Ukrajinskou skli-
dila společnost Bidfood také vlnu kritiky na sociálních sítích. 
Tento krok byl částí tuzemských uživatelů internetu označen 
za marketingový trik, kterým se firma chce přiživit na lidské 
tragédii. Časopis Marketing & Media to v poznámce Viléma 
Rubeše nazval naskakováním na stupátko popularity. 

Stojí naše vzory na rozumu, nebo na citech?

Z praktického i racionálního hlediska je možné asi kon-
statovat, že marketing je součástí podnikání, a jeho zásady 
je proto třeba respektovat. K poznatkům této profese patří, 
že při pojmenování výrobku je dobré brát v úvahu i souvis-
losti, které mohou být s jeho názvem spojené čili asociace, jež 
může jméno produktu v zákazníkovi vyvolat. Při koupi Ruské 
zmrzliny patrně většina kupujících bezděčně pomyslí na 
Rusko podobně, jako je v kontextu sousloví kubánský doutník 
napadne ostrov Kuba. Obsah pojmu Rusko nebo Kuba je 
pro každého zákazníka naplněn určitým politickým, ekono-
mickým, kulturním a  jiným obsahem. Jakým, to záleží na 
řadě okolností, především ale na informovanosti kupujícího 
či spíše na zdrojích, ze kterých informace čerpá. Pokud média 
i elity následované veřejným míněním považují momentálně 
Rusko za sídlo či zdroj zla, konotace spojené s přídavným 
jménem ruský/á/é pravděpodobně nebudou pozitivní. 
Respekt k principům marketingu by tedy společnost Bidfood 
opravňoval pružně změnit jméno jejího produktu s původním 
názvem Ruská zmrzlina. Nešlo by o „naskakování na stu-
pátko popularity“, ale spíš o  profesionální přístup. Podle 
ředitele firmy Lukáše Dědka, jak již bylo uvedeno, se jedná 
jen o spontánní gesto, které má vyjádřit solidaritu s Ukra-
jinou. Omezme se na empirický poznatek, že pokud se v řízení 
podniku prosadí emociální faktor, důsledky jsou nepředví-
datelné. Ponecháváme ale současně k veřejné úvaze, do jaké 
míry naše mediální sféra i domácí autority přistupují k rusko-
-ukrajinskému konfliktu profesionálně (věcně, s odstupem 
a  s  nadhledem) a  jak moc emocionálně. Verba movent, 
exempla trahunt – slova motivují, příklady táhnou, takže nej-
spíš není panu řediteli co vyčítat.
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Ing. JAROSLAVA NĚmCOVá, mBA, 
děkanka a statutární ředitelka  

Prague International Business School

Studium MBA – výzva i příležitost  
pro vrcholové manažery

Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) byla jed-
nou z prvních škol MBA na českém trhu. Vznikla v roce 

1991 a již od svého založení se soustředila na nabídku studia 
Master of Business Administration (MBA). Později doplnila 
i návaznou formu studia Doctor of Business Administration 
(DBA) a v posledních letech rozvíjí i programy LL.M. 

Ve snaze o transfer nejlepších světových zkušeností byl 
PIBS vytvářen v těsné spolupráci s prestižními zahraničními 
partnery, jako například Manchester Metropolitan University 

(MMU) a Lancaster University, EADA Barcelona. Kvalita 
výuky byla na PIBS potvrzena jak zahraniční, tak i domácí 
akreditací. Pokud jde o zahraniční akreditaci, pak k ní došlo 
v rámci MMU, a to s anglickou organizací AMBA. Nejvyšší 
českou akreditaci PIBS získal v rámci České asociace MBA 
škol CAMBAS, jejíž je naše škola i zakladatelem.

Důraz na kvalitu lektorů, rozsah a kvalitu výuky vytváří 
výraznou konkurenční přednost PIBS. Našimi lektory jsou 
akademičtí pracovníci – lídři jednotlivých oborů manage-
mentu, kteří mají nejen teoretické znalosti, ale i praktické zku-
šenosti a úzké vazby na podnikatelskou praxi, státní a veřejnou 
správu. Ve výuce aktivně působí i významní manažeři českých 
podniků i  nadnárodních společností, dále pak zahraniční 
profesoři a manažerské osobnosti. Vysoký standard a kvalitu 
výuky považujeme za to nejdůležitější, co našim studentům 
můžeme nabídnout. Tato snaha se následně zúročuje na kva-
litě absolventů, kterých máme téměř 1 800, a na jejich dalším 
pracovním uplatnění. Aktivně oslovujeme přední členy aka-
demické obce, stejně jako manažerské osobnosti, kteří s námi 
dlouhodobě spolupracují na vylepšování a  inovaci výuky 
v  rámci Akademické rady, resp. Rady expertů školy. Tako-
véto akademické zázemí je mezi českými business školami 
naprosto ojedinělé a řadí nás tak na úroveň mezinárodních 
renomovaných business škol. 

Studijní programy

Studium na PIBS je určeno absolventům vysokých 
škol všech oborů (alespoň na úrovni bakalářského stupně), 
kteří mají nejméně dvouletou praxi. Studium na naší škole je 
dvouleté a je praktikováno při zaměstnání formou zpravidla 

PIBS – záruka špičkového manažerského 
vzdělání nyní i s MBA zaměřeným  
na zemědělství a potravinářství

dvoudenních či třídenních turnusů v  rámci jednotlivých 
měsíců. 

Dnes PIBS nabízí ve stále rostoucí míře i studium mana-
žerů z netradičních oblastí, kde to doposud nebylo tak obvyklé 
jako v průmyslu či finančním sektoru. Jde především o oblast 
zdravotnictví, státní sféru, sociálně zdravotní pomezí, kyber-
netická bezpečnost a nově i lesnictví či zemědělství a potra-
vinářství. 

Krizová sociálně-ekonomická situace ve světě i v ČR vy- 
žaduje, aby na ni včas a vhodným způsobem reagovaly i mana-
žerské školy s výukou MBA. Výzvou je, aby studium MBA 
napomáhalo řešení vznikajících a očekávaných problémů. 
Pozornost pedagogů i studentů MBA PIBS se nyní ve zvý-
šené míře orientuje na předměty, jež jsou nezbytné pro řešení 
úkolů spojených s propady zakázkové náplně, nedostatkem 
disponibilních finančních zdrojů, poklesem hospodářských 
výsledků a rostoucím sociálním napětím v podnicích i v celé 
společnosti. Soustředíme se na práci v podmínkách rizika, 
na vedení spolupracovníků, řízení poruch v dodavatelských 
a odběratelských řetězcích a na umění spolupráce s partnery. 

Cílem úprav výuky je včas připravit studující i absol-
venty MBA a  LL.M. jak na výzvy současné krize, tak na 
budoucí práci v kvalitativně nových podnikatelských podmín-
kách pokrizového období. Hlavními pedagogickými nástroji 
jsou kombinace přednášek, případových studií a týmových 
diskusí. V pojetí našich kurzů MBA je management chápán 
jako jeden z klíčových společenskovědních oborů nezbytných 
pro úspěšné zvládnutí vnitřní a vnější podnikatelské činnosti 
organizací. Jeho posláním je zabezpečit „přežití“ a prosperitu 
organizací i v současném krizovém období. 

MBA se zaměřením  
na zemědělství a potravinářství

Současné zemědělství a  potravinářství čelí mnohým 
globálním výzvám, změně klimatu, nedostatku pracov-
níků či rostoucím legislativním požadavkům z  Evropské 
zelené dohody. Aby podniky dokázaly na tyto výzvy reagovat 
a zachovaly si konkurenceschopnost a udržitelnost, musí se 
těmto změnám přizpůsobit. V praxi to znamená, že mana-
žeři musí udělat důležitá rozhodnutí, která sice vycházejí 
z existujících politik, ale řeší především potřeby vlastních 
podniků a  firem ve specifických podmínkách, ve kterých 
se nacházejí. Pro tak náročné procesy řízení i rozhodování 
jsou nutné nové dodatečné znalosti a dovednosti manažerů. 
MBA v zemědělství a potravinářství na PIBS pomůže firmám 
vytvořit vlastní strategie a principy řízení dle jejich zaměření 

a cílů, ale hlavně pomůže efektivně fungovat v nových pod-
mínkách, do kterých jsou zemědělské a potravinářské firmy 
postaveny. 

Program MBA se zaměřením na zemědělství a potra-
vinářství  si klade za cíl zvýšení kvality a  rozsah ekono-
micko-manažerských znalostí a  dovedností v  oblasti 
zemědělsko-potravinářské. Propojením dlouholetých zku-
šeností PIBS a s využitím dat, metodik a know-how Ústavu 
zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a Ministerstva 
zemědělství (MZe) rozšiřujeme znalostně-dovednostní 
základ účastníků MBA programu zejména v oblastech eko-
nomiky a managementu se specifiky podnikových systémů 
v zemědělství a potravinářství. Partnerství s ÚZEI garan-
tuje propojení nejnovějších trendů managementu s vědou, 
výzkumem i zemědělskou praxí. Ředitel ÚZEI Ing. Štěpán 
Kala, MBA, Ph.D., vysvětluje motivaci ke spolupráci s PIBS 
takto: „Společně s PIBS se zaměřujeme na zvyšování kompe-
tencí a rozvoj top manažerů a lídrů budoucnosti, kteří budou 
schopni proaktivně reagovat na dynamické změny a globální 
výzvy v sektoru zemědělství a potravinářství, a díky sdíleným 
praktickým zkušenostem učíme studenty, jak jim čelit.“ Cílem 
našich programů je, aby každé manažerské rozhodnutí 
v kterémkoliv zemědělském či potravinářském zařízení bylo 
stejně kvalitní, jako jsou jejich odborné činnosti. Pomáháme 
tak našim studentům na jejich cestě ke konkurenceschopnému 
podnikání.

V rámci studia se studenti seznamují se systémy řízení 
zemědělských a potravinářských zařízení. Zaměřujeme se na 
klíčové oblasti, jako jsou tvorba strategie, finanční aspekty, 
řízení lidských zdrojů, projektové řízení i  právní oblasti. 
Cílem studia je ukázat studentům, jak zvýšit efektivitu mana- 
gementu zemědělských a  potravinářských zařízení. Stu-
dium je určeno manažerům a profesionálům v široké oblasti 
zemědělství a potravinářství či absolventům vysokých škol 
s několikaletou praxí, kteří cílí na manažerské pozice. Před-
pokladem studia, stejně jako u  obecného kurzu MBA, je 
minimálně dvouletá manažerská praxe v oboru, díky které se 
mohou interaktivně a kvalitně zapojit do přednášek, případo-
vých studií z praxe, týmových diskusí či do řešení individu-
álních a týmových projektů a esejí. Významnou metodickou 
složkou výuky je realizace miniprojektu a závěrečného pro-
jektu a  jejich veřejná obhajoba. Cílem projektu je analýza 
vybraného problému z oblasti managementu a návrh jeho 
praktického řešení.

Program tedy poskytne jedinečnou příležitost pro 
manažery a profesionály z oblasti zemědělství a potravinář-
ství získat špičkové ekonomicko-manažerské vzdělání. 
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