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Milé naše čtenářky a vážení čtenáři,
tento rok si budeme hodně 
pamatovat a  zapíše se do dějin. 
Bohužel neslavných. Pak jako 
významné letopočty je budou 
muset dostat do sebe mozky stu-
dentů v  hodinách dějepisu a  po 
letech se jim bude plést ten rok 
letošní třeba s  dvacátými roky 
minulého století. To když na Ukra-
jině taky veselo nebylo. Ale jsou 
i optimističtější letopočty. Všechny 
notoricky známé vyjmenovávat 

nebudu, i když řada středoškoláků dnes dost často neví, co 
se stalo v roce 1918, 1945 a pak třeba i v roce 1989. Exis-
tují však výročí, jejichž význam nemá kořeny ve velkých ději-
nách, ale přesto stojí za to o nich mluvit a psát. Kdo si dneska 
vybaví, co se stalo na území naší dnešní země v roce 1902? 
Tedy na území tehdejšího Českého království a Markrabství 
moravského. Znalci historie vědí, že nám vládl rakousko-
-uherský císař František Josef I., že rok předtím skončila 
v  Anglii po smrti královny viktoriánská éra a  že v  Rusku 
byl carem Mikuláš II. Politiku tehdejší Evropy jitřil pruský 
císař Vilém II., ale Anglie a Francie byla silná, a tak byl v této 
době od prusko-rakouské války v roce 1866 klid. V té době 
dochází k velkému rozmachu průmyslu a aplikací vědeckých 
poznatků do praxe. Ale i k počátkům řešení zoufalých sociál-
ních poměrů dělnictva, které uteklo z vesnic do fabrik. Vznik 
politických stran, odborů, ale i budování nových městských 
infrastruktur, včetně kanalizace a počátků řešení městské 
dopravy. A městský člověk musel něco jíst. Na konci deva-
tenáctého století vznikají městské jatky, staví se velké pivo-
vary, velkokapacitní mlýny a hlavně mlékárny. A u nich se 
co křtěný mlékař chci zastavit. Mekkou našeho mlékařství 
je Morava. Pruh země od Hornomoravského úvalu k Dol-
nomoravskému, zejména pak žírná Haná, byl na přelomu 
19. a 20. století mlékárnami doslova poset. To, že se v pře-
duhelné době říkalo Ostravsku Kravařsko, už málokdo ví. 
A  tak jen letem světem, Olomoucké tvarůžky, Moravský 
bochník, tzv. eidamské zboží ve všech tvarech, tedy cihla, 
salám a koule, čerstvé sýry od másláku přes kmíňák a pak 
francouzské zboží – desertní sýr a romadúr. To jsou všechno 
produkty, které si našly výrobní místo na slunci i na trhu 
právě v těchto malých moravských mlékárnách. Tyto mlé-
kárny bylo nutné odborně vést, a tak v tom roce 1902 došlo 
k významnému počinu na poli rozvoje mlékárenství. V Kro-
měříži byla založena Zemská mlékařská škola, existující 
s obměnami názvů, učební náplně a v různých státních i poli-
tických režimech dodnes. Takže nyní je to právě 120 let od 
jejího založení. Jsem hrdý na to, že jsem jejím absolventem 
a z řady vědomostí získaných tam žiji vlastně dodnes. Ale ono 
to není jen o znalosti mléka a vědět o něm víc než to, že je bílé. 
Kroměřížská průmyslovka vedla vždycky studenty k úžasné 
oborové pospolitosti a  tento její přínos je nad všemi dal-
šími tam získanými. Do roku 1989 nebylo až na pár výjimek 
možné, aby mlékárenský průmysl řídil někdo jiný než absol-
venti této školy. A totéž bylo i na Slovensku do federalizace 
v roce 1969. Byla to jediná odborná střední škola v celém Čes-
koslovensku, s hrdým názvem Střední průmyslová škola mlé-
kárenská v Kroměříži.

Za zmínku stojí vztahy studentů. Během studia a života 
na internátě jsem nikdy ani náznakem nezaznamenal averzi 
mezi Čechy a Slováky. Možná, že to bylo citelnější mezi českou 
a moravskou enklávou. Ze strany Moravanů se občas slůvko 
„čížek“ objevilo. Byli jsme jedna rodina a naše vztahy trvají 

dodnes. Jsme už v důchodovém věku a řada z nás už nežije. 
Ale srazy někdejších spolužáků mají velkou tradici a korunují 
vztah ke škole. Vzpomínám si ale na svou první sázku, která 
padla ve středu 31. srpna 1960, tedy v den našeho prvního 
příjezdu do Kroměříže. 1. září, tedy druhý den, jsme se stali 
řádnými studenty školy. Bylo to s Jozefem Mikulcem, spolu-
žákem od Trnavy. Ubytovali jsme se na internátě v mohutné 
budově bývalého arcibiskupského gymnázia, s historickým 
názvem Gymnasium Archiepiscopale, a hned po vypakování 
našich pár svršků jsme se šli projít po městě, které jsme vůbec 
neznali. S Jožkou jsme si tehdy padli do oka, a i když to pak 
během čtyř let nebyl můj hlavní kamarád, moje první pro-
cházka byla s ním. Procourali jsme střed města a dostali se 
až do vyhlášené, tehdy pro nás ale naprosto neznámé Květné 
zahrady. Zahradě dominuje sto metrů dlouhá kolonáda a ta 
byla plná zrna ze sklizně. V té době kolektivizace zemědělství 
měla nové problémy, sila ZZN ještě nebyla postavena, a tak 
kdejaká tělocvična, taneční sál či jinak zastřešená plocha byla 
využívána na sušení obilí ze sklizně. Kolonáda byla plná pše-
nice na hromadách do výše jednoho metru. A já říkám, to je 
pšenice. A Jožka – to je žito. Oba jsme si velice nepřátelsky 
prosazovali svou, a tak jsme se vsadili. Kdo nás tenkrát roz-
soudil, už nevím. Překladatele z češtiny do slovenštiny jsme 
neměli. Pšenici říkají Slováci žito. 

Zastavil jsem se u  několika letopočtů. Řada z  nich 
je hodně osobních. Snad jsem tím nenudil. Ale ten školní 
a mlékařský 1902 si můžete pamatovat. Víc o dnešní škole 
se můžete dozvědět v článku uvnitř tohoto titulu. Příjemné 
počtení a také poučení. A přeji vám, tedy všem čtenářům, 
radost ze své práce a zápalu pro věc. 

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel

 �

www.mleko.cz

vyuzeno 
bukovým 

dřevem

POCTIVÁ CHUŤ.
Z Vysočiny na váš stůl .

Kvalita je obyčejná poctivost.
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Dynamika 
marketingu 2022

MARTIN DOLSKÝ,
ředitel marketingu Penam, a. s., 

a United Bakeries a. s. 

Dostal jsem možnost, které si velice vážím. Tou možnos-
tí je napsat „otvírák“ do magazínu, který právě držíte 

v ruce. Kromě toho, že je to nejlepší místo v celém časopise, 
je to také pořádný kus místa pro text, a právě toho rád vyu-
žiji. Pokusím se s vámi podělit o to, co se mi honí hlavou, co 
si myslím, že bude hýbat i marketingovým světem. Světem, 
kam patříte i  vy, když na vás denně působí až několik tisíc 
marketingových sdělení. A marketing světem rozhodně hýbe 
i v době, ve které se momentálně nachází velká část světa. 

Dejte tedy šanci článku na jiné téma, než jste na tomto 
místě zvyklí. Já do toho na oplátku dám kus toho, co jsem 
se v  marketingu naučil, nezahltím vás odbornými výrazy 
(několik mi jich promiňte) a celkově text přizpůsobím čtenáři, 

kteří v ruce nedrží marketingový magazín. Pojďme se tedy 
společně podívat na pět věcí, které mě zaujaly a které stojí 
za to řešit. 

1. Marketing jste vy 

V marketingu rozhodně platí, že nejlepší podpora pro-
deje je přímé doporučení od někoho, koho znáte. Někdo 
takový by vám přece nedoporučil něco, s čím sám není spo-
kojený. Tomuto nepřál dva roky covid, když celkem efektivně 
bránil setkávání lidí. Doporučení přímo řečené je totiž dva-
krát tak efektivní. To je už ale zase na čas pryč a během Veli-
konoc se ukázalo, jak moc se lidé potkávat chtějí. A u toho si 
sdělit i spoustu novinek a „doporučení“. A teď si představte, 
když tomu zásadně zvýšíte zásah. Neoslovíte jednoho sou-
seda, ale 100 vašich přátel na sociálních sítích. Nebo když 
jich tam máte desetkrát tolik. Tomu se pak říká „micro infl u-
encing“. Je to podobné tomu, co doteď dělali zejména pro-
fíci, známé osobnosti, herci, modelky a podobní se zásahem 
stovek tisíc fanoušků. Toto je v mnohem menším měřítku, ale 
s lepším efektem k jednotlivci. Když něco říká známá osob-
nost, řada lidí už dnes vnímá, že jde o placenou spolupráci, 
obzvlášť, když je to tak i označeno. Když to samé udělá váš 
známý, budete si myslet, že spolupracuje s výrobcem, nebo 
je prostě spokojený s  tím, co doporučuje? Doporučení je 
navíc více autentické, protože toho doporučujícího většinou 
dobře znáte, nebo tedy aspoň víc než celebritu. Asi si říkáte, 
že tím oslovíte celkově jen málo zákazníků, to se ale řeší kvan-
titou. Micro infl uencerů získáte pro spolupráci tolik, kolik je 
potřeba. S tím pomůže buď software, jako například Upfl u-
ence nebo AspireIQ, nebo agentura, která má jejich katalog. 
Úplně nejlepší je, pokud jste na sociálních sítích aktivní a máte 
skvělý produkt, nabídky ke spolupráci pak budete dostávat 
každý den. To souznění mezi produktem, službou a infl uen-
cerem je prostě znát a je mnohem upřímnější, když infl uencer 
výrobek dlouhodobě používá. Nám se během takové spolu-
práce podařilo najít i opravdové přátele a toho si moc vážím. 

2. Zážitkový marketing 

Pokud se vám podaří spojit příjemný zážitek s vaším 
výrobkem nebo službou, máte extra bonus. Získáváte loajál-
ního zákazníka, který si váš výrobek bude užívat, nebude tolik 
senzitivní na cenu a bude vaším přirozeným ambasadorem 
značky. Pokud takto nadchnete větší množství lidí, získáte 
i výhody love brandu. Nám se to podařilo s řadou Penam Fit 
den (řada „zdravého“ pečiva) a máme fantastické zákazníky 
i fanoušky na sociálních sítích. To nevznikne za noc, to jsme si 
museli zasloužit. Upřímným přístupem, chutí dělat výrobek, 
který sami máme rádi, a neotřelým marketingem. S našimi 
zákazníky jsme se například potkali na stovkách akcích, ote-
vřeně jsme s nimi ochutnávali naše novinky a řešili s nimi 
každý jeden podnět, který jsme dostali. Po několika letech 
jsme doslova zírali na výsledky výzkumu znalosti značek 
a vztahu k nim. Ten posun byl famózní. Krásně se spojilo to, 
co nás baví, s tím, co zákazníci oceňují. Může to fungovat 
i jinde? Jistě, i podle průzkumu Salesforce 84 % zákazníků 
velmi oceňuje, když se s nimi nejedná jako s čísly, ale jako 
s individualitou. Výhodou je, že předchozí trend č. 1 vyžaduje 
určitou dovednost nebo prostředek, tento druhý tip můžete 
dělat zcela přirozeně a pocitově. Každý zákazník ocení, když 
vás to baví a cítí z vás zapálenost pro věc. Stačí vědět, kdo a kde 
je váš zákazník. Pak už jen vymyslete zážitek spojený s vaším 
produktem.

3. Digitální transformace 

Marketingový mix se za poslední dva roky zásadně pro-
měnil. Nastal určitý odklon z offl ine do online světa. V online 
světě přibylo podle Mezinárodní telekomunikační unie neu-
věřitelných 780 milionů lidí z celé planety. To je neskutečný 
nárůst a nemyslím si, že se něco podobného bude opakovat. 
A  to přesto, že třetina obyvatel Země internet ještě nikdy 
neviděla. Ano, tipujete správně, o jakou část světa se jedná. 
My žijeme v té části světa, která je už vysoce prosycená online 
světem. Proto se jím musíme zabývat na úrovni, která tomu 
odpovídá, a přejít ještě více z analogu do digitálu. Ze světa, 
kde je poměrně složité určit, kolik potenciálních zákazníků 
reklamu opravdu vidělo, do světa, kde je vše možné analy-
zovat a kvantifi kovat. Těch údajů je ale tolik, že je potřeba 
je umět správně číst a vyhodnocovat. Jen správně nastavené 
kampaně přináší, oproti médiím „starého typu“, úplně jinou 
efektivitu. Nebo… malá změna v  poslední době: poslední 
dva roky znamenaly přesun obrovských budgetů z ostatních 
médií do onlinu. To způsobilo, že se pravidla hry lehce mění 
a v online světě se pohybují i markeťáci, kteří se teprve učí, jak 
v něm efektivně fungovat. Přesto disponují rozpočty, které 
umí „karty“ poskládat novým způsobem. Co z toho plyne? 

Dosavadní online strategii přehodnotit, nově nastavit a při-
způsobit se. 

Být v online světě zdaleka neznamená mít funkční webové 
stránky a profi l na Facebooku. Je to zcela nová forma marke-
tingu, kde poznáme zákazníka tak jako nikdy předtím. Tady 
hraje klíčovou roli personalizace. Chcete o ní vědět trošku víc?

4. Personalizovaný marketing

Ok, tady půjdeme už ale trošku hlouběji. Pravděpo-
dobně jste někdy zaslechli pojmy jako remarketing nebo 
retargeting. Dva pojmy z internetového marketingu. Retar-
geting využívá placené reklamy k  opětovnému oslovení 
publika, které navštívilo váš web nebo profi ly na sociálních 
sítích. Remarketing oslovuje vaše dřívější zákazníky, kteří již 
s vaší značkou obchodovali. Ano, to je ten důvod, proč vidíte 
reklamu na něco, co jste hledali nebo už koupili. Klíčové je 
to, že cílíte přesněji a oslovujete někoho, koho váš produkt 
nebo služba zajímá. Na webu hubspot.com jsem četl, že 74 %
lidí se navíc cítí frustrováno, když je na internetu oslo-
vuje reklama s něčím, co vůbec nehledají a neřeší. Stejná 
frustrace nastává u  zadavatele reklamy, když se mu sni-
žuje efektivita kampaně nebo uživatelé nahlašují reklamu 
jako nerelevantní. Dalším jednoduchým důvodem je to, že 
reklama prostě funguje efektivněji, když ji lidé vidí opako-
vaně. Pojďme tedy reklamu dobře cílit, hezky přímo na míru, 
ale nepřehánějme to (když budeme chtít zaujmout přímo 
tím, kolik toho o zákazníkovi víme), aby se zákazník neděsil, 
že je příliš sledován. To pak docílíme přesně opačného efektu 
a vystavený brand body naopak ztrácí. Tvrzení, že i špatná 
reklama je reklama, funguje jen do určité míry a tu lze lehce 
překročit.

5. Zelený marketing 

Zajímalo by mě, kolik z vás tento kus textu přeskočí. 
Jednak je text už celkem dlouhý a  pak si myslím, že toto 
téma už hodně lidí nebaví. Ok, toto není online, nemůžu se 
podívat na statistiku zobrazení článku. Můžu jen hádat, nebo 
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mi můžete napsat e-mail (dolskym@penam.cz), že jste sem 
došli, a já vám na oplátku pošlu odkaz na stažení unikátní 
interaktivní tříchodové kuchařky Penam, kterou jsme připra-
vili pro naše zaměstnance a fanoušky.

Pojďme ale zpátky k ekologii. Existují nejméně čtyři 
důvody, proč se zabývat i tímto tématem. Naše planeta, pří-
roda a další generace, které přijdou po nás. Správně, to jsou 
jen tři. Tou čtvrtou věcí je marketing. Je správné komuni-
kovat, co děláte pro ochranu planety a klimatu. Jsou vaše 
obaly jednodruhové a plně recyklovatelné? Tak to na obal 
napište, aby je zákazník měl důvod skutečně recyklovat 
a aby to bylo čitelné i na třídící lince plastů, kde je pořádný 
frmol a  kde se rozhoduje, co se recykluje a  co ne. Zapo-
meňte ale na symboly trojúhelníku se složitými symboly PP, 

HDPE, ALU… Prostě tam dejte ikonu té správné barevné 
popelnice. Tomu rozumí každý, kdo vynáší odpadky. Jestli 
je nemáte, rád vám je pošlu. Kontakt máte. Děláte něco dal-
šího pro ekologii? Pochlubte se tím v příběhu vaší značky 
a  inspirujte další výrobce. Co takhle společně zasadit 
několik stromů formou team buildingu na pozemku vaší 
společnosti? Každý den budete vidět rostoucí výsledek spo-
lečného úsilí. Nebo je zasaďte u svého zákazníka, jako to 
udělal jeden náš dodavatel (u  příležitosti otevření nové 
pekárny) a  nechal opravdu dojem. Těch možností je ale 
mnohem více a klíčové je nedělat jen to, co se musí. Prostě 
chtít udělat něco navíc a nebát se to říci zákazníkům. Nikdo 
jiný to za vás neudělá a zákazník rád uvidí, že vám nejde jen 
o zisk. 

Závěr

Na vysoké jsem se naučil, že diplomky se čtou zásadně 
od konce. Přečtete si závěr práce, a pokud vám něco nedává 
smysl, jdete do části práce, která vysvětluje, jak se k tomu 
došlo. Pak se podíváte do teoretické části, z  čeho autor 
vycházel. Efektivní a funkční, ale o dost zkušeností tím při-
jdete. Stejně tak je to s marketingem. Nejde o to hledat zkratky 
k úspěchu. Taková cesta nevede do „modrého oceánu“, vede 
tam, kde plave málo ryb. Zato tam potkáte i svoje konku-
renty, kteří také šli zkratkou. A věřte mi, že jich tam bude 
plavat hodně. Zkuste raději svou cestu, zkuste experimen-
tovat, poučit se z chyb a využívat metodu pokus-omyl, nebo 
dokonce pokus-úspěch. Mých pět bodů chápejte jen jako mil-
níky, které by vám měly na cestu svítit. Přeji vám co nejlepší 
cestu marketingem roku 2022. 

 �
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Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

Ing. KAROLÍNA BARTOŠOVÁ,
ředitelka Odboru zahraničně obchodní spolupráce,

Ministerstvo zemědělství 

1. Odbor zahraničně obchodní spolupráce na Ministerstvu 
zemědělství, tedy útvar, který vedete a řídíte, neexistuje, tak 
jak je nyní koncipován, dlouhou dobu. Nejspíše předchozí 
porevoluční vlády na nesmírnou důležitost agrární diplo-
macie nějak zapomněly. Můžete tedy sdělit důvody vzniku 
odboru samého a jakým statutem se řídí a jaké úkoly plní?

Význam odboru před vstupem České republiky do 
Evropské unie byl zcela odlišný, než jak jej známe dnes. Tehdy 
odbor přijímal obchodní opatření, stát měl vlastní obchodní 
politiku, celní koncese atd. Se členstvím ČR v  jednotném 

unijním trhu a závazkem v podobě Společné obchodní poli-
tiky a rovněž i Společné zemědělské politiky, které jsou pro 
podmínky agrárního zahraničního obchodu dnes klíčové, se 
význam odboru přesunul směrem k bilaterálním rozvojovým 
projektům ČR. Nicméně i tato oblast z velké části z agendy 
odboru v r. 2011 odešla na Ministerstvo zahraničních věcí, 
resp. nově vznikající Českou rozvojovou agenturu. Odbor 
tedy tak, jak vypadá v dnešní podobě, vznikl v r. 2013 v sou-
vislosti se záměrem věnovat se systémově podpoře exportu 
zemědělských produktů a  surovin. V  té době byl navržen 
do své dnešní podoby, kdy každé ze tří oddělení má na sta-
rosti jednu ze zahraničních politik, kterým se resort průře-
zově věnuje, a vedle toho i určitý region třetích zemí. Tento 
přístup tehdy ředitel Petr Ježek zvolil s cílem synergie všech 
zahraničních aktivit jako nejvhodnější a myslím, že se ukázal 
jako správný. Dnes platí, že hlavním úkolem odboru je pod-
pora exportérů zejména do třetích zemí a prosazování čes-
kých zájmů v obchodní i rozvojové politice EU. Vedle toho 
se odbor od roku 2019 zabývá tzv. ekonomickou migrací 
zejména z Ukrajiny a souvisejícími vládními programy. Dá se 
tak zjednodušeně říci, že můj tým zastřešuje zahraniční spo-
lupráci ČR v oblasti zemědělství a potravinářství se zeměmi 
mimo EU.

2. Agrární diplomat, to je dle mne skvělý titul pro toho, kdo 
vnímá důležitost zemědělství a  potravinářství. Vědomost 
v ostatních státech o našich možnostech, ale i o její obchodní 
potenci je stejně klíčová, jako je schopnost uživit naši zemi. 
Vede k  prosperitě ve všech možných zorných úhlech. Jaká 
je tedy pracovní náplň agrárních diplomatů, které přímo 
řídíte? 

Už slovo diplomat naznačuje, že jde o člověka, který 
se především stýká s  lidmi a  zprostředkovává v  zahraničí 
i díky diplomatickému krytí kontakty českým partnerům. Je 
pravdou, že naši lidé se trochu liší od zemědělských diplo-
matů či atašé ostatních evropských zemí, kteří působí na 
evropském trhu a jejichž činností je zejména sledování země-
dělské politiky jednotlivých států i Evropské unie jako celku. 
Tím, že jsme naše pracovníky poslali do zemí mimo Evrop-
skou unii, je jejich primárním cílem vyhledávat a poskytovat 
českým fi rmám obchodní příležitosti včetně kompletní pod-
pory, která s tím souvisí. Zemědělský diplomat tak může české 
fi rmy doprovodit na jednání, pomoci s překlady, prověřením 
obchodního partnera atd. Nicméně stále platí, že to nejtěžší, 
sjednání samotného obchodu, už je na samotných fi rmách, 
které musí přijít s konkurenceschopnou kvalitou či cenou 
svých produktů a dostatečným a účinným marketingem tak, 
aby nakonec uspěly. Protože naší prioritou v zahraničních 
vztazích je právě export, působí ve třetích zemích vedle agrár-
ních diplomatů ještě místní zahraniční spolupracovníci, kteří 
jsou občany dané země a mají na starosti čistě zprostředko-
vání vhodných obchodních kontaktů či poptávek pro české 
podniky.

3. Ve kterých zemích naši agrární diplomaté pracují a co je 
jejich hlavní pracovní náplní? A  jak jsou spojeni s našimi 
zastoupeními v  jednotlivých zemích? Dostávají konkrétní 
úkoly od vašeho odboru, případně od obchodních radů, nebo 
si hledají obchodní kontakty a úkoly sami? Tedy stručně shr-
nuto, jaká je jejich hlavní činnost a jak to vlastně funguje? 
A jakou strategii vlastně naše země v agrární politice sleduje? 

Jak jsem řekla, zaměřujeme aktivitu zejména mimo 
Evropskou unii, kde fi rmy potřebují více pomoc, protože tyto 
země jsou dále, mají složitější prostředí, obchodní překážky 

a  trhy tam nejsou tak nasycené jako v  Evropě. Aktuálně 
funguje na českých zastupitelských úřadech celkem šest 
agrárních diplomatů, a to v Pekingu, Bejrútu, Abú Dhabí, 
Bělehradu, Tokiu a Washingtonu, a dále pak čtyři, resp. tři 
místní síly pro zemědělství v Nur-Sultánu, Saigonu a Lon-
dýně. Náš čtvrtý kolega na Ukrajině bohužel aktuálně 
s ohledem na válečný stav země plní jiné povinnosti.

Pokud jde o jejich samotnou činnost, jsem ráda, že naši 
agrární zahraniční minisíť tvoří opravdoví profesionálové, 
kteří vědí, co je úkolem a cílem jejich mise. Nicméně přesto 
já a moji kolegové zemědělské diplomaty a ostatní spolu-
pracovníky v zahraničí metodicky řídíme tak, aby byla zajiš-
těna součinnost jejich aktivit s kroky Ministerstva a výsledky 
byly maximálně efektivní. Každý zahraniční pracovník, ať je 
diplomat či místní síla, má na odboru svého „parťáka“, se 
kterým je dennodenně v kontaktu, a připravují proexportní 
aktivity společně. Pro každou z  těchto zemí jsme rovněž 
zpracovali dlouhodobější strategie prioritních sektorů, které 
v každé ze zemí stanovují hlavní směry společné proexportní 
práce. Kromě toho koordinujeme jejich činnost systémově, 
máme pravidelně videoporady, kde si vyměňujeme zkuše-
nosti, informace a plánujeme společné akce. Nicméně cel-
kově samozřejmě platí, že všichni naši zahraniční pracovníci 
jsou s fi rmami v individuálním kontaktu a zajišťují podporu 
fi rmám v místě a zcela zdarma samostatně dle svého uvážení. 

4. Můžete uvést příklady práce diplomatů, které stojí za to 
se o nich zmínit? Především těch, které přinesly naší zemi 
obchodní výsledek. Budu rád, když se zmíníte i o tom, co se 
zatím ještě nepodařilo a vy vnímáte jako úkol před sebou.

V každé zemi je práce agrodiplomata specifi cká dle pří-
ležitostí, které daný trh nabízí. Jsou některé rozvinuté země, 
jež jsou významnými dovozci potravin a  nápojů (napří-
klad Japonsko, USA, Spojené arabské emiráty), které mají 
vysokou kupní sílu. Tam je prioritou podpora exportu zpra-
covaných výrobků z mléka a masa, produktů zdravé výživy 
či nápojů vč. alkoholických. Pak jsou země, které mají silné 
vlastní zemědělství a zaměřují se na zvýšení vlastní soběstač-
nosti a produkce (např. Srbsko, do nedávné doby Rusko). 
V těchto zemích jsou pak významné exporty surovin či vstupů 
pro zemědělskou produkci – osiva, chmel či v oblasti živo-
čišné výroby například plemenná zvířata a jejich genetický 
materiál. Mám-li mluvit o tom, co se podařilo, tak musím 
zmínit nastavení trvalého exportu plemenného skotu a inse-
minačních dávek do Srbska a  Bosny a  Hercegoviny, kde 
úspěšně navazujeme na rozvojové projekty, nebo export 
chmele a pivovarských technologií do USA. Tam pivovarnictví 

představuje jednu z klíčových oblastí činnosti zemědělského 
diplomata a podařilo se mu nastartovat obchodní spolupráci 
českých fi rem v řádech milionů eur.

Dá se ale obecně říci, že ve všech těchto zemích je zvý-
šení zemědělsko-potravinářské produkce jedním z hlavních 
strategických a politických cílů a pro vyšší zapojení České 
republiky existuje určitě prostor. I z tohoto důvodu chceme 
zmíněným zemím nabízet balíčky v  podobě komplexních 
řešení, ze kterých bude zřejmé, že Česko dokáže nabízet 
dodávky kompletně: od surovin přes technologie až k know-
-how. 

Samostatnou výzvou je Čína, kde se zemědělský 
diplomat věnuje nejvíce procesu certifi kace České republiky 
a našich podniků pro následný export. Zde vnímám asi nej-
více, že vynaložené úsilí Ministerstva zemědělství nepřineslo, 
i přes nadstandardní činnost zemědělského diplomata, oče-
kávané ovoce. Je to bohužel dáno politickými souvislostmi, 
které v této asijské zemi ovlivňují obchodní vztahy více než 
kdekoliv na světě a se kterými ani naše ambasáda mnoho 
nenadělá.

5. Hlavním zdrojem informací o práci agrárních diplomatů 
jsou jejich zprávy. Jakou cestou se dostanou k našim země-
dělcům a potravinářským výrobcům? A jak jsou informační 
zdroje diplomatů využívány? A pak mě zajímá i zpětná vazba 
k vám od našich výrobců.

Pokud mluvíme o přenosu zpráv a novinek od země-
dělských diplomatů a našich zahraničních spolupracovníků, 
tak je pro nás vedle sdílení na webu či facebooku hlavním 
cílem informování zejména oborových svazů a komor, které 
mají nejlepší dosah na své členy. Každý týden informuji 
všechny organizace, se kterými jsem v kontaktu, o novin-
kách z  daných teritorií i  o  dalších zprávách, které pro ně 
mohou být zajímavé a přínosné, např. zprávy z mezinárod-
ních organizací FAO (mj. růst cen potravin ve světě, trendy 
výživy) nebo OECD (ekonomická témata související s udr-
žitelností apod.). Mám zpětnou vazbu, že naše zprávy jsou 
ceněny a  že se pravidelně každý týden dostávají obratem 
přímo k  firmám. Ty se na nás následně obrací s  dotazy 
či se hlásí na naše akce, které, ať už v  ČR či v  zahraničí, 
pořádáme.

Protože je pro nás kontakt s fi rmami pro další práci klí-
čový, pracujeme na maximální interakci mezi námi, diplo-
maty i  samotnými podnikateli. Na čtyři oči u  piva se od 
fi rem dozvíte mnohem více než na formálním jednání či přes 
e-mail. Spíše vám řeknou o svých úspěších, plánech, nebo 
naopak problémech, konkurenci atd. a pro nás je pak snazší 
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připravovat budoucí nástroje a projekty tak, aby pasovaly do 
jejich přání a měly požadovaný efekt. S řadou z nich tak máme 
přátelské vztahy daleko překračující hranice formální spolu-
práce.

Když mluvíme o  přenosu informací, ještě zmíním, 
že před pandemií jsme pořádali několikrát ročně proex-
portní semináře, kde se fi rmy mohly o naší podpoře exportu 
dozvědět a s diplomaty se osobně potkat. Abychom zachovali 
kontakt s fi rmami i přes omezení osobních akcí kvůli covidu, 
začali jsme organizovat webináře na různá teritoriální i sek-
torová témata, jichž se naši zahraniční pracovníci účastní 
a které se ukázaly velmi efektivní. Firmám se stačí odkud-
koliv připojit a  informace vyslechnout. V letošním roce se 
však plánujeme vrátit především k osobním akcím, které jsou 
pro nás i fi rmy nejpřínosnější. Vedle toho samozřejmě platí, 
že se fi rma může kdykoliv na naše lidi v zahraničí obrátit. Veš-
keré kontakty jsou na webu eagri.cz.

6. Pro práci vašeho odboru využíváte i  jiné než informační 
zdroje ze zemí, kde svoje diplomaty nemáte. Ve kterých zemích 
to takto funguje a jak vypadá tato forma mezinárodní spolu-
práce? Je pak hodnota této spolupráce stejně přínosná jako 
od vašich hlavních, vám podřízených diplomatů?

Ano, nemůžeme se zaměřovat jen na několik zemí, kde 
máme své zemědělské diplomaty nebo zahraniční spolupra-
covníky, ale spolupracujeme samozřejmě i s ostatními zahra-
ničními zástupci tzv. Jednotné sítě pro export. S obchodními 
diplomaty, případně CzechTrade či CzechTourism jsme 
v kontaktu a v naprosté většině k plné spokojenosti, nicméně 
jde především o jednorázové aktivity – zejména o organizaci 
účasti českých fi rem na mezinárodních veletrzích. Je to dáno 
tím, že tito lidé mají v portfoliu komplexní podporu exportu, 
tj. včetně průmyslu, služeb atd., a sektor zemědělství tvořící 
pouze 5 % našeho zahraničního obchodu je pro ně jednou, 
a většinou okrajovou, činností práce. Proto je mým zájmem 
dále rozšiřovat agrární zahraniční síť tak, aby byli zahraniční 
specialisté zaměření jen na tento sektor ve všech perspek-
tivních zemích. V současné době, kdy je válka na Ukrajině 
a čeští exportéři ztratili ruský a běloruský trh, se ukazuje, jak 

je důležité hledat obchodní partnery v politicky stabilních 
regionech. Nově se tak chceme zaměřit na nové příležitosti 
například v jihovýchodní Asii, Americe či regionu Blízkého 
východu.

7. EXPO 2020 v Dubaji skončilo koncem března, vedle toho 
v únoru proběhl veletrh Dubaj s českým národním stánkem 
a vy jste na něm před nedávnem byla. Jaký dojem na vás akce 
udělaly a jaké pocity u vás vyvolaly? Prozradíte svůj největší 
zážitek a nejvyšší stupeň vašeho hodnocení? A jak hodnotíte 
účast naší země na obou veletrzích? Tedy i včetně propagace 
našeho zemědělství a potravinářství.

V  polovině února jsem spolu s  náměstkem ministra 
zemědělství Jindřichem Fialkou byla na čtyřdenní návštěvě 
Dubaje, během které jsme stihli jak zastřešit historicky nej-
větší účast českých potravinářských fi rem na veletrhu Gul-
food Dubai, tak podpořit české pivo a víno v pavilonu České 
republiky v rámci EXPO 2020 nebo podpořit historicky první 
spolupráci zemědělských univerzit v ČR a Spojených arab-
ských emirátech. 

Potravinářský veletrh v Dubaji je zcela klíčovým vele-
trhem pro získání obchodních partnerů nejen v  regionu 
Blízkého východu a  Severní Afriky. Díky práci zeměděl-
ského diplomata Lukáše Zamrzly se podařilo letos oproti 
předchozím ročníkům zdvojnásobit plochu českého národ-
ního stánku, a tedy i počet účastníků z řad českých potravi-
nářů. Stánek České republiky všech 16 fi rem velmi ocenilo 
a dle jejich zpětné vazby mohu říci, že vedly řadu konkrét-
ních obchodních jednání a země pro ně skýtá perspektivního 
odběratele pro další období. Za sebe jsem intenzivně vnímala 
jak velký zájem o české produkty, které mají opravdu špič-
kovou kvalitu, tak i „hlad“ samotných českých fi rem po osob-
ních jednáních a podobných zahraničních akcích. Tyto akce 
totiž neslouží jen k získání zahraničních obchodních part-
nerů, ale fi rmy se rády potkávají i mezi sebou, vyměňují si 
informace, poznatky a v řadě případů začínají i návazně na 
setkání na zahraničním veletrhu spolupracovat. To vše mne 
pokaždé naplní motivací, že jdeme správným směrem a naše 
práce má smysl, zvláště pak v této složité době. 

Pavilon ČR na EXPO mohu srovnat s předchozí účastí 
na EXPO v Miláně, který jsem rovněž viděla, a myslím, že 
pokud jde o představení České republiky jako země chytrých 
lidí, podařilo se v tomto duchu dobře navázat. Česko se opět 
důstojně představilo jako země nových řešení a inovací. Je 
pravdou, že některé nápady českých vědců mohly být pre-
zentovány třeba jednodušeji či hravěji tak, aby jim návštěvník 
lépe porozuměl, ale to je otázkou pohledu. Celkově si myslím, 
že česká expozice splnila účel a spolu s českou hospodou ji 
návštěvníci hodnotili pozitivně.

8. Spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělávání je další akti-
vitou vašeho odboru ve věci zahraničních informací a vztahů. 
To je velmi důležité téma, které dává záruku další geneze vaší 
práce, ale hlavně předpoklad rozvoje mezinárodních obchod-
ních vztahů v  oblasti potravin, který nevidím nyní až tak 
moc rozvinutý. Zatím v našem saldu máme nepoměrně víc 
potravin dovezených než vyvezených. Jak tedy funguje vaše 
spolupráce s naším školstvím? 

Nejprve asi odpovím na komentář k saldu. Je pravdou, 
že ČR více potravin dováží, než vyváží, nicméně toto se z vět-
šiny odehrává na jednotném trhu. Pokud se podíváme na 
skutečně zahraniční obchod ČR, tj. za hranicemi EU, pak 
zjistíme, že saldo je vyrovnané a že se nám tam velmi dobře 
daří exportovat vysoce zpracované produkty.

KAROLÍNA BARTOŠOVÁ

–    narozena 1976
–    ČZU – Fakulta tropického zemědělství
–    ředitelka Odboru zahraničně obchodní 

spolupráce, MZe
–    vdaná, 2 děti
–    koníčky: příroda, zahrada, basketbal 

Ale zpět k výzkumu a vysokému školství. Již v počátcích 
proexportních aktivit jsme zjistili, že pokud chceme nabízet 
balíček produktů pro některý sektor, např. surovin a techno-
logií pro produkci, je třeba k tomu dodat ještě know-how. A to 
právě v naprosté většině velmi dobře dokáží předat kolegové 
ze zemědělských univerzit či výzkumných ústavů. Mám-li být 
konkrétní, pak třeba v balíčku nabídky pro zahraničí máme 
skupinu fi rem ze sektoru surovin a technologií, které dopl-
ňuje kolega Tomáš Kinčl z Vysoké školy chemicko-techno-
logické přednáškami o správném (českém) způsobu vaření 
piva. Zapojení univerzit a výzkumných ústavů je relevantní 
právě i z pohledu, že přesvědčíte zájemce, že se sektoru věnu-
jeme „vědecky“, a tedy, že naše nabídka je kvalitní. 

Dalším příkladem je dnes dynamicky se vyvíjející sektor 
precizního zemědělství, kde výzkumné ústavy a univerzity 
velmi úzce spolupracují s komerčním sektorem a nabízí kom-
pletní celky. Právě proto zapojujeme univerzity do našich 
proexportních aktivit a misí tak, aby Česká republika byla 
vnímána nejen jako dodavatel, ale i jako zdroj inovativních 
řešení. 

9. Předmětem vaší práce je i oblast získávání zahraničních 
pracovníků pro naše zemědělské a  potravinářské podniky. 
Tato vaše aktivita funguje již několik let. Můžete sdělit, jak 
tato práce v oblasti personální funguje? A zvláště nyní, když 
na Ukrajině zuří válka a  zdroje pracovních sil u  nás jsou 
velmi oslabeny.

Je to tak. V  roce 2019, kdy začala v  České republice 
kůrovcová kalamita, bylo zapotřebí rychle řešit kritickou 
situaci v  českém lesnictví. Ve spolupráci s  Ministerstvem 
vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí jsme tak prosadili 
speciální nástroj, který umožňuje českým firmám zajistit 
občanům Ukrajiny v ČR na 1 rok práci v sektorech země-
dělství, potravinářství a lesnictví. Nejvíce jsme se však zapo-
tili po nástupu covid pandemie a zavření hranic, které přišlo 
před jarní sezonou 2020 a  značně zkomplikovalo přísun 
ukrajinských pracovníků do českého zemědělství. Tehdy se 
nám podařilo zajistit výjimku a spustit příjem víz jen pro 
zemědělské a potravinářské fi rmy, což dnes zpětně považuji 
za malý zázrak. V současné době se do Programu již hlásí 
více zemědělské fi rmy a stále více ty malé a střední, což kvi-
tuji. Bohužel v důsledku války na Ukrajině byly veškeré pro-
gramy ekonomické migrace pozastaveny. Všichni Ukrajinci 

přicházející do ČR ale mohou získat vízum dočasné ochrany 
EU, které automaticky držitelům umožňuje pracovat. To 
je velmi dobré zvláště proto, že mohou práci získat rychle 
a  zejména bez zprostředkování agenturami, které leckdy 
nefungují zcela poctivě.

Na druhou stranu získávání zahraničních pracov-
níků do zemědělství není řešením budoucnosti. Podle mne 
je třeba strukturálně pracovat na tom, aby lidé měli zájem 
o práci v zemědělství, aby ji nevnímali jako něco podřad-
ného, protože co je krásnějšího, než když vyrobíte něco, co 
nasytí a zároveň zachutná ostatním. Na rozdíl od průmys-
lového zboží považuji práci v zemědělství a potravinářství, 
stejně jako péči o zdraví, za poslání. A podle toho by mělo 
být i ohodnoceno na trhu práce. Jde přeci o práci se zvířaty, 
s plodinami, s živými organismy. Tam všude se na kvalitě 
výsledných výrobků projeví, kdo je vyrobil a zda si při tom dal 
záležet. A dostatečné ohodnocení tvůrců s tím jde ruku v ruce. 

10. Máte velmi náročnou práci a z hovoru s vámi je víc než 
zřejmé, že jste do ní zapálená a  že máte svou práci ráda. 
Co vás na ní nejvíce uspokojuje? A pak jste i matkou svých 
synů a máte rodinu, o kterou se musí žena starat. Jak se vám 
toto vše daří skloubit a  mít pocit, že není nic zanedbáno? 
A zbydou i chvíle na vaše koníčky? Jaké to jsou? 

No, musím přiznat, že mě práce hodně pohlcuje. 
Nejsem typ člověka, který si odsedí osm hodin v kanceláři 
a jde s čistou hlavou domů. Snažím se věci posouvat a tlačím 
k tomu i své kolegy, kteří jsou v tomto ohledu hodně nápo-
mocní. To, že jsme jeden tým, jak pracovně, tak osobně, pova-
žuji za velké štěstí a jednu z věcí, která mne motivuje k dalším 
výkonům. 

Rodina je pro mě však vždy na prvním místě. I když 
oba mí kluci jsou už téměř dospělí a nepotřebují tolik mojí 
péče, jsem tu samozřejmě kdykoliv pro ně, a pokud mi dovolí, 
radím jim a maximálně je podporuji. Mám štěstí, že jsou mi 
i s manželem oporou a tolerují, když občas na týden odjedu na 
veletrh či misi do zahraničí. A naopak mám pocit, že si pak 
práci doma rozdělí lépe, než když to udělám já. 

Přesto, že mám svoji práci ráda a věnuju jí hodně času, 
ráda si oddychnu a vypnu. Někdy to trvá den dva, ale příroda 
na to funguje velmi dobře. Můžu říci, že na své zahradě při 
práci s kytkami nebo na procházce se psem v lese se dobíjím 
asi nejlépe. 

A co mne nejvíce uspokojuje a nakopává dál? Zpravidla 
ocenění, a to hlavně od fi rem, které vám řeknou „tohle mi 
pomohlo“ nebo „to se vám fakt povedlo“. To pak pociťuji, že 
naše práce, byť pro někoho úřednická, má výsledky a přínos 
pro ostatní lidi a společnost celkově. 

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc. 

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

partner zpracovatelů masa

Kutrujeme s Láskou...

www.fi mex.cz

Soutěž se koná od 20. 6. 2022 do 16. 9. 2022 a  je 
určena všem podnikatelům zabývajícím se prodejem 
masa a/nebo masných výrobků konečnému spotře-
biteli na území České republiky. Soutěžit se bude ve 
dvou samostatných kategoriích. Do první kategorie 
„Nezávislý trh“ spadají provozovatelé s max. pěti 
prodejnami. Tyto prodejny musí mít vlastní samo-
statný vchod pro zákazníky z  veřejného prostran-
ství a nesmí být umístěny v obchodním centru ani 
v rámci jiné prodejny.

Do kategorie „Prodejní sítě“ spadají provozo-
vatelé s více než pěti prodejnami na území ČR. Tyto 
prodejny naopak mohou být umístěny v obchodních 
centrech.

Poplatek za účast v  soutěži je stanoven ve výši 
1500 Kč za každou přihlášenou prodejnu v  obou 
kategoriích.

Každý přihlášený účastník obdrží poštou od ČSZM 
propagační materiály, které umístí do přihlášené pro-
dejny. Nejpozději do třech pracovních dnů od prove-
dení prvního hodnocení každý provozovatel obdrží 
ke každé jím přihlášené prodejně profesionálně 
zpracovanou zprávu o výsledcích tohoto hodnocení, 
které provede nezávislá agentura.

Přihlášení prodejen do soutěže není podmíněno 
členstvím jejich provozovatelů v ČSZM. Přihlášky 
prodejen do soutěže bude možné zasílat na ČSZM 
do 31. 5. 2022.

Veškeré materiály související s  touto sou-
těží, včetně plného znění pravidel a přihlašova-
cího formuláře, jsou k dispozici na internetových 
stránkách www.cszm.cz.

Nejprve proběhne krajské kolo soutěže a následovat 
bude celostátní fi nále. Vítězné prodejny budou slav-
nostně vyhlášeny 8. 11. 2022 v  rámci konference 
MEATING 2022 v Orea Congress Hotel Brno.

Zde budou v obou kategoriích oceněni vítězové 
krajských kol a prodejny s nejvyšším bodovým hod-
nocením v dané kategorii získají čestný titul 

 Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2022.

Tyto prodejny navíc od partnera soutěže, společ-
nosti Mettl er – Toledo, s. r. o., obdrží atraktivní ceny.

Vyhlášeni také budou tzv. „sympaťáci za pultem“, 
což je doplňkové ocenění pro personál jedné 
vybrané prodejny s nejlepším dojmem na hodnoti-
tele, a „design prodejny“.

Cílem soutěže je podpořit prodej masa a masných 
výrobků.

Hlavní důraz při hodnocení je kladen na celkovou 
organizaci a  hygienu prodeje, úroveň personálu, 
šíři a  rozmanitost sortimentu, vybavení prodejny 
a  v  neposlední řadě dodržování platných předpi-
sů.

Provozujete řeznictví a  máte se čím pochlubit? 
Nebojíte se srovnání s konkurencí? Pak je tato soutěž 
určena právě Vám!

Karel Pilčík,
předseda představenstva 

ČSZM

Partnerem ročníku je

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) 

LETOS ORGANIZUJE JIŽ 
15. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

Řeznicko-uzenářská prodejna roku
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Kavárny 
a kultura kávy

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

Ing. Bc. HELENA VELICHOVÁ, Ph.D.,
Katedra gastronomie a hotelnictví,

Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

Káva byla ve svých počátcích pokládána za nekřesťanský 
nápoj a do Evropy byla přivezena Benátčany, kteří ji nej-

prve prodávali v lékárnách. Vznik kaváren se v Evropě datu-
je do konce šestnáctého století, ale postupně se obliba kávy 
rozšířila. První anglická kavárna byla otevřena r. 1652 v Lon-
dýně. V roce 1675 vznikla kavárna v Paříži. Ve střední Evro-
pě byla první kavárna otevřena r. 1683 ve Vídni a v roce 1702 
vznikla první kavárna v Brně. V Praze vznikla první kavárna 
o dvanáct let později, a to v domě U Tří pštrosů (dnes je zde 
luxusní hotel a restaurace). Kavárny se postupně staly cent-
rem setkávání umělců a přispívaly ke kulturnímu rozvoji spo-
lečnosti. 

Kavárenství v Československu 
v letech 1918–1989

Velký rozvoj kaváren nastal po vzniku první republiky, 
kavárny se staly oblíbeným místem pro společenská setká-
vání lidí. Češi získávali inspiraci pro vznik a rozvoj kaváren 
v  okolních zemích, např. ve Vídni a  v  Paříži. Jednotlivé 
kavárny se lišily svou nabídkou a osobitým stylem, který při-
lákal množství kavárenských návštěvníků. Prvorepublikové 

kavárny nabízely kromě kávy, zákusků a dalšího občerstvení 
také noviny, časopisy, knihy, různé hry, kulečníkový stůl, ale 
také hudební vystoupení. V kavárnách mizely rozdíly jednot-
livých společenských tříd. Staly se otevřeným místem pro 
setkávání, seznamování a prostorem pro intelektuální rozho-
vory. Kavárny se staly společensko-zábavními centry a vysoké 
obliby získaly v meziválečném období. Druhá světová válka 
s sebou přinesla mnohá omezení. Káva se stala nedostupnou, 
stejně jako mnoho jiných komodit. Začaly se používat 
náhražky kávy, jako melta nebo cikorka a směsi z drceného 
kořene čekanky. Po druhé světové válce se obchodu s kávou 
opět začalo dařit. Začala se prodávat zejména v obchodech 
s  potravinami, ale také ve  znovu obnovených kavárnách. 
Nejčastěji bylo možné nakoupit kávu již namletou. S  pří-
chodem totalitního režimu v padesátých letech byly kavárny 
a pražírny znárodňovány, mnoho kaváren zaniká. Nabídku 
a  prodej kávy převzaly cukrárny, které však neměly pro-
středky na nákup drahých kávovarů, a začínají nabízet kávu, 
která je zalitá vařící vodou, tzv. „český turek“. Český turek se 
díky jednoduché přípravě stal běžným nápojem také ve vět-
šině českých domácností. S tureckou kávou připravovanou 
v džezvě však nemá nic společného. Tradiční turecká káva 
je připravena opětovným (trojitým) uvedením jemně umleté 
kávy zalité malým množstvím vody do varu. Turecká káva se 
připravuje a zároveň podává v malé kovové džezvě (konvičce) 
spolu se šálkem, cukrem a vodou.

Kavárny od devadesátých let
dvacátého století

Porevoluční uvolněné Československo přináší mnoho 
změn včetně vzniku nových kavárenských konceptů. S uvol-
něním trhu se zvýšila možnost dovozu potravin a pochutin 
vyšší kvality. Káva nebyla výjimkou. Bohužel stále přetrvává 
konzumace českého turka, který je společně s rozpustnou 
kávou v mnoha domácnostech, ale i v gastronomických pro-
vozovnách nejoblíbenější kávou. Některé z kaváren, které za 
komunismu zanikly, byly rekonstruovány a znovu zprovoz-
něny. S rozvojem trhu se začínají prosazovat v kavárnách 
kvalitnější směsi kávy arabiky a  robusty. Směsi (arabiky 
a robusty) jsou pro kavárny cenově mnohem přijatelnější. 

Pavla Burešová

Helena Velichová

Květoslava Šustová

Espresso

Výhodou robusty oproti arabice je odolnost a možnosti snad-
nějšího pěstování v nižších nadmořských výškách a není tak 
náchylná k nemocem a škůdcům jako arabika. Díky tomu 
je pořizovací cena robusty nižší. Český zákazník stále pre-
feruje nízkou cenu za šálek kávy před vyšší kvalitou a chutí. 
Toho využívají velké italské značky, jako jsou Segafredo, 
Illy, Lavazza aj., které nabízejí majitelům kaváren zapůj-
čení plného vybavení. Nejedná se pouze o reklamní stojany, 
ale hlavně kvalitní kávovary, mlýnky, šálky a podšálky. Díky 
tomu mají kavárny snazší vstup na trh, ale provozovatelé jsou 
zavázáni k odběrům kávy. 

Na přelomu dvacátého a  dvacátého prvního století 
vzniklo mnoho průměrných kaváren, které neodpovídají 
svou nabídkou rozvinuté kavárenské kultuře v jiných zemích. 
Na počátku dvacátého prvního století se v České republice 
začínají prosazovat kávové řetězce, např. slovenská společ-
nost Coffee&Co (2004). O tři roky později (2007) nastupuje 
česká franchisová kavárenská síť CrossCafe. Následně při-
chází americký Starbucks a britská společnost Costa Coffee 
aj. Kávové řetězce prosazují nový směr konceptů kaváren – 
bez obsluhy (u stolu), jednotný standard pro přípravu nápojů 
na všech provozovnách, předepsané uniformy pro pracov-
níky s velkým důrazem na zákaznický servis. Řetězce nabízejí 
kvalitní kávu (často 100% arabiku) z dohledatelných zdrojů, 
kterou však praží při vyšších stupních, čímž zajistí konzis-
tentnost chuti a kvality. 

Současné kavárny

Kávová kultura a  její trendy se stále mění. Změny 
v nápojové gastronomii v uplynulém desetiletí se odrazily 
také u  milovníků kávy a  návštěvníků kaváren. Současný 
návštěvník kaváren se stává náročnějším a začíná vnímat 
kvalitu kávy a také úroveň servisu. Začíná se prosazovat čas-
těji výběrová káva a s ní také zájem o získání informací týka-
jících se původu kávy, způsobu zpracování kávových zrn, 
senzorických vlastností a technice přípravy kávy. 

Klade se důraz na prosazení nových standardů v nabídce 
kávy, kterou ovlivnily možnosti cestování a poznávání pěsti-
telů kávovníků, způsobu zpracování kávy, ale také kavárenské 
kultury. Zákazníci kaváren chtějí poznat celý příběh kávy – 
zemi původu, ale také terroir (oblast, polohu, farmu, způsob 
zpracování kávových zrn až po stupeň jejich pražení). V sou-
časných kavárnách připravuje mistr kávy (barista) espresso 
a další chutné, vzhledově dokonalé kávové nápoje. Barista 
dovede kávu nejen připravit a naservírovat, ale zná původ, 
druhy a značky kávy, způsob zpracování a pražení kávy. 

Espresso původem z Itálie znamená „vytlačený“ a plně 
vystihuje způsob přípravy. Čerstvě namletá káva je pod tlakem 
9 barů protlačována vodou o  teplotě 90 °C. Dobré a kva-
litní espresso se vyznačuje krémovou pěnou a to umožňuje 

Kapučíno (italsky cappuccino)
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Kapučíno Káva připravovaná v moka konvici 

profesionální kávovar a  práce baristy. Kromě základního 
espressa si popularitu získává nový, alternativní způsob pří-
pravy kávy, např. prostřednictvím Hario V60, Chemex, Aero-
press či Vacuum Pot. Souběžně vznikají alternativní kavárny 
zaměřené na specifi ckou nabídku. Důraz je kladen na výběr 
kávy, čerstvost a správný stupeň pražení a mletí. Vybrané 
kavárny poskytují nabídku kurzů na domácí i profesionální 
přípravu kávy a pořádají pravidelné cuppingy (ochutnávky 
se senzorickým hodnocením chuťové kvality kávy). Oblibu 
si získávají kávové festivaly, které pomáhají organizovat pra-
žírny kávy. Rozvoj kaváren je spojen s neustálým zdokonalo-
váním profese baristů, kteří mohou porovnávat své znalosti 
a dovednosti na soutěžích. Hodnotí se např. vhodné nasta-
vení mlýnku, zručnost baristy, hygiena, příprava nápojů, kva-
lita a jejich vzhled. 

Závěr

Káva je nápojem, který si získal oblibu po celém světě. 
Důvodem její oblíbenosti jsou nejen prokazatelně povzbu-
zující účinky, ale také její lahodné a velmi rozmanité aroma 

a chuť. Díky uvedeným vlastnostem si každý člověk může 
najít a vybrat druh kávy, který mu chuťově nejlépe vyhovuje. 
Kvalitní zákaznický servis a individuální přístup ke každému 
zákazníkovi se stává v kavárnách samozřejmostí. Dnes exis-
tuje mnoho konceptů, od kavárenských řetězců s  jednot-
nými standardy a designem přes alternativní kavárny až po 
klasické, tradiční kavárny. Kavárenský servis uplatňovaný 
v klasických kavárnách má svá specifi ka již z období první 
republiky. Objednané nápoje jsou přinášeny číšníkem na 
tácku a spolu s  táckem jsou z pravé strany položeny před 
hosta. Na tácku je vše umístěno tak, aby měl host vše po ruce 
a mohl si v klidu vychutnat kávu či jiný nápoj. Samozřej-
mostí je servis sklenky vody ke kávě. Káva se servíruje podle 
druhu vždy ve vhodném inventáři. Šálek (sklenice s ouškem) 
se umístí na podšálek s rozetkou, lžička je napravo u ouška, 
balený cukr vlevo, balené mléko se klade před šálek. V tradič-
ních kavárnách je vhodné podávat cukr v cukřence a mléko 
v konvičce. Zákusky a jiné pokrmy jsou servírovány na talí-
řích a  doplněny vhodným příborem. Jednotným prvkem, 
který se v posledních letech prosadil ve všech typech kavá-
renských provozoven, jsou digitální technologie, které jsou 
využívány k rezervaci míst, nabídce, objednávkám a placení.
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�Tradiční kavárenský servis kávy

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.

www.minerva-is.eu
marketing@minerva-is.cz

Už 30 let dodáváme software úspěšným výrobním podnikům. 
Jsme v tom s vámi.

30
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Národní soutěž 
PEKAŘ ROKU 2022 

– junior
Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 

emeritní výkonný ředitel 
Svazu pekařů a cukrářů v ČR, z. s.

Po dvouleté pauze způsobené epidemií koronaviru 
uspořádal Svaz pekařů a  cukrářů v  České republice 

opět národní soutěž PEKAŘ ROKU 2022 – kategorie ju-
nior. Letošní, již 24. ročník se uskutečnil 29.–30. března 
v pekařské dílně Střední průmyslové školy potravinářství 
a  služeb v  Pardubicích. Generálním partnerem národní 
soutěže mladých pekařů byla opět společnost Albert, kte-
rá podporuje výchovu pekařského dorostu a popularizuje 
naše řemeslo. 

Pekařem se dnes v  Česku učí zhruba 660 žáků, 
kteří mají před sebou jistotu stabilního a perspektivního 
zaměstnání. Cílem letošního ročníku bylo udržet konti-
nuitu soutěžení a ukázat mladým lidem pekařské řemeslo 
jako voňavé, zajímavé a perspektivní. V poslední době se 
ukazuje, že je rozhodně lepší být „dobrým řemeslníkem 
než špatným inženýrem“. 

Národní soutěže se zúčastnilo 10 finalistů, mladých 
pekařských talentů z  celé České republiky. Přijeli mladí 
pekaři a pekařky z Opavy, Ostravy-Poruby, Mohelnice, Brna, 
Nové Paky, Trutnova, Českých Budějovic, Sokolova a  po 
omluvě fi nalistky z Jeseníku soupeřili na domácí půdě dva 
junioři z Pardubic. Převahu měla letos děvčata, kterých bylo 
sedm, chlapci byli tři. Většina soutěžících byli letos nováč-
kové, kteří se pod dohledem svých učitelů zodpovědně při-
pravovali a přijeli sbírat hlavně zkušenosti, což je příslib do 
dalších ročníků soutěže. 

Pardubice – potravinářská líheň 

Pardubická škola má dlouholetou tradici výchovy mla-
dých potravinářů a připravila letos opět velmi dobré pod-
mínky pro soutěž v pekařské dílně školy. Odpovídající strojní 
vybavení, kvalitní suroviny a zejména pečlivá příprava celé 
soutěže od týmu organizátorů vedených Mgr. Davidem 
Jeřábkem a vedoucí odborného výcviku Hanou Kučerovou 
umožnila uskutečnit soutěž v  optimálních podmínkách. 
Velmi pečlivě byly připraveny i prostory pro slavnostní zahá-
jení a zakončení soutěží, příjemné prostředí pro stravování 
a odpočinek doprovodu a hostů. Ředitel školy Mgr. Zdeněk 
Zitko tak mohl být spokojen s hladkým průběhem akce.

Soutěž pekařských talentů 

První národní soutěž proběhla v roce 1995 v Pelhřimově 
a hlavní ideou tehdy bylo porovnat úroveň jednotlivých škol 
a učilišť v rámci celé České republiky. Postupem času se sou-
těže vyprofi lovaly více na soupeření jednotlivců o titul Pekaře 
roku. Každopádně lze jednoznačně konstatovat, že soutěže 
mladých pekařek a pekařů mají velmi pozitivní vliv na jejich 
odborný růst. Zdravá soutěživost přispívá ke zvyšování řeme-
slné zručnosti, správných výrobních návyků a k růstu kvali-
fi kace. Soutěžící získávají velmi cenné zkušenosti pro svoji 
budoucí praxi a upevňují si zároveň i hrdost k pekařskému 
řemeslu. Výchova mladé pekařské generace je šancí vrátit 

Pardubice – město potravinářů

Ing. Hlavatý zahajuje soutěž.

ČESKÁ CHUŤOVKA
2022

Mediální partneři soutěže 
o dobrý tuzemský potravinářský výrobek

Už nyní si připravujte výrobky do soutěže.

UZÁVĚRKA 15. ZÁŘÍ!
www.ceskachutovka.cz
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Soutěžní pekárna Komisaři při hodnocení

Finalisté soutěže

se opět k  poctivému pekařskému řemeslu a  vyrábět kva-
litní výrobky, které jsou dnes spotřebiteli čím dál více žáda-
nější. A ten, kdo je bude schopen vyrobit díky svým zručným 
zaměstnancům, bude mít velkou výhodu na trhu.

Odborná komise 

Komise pracovala ve složení: Zdeněk Řehák – hlavní 
komisař, Stanislav Janíček a Mgr. Radek Oršuliak – komi-
saři. Komise hodnotila výrobky jak po stránce vzhledové 
a chuťové, tak i jejich přípravu z hlediska dodržování techno-
logického postupu. Tento zkušený a sehraný tým odborníků 
má již řadu dovednostních soutěží úspěšně za sebou, navíc 
komisaři byli v minulosti úspěšní i jako soutěžící a tuto soutěž 

několikrát vyhráli. Odborný dozor a dopékání výrobků měl 
na starost „mistr“ pekař Bohumil Kubíček. Dovedl si hravě 
poradit s výrobními a technickými podmínkami v dílně a prů-
běžně dával cenné rady pekařskému potěru.

Soutěžní disciplíny 

Soutěžící museli pod dohledem odborné poroty ve dvou 
dnech prokázat dovednosti při výrobě 750g pšeničnožitného 
chleba, ručně tvarovaných pletýnek a  svinutých rohlíků 
v časovém limitu, 30 ks vícezrnného pečiva, pletením 460g 
vánočky a výrobou a zdobením velkých a malých zdobených 
koláčů. Před zahájením soutěže předkládali mladí pekaři 
a  pekařky receptury a  jednoduchý technologický postup 

Rozhovor pro média

 Krásná pekařka v akci

ke schválení. Hodnotila se hmotnost, objem, vzhled a tvar, 
kůrka a povrch, vůně a samozřejmě chuť výrobků. Komi-
saři dohlíželi i na zručnost, odbornou manipulaci s těstem, 
hygienu, pořádek na pracovišti, čistotu válů a pomůcek. Za 
jednotlivé disciplíny se přidělovaly body, soutěžící s  nej-
vyšším počtem bodů se pak stal Pekařem roku 2022 – kate-
gorie junior. 

Výchova mladých pekařů v Čechách

Pro pekařský svaz je výchova mladých pekařů a pekařek 
jednou z  priorit. Proto zajišťuje pro mladé adepty pekař-
ského řemesla v jednotlivých krajích stipendia v rámci prefe-
rovaného oboru Pekař, vydává pro potřeby výuky ve školách 
odborné publikace, natáčí propagační filmy a  propojuje 
potravinářské školy a učiliště s výrobní praxí v rámci Sekce 
škol. Svaz také spustil webový portál web.stansepekarem.
cz, který je zacílen na informování žáků ZŠ a jejich rodičů 
o pekařském řemesle v 21. století a jeho perspektivách. Cech 
podporuje školy a  pekárny, které v  rámci náboru organi-
zují „Den otevřených dveří“, kde žákům základních škol, 
výchovným pracovníkům a rodičům dětí představují moderní 
pekařské řemeslo. Své uplatnění v něm najdou jak manuálně 
zruční jedinci, tak i ti, kteří jsou technicky zaměření. 

Prakticky každá česká pekárna v poslední době poci-
ťuje citelný nedostatek kvalifi kovaných pracovníků znalých 
svého řemesla, ochotných pracovat a hrdých na svoji profesi. 
Naše společnost se upnula k fenoménu vzdělanosti, honbě 
za tituly a citelně nám chybí poctiví řemeslníci. K čemu nám 
jsou desetitisíce absolventů gymnázií, jejichž uplatnitelnost 
na trhu práce je mizivá? Aby pekaři vyráběli kvalitní výrobky 

a  navázali na české gastronomické tradice, nutně potře-
bují kvalifi kovaný a řádně odměňovaný dorost. Přestože se 
dnes vyrábí již na moderním strojním zařízení, profese si do 
jisté míry zachovala svůj řemeslný charakter a šikovní mladí 
pekaři jsou pro budoucnost oboru nepostradatelní. 

Ukázky řemesla pro žáky ZŠ 

Ke  zhlédnutí pekařské soutěže přizvali organizátoři 
žáky základních škol z Pardubic a okolí. Ukázali jim pekařské 
řemeslo v praxi a informovali, že výroba v pekárnách 21. sto-
letí probíhá na moderním zařízení s minimem ruční práce. 
Uplatnění zde najdou jak technicky zaměření chlapci, tak 
manuálně zručná děvčata s citem pro kreativní řemeslnou 

práci. Poptávka zaměstnavatelů po mladých adeptech pekař-
ského řemesla je v současné době značná. Kdo se dá na tohle 
krásné a voňavé povolání, má před sebou velmi dobrou per-
spektivu.

Výsledky soutěže PEKAŘ ROKU 2022 – junior

1. místo: Lukáš Vyhlídal, Střední škola Brno, Charbulova
2. místo: Maxmilián Malý, SPŠPaS Pardubice
3. místo: Tran Thi Doan Huong, SPŠPaS Pardubice

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve vstupní hale 
školy a zúčastnili se jej vedle soutěžících, doprovodu, vedení 
školy, organizátorů ze Svazu také zástupci sponzorů a Škol-
ského odboru kraje.

Děti ze ZŠ v pekárně
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VIP hosté a sponzoři

Pohár pro vítěze od předsedy představenstva Výstavka soutěžních výrobků  �

Vítěz národní soutěže Pekař roku 2022 – junior obdržel 
od předsedy představenstva Svazu P. Křivky velký zlatý pohár, 
první tři umístění na stupních vítězů fi nanční odměnu od 
Svazu, všichni fi nalisté pak medaile a věcné dary od spon-
zorů. Vítězným finalistům soutěže gratulujeme k  dosaže-
nému úspěchu.

Zhodnocení soutěže 

Letošní, 24. ročník dovednostní soutěže v pardubické 
škole byl proti akci, která je pořádána na výstavě MBK/
Salima Brno skromnější, lze jej však hodnotit jako velmi 
úspěšný. Vše probíhalo podle plánu, v příjemné atmosféře 
pospolitosti soutěžících, jejich doprovodu, komisařů i orga-
nizátorů z pardubické školy a organizátorů ze Svazu. Soutěž 
měla i neméně důležitou společenskou rovinu a mezi vedením 
zúčastněných škol probíhala živá diskuse na palčivá témata 
současné úrovně odborného školství. Důležité na letošním 
ročníku bylo, že se po epidemii covidu navázalo na kontinuitu 
pekařských soutěží. Vzhledem k účasti nováčků i zájmu škol 
je do budoucna na čem stavět. 

Poděkování na závěr

Velké poděkování patří zejména pardubické průmys-
lovce, která zvládla poměrně náročnou akci znamenitě a při-
pravila optimální podmínky pro soutěž. Nesmíme zapomenout 
ani na přísné, ale objektivní komisaře a  odborný dohled, 
zúčastněné školy a vedoucí odborného výcviku, kteří trpělivě 
připravovali adepty na soutěž. A samozřejmě děkujeme všem 
soutěžícím za účast a jejich dvoudenní pekařské soupeření.

Velký dík za uskutečnění soutěže si zaslouží sponzoři, 
kteří přispěli jak fi nančně, tak poskytnutím věcných cen pro 
soutěžící. Vážíme si jejich pomoci zejména v době, kdy eko-
nomická situace v oboru není příliš dobrá a musí se „obracet“ 
v ruce doslova každá koruna. Podpora mladého pekařského 
dorostu a našich následovníků v řemesle je však společným 
úkolem pro nás pro všechny, kdo se zabýváme podnikáním 
v pekárenském oboru. 

Organizací soutěže PEKAŘ ROKU 2022 – junior byla 
udržena tradice soutěže a již nyní se můžeme připravovat 
na jubilejní 25. ročník, který se uskuteční v příštím roce.
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Ing. IRENA LEOPOLDOVÁ,
česká agrární diplomatka pro Japonsko

Škody způsobené takzvaným velkým východojaponským 
zemětřesením v roce 2011 otřásly i jinak na přírodní kata-

strofy zvyklými Japonci. Nebyly to jen otřesy půdy, obrovské 
škody způsobila v prefekturách Mijagi, Iwate a Fukušima ná-
sledná vlna tsunami. Dle výpovědí přeživších v tu chvíli nebyl 
čas držet se připravených evakuačních plánů – vlna tsunami 
přišla příliš rychle a byla daleko vyšší, než se očekávalo. Dal-
ší ranou pro již tak zkoušený region bylo poškození jaderné 
elektrárny a únik radiace.

Během zemětřesení a na jeho následky zemřelo přes 
20 tisíc lidí. Dalších téměř 500 tisíc obyvatel se muselo 
evakuovat. Totálně zničeno či poškozeno bylo 1,2 milionu 
budov. Odhaduje se, že celkové škody překročily v přepočtu 
4 biliony korun.

Došlo nejen k poškození farem, případně prvozpraco-
vatelů potravin. Poškozená či zničená infrastruktura narušila 
celé dodavatelské řetězce. A není nepochopitelné, že v prv-
ních dnech po této katastrofě došlo k panickým nákupům, 
a to nejen v postižených regionech, ale i v Tokiu. V té chvíli 
bryskně zasáhla japonská vláda a zajistila nouzové zásobo-
vání. 

Obvykle se příliš nezmiňuje, že zemětřesení mělo 
obrovský negativní dopad i na sociální oblast. Tím, že se eva-
kuovaní uchýlili na různá místa nouzového ubytování a jejich 
návrat byl pozvolný, nebo v horším případě nemožný, rozbily 
se léta budované komunity a mezilidské vztahy.

Zmrtvýchvstání japonského zemědělství 
po likvidačním zemětřesení

A g r á r n í  d i p l o m a t é

Obnova byla zpočátku zdánlivě velmi pomalá. Nej-
dříve bylo nutné odstranit všechen naplavený materiál, poté 
postavit nové hráze a obnovit přístavy. Teprve pak bylo možné 
začít stavět na vyvýšených plochách nové obytné čtvrti. Para-
lelně s tím se stavěly i modernizované komunikace, ať už sil-
niční či železniční, které měly zlepšit dopravní dostupnost 
regionu. V Česku bude asi znít trochu kuriózně, že v rámci 
obnovy infrastruktury byl v  prefektuře Mijagi vybudován 
v roce 2014 první kruhový objezd, který byl současně prvním 
v Japonsku. Umožňuje vyšší propustnost dopravy v případě 
živelních katastrof a výpadků elektrické energie.

Místní zemědělství utrpělo rozsáhlé škody. Uto-
nulo 4,5 milionu kusů drůbeže, téměř 6 tisíc prasat, kolem 
750 kusů hovězího dobytka. Řadu farem a  rýžových polí 
doslova spláchla vlna tsunami. Ta zaplavila území o rozloze 
5 610 km2, pro představu je to asi čtvrtina území Moravy. 
Na veškeré ploše pak zůstalo obrovské množství naplave-
ných sutin a trosek. Přes 28 tisíc rybářských lodí bylo poško-
zeno nebo zničeno, zdevastovány byly také přístavy a zařízení 
zpracovávající úlovky. Některým lodím se podařilo uniknout 
zkáze tak, že včas odpluly na volné moře. Ale i když se lodě 
podařilo zachránit, neměly se kam vrátit. 

Pro mnohé přeživší se stala otázka návratu téměř hamle-
tovskou: „Pokusit se obnovit rodinnou farmu provozovanou 
po několik generací, nebo to vzdát?“ Spousta zemědělců ale 
ruce do klína nesložila a postupně začala z trosek budovat 
nové farmy. Obnovené subjekty pak zavádí nejen nové 
metody produkce, ale snaží se i o zvýšení přidané hodnoty 
svých výrobků. S několika příklady inovativního a aktivního 
přístupu japonských zemědělců bych vás ráda seznámila.

Problém pro zemědělce nepředstavovala jen sutinami 
zaneřáděná pole. Větším oříškem se ukázala být mořskou vodou 
prosolená půda, která učinila 20 tisíc hektarů polí nepoužitel-
ných. Obvykle se tato poškozená půda odveze a nahradí jinou. To 
ale bylo v tomto měřítku neuskutečnitelné, navíc by po dlouhou 
dobu obnovy zůstali farmáři bez příjmu. V  tento moment 
pomohly místní univerzity s výběrem plodin, které nejsou na 
slanost půdy tak citlivé. Třeba právě rýži vadí vysoký obsah 
soli v půdě. Navíc zemětřesení poškodilo zavlažovací i odvod-
ňovací kanály, jejichž pomocí mohla být půda na políčkách 
postupně proplachována. Než slanost půdy klesne na obvyklou 
úroveň, na polích se začínají místo rýže pěstovat vhodné 
odrůdy řepky. Farmáři tak mohou prodávat buď samotnou 
řepku, nebo ji přímo na farmách lisovat na řepkový olej.

V  městečku Jamamoto v  prefektuře Mijagi se řada 
zemědělců tradičně věnovala produkci jahod ve sklenících. 
Vlna tsunami jich však 97 procent spláchla, a navíc zane-
chala půdu nepoužitelnou pro další obdělávání. Zde se chopil 
příležitosti vnuk jednoho z pěstitelů jahod. Založil startup, 

zkonsolidoval farmy několika malých pěstitelů, zavedl v nově 
vybudovaných sklenících nejmodernější technologie včetně 
řízeného LED osvětlení a  šest let od  zemětřesení se pro-
dukce jahod vrátila na svou předchozí úroveň. Navíc se mu 
povedlo vybudovat prémiovou značku jahod a za jeho plody 
nyní platí zákaznici v tokijských luxusních obchodech v pře-
počtu i 225 Kč za kus. A návštěvníci ze sousedství zase mohou 
chodit do skleníků na jahody a dopřávat si zde tolik populární 
způsob sběru „sněz, kolik můžeš“.

Dalším produktem typickým pro tento region jsou 
mořské řasy „nori“. U nás je známe maximálně jako jednu 
z ingrediencí suši rolek, ale v Japonsku mají mnohem širší 
použití. Ať už jako různé druhy příloh, na zabalení svačinek 
onigiri, nebo ochucené jako zdravější variantu brambůrek, 
třeba k posezení u piva nebo saké. Jeden z producentů řasy 
nori přišel o čtyři ze svých pěti lodí. Musel si také vyrobit nové 
sítě, na kterých se řasy pěstují, aby mohl obnovit svůj netra-
diční systém pěstování. Při něm řasy během růstu stresuje 
(vytažením sítí s mladými rostlinami řas, jejich pomačkáním 
a mírným lisováním) a tím je povzbuzuje k intenzivnějšímu 
růstu. On sám se tomuto oboru věnuje ve třetí generaci už 
45 let, nyní předává zkušenosti svému synovi. A jeho mimo-
řádně kvalitní produkty si našly cestu i na císařský dvůr.

U moře zůstaneme i s další oblíbenou pochutinou, jejíž 
produkce musela být obnovena a která má dokonce v prefek-
tuře Mijagi svou sochu – ústřice. V tomto případě významně 
pomohla Francie, která tak tomuto japonskému regionu opla-
tila pomoc, kterou jí poskytl, když před několika desítkami let 
začaly ve Francii ústřice hromadně hynout. Během obnovy 
ústřicových farem začali v Japonsku používat novou metodu 
chovu. Dosavadní tradičně používaný vertikální způsob, kdy 
jsou ústřice zavěšeny na lanech, nahrazují chovem v košících. 
Díky tomu je skořápka ústřice pevnější a obsahuje více masa. 

Mapa 
zasažených 
oblastí

A g r á r n í  d i p l o m a t é
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Rok Země
2011 Kanada, Myanmar, Srbsko, Chile
2012 Mexiko, Peru, Guinea, Nový Zéland, Kolumbie
2013 Malajsie, Ekvádor, Vietnam
2014 Irák, Austrálie
2015 Thajsko, Bolívie
2016 Indie, Kuvajt, Nepál, Írán, Mauricius

2017 Katar, Ukrajina, Pákistán, Saúdská Arábie, 
Argentina

2018 Turecko, Nová Kaledonie, Brazílie, Omán 
2019 Bahrajn, Kongo, Brunej
2020 Filipíny, Maroko, Egypt, Libanon, SAE
2021 Izrael, Singapur, USA, Tchaj-wan

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybářství Japonska

Tabulka č. 1  Seznam zemí, které odstranily zákaz dovozu 
potravin pocházejících z  postižených pre-
fektur

Nakonec byl dokonce obnoven jejich export. Jen pro zajíma-
vost, v Japonsku se ústřice běžně jedí nejen v syrovém stavu. 
Jako pochutina se servírují decentně povařené a ochucené 
nebo jsou součástí dalších typických japonských jídel, třeba 
ramenu.

S daleko většími problémy se potýká prefektura Fuku-
šima. Ta byla zemědělskou produkcí vyhlášená a  místní 
rýžová pole byla považována za jedna z nejlepších v celém 
Japonsku. Únik radiace z poškozené jaderné elektrárny, eva-
kuace obyvatel z postižených oblastí, nemožnost brzkého 
návratu a  hlavně strach zákazníků z  konzumace radioak-
tivního zboží způsobily, že zde obnova probíhá nejpomaleji 
a nejkomplikovaněji. A to přesto, že byla přijata mimořádná 
opatření a normy, které na sebe dobrovolně kladou místní 
producenti potravin. Tyto normy jsou často přísnější než 
standardní japonské či mezinárodní.

Obnova půdy stále trvá, tento proces zdaleka nekončí. 
Radiací zasaženou zeminu odstraňují a prozatímně shroma-
žďují v okolí poškozené elektrárny. Její množství je obrovské. 
Na ploše 1,6 tisíce hektaru je shromážděno 14 milionů m3 
kontaminované půdy. Do roku 2045 by se tato zemina měla 
přesunout do trvalého úložiště, o  jeho umístění ale dosud 
nebylo rozhodnuto. Vzhledem k velkému objemu se počítá 
s tím, že méně zamořená část půdy se recykluje, například 

jako podklad při stavbě dálnic nebo při pěstování květin. Už 
nyní se objevují pilotní projekty. Ty ale doposud nezískaly 
podporu široké veřejnosti. 

Aby mohla být půda recyklována, stát vykupuje od vlast-
níků postižené pozemky. Ale i tam, kde poškození není tak 
výrazné, je návrat farmářů pomalejší. Ačkoliv už uplynula celá 
dekáda, na své farmy se jich téměř polovina dosud nevrátila. 

Zasažení byli i místní výrobci saké, kteří najednou přišli 
o tradiční zákazníky. Nehledě na to, jak moc byla garanto-
vána bezpečnost samotného nápoje i surovin, ze kterých je 
vyráběno. To nakonec vedlo k tomu, že se dosavadní kon-
kurenti domluvili na společném postupu, kdy si navzájem 
pomáhají dosáhnout co nejlepšího výsledku. Správnost 
tohoto rozhodnutí dokazuje fakt, že od roku 2013 po dobu 
osmi let za sebou různá saké z Fukušimské prefektury získá-
vají nejvíce zlatých medailí ze všech 47 japonských prefektur. 
S těmito oceněními se vrátila i důvěra zákazníků.

Tato prefektura byla také vyhlášená svou produkcí 
ovoce, často přezdívaná „ovocné království“. Pěstitelé trpěli 
podobným odlivem kupujících. Když se nedařilo prodávat 

A g r á r n í  d i p l o m a t é

Rok Země Uvolnění

2018
Hongkong Zrušen zákaz dovozu některých produktů ze čtyř prefektur
Čína Rýže z prefektury Niigata
Rusko Rybí produkty z prefektury Fukušima

2019

Singapur Požadovaný certifi kát o provedení testování
Makao Zrušen požadavek na zkušební protokol

EU a EFTA Zrušen požadavek na osvědčení o zkoušce pro některé produkty (např. sójové boby 
a rybí produkty)

2020
Singapur Zrušen zákaz dovozu mořských plodů a lesních produktů z prefektury Fukušima
Indonésie Zrušen požadavek na zkušební protokol

2021
Hongkong Zrušen test na hranicích při každé zásilce dovážených japonských potravin
Franc. Polynésie Zrušen požadavek na osvědčení pro ryby 

Tabulka č. 2 Seznam zemí, které částečně odstranily zákaz dovozu potravin pocházejících z postižených prefektur

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybářství Japonska

přímo ovoce, začali ho sami zpracovávat. Například směsi 
sušeného ovoce se uchytily nehledě na  oblast původu, 
navíc je mohou pěstitelé nabízet po celý rok. Zrovna tak 
uspěl u zákazníků i mošt. Ti, pokud mají zájem, si mohou 
sami jablka natrhat a vylisovat. I když Fukušima leží rela-
tivně na severu, daří se ve zdejších zálivech i banánovníkům. 
Z mrazem sušených banánů začaly studentky místní školy 
vyrábět překvapivě šťavnaté sušenky Madeleine.

Jedním z  míst, kam se život zatím vrací jen velmi 
pomalu, je městečko Namie ležící pouhých 9 km od elek-
trárny s poškozenými reaktory. Tam se doposud vrátilo jen 
10 procent z původního počtu obyvatel. Hlavním důvodem 
je nedostatek pracovních příležitostí. S touto situací se snaží 
bojovat pěstitel květin pan Kazuki Nomura. Tomu nejen, že 
se daří, což potvrzuje 200 tisíc vyřízených objednávek za 
rok, ale snaží se své zkušenosti s pěstováním předávat, aby 
povzbudil další navrátilce. Nezvykle se do vytváření nových 
pracovních příležitostí zapojila také železniční společnost, 
která v regionu od roku 2020 opět provozuje své linky. Ta zde 
nově zahájila chov krevet.

Japonská vláda se snaží přesvědčit svět, že potraviny 
pocházející z této prefektury neohrožují zdraví konzumentů. 
A  postupně se jí to daří. Kupříkladu nedávno Tchaj-wan 
povolil veškerý dovoz. Evropská unie k tomuto kroku dosud 
nepřistoupila, nicméně postupně dovozní překážky odbou-
rává. Například od října 2021 nemusí vývozci bambusových 
výhonků a hub předkládat osvědčení o radiačních kontrolách.

Do obnovy se pochopitelně zapojily se zvýšeným úsilím 
i různé japonské organizace. Například již zmiňované uni-
verzity. Protože farmáři stárnou a je třeba přitáhnout mladé 
zájemce, univerzity se podílejí na vývoji nových technologií, 
které mají omezit lidskou práci a zvýšit efektivitu. A tím se 

pro mladé stát atraktivnějšími. Pozitivní vliv to mělo i na 
vlastní výzkum. Ten dříve býval na univerzitách čistě akade-
mický, zatímco nyní se stále více zaměřuje na praktické pří-
klady. První výsledky už také zavádějí do praxe. Používají se 
zkušební skleníky, ve kterých je regulována teplota, vlhkost 
i množství oxidu uhličitého, vše navíc sledují kamery. Kromě 
vlastního výzkumu se univerzity podílejí i na měření radioak-
tivity a na osvětové činnosti. Překonat nedůvěru zákazníků 
má pomoci i značení produktů, které zdůrazňuje, že rostlinné 
komodity byly vypěstovány ve spolupráci s univerzitami.

Neméně významná byla i mezinárodní pomoc, ať už při-
cházela od vlád, organizací, záchranných týmů či konkrét-
ních lidí. Formy pomoci byly různé – materiální, fi nanční 
i fyzická práce dobrovolníků. Jako velmi důležitá se projevila 
i podpora psychická, například formou dopisů spokojených 
zákazníků. 

Důležitou formou podpory regionů se stala i turistika. 
Japonská vláda i místní subjekty připravovaly nové programy, 
jak turisty do regionu přivábit. Jedním z  lákadel se staly 
kurzy tradičních japonských řemesel. Třeba výroba tradiční 
japonské hračky a symbolu zdraví „akabeko“ – jasně červené 
kravičky s kývací hlavičkou. Další zahraniční návštěvníky 
přilákalo mistrovství světa v ragby v roce 2019. Dva zápasy 
odehrály týmy právě v tomto regionu. Že bylo úsilí úspěšné, 
dokládá fakt, že v roce 2019 dorazilo do regionu 1,5 milionu 
zahraničních turistů. Což je trojnásobek počtu z období před 
katastrofou. 

Dalším příkladem vědecko-technického rozvoje 
a zatraktivnění oblasti je výstavba testovacího střediska pro 
vývoj a testování dronů a robotů. Představte si simulovanou 
zástavbu o velikosti fotbalového hřiště obklopenou sítěmi. 
Zde si mohou výzkumníci vyzkoušet chování dronů jak v nor-
málním provozu, tak po následcích živelních katastrof, otes-
tovat nově funkcionality, ale třeba si s drony i zazávodit. Dále 
se zde testují také alternativní zdroje napájení. Slibné se zdá 
použití vodíku, které v porovnání s klasickou baterií umožní 
dronu mnohem delší dobu provozu. Jednou z technologií, 
která farmářům pomáhá zvýšit příjmy, je i  takzvané „sdí-
lení sluníčka“. Kromě pěstované plodiny jsou na obdělávané 
půdě i solární panely.

I  když připomínky této katastrofy postupně mizí, 
některé poškozené budovy zůstávají jako pomníky této 
události. Obnova pokračuje. Podle místních dobře fun-
guje komunita, která si navzájem pomáhá. To, že se obyva-
telé postižených oblastí k následkům zemětřesení většinově 
postavili čelem a nerezignovali. Přejme lidem z postižených 
oblastí, ať obnovu dotáhnou do konce co nejdříve a hlavně, ať 
je nic podobného už nikdy nepotká. 

 �
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Víc než tisícovka zástupců klíčových hráčů obchod-
ního trhu se sešla osobně na Retail Summitu 2022 

v Kongresovém centru Praha. Přes 70 domácích i zahra-
ničních řečníků představilo během tří dnů své pohledy na 
smysluplnou budoucnost, nejvíce se přitom skloňovala 
lidskost, udržitelnost a efektivita. Své produkty a služby 
přímo v prostorách centra  předvedlo  přes 50 partnerů 
summitu, v čele se společnostmi Plzeňský Prazdroj, Sales-
force, U&Sluno a Mastercard. 

Zákazníci chtějí nakupovat s ohledem na zdraví a životní 
prostředí. Stále více jich je ochotno si za to i připlatit – a to 
i v době neklesající obliby slevových akcí a obav z rostoucích 
cen. Nezávisle na sobě to potvrdilo hned několik odborníků 
na letošním Retail Summitu. To, co byl dříve spíše okrajový 
trend, se nyní stává hlavním proudem a inspirací pro všechny, 
kdo působí v  rámci ekosystému nového retailu. Zároveň 
se obchodníci i výrobci zabývají smysluplnou budoucností 
a omezují svou uhlíkovou stopu a další dopady ekonomiky na 
životní prostředí. 

Pokud přijmeme současnou dobu plnou hrozeb jako 
pozitivní příležitost, můžeme tím,  jak nakupujeme, přispět 
k lepší budoucnosti. „To, jakým způsobem jsme žili, je dlou-
hodobě neudržitelné a odkládání řešení nás bude stát stále 
více peněz. Firmy si zároveň začínají uvědomovat, že pokud 

Retail Summit 2022 
dal obchodu novou energii 

a povzbudil smysluplné změny
se nebudou chovat odpovědně, přijde regulace,“ uvedl Tomáš 
Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, 
který je spolu s Blue Events pořadatelem Retail Summitu. 
Ekologické obavy budou v horizontu 5–10 let zcela převy-
šovat nad ekonomickými a  společenskými, jak upozornil 
Raúl García-Rodríguez, odborník na řízení rizik společnosti 
Deloitte. Předpokladem udržitelnosti je podle něj akcelerace 
inovací a technologií. Jednou z nich je třeba na konferenci 
prezentovaná kalkulačka uhlíkové stopy od švédské Doco-
nomy, již využívá už pět tisíc fi rem po celém světě k omezení 
emisí, ale i pro transparentní komunikaci. 

Vlivem doznívající pandemie se v nakupování silněji 
projevuje zájem zákazníků o  zdraví, protože až polovina 
z nich řeší zdravotní potíže vlastní či někoho v rodině (obe-
zita, tlak, cholesterol). Ocenili by také barevnou symbo-
likou označující výživovou hodnotu potravin (Nutri-Score). 
Lidl chce do roku 2025 snížit o 20 % obsah přidaného cukru 
v potravinách, přičemž u 130 produktů české výroby v sor-
timentu už cukr omezili. Podle Romany Duníkové z Niel-
senIQ pro 66 % Čechů zdravé znamená hlavně čerstvé. Více 
než čtvrtina se kloní k trendu fl exitariánství, tedy omezení 
spotřeby masa. Příklon k rostlinné stravě není krátkodobý 
trend, ale změna stravování celé společnosti, která se nebude 
týkat jen vegetariánů. Shodli se na tom šéfové Martin Jahoda 
z Emco i Michiel Kernkamp z Nestlé. 

Motivací pro změnu může být u lidí jak zdraví, tak udr-
žitelnost. „V každém rozhodnutí se skrývá volba pro udrži-
telnost,“ potvrzuje Michal Farník, jednatel Lidlu. Polovina 
Čechů podle Hany Říhové z GfK cítí, že neděláme dost pro 
ochranu životního prostředí, a to zejména u obalů a přírod-
ního původu výrobků, zároveň ale jen třetina je ochotná se 
vzdát igelitových sáčků v obchodě. Svou roli tu nutně musí 
hrát obchodníci a výrobci. Podobné je to s trendem ekolo-
gických potravin, který dostal v obchodech větší prostor – 
nyní alespoň něco z biopotravin a nápojů kupuje již 77 % 
zákazníků. Příklon ke zdraví může nahrávat i zcela novým 
trendům, jako je na Retail Summitu poprvé ukázaný koncept 
baru s molekulárním vodíkem, který zde představil olympio-
nik Aleš Valenta z H2 Global Group. 

Vedle kvality, čerstvosti a dobré ceny mohou obchodníci 
dnes stavět také na budování vztahů se zákazníky. V tom jim 
pomáhají nové technologie, jak ukázalo hned několik prezen-
tací na Retail Summitu 2022. Nikdy by ale neměl při nakupo-
vání vymizet lidský přístup, tedy příjemné prostředí, ochota 
poskytnout radu či pomoc a usmát se spíše než nabízet další 
věrnostní kartičku. V  lidskosti může mít stále „kamenný“ 
obchod navrch před internetovým, i když se oba více sbližují 
a prolínají. „V době datové lidé žízní po prožitcích, snění, mož-
nosti volby, ne nutně po větší efektivitě,“ uvedl Viktor Mayer-
-Schönberger, klíčový řečník konference a profesor z Oxford 
Internet Institute. Naproti tomu e-commerce má svůj model 
fungování osvědčený a nemá důvod se zásadně měnit, stačí 
jen škálovat. Ostatně za poslední dva roky vyrostly prodeje 
potravin a drogerie online o 130 % (podle dat NielsenIQ) 
a např. služby Rohlík.cz už využívá čtvrtina domácností ve 
velkých městech. 

V kamenných prodejnách nyní můžeme očekávat stále 
více inovací, digitální technologie budou plnit v prodejnách 
i  skladech mnohem více úloh. COOP například otevřel 
letos svoji plně samoobslužnou prodejnu, kde si zákazníci 
i bez asistence personálu mohou nakoupit 24 hodin denně, 
7 dnů v týdnu. Alza se do „kamenného“ světa dostává přes 
své samoobslužné boxy, jejichž počet chce v následujících 
třech letech přinejmenším zdvojnásobit. Dr. Max sází na 
to, aby se lidé v prodejnách dobře cítili a orientovali, čehož 
dosahuje díky perfektnímu přehledu o uspořádání prodejní 
plochy v systému Quant. Daří se mu snížit až 30 % nadzásob 
díky vystavení optimálního množství produktů a současně 
zvyšovat objem prodeje. Lego či Plzeňský Prazdroj zase 
s pomocí společnosti Adastra sledují pohyb zákazníků na 
prodejní ploše.  Jak maximálně urychlit třídění balíků a expe-
dici zásilek k zákazníkům, pak přímo ve foyer kongresového 

centra předvedli třídící roboti společnosti U&Sluno. Auto-
nomní roboti mohou ve skladech nahradit až 70 % lidské 
práce a přitom nejen ušetřit náklady na pracovní sílu, ale 
i zvýšit bezpečnost provozu.

Téměř polovina Čechů používá při nákupu mobilní 
aplikace, ať už přímo od obchodního řetězce, nebo aplikace 
sdružující informace z různých řetězců. Od nich je jen krok 
k nové generaci věrnostních programů stavících na gamifi -
kaci a personalizaci, jak je představil Enrico Bazzi ze společ-
nosti Jakala. Zároveň ale připomněl, že většina lidí oceňuje 
hlavně jednoduché zážitky. Také Nino Bergfeld ze Salesforce 
připomněl dávné doby, kdy lidé nepotřebovali věrnostní 
kartičku na to, aby se do obchodů vraceli a cítili, že jsou tam 
vítáni. Odměnou pro zákazníka bylo, že si je prodavač pama-
toval a postaral se o ně, ne že dostali samolepku. Věrnostní 
programy se podle něho musí dál vyvinout a díky novým tech-
nologiím opět nabídnout osobní a exkluzivní zážitek. Revo-
luci pak lze v budování vztahů se zákazníky čekat od rozšíření 
blockchainu a tokenů, s čímž už některé oděvní firmy začínají 
experimentovat. 

Bohatý třídenní program Retail Summitu nabídl i osm 
paralelních diskuzních sekcí na témata, jako jsou efektivní 
marketing, odolný dodavatelský řetězec, spojení online 
a  offline, podnikání s  posláním, atraktivita kamenného 
obchodu, smysluplná udržitelnost či zákaznická zkušenost 
v non-food světě.   

Blue Events

Tomáš Prouza, prezident SOCR

Viktor Mayer-Schönberger, profesor z Oxford Internet Institute Hana Říhová, GFK   �
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110 let

Havlíčkův Brod

Nová sušárna 
sirupů v Amylonu

Ing. VLADIMÍR ZEMAN, 
ředitel společnosti Amylon, a. s.

Stručná historie

Historie fi rmy začíná již roku 1891, kdy Christian Pe-
šek začal v  Přibyslavi se škrobárenstvím a  průmyslo-

vým zpracováním brambor. Na jeho práci navázal František 
Malinský, který se rozhodl spojit několik škrobáren v okolí

do jednoho celku a v roce 1912 založil akciovou společnost 
Amylon. Tímto začala historie společnosti Amylon jako ta-
kové, tento rok slavíme 110. výročí od svého založení. Po 
roce 1948 byla fi rma znárodněna a přejmenována na Státní 
podnik Škrobárny. Pod tímto názvem fungovala po dlouhých 
45 let, konkrétně do konce roku 1993. Od 1. ledna 1994 za-
číná novodobá historie společnosti Amylon, která byla zpri-
vatizována ředitelem a ekonomem fi rmy spolu s ochrannou 
známkou Amylon, kterou využívá fi rma dodnes. Mezníkem 
byl také rok 1995, kdy bylo ukončeno zpracování brambor 
a výroba bramborového škrobu v Havlíčkově Brodě. Ta byla 
v plné míře nahrazena celoroční výrobou pšeničného škro-
bu z pšeničné mouky a pšenice zůstává primární surovinou 
dodnes. 

Základní surovina

Amylon vyrábí z pšenice, ale primárně zpracovává pše-
ničnou mouku hladkou z mlýnů. Zpočátku jsme odebírali 
mouku pouze z Mlýna Havlíčkův Brod, ale postupem času 
jsme dodávky rozmělnili k vícero mlýnům. V současné době 
odebíráme od desítky dodavatelů z ČR, Slovenska, Polska, 
Rakouska a  Itálie, a  to jak v  konvenční, tak i  biokvalitě. 
Mouku nakupujeme v cisternách dodavatelů, proto nemáme 
problémy se zajišťováním dopravy. 

Provozy

V  současné době je výroba rozdělena do dvou pro-
vozů, které jsou mezi sebou výrobně propojeny díky pšenič-
nému škrobu a dohromady zaměstnávají 120 pracovníků. 
Škrobárna v  Havlíčkově Brodě zpracuje ročně zhruba 
dvanáct tisíc tun mouky, ze  které produkujeme pšeničný 
škrob, pšeničný lepek, škrobové sirupy a maltodextriny. Ved-
lejší výrobou je výroba lepidel (zejména disperzních), která 
tvoří cca 2 % tržeb a je pro nás ekonomicky zajímavá. 

Druhý provoz v Ronově nad Sázavou využívá pšeničný 
škrob jako surovinu pro balené výrobky (zejména pudingy) 

Vedení sídlí ve vile postavené roku 1898 bývalým majitelem škrobárny Františkem Eduardem Vonkou.
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a  vyrábí potraviny převážně pro české koncové spotřebi-
tele. Tyto balené potraviny běžně znáte z českých obchodů, 
jedná se o pudingy, bramborové knedlíky, přípravky na vaření 
a pečení atp. Oba provozy vyrábí také produkty v procesně 
náročné a velmi kontrolované biokvalitě, která je založena na 
principu udržitelnosti.

Biopotraviny každoročně rostou v řádu jednotek pro-
cent a jako fi rma patříme k největším producentům v našem 
oboru se sídlem v  České republice. Bioprodukce je také 
jednou z klíčových částí Farm to Fork strategie, která byla 
schválena koncem roku 2021 v Evropské unii a má pomoci 
dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Po útoku na 
Ukrajinu jsou však fi nální parametry strategie nejisté.

Sušárna sirupů

Před 18 lety jsme postavili první sušárnu tekutých 
škrobových sirupů v Havlíčkově Brodě, a to z důvodu zvý-
šení poptávky našich zákazníků po sušené verzi. Tento trend 
dále pokračuje a zákaznické potřeby se během času mění 

i v našem stabilním oboru. Příkladem je rostoucí zájem o vyu-
žívání suchých sirupů a maltodextrinů z důvodu, že právě 
sušené škrobové sirupy mají několik výhod oproti tekuté vari-
antě, a to zejména příjemnější skladování a manipulaci. 

Loni jsme se rozhodli a letos dokončili již třetí sušárnu 
sirupu. Naší strategií je diverzifi kace výroby, abychom byli 
schopni plynule reagovat na požadavky zákazníků a dodávat 
sirupy jak v suchém stavu v papírových pytlích, tak i v tekutém 
stavu v kbelících, IBC kontejnerech a cisternách. Sušárnu 
jsme pořídili v souladu s vyhlášeným dotačním programem 
a jeho dodavatelem byla česká fi rma. Největším problémem 
bylo její zprovoznění, kdy z důvodu nemoci projektanta jsme 
museli improvizovat a její zprovoznění zajistit naším techno-
logem. Vše se ale podařilo ve stanovených termínech k plné 
spokojenosti. Sušárna je v provozu od března 2022 a díky 
instalovanému výkonu jsme schopni usušit o cca 40 % sirupu 
více. Celková investice byla vyčíslena na cca 16 mil. Kč.

Investice

Poslední roky je ústředním tématem téměř všech kon-
ferencí automatizace a digitalizace. My jsme s těmito směry 
začali spíše nevědomky před 10 lety, kdy ještě nebyl problém 
s nedostatkem pracovníků. Motivací bylo odbourat manu-
ální práce ve výrobním procesu a zároveň monitorovat veš-
keré klíčové technologie. Postupně jsme instalovali nové 
automatické ventily, vývěvy či elektroměry, které jsou zapo-
jeny do centrální sítě, a tedy propojeny dohromady. Šikovní 
technologové se naučili programovat řídicí systém a výrobní 
proces máme v celé šíři automatizován. Pracovníci ve výrobě 
proto daleko více zastávají kontrolní roli, starají se o řídicí 
činnosti a chod provozu. Zároveň automatice a pravidelný 
monitoring vedl ke zlepšení managementu kvality. 

Stále pokračujeme v  odstraňování fyzicky náročné 
práce, nejprve jsme instalovali balicí linku na plnění a uza-
vírání pytlů se suchým sirupem, kterou jsme v letošním roce 
doplnili o automatický balicí manipulátor, který ukládá pytle 
na paletu. Také jsme letos investovali do balicí linky na pytlo-
vání pšeničných škrobů.

Další oblastí investic je úspora energií a vstupů, kde rea-
lizujeme jak menší projekty typu rekuperace odpadního tepla 
tak velké investice, jako jsou solární panely. V současnosti 
jsme v projekční fázi na instalaci fotovoltaické elektrárny 
s výkonem nad 0,5 MW.

Amylon má dva provozy, tak také nezapomínáme na 
investice v provozu s balenými výrobky. Tam jsme během 
posledních pěti let vyměnili většinu balicích strojů, které jsou 
napojeny do systému vyhodnocování denní výroby, čímž jsme 
výrazně zvýšili produktivitu práce. Preferujeme systém více 
strojů od jednoho výrobce, čímž snížíme škálu náhradních 
dílů a operativnost servisu. V loňském roce jsme pořídili stroj 
na automatické vkládání sáčků do krabiček, což také výrazně 
zvýšilo produktivitu práce a vedlo k úspoře zaměstnanců. 

Od roku 1994 jsme investovali více než 300 mil. Kč. 

Obchod a marketing

V oblasti výroby škrobárenských výrobků jsou našimi 
zákazníky zejména výrobci cukrovinek, např. müsli tyčinek, 
zmrzlin, plněných sušenek atd. Výrobky prodáváme napřímo 
dalším zpracovatelům nebo obchodníkům s potravinářskými 
surovinami. Preferujeme dlouhodobé obchodní vztahy, proto 
většina našich zákazníků jsou dlouhodobí odběratelé. Mimo 
naše výrobky obchodujeme i ze škrobárenskými surovinami, 
abychom dokázali uspokojit naše zákazníky v širokém sorti-
mentu. 

Z  laického pohledu je škrobárna místem, který zpra-
covává primární surovinu, v  našem případě pšeničnou 
mouku, a  z  té vyrábí unifikované produkty. A  skutečně, 
u našich konkurentů, kteří dosahují daleko větší velikosti, to 
tak je. Amylon jde v tomto proti proudu, jelikož u nás vzni-
kají desítky produktů. Naší konkurenční vlastností se stává 
fl exibilita, rychlost a zaměření na speciální variance fi nál-
ních produktů. Na základě konzultace se zákazníkem jsme 
schopni upravit náš produkt přesně na konkrétní specifi kaci, 
ať už z hlediska vlastností, tak balení, skladování či dopravy. 
A zároveň v extrémně rychlém čase. To naši konkurenti z řad 
korporátně řízených fi rem nejsou schopni. Tímto dáváme 
komoditě prvky služby na míru.

V oblasti výroby balených směsí z Ronova nad Sázavou 
jsou našimi přímými zákazníky zejména obchodní řetězce 
v  rámci retailových balení a  velkoobchody a  vývařovny 

v baleních typu gastro. V posledních dvou letech výrazně 
roste prodej přes e-shopy, kde dodáváme např. do dvou 
největších hráčů na českém trhu, tedy prodejen Rohlík 
a  Košík. Zároveň mohou zákazníci využít také náš 
e-shop.

Co se produktů týče, naším cílem je dodávat na trh 
produkty, které zjednodušují a zrychlují přípravu v kuchyni, 
a to již 110 let. Naši zákazníci používají produkty Amylon 
již od druhé poloviny 19. století, tedy z doby, kdy vznikal 
typicky český jídelníček. Jsme hrdí, že se naše výrobky řadí 
mezi potraviny s více než stoletou tradicí jako karlovarské 
lázeňské oplatky, pražská šunka, pardubický perník či zno-
jemské okurky. Používání pudingu Amylon se předává 
z generace na generaci, kdo zná pudingy Amylon od svých 
rodičů či prarodičů, tak je používá nadále. To je nejlepší 
marketing, jaký si můžeme představit. Přesto musíme být 
aktivní, převážně k mladší generaci, která vyrostla již ve spo-
lečnosti plné potravin z celého světa. Tento rok jsme přišli 
s kampaní „S plnou pusou chuti“, která nás bude provázet 
dlouhodobě, jak na sociálních sítích, v  online prostředí, 
tak i v tištěné formě . Nová komunikace cílí na tři základní 
pilíře naší fi rmy, a  to tradici, modernost a úctu k přírodě 
a Česku. Tradice je spojena s výše popsanou dlouhodobou 
historií firmy. Modernost se projevuje na naší proaktiv-
nosti přicházet na trh s  novými produkty nebo moder-
ními alternativami stávající řady. Z tohoto důvodu jsme již 
v roce 2011 rozhodli vyrábět i řadu biovýrobků, a to i přes 
fakt, že jsme nevěděli, jak se bude tento trh vyvíjet. Že to 
bylo dobré rozhodnutí, nám potvrzuje neustále vzrůstající 
meziroční trend prodeje. Neustále přibývá lidí, kteří jsou 
alergičtí na lepek, a proto jsme začali vyrábět i bezlepkové 
výrobky, např. pudingy na bázi kukuřičného či rýžového 
škrobu. V posledních letech jsme také postupně začali ino-
vovat receptury u bioproduktů tak, aby v jejich složení a při 
přípravě nebylo nutné použít jakékoliv živočišné produkty. 
Díky tomuto kroku je můžeme označit jako veganské a ote-
vírá se nám brána k dalšímu segmentu zákazníků. Příkladem 
je také obměna naší neznámější „modré“ řady pudingů, kdy 
využíváme přírodní aroma či barviva. Zmíněná úcta k pří-
rodě a Česku je patrná z fi rmy samotné i našich produktů. 
Jako fi rma jsme vždy v českých rukou, podporujeme české 
zemědělství a potravinářství, máme velmi nízkou fl uktuaci 
zaměstnanců, podporujeme všemožné sportovní i kulturní 
aktivity v okolí. Výrobky v práškové formě jsou vzhledem 
k dlouhé trvanlivosti a jednoduchému skladování za poko-
jové teploty udržitelnější variantou k  chlazeným alterna-
tivám. Zároveň každoročně snižujeme spotřeby energií 
a materiálních vstupů.

Škrobárna v Havlíčkově Brodě na historické fotografi i

Provoz v Ronově nad Sázavou ročně vyrobí desítky milionů 
kusů potravinářských výrobků.

Filtrační technologie škrobových sirupů

Balicí technologie nalezneme v obou provozech.
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Exportní trhy

Exportujeme zejména do Německa, Polska, Itálie, 
Holandska, Slovenska a  dalších zemí jak v  Evropě, tak 
i  ostatních zemí světa. Zpočátku to nebylo jednoduché, 
museli jsme získat důvěru zahraničních odběratelů a hlavně 
reorganizovat prodejní oddělení tak, aby bylo schopno rea-
govat na zákazníky v různých jazycích. Že se nám to povedlo, 
dokladuje rostoucí export v řádu desítek procent. Důležitá je 
i skutečnost, že se nám daří obchodovat s bonitními fi rmami 
a nemáme problémy s našimi pohledávkami. 

Doba covidu

Tak to byla opravdu těžká doba, na kterou chceme 
rychle zapomenout. Nejprve jsme se potýkali s problémy, že 
jsme my i veřejnost nebyli dostatečně informováni. Když byl 
někdo covid pozitivní, tak byla panika obrovská. Postupně 
se informovanost rozšířila, nás naštěstí potkal covid v men-
ších vlnách, tak jsme dokázali plynule personálně obsadit 
celou výrobu. Problémy ale začaly v zásobování, kdy přestaly 
v plánovaných termínech docházet suroviny a náhradní díly 
ze zahraničí a museli jsme začít navyšovat zásoby a posouvat 
realizaci našich investic. Neustále jsme řešili nedodávky kar-
tonů, surovin atd. Pozitivní ale byl fakt, že naši zákazníci 
prodloužené termíny akceptovali a nepenalizovali nás. Ve 
škrobárenském sortimentu se výrazně zvýšil zájem o tech-
nické škroby, které jsou dodávány do papírenského průmyslu 
z důvodu nárůstu prodeje e-shopů. Tím vznikl nedostatek 
potravinářských škrobů a vše vedlo k navyšování cen a obrov-
skému nárůstu objednávek, které jsme nemohli v plné míře 
uspokojit. Naše strategie ale byla jasná, dodávali jsme dlou-
hodobým zákazníkům, a  „nově vzniklým překupníkům“ 
pouze v omezené míře.  

Zaměstnanci

Dlouhodobě navyšujeme mzdy tak, abychom udr-
želi relace s naším okolím, a to zejména s fi rmami z oblasti 
automotive, kterých je na Vysočině celá řada. Jsme v této 
strategii úspěšní, což dokládá minimální fl uktuace našich 
zaměstnanců. Největší problémy ale máme se zajištěním 
zaměstnanců pro manuální jednoduché operace. I z tohoto 
důvodu investujeme do nových strojů a robotů, které mají 
zastat namáhavou fyzickou práci. Zároveň modernizujeme 
pracovní prostředí a zázemí, aby zaměstnanci byli spoko-
jeni. 

Díváme se do budoucnosti i  z  hlediska personálních 
změn, jelikož stárneme všichni a kolegové postupně odchází 
do důchodu. Díky dobré personální práci se nám daří plynule 
nabírat mladší kolegy, často z rozličných branží, kteří přináší 
nové pohledy. Toto praktikujeme i u vrcholového manage-
mentu, kde minulý rok nastoupil do fi rmy můj syn Vladimír 
na pozici ekonomického ředitele a  měl dostatek času na 
seznámení s chodem fi rmy a klíčovými procesy. Ve fi rmě pra-
cuje také má dcera Dagmar na pozici marketingové mana-
žerky a má žena, také Dagmar, která se stará o účetnictví a je 
duší fi rmy i rodiny. Tím je naše rodina kompletní.

Ve fi rmě každý rok probíhá vzdělávání zaměstnanců, 
benefitní program, organizujeme firemní akce a  kulturní 
představení.  Zároveň aktivně působíme v  regionu, který 
podporuje fotbalové kluby, brodský hokej, charitativní akce 
a také naše balené výrobky nechybí v tombole snad žádného 
plesu z okolí. 

Budoucí vývoj, naše vize

Naše vize do budoucna je jasná. Budeme podporovat 
české zemědělství, potravinářství i  škrobárenskou výrobu 
a distribuci. Máme jasně stanovenou strategii, kterou se nám 
daří nejen splnit požadavky našich zákazníků, ale i překonat 
jejich očekávání. Budeme snižovat energetické náklady, pod-
porovat udržitelnost výroby a  digitalizovat naše procesy. 
Budeme nadále v naší vývojové kuchyni připravovat chutné 
pokrmy a pomocníky do domácnosti tak, aby splňovaly nejen 
vysoké nároky moderní stravy, ale také aby chutnaly a inspi-
rovaly. Budeme zvyšovat informovanost mladé generace, 
aktivně působit na Facebooku a Instagramu a tím podporu-
jeme naší značku a logo. 

Jsme a budeme moderní stabilní potravinářská fi rma, 
čehož dosahujeme pouze pravidelnými investicemi, dobrým 
týmem zaměstnanců a proaktivní činností na trhu. 

 �

S úsměvem jde všechno nejlíp.
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Kam se poděla 
snaha o vybudování 
účelné zemědělsko-

potravinářské 
výrobkové 

integrály

MVDr. JOSEF RADOŠ

O spolupráci dvou na sobě závislých odvětví – 
zemědělství a potravinářství

Již ve dvacátých letech minulého století se začaly v někte-
rých oblastech Československa budovat volné výrobkové 

svazky mezi většími zemědělskými producenty a  podnika-
teli v potravinářství, často za účasti peněžních ústavů. Bylo 
tomu tak v  řadě nosných oborů, jako je např. uzenářství, 
mlékárenství, cukrovarnictví, konzervárenství, pivovarnic-
tví a  další. Tyto svazky často vyústily do vytvoření různých 
družstev či akciových společností. V masném oboru to byla 
např. družstevní organizace „Zemka – zemědělské podniky 
pro zpeněžování a zužitkování dobytka a zvěře“, která měla 
i své družstevní výrobny. Dobrým příkladem snahy o spolu-
práci mezi zemědělskými prvovýrobci a  zpracovateli jejich 
produkce bylo vybudování masného průmyslového závo-
du v Táboře. Vedle jatek Společenstva řezníků a uzenářů byl 
v Táboře založen v roce 1921 větší průmyslový závod na výro-

bu uzenářských výrobků a masových konzerv „Akciová jiho-
česká továrna na uzené zboží v Táboře“, lidově pojmenovaná 
jako „uzenárna“. Zakladateli závodu byli majitelé velkostat-
ků a ředitelé průmyslových podniků z Tábora a okolí. Snahou 
zakladatelů bylo utvořit spolu se stávajícím Společenstvem 
řezníků a uzenářů, které vlastnilo v té době jatky, jakousi vol-
nou výrobkovou integrálu, zahrnující jak zemědělskou živo-
čišnou výrobu, tak její efektivní zpracování včetně obchod-
ní realizace vyrobeného zboží. Podle dochovaných dokladů 
a svědectví se jednalo o poměrně úspěšný závod, který dobře 
plnil ideu synergie zemědělců a zpracovatelů. Akciová spo-
lečnost byla utvořena kapitálem 2 mil. Kč rozdělených na 
5 tis. akcií po 400 Kč. Ustavující valná hromada se konala 
za účasti iniciátorů a zástupců Městské spořitelny a fi liálky 
Hospodářské a  úvěrní banky v  Táboře, vtaženými mimo fi -
nancování též do správní rady různými funkcemi, např. re-
vizí účtů apod.

Po vyvolání druhé světové války Německem a  zří-
zením protektorátu Čechy a Morava se naše hospodářství 
muselo přizpůsobit programu okupantů, který spočíval v tzv. 
vázaném válečném hospodářství. Další pokračování snah 
o výrobkové propojování zemědělských a potravinářských 
organizací nemohlo být dále uplatňováno.

V krátkém poválečném období platila zásada, že je nutné 
odstranění předválečných chyb a vyloučení válečných příkoří. 
Zkušenosti z minulosti vedly k přesvědčení, že zásobování 
obyvatelstva masem a masnými výrobky, zejména ve velkých 
městech, není možné ponechat náhodě v závislosti na dodava-
telích, nýbrž že je třeba zajistit plynulé zásobování a vyloučit 
disproporce. Přitom se předpokládalo, že plynulost v zásobo-
vání budou podporovat stanovené ceny. Dodržování těchto 
zásad vyžadovalo zpracování příslušných metodik, které byly 
často předmětem sporů. Nejednalo se tedy o zásady, ale pře-
devším o metody. Obecně se deklarovalo, že řízené hospo-
dářství je nutné. Své poslání však bude splňovat pouze tehdy, 
nebude-li činnost řídicí organizace příliš nápadná. Řízené 
hospodářství, lépe řečeno jeho cíl, bylo v zájmu všech zúčast-
něných skupin. Problém tohoto systému však spočíval v tom, 
aby všechny zúčastněné složky chtěly ve vlastním zájmu 
totéž. „Ne nařizovat, ale sloužit“, to bylo heslo, které mělo být 
vodítkem pro přípravu řídicí organizace. Jeho uskutečnění 
však vyžadovalo schopné pracovníky v technických i úřednic-
kých oborech, kteří by nechtěli jen vytvořit úřad, ale kteří by 
chtěli sloužit všem, kteří řízené hospodářství potřebují. Tito 
pracovníci měli své myšlence věřit a dovést ji uplatňovat bez 
zvláštního upozorňování na sebe, přitom zdůrazňovat pro-
spěch pro všechny, kterých se zamýšlená organizace měla 
dotýkat. To byly ideály, podle kterých měla být budována Spo-
lečnost pro řízení výroby a odbytu živočišných výrobků, jíž 
by bylo svěřeno řízení tohoto úseku národního hospodářství. 

Bohužel, naši národohospodáři neměli na vybudování takové 
společnosti dostatek času, protože nový společenský systém 
vzniklý po roce 1948, založený na direktivně-byrokratické 
bázi, svobodné podnikání zcela zavrhl. 

I v období direktivně-byrokratického řízení národního 
hospodářství, prováděného prostřednictvím plánovacích 
komisí a úřadů, byla snaha organizovat jakousi surovinovou 
a  výrobkovou návaznost mezi zemědělským a  potravinář-
ským odvětvím. Sloužila k tomu plánovací mašinérie, která 
sestavovala národohospodářské plány, ty pak dále rozepiso-
vala příslušná ministerstva. V případě některých základních 
potravin, např. masa, docházelo k rozepisování tzv. tržních 
fondů na kraje, okresy, a dokonce až na jednotlivé maloob-
chodní jednotky (prodejny, restaurace atd.). Systém, zalo-
žený na principu bilancování surovin, polotovarů až výrobků, 
byl však značně těžkopádný a konfl iktní, a to zejména proto, 
že postrádal pružnou funkci cen, které bývaly stanovovány 
tzv. generální úpravou vždy na dlouhé období, nejčastěji pět 
let. I v tomto období však docházelo prostřednictvím řízení 
Ministerstva zemědělství ČR a  činnosti komisí pro záso-
bování vnitřního trhu k slušné výrobkové návaznosti mezi 
zemědělskými a potravinářskými organizacemi. Na dosa-
ženou soběstačnost v základních potravinách jsme byli jako 
kapitáni zemědělství a potravinářství náležitě hrdí.

Po změně společenského a  hospodářského systému 
v roce 1989 docházelo postupně prostřednictvím rozpadu 
dotační a intervenční politiky ministerstva k narušení zásady 
výrobní spolupráce zemědělského a potravinářského odvětví, 
řízených tímto rezortem. Později došlo dokonce k rozpadu 
české zemědělské soustavy. Zásadní vliv na ztrátu soběstač-
nosti v základních potravinách měl mimo jiné i vstup zahra-
ničních obchodních řetězců na náš vnitřní trh. Jednalo se 
jednoznačně o důsledek chybného přístupu členů české vlády 
k  těmto kapitálově silným obchodním organizacím, které 
začaly zásobovat trh dočasně levnějšími, dotovanými zahra-
ničními potravinami. Tím došlo prakticky k likvidaci českého 
obchodu s potravinami.

Současnou situaci v  zemědělské výrobě lze hodnotit 
jako neřízenou, nekontrolovanou směs výroby jednotlivých 
produktů, které jsou na trhu v daném období nejúspěšnější. 
Někteří podnikatelé živící se zemědělstvím často nerespektují 
zásady klasického hospodaření a jsou připraveni bez senti-
mentu rychle měnit předmět svého podnikání (naftobaroni). 
Výsledkem je vývoz produktů s nízkým stupněm zhodnocení, 
jako je např. obilí, řepka, syrové mléko, zástavový skot, a na 
druhé straně je domácí potravinářský průmysl nucen některé 

komodity, které se u nás v minulosti běžně a v dostatečném 
množství produkovaly, dovážet pro svoji potřebu ve velkém 
(maso).

A tak důsledně řízené hospodaření na půdě se všemi 
jeho přednostmi zůstává u nás většinou pouze v oblasti teorie 
přednášené na odborných školách, případně v různých pro-
jevech pracovníků Ministerstva zemědělství ČR či Agrární 
komory. Konkrétní metoda, vedoucí k  obnově slušného 
stupně soběstačnosti v základních potravinách, včetně výrob-
kové návaznosti obou odvětví rezortu, nebyla u nás v posled-
ních desítkách let vypracována, a proto neexistuje. Současný 
stav naší závislosti na dovozech potravinářských surovin 
nebo hotových potravin je dnes ze strategického hlediska 
velmi riskantní. Přitom naše oblast mírného pásma dovo-
luje vyrábět většinu potravin z domácích zdrojů. Je načase 
rehabilitovat v minulosti zavrženou disciplínu „strategické 
plánování“ (neplést si s příkazovou ekonomikou) a věnovat 
se zejména nutnému zvýšení živočišné produkce, mimo jiné 
také z důvodu defi citu organické hmoty v obdělávané půdě, 
mající příznivý vliv na její strukturu, výši používaných prů-
myslových hnojiv a také na zadržování vody v půdě. 

Je také nutné revidovat snahu orgánů Evropské unie 
snížit pod tlakem zelených aktivistů spotřebu masa a mléka až 
o polovinu, což je z hlediska výživy zejména u dětí s ohledem 
na správný vývin naprostý nesmysl. Organismus člověka 
je přizpůsoben konzumaci smíšené stravy s  dostatečným 
podílem živočišných bílkovin. Zdá se, že tyto orgány začí-
nají v souvislosti s válkou v Evropě svá doporučení měnit ve 
prospěch potravinové soběstačnosti, přičemž půda by měla 
sloužit převážně k výrobě potravin. �
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Na výstavě EXPO 
Dubai 2020 

se Česká republika 
neztratila

Ing. JOSEF VACL, CSc., 
UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE/

PORT spol. s r. o.

Řekne-li se světová výstava EXPO Dubai 2020, lze si před-
stavit mnohé. Je to jakýsi veletrh, i  když se tam vlastně 

nic neprodává. Alespoň během jeho samotného konání. Ale 

prezentace zboží, služeb i idejí je, alespoň od některých států
či fi rem, zřejmá. Bylo by proti logice akce, kdyby tato nespor-
ně prestižní výstava pro státy a vybrané fi rmy nebyla jasnou 
příležitostí ukázat, co dovedou, nad čím uvažují, v čem je jejich 
pozice a především uvažování jiné, než bylo před lety na před-
chozích výstavách. A zejména ukázat, jak se vypořádají se za-
dáním, tématem výstavy. To bylo: „Connecting Minds, Crea-
ting the Future“, což znamená spojování myšlenek, vytváření 
budoucnosti. Zároveň šlo o naplňování dílčími tématy, jako 
je udržitelnost, mobilita a příležitost. Jedná se o první světo-
vou výstavu pořádanou v  regionu  Středního východu,  jižní 

Asie a Afriky. Stalo se již významnou tradicí, že na výstavách 
EXPO mělo Československo a nyní Česká republika pavilon.

Nabízí se otázka: stálo za to se na EXPO podívat? Nebo 
je to jen výkladní skříň pro země, světové fi rmy, mezinárodní 
organizace, jako je OSN, a další vystavovatele, aby ukázaly, 
co mají zajímavého, možná nejlepšího na světě? Nebo aby 
ukázaly: ano, my jsme, jsme tady, tam jsme se dostali, toho 
dosáhli, toto umíme? V některých případech může být expo-
zice zemí i jakási daň politické garnituře, která zrovna v té či 
oné zemi vládne. 

Můžeme si však stanovit i kritéria vlastní, která nám 
poslouží sice k subjektivnímu, ale možná osobitějšímu pod-
hledu na některé expozice. Protože projít a vidět všechny je 
prostě nemožné, nad lidské síly. 

Hned úvodem si řekněme, že vybrat Dubaj jako místo 
konání světové přehlídky takového druhu byl šťastným, 
a nutno poznamenat, logickým nápadem. Je to země, která 
spolu s několika sousedními ukazuje, čeho lze dosáhnout, 
existuje-li vize a peníze. Hodně, opravdu hodně fi nančních 
prostředků. Víme však, že jen peníze nestačí. Pokusme si sta-
novit kritérium, které možná nemusí všem vyhovovat, ale 
logiku má. Tím kritériem je vzdělanost, resp. způsob, jakým 
výstava může nejen naplňovat vybraná a zvolená kritéria, ale 
i to, jak se s nimi jednotlivé nebo vybrané státy popasovaly, 
jak je využily, aby nejen zaujaly, ale především aby přinesly 
něco, co pomůže vzdělanosti. My, kteří se hlásíme k ikoně 
vzdělanosti, Janu Amosovi Komenskému, si to můžeme, ať 
již právem nebo na základě troufalosti, přisvojit.

Zmínili jsme, že navštívit všechny stánky na výstavě 
nelze. Jak tedy uvažovat? Asi nejlogičtějším kritériem je 
vybrat několik velkých expozic, současných geopolitických 
obrů, potom zkusmo státy střední velikosti nebo snad něco 
jako regionální lídry a  potom státy, které jsou malé, bez 
lokálních ambicí, ale mohou dobře posloužit jako příklad 
pro srovnání. Nadto je třeba vidět i několik stánků nadnárod-
ních fi rem, které jsou něčím zajímavé nebo něco zajímavého 
prezentují. A třeba i expozice podporující ústřední témata 
výstavy. A nikoliv na posledním místě je třeba si zvolit expo-
zici, která je nám blízká, sympatická a kritériem návštěvy je 
„prostě ji musím vidět“.

Pro Čechy by mělo být „povinností“ navštívit náš pavilon 
a pochopitelně jej porovnat s jinými. Na místě jsme se přesvěd-
čili, že tak mnoho z nich činí. Z hlediska architektonického, 
náplně, vypořádáním se se zadáním výstavy a také výběrem 
exponátů a schopností ukázat, jak na tom jsme a v čem se vyrov-
náme jiným. Pardon, to by bylo málo. Je třeba být náročnější 
a  probádat, v  čem jsou některé exponáty špičkové, dnešní 
mluvou „o level výš“ než třeba v celosvětovém kontextu jiné, 
zajímavější. A také třeba porovnat, i když je to velmi subjektivní 
hledisko, návštěvnost pavilonu a pozorovat reakci návštěv-
níků. I když to jistě vedení expozice dělá na dennodenní bázi.

EXPO v Dubaji je ukázkou toho, co si země od výstavy, 
jakým EXPO je, slibuje: je to především příležitost o zemi 
komunikovat, ukázat, čím je země zajímavá, jedinečná, velmi 
často ji nabídnout jako zajímavou turistickou destinaci a využít 
expozice k posílení prestiže. A jistě se najdou i další kritéria. 

Kdo by nechtěl na památku snímek s logem výstavy EXPO Dubai 2020? Na soukromí nedošlo, fronta byla často dlouhá. Trpělivost
se ale vyplatila, a tak je snímek pěkným připomenutím významné události.

Vstupní pavilon byl místem, kde návštěvníci mohli vidět vystou-
pení dětí i špičkových světových uměleckých těles. Vypadal nád-
herně přes den a v noci zářil snad všemi možnými barvami.

Informátoři byli nesmírně ochotní, vstřícní. Možná ze všech 
188 zemí přítomných na výstavě. Když nevěděli, věděli, kde jim, 
a tím i vám poradí.

Kde jinde by měly sluneční paprsky pomáhat zajištovat energii 
pro chod výstavy než v zemi, kde slunce svítí snad dennodenně 
a udržitelnost je součástí mnoha podnikatelských činností.

Pavilon Spojených arabských emirátů, jehož architektem je 
Santiago Calatrava a znázorňuje sokola v letu, zaujal i svou 
vnitřní expozicí a patřil k architektonickým vrcholům EXPO 
Dubai 2020.
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V případě Dubaje, potažmo Spojených arabských emi-
rátů, možná k překvapení mnohých, již cestovní ruch totiž 
není chápan jako hlavní cíl. Nepřetržitou výstavbu dokládá 
rostoucí množství hotelů, ale i neustálé rozšiřování turis-
tických atrakcí, jako je Ain Dubai, největší ruské kolo na 
světě, nebo před nedávnem otevřené Museum of the Future, 
Muzeum budoucnosti, kterému se prý nikde jinde na světě 
nic nevyrovná. Ale co bylo fenoménem na přelomu tisíciletí, 
je nyní dle vizí domácích i zahraničních fi nančníků a inves-
torů nahrazeno úplně jinými představami o tom, co bude 
Dubaj v budoucnu nově profi lovat. Je to kosmonautika, přes-
něji dobývání a podnikání v meziplanetárním prostoru. Tedy 
boj o posílení pozic mezi těmi, kterým je naše Země malá.

Najdi jedno hlavní téma nebo témata, zainteresuj 
investory, najdi další potenciálně vhodné partnery a vybuduj 
EXPO, to v současnosti znamená dvě hranice. Tou první 
dlouhodobě bylo a je bezpečnost těch, kteří na výstavu při-
jedou, neboť terorismus je v současnosti viditelná i latentní 
hrozba. Zároveň bezpodmínečně zajistit, aby návštěvníci 
neměli obavy z toho, že se jim dostane újmy kvůli pandemii 
covid-19. Co však je ještě potřeba, aby se návštěvníci cítili 
dobře, je zajistit informovanost, kdy, kde, co a jak je k vidění. 
A k tomu se letošní EXPO vybavilo dobře tím, že vybralo 
velký dobrovolnický tým informátorů, kteří pobyt na výsta-
višti usnadňují. Samozřejmě vedle mnoha jiných, viditel-
ných i neviditelných pozic složek, včetně bezpečnostních.

Položme si velmi spekulativní otázku: co by Jan Amos 
Komenský na současné EXPO řekl? A  proč právě „náš“ 
učitel národů? Protože to byl právě on, který přišel s myš-
lenkami, že se lidé mají vzdělávat tak, aby tento proces nebyl 
násilný, ale jakousi hrou. A  to nás vede k  rozdělení, sice 
velmi subjektivnímu, expozic do tří kategorií. První z nich je 
již dlouho překonaná a ukazuje něco o zemi s předpokladem, 
že toho o ni víme málo. Statický výběr mnohdy velmi zají-
mavých, jedinečných artefaktů, ale přece jen prohlídka, 
nejlépe s představitelem státu, ať je to již monarcha, či jiná 
hlava země, nebo někdo na této úrovni laskavě shlížející na 
ty, kteří do pavilonu přijdou. Druhá skupina se řídí heslem: 
ukažme světu, co všechno umíme, čeho jsme dosáhli, 
jak jsme se vyrovnali se zadáním, které uvozovalo účast 
na EXPO. 

Buďme si však jistí, že Komenský by nejvíce ocenil sku-
pinu třetí. To jsou pavilony, které samozřejmě oslovují a někdy 
i omračují příchozí svými artefakty refl ektujícími požadavky, 
poslání nebo zadání výstavy, ale řídí se i něčím, co je, opět 
dnešní řečí, bonusem. Prostě ať chceme, nebo ne, lidé dneš-
ního světa si chtějí hrát. Proč jim tedy nenabídnout příležitost, 
aby hráli nějaké hry, ale zároveň je donutili, aby se v expozici 
zamysleli. Aby formou kvízů, otázek nebo testováním moder-
ních technologií museli přemýšlet nad tím, o čem současný 
svět je, a možná, co nebo čím se budeme zaobírat v budouc-
nosti. Pokusme se upozornit na zajímavé momenty, které 
jsou na EXPO k dispozici s tím, že preference návštěvníků 
z politických sociálních společenských, náboženských a mno-
hých jiných kritérií jsou nesporně jiné, rozličné.

Pomineme-li v dnešní době velmi pečlivé bezpečnostní 
prohlídky dokumentů související s pandemií covid-19, pří-
jemně vás překvapí velké množství informátorů a snadná 
dostupnost sociálních zařízení, pitné vody v  zajímavých 
pítkách a  fontánkách svou nepřehlédnutelnou estetickou 
stránkou, množství odpadkových košů s akcentem na recy-
klaci, a tak dostatek stínu, neboť Dubaj je země, kde často 
bývá horko. A  čistota, kam oko dohlédne. Jen namátkou 
jsme si zjišťovali, odkud informátoři jsou. Zaregistrovali 
jsme africké země, jako je Senegal, Uganda, Sierra Leone, 
Nigerie, a mohli bychom ve výčtu afrických zemí pokračovat. 
Ani Asie nepokulhává. Hodně informátorů bylo z  lidnaté 
Bangladéše, Filipín, ale třeba také ze Srí Lanky. I Latinská 
Amerika byla zastoupena. Dlužno konstatovat, že vždy byli 
ochotní poradit, a pokud nevěděli, volali „někam“ pro radu. 
A to i v době, kdy platí „bez mobilu nikam nelez“ a vše, co 
potřebuješ vědět, najdeš v aplikaci.

Lákadlem byla i kulturní představení. Poutala jak pro-
fesionální vystoupení snad ze všech koutů světa, tak i vystu-
pování dětí. Z Dubaje, ale i okolí. Ani kultura nebyla vidět jen 
v areálech pro ně určených. Italové z Padovy se svými tanci 
a hrami s prapory byli vidět v místech, kde by je nikdo nečekal, 
a okamžitě byli obklopeni vděčnými návštěvníky. Mužský tanec 
s meči prezentovali zástupci Saúdské Arábie, angolští tanečníci 
udivovali rytmem podobně jako tanečníci z Irska, švýcarský 
vojenský band nebo vynikající hudební těleso dirigenta Omara 
Khairata nabízející známé i málo známé melodie světa. Ennia 
Morriconeho nevyjímaje. A mnoho dalších. Velmi světlým 
bodem byla péče o ty, kteří patří svými šedinami mezi ty starší. 
Usnadněn byl jejich pohyb po areálu v přizpůsobených golfo-
vých vozících nebo jim podobným vozidlům a hlavně, bylo-li to 
možné, „šediny“ byly jakousi pomyslnou průkazkou mít před-
nost v návštěvě nejedné expozice. Tyto projevy respektu nikoho 
z mladších, pokud jsme viděli, nenazlobily. 

A stravování? Obecně dvojího druhu. Nabízely se restau-
race reprezentující gastronomické giganty. Ale mnoho zemí 
nabízelo pokrmy pro jejich zemi typické. Nepřekvapí nikoho 
fakt, že neskromně musíme ocenit českou restauraci na EXPO, 
která již svou publicitu zaznamenala. Nejen gastronomií, 
a především plzeňským pivem, ale i tím, že přímo v restauraci 
byl implementován technologicky velmi zajímavý model pěs-
tování rostlin, které v kontejnerech v restauraci nejen rostly, 
ale zároveň obohacovaly a dotvářely gastronomickou nabídku. 
Zaujal i nepřehlédnutelný design výčepního pultu ze skla nebo 
stoly s využitím přes 6000 let starých, ale krásně zpracovaných 
fosilií. Rozhodně v  tom dobrém navazovala na restaurace 
z dob československé účasti na EXPO v již zmíněném Bru-
selu, Montrealu nebo i ve Vancouveru.

Čím zaujaly některé expozice, aniž si klademe za cíl 
vyčerpávajícím způsobem popsat byť malou část výstavy? 
Pavilon Saúdské Arábie ukazoval přírodní krásy, které 
bychom nečekali, technologický pokrok, který má zemi 

posunout dál stejně tak jako turismus, který by se měl v této 
velké zemi jako ekonomický činitel prosadit. Svou nápadi-
tostí zaujal společný stánek SAE, kterému možná zdánlivě 
vévodil písek, ale vše, co tyto státy po stránce technologic-
kého umu, ale i cestovního ruchu představovaly.

Němci sice v  první části expozice ukazovali všechny 
země i nejvýznamnější města, ale právě využitím her a kvízů 
předvedly, co jejich země je a kam směřuje. Italové s pomocí 
sochy Davida prezentovali svou kulturu i  historii a  neza-
pomněli na design. Spojené státy nabízely nejvýznamněji 
„hlavy“ s citací vizionářských idejí, a nechybělo ani vozítko 
Ranger, které svou dějinnou roli na Marsu teprve potvrdí. 
Pavilon Ruské federace překvapil velkým mozkem i tím, že 
se nebál zdůraznit odkaz vědců od 19. století po dnešek. Čína 
naopak třeba čajkonautem nebo komunikací a využitím nej-
novějších technologií potvrdila, že jsou to právě technologie, 
kterým věnuje velkou pozornost a budou jistě hrát důležitou 
roli i v budoucnu.

Ale i země menší nebo malé se snažily oslovit návštěv-
níky. Například Angola ukazovala k překvapení mnohých, že 
je zemí mající své pevné místo v umění, za které se nemusí 
stydět. Spíše naopak. Expozice plná obrazů, prezentace 
tanečního umění a mohli bychom zmiňovat i mnohé další. 

Děti s informačním robotem a žena s mobilem – tak by asi byla 
nejpřesnější charakteristika snímku. Dětská hřiště byla pěkná, 
zajímavá a velmi oblíbená.

Určitě se radí o tom, který z dalších pavilonů navštíví.

Doprava po velkém areálu byla nezbytností a spojila v sobě 
jedno ze zadání výstavy. Udržitelnost s mobilitou a příležitost 
pomoci těm, kteří ji potřebovali.

Pavilon Spojeného království architekta Es Devilina, který se 
nechal inspirovat myšlenkami Stephea Hawkinga, patřil k deseti 
nejobdivovanějším pavilonům. Patřily mezi ně třeba i stánky 
Ruska, Švýcarska, Singapuru, Austrálie nebo Pákistánu.

Pavilon Saúdské Arábie zaujal skvělou architekturou 
i samotnou expozicí. Důraz byl kladen na to, představit zemi 
jako budoucí kadlub moderních technologií a také ukázat, že 
vedle náboženského cestovního ruchu spojeného s cestami do 
Mekky je zemí s mnoha dalšími zajímavostmi v turistice, a tak 
se světu otevřít více než dnes.



42 43
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

3
/

2
0

2
2

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

Byly i jiné země, které pojaly expozice jako nabídku budou-
cích služeb pro turisty, jako byla Burkina Faso, Omán nebo 
třeba Kyrgyzstán a  další... Ne všechny expozice se líbily. 
Byly i  takové pavilony, které byly spíše směsicí exponátů, 
u kterých se těžko hledala nějaká jednotící myšlenka. Jako 
by komunikovaly jen jedním směrem, bez nápadu, bez hra-
vosti. K nim patřily překvapivě nejen mimoevropské země, 
i některé evropské. Ale jejich jména nechme utajena.

Hodně scénáristů pavilonů věnovalo pochopitelnou 
pozornost problematice udržitelného rozvoje. To nechybělo 
snad v žádném pavilonu a nejvíce to bylo zastoupeno v pavi-
lonu Singapuru, ale třeba i Švýcarska, Rakouska a nepřekva-
puje, že u Finska.

K nejzajímavějším pavilonům patřily ty, které reprezen-
tovaly takové giganty, jako třeba DP World nebo leteckou 
společnost Emirates. V obou z nich bychom principy „pro-
deje myšlenek hrou“ našly ve velmi inovativním světle.

Jen jeden pavilon jako by nevěděl, jak se vlastně jme-
nuje. Víte, která země se jmenuje Aotearoa, což znamená 
země dlouhého bílého oblaku? Že nevíte, o kterou se jedná? 
Naštěstí je hned pod tímto názvem uveden ten starý, tradiční. 
Uhodli jste, jedná se o Nový Zéland. A nebudeme se mýlit, 
změní-li v časovém horizontu své názvy i některé další země. 
Názvy z doby kolonialismu již svou historickou roli ztratily. 
A to je jen dobře.

Co bylo na samotné výstavě pozoruhodné, byla neuvěři-
telná variabilita architektury pavilonů. Od obyčejných, neza-
jímavých krychlí až po ty, které překvapily. Jako například 
pavilon Spojeného království, Švýcarska, Saúdské Arábie nebo 
již zmíněný pavilon SAE. A mohli bychom jmenovat i další.

Pro mnohé Čechy, spíše pro ty starší, se nejčastěji objeví 
reminiscence na dvě akce, které dřívější Československo 
výrazně posunulo u mnohých návštěvníků mezi viditelnější 
státy, o kterých třeba do té doby neuvažovali nebo asi čas-
těji, ať již se nám to líbí nebo ne, neslyšeli. Ano, EXPO 58 
v Bruselu a na něj v mnohém navazující EXPO v roce 1967 
v kanadském Montrealu.

Jak lze vnímat český pavilon? Rozhodně nezklamal. 
Autoři jej charakterizovali takto: rovnováha rychlosti, odvahy 

a drzosti. Z vlastní zkušenosti je třeba uvést, že si jej musíte 
prohlédnout zblízka, ale i z dáli a  trochu se nad jeho tváří, 
architekturou i obsahem zamyslet. Z mnoha slov bychom pou-
žili dvě – je zajímavý a pěkný. A možná ještě jedno: upoutal. 
Hlásí se k odkazu otce slova robot Josefu Čapkovi, ale i tím, co 
nabízí uvnitř. Asi by bylo dost Čechů překvapeno, čím jsme se 
snažili zaujmout. Ne, nehledejte Karlštejn, nehledejte pano-
rama Pražského hradu s Karlovým mostem v popředí. Hledáte-
-li sklo, naši vlajkovou loď v umění, přihořívá. Zaujme nejen 
Crystal Caviar Vlastimila Beránka nebo dvanáct metrů vysoký 
mrak z ocelkových kapilár sochaře Jana Dostála obepínající 
celý pavilon. Skleněné plastiky Darkov Waves vystavené ve 
vodních sloupcích vyvolávají úsměv na tváři.

Exponát, který v Dubaji, ale nejen v Emirátech zaujal 
a jistě zaujme, je projekt nebo spíše koncept S.A.W.E.R. Solar 
Air Water Earth Resources umožňuje v suchém a horkém 
prostředí/klimatu produkovat pitnou vodu, kterou je možné 
použít pro lidskou spotřebu, napájení hospodářských zvířat 
nebo zavlažování rostlin. Kontejnerová verze zůstává v Tech-
nickém institutu v Dubaji. Což může znamenat další rozšíření 
této jedinečné technologie. Organizátoři Všeobecné svě-
tové výstavy Centrum pro vládní inovace Mohammeda bin 
Rašída Al Maktúma, tedy premiéra a viceprezidenta Spoje-
ných arabských emirátů a emíra Dubaje, udělili České repub-
lice cenu za „Nejlepší inovaci“. Tento koncept patří mezi ty, 
které by mohly velmi úspěšně naplnit i podnikatelské zadání 
naší expozice svou využitelností v mnoha zemích světa všech 
kontinentů.

Zajímavým momentem bylo v naší expozici umožnění 
ve čtrnáctidenních intervalech prezentovat rotační expozice. 
Uskutečnilo se jich celkem jedenáct. Mezi nimi třeba dnes 
tolik populární drony nebo roboty s využitím v logistice při 
dopravě balíků, Nanoworld nebo představení našich lázní 
a ve výčtu bychom mohli pokračovat. 

Mnoho televizních štábů bylo zaujato konceptem „For-
mula student“, kdy studenti našich technicky orientovaných 
univerzit – ČVUT, VUT, VŠB-TO Ostrava, ZČU Plzeň, TU 
Liberec a tandemu ČZU Suchdol a UTB Zlín – každoročně 
prezentují vozidla budoucnosti. Autonomní vozidlo v českém 

Společnost Emirates zapojila návštěvníky do své expozice 
nabídkou kvízů, možností sestavit letoun dle své fantazie nebo 
umožnila i čtyřminutový let do budoucnosti pomocí virtuální 
reality. Zájem byl obrovský – lidé si rádi hrají i soutěží.

3D tisk se v českém pavilonu představil nejen jako technologie 
zítřka, ale i formou umění.

Venuše, největší leštěná skleněná plastika na světě vážící 250 kg,
jejíž autorem je Vlastimil Beránek, žák sklářské legendy Sta-
nislava Libenského, návštěvníky udivuje i vede k zamyšlení. 
Pronikne do Guinnessovy knihy rekordů?

Interview 
s Jiřím Františkem Potužníkem, 

GENERÁLNÍM KOMISAŘEM ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY 
NA VŠEOBECNÉ SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ EXPO DUBAI 2020

1. Atomium z  Bruselu je dodnes snad nejhmatatelnějším 
důkazem o světové výstavě EXPO 58 a možná nemá s jinými 
srovnatelnými výstavami obdobu. Čím letošní EXPO podle 
vás nejvíce zaujalo a čím se do dějin světových výstav zapíše 
nejvíc?

Jednoznačně místem, kde se výstava koná, a dobou, kdy 
a ve které se koná. Je to první světová výstava v arabském 
světě, v zemi, které je pouze padesát let, a je to první světová 
výstava, kterou poznamenala globální pandemie covid-19.

To, co zůstane alespoň v mojí paměti, je výdrž a odvaha, 
kterou Dubaj prokázala, a Expo, byť s ročním odkladem, 
uspořádala. Myslím, že to je silnější vzkaz než nějaká 
konkrétní budova, i  když např. pavilon Terra, který stojí 
hned naproti českému, je architektonicky i  konstrukčně 
velmi nápaditý.

pavilonu zaujalo a  nesporně tomu napomohla i  perfektní 
jazyková vybavenost těch, kteří principy vozidla dovedli pro-
fesionálně i lidsky médiím i běžným návštěvníkům objasnit.

3D tisk již není ani u nás novum, patrně i díky invenci 
Josefa Průši. Strom s vločkami snad tisíce tvarů zaujal a stal 
se pro mnohé návštěvníky místem k zastavení. A možná i pře-
mýšlení.

Organizátoři světové výstavy EXPO Dubai 2020 určitě ani 
ve snu nemysleli na to, co jejich akci nepotká. Nejvíc právě covid 
se všemi možnými i nečekanými souvislostmi. A také fakt, že 
konec výstavy byl poznamenán konfl iktem, který snad málokdo 
očekával, i když těch drobných konfl iktů je na světě dost a dost. 
Jisté je však jedno. I v době, kdy virtuální realita málem vítězí nad 
tou skutečnou, není nad to se přesvědčit na vlastní oči a třeba 
i dalšími smysly se „dotknout“ exponátů, být svědkem mnohdy 
velmi rozdílných pohledů nad jednotnými zadáními. Právě to 
je velká výhoda. Hodilo by se souhlasit s tím, co znělo z kdysi 
velmi populární protiválečné písně „Z národů ač jsme různých, 
jedno přání teď v nás bude žít…“ Tedy skoro všichni. Prostě se 
ukázat, představit něco zajímavého, ale i díky vhodně zvoleným 
tématům něco užitečného, jako poselství do budoucna. 

Doufejme, že tato výstava potvrdí, že takové akce mají 
význam, že jsou užitečné. Nabízejí konfrontaci myšlenek, 
mnoho zajímavých idejí, přístupů. A takové soutěžení má svou 
logiku, opodstatnění. A znamená pozitivní přinos lidstvu. 
Snad to pochopí i ti, kteří mnohdy neuvažují jako obyčejní 
lidé. Ale těch je většina. A to je jistota, že i lidstvo přes všechny 
peripetie směřuje k lepší budoucnosti. Doufejme spravedli-
vější. Bez ideologických nálepek z jakéhokoliv směru.

 Není-li uvedeno jinak, fotografi e PORT/jv

Literatura 

ZELENKA, J. (hlavní editor): EXPO DUBAI. Pohledy do 
města budoucnosti. Vydání první. Praha: RF HOBBY, s.r.o., 
2021. ISBN 978-80-7669-056-1. 
Další literatura je k dispozici u autora článku.

Člen královské rodiny Šejk Mohamed Bin Ahmed Bin Hamdan 
Al Nahyan s J. F. Potužníkem před českým pavilonem

Foto: archiv české expozice
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2. Dubajské EXPO nemá u nás tak velký ohlas, jak by si dle 
mého zasloužilo. Myšlenky, poselství jsou zajímavá, nesporně 
podnětná. Čím to je? Pandemií? Nenaplněním představ 
vystavovateli, nebo jsou i jiné důvody?

Myslím si, že svět řeší naléhavější otázky, než je světová 
výstava. Stejně tak se veřejnost stále víc a víc vydává cestou 
hledání informací na sociálních sítích a webových aplikacích, 
než aby spoléhala jen na klasická média. Jinak pro mne je 
možná důležitější než publicita v České republice zájem mezi-
národních médií o český pavilon. V tomto ohledu jsou moje 
očekávání vysoce překračována. Ke konci roku byl mediální 
prostor věnovaný národnímu pavilonu stanicemi jako jsou 
CNN, BBC a dalšími v hodnotě přes 200 milionů korun.

3. Výstava EXPO Dubai 2020 nedávno skončila. Mohl byste 
uvést, co se v naší expozici nejvíce povedlo, co nejvíce zaujalo, 
co mělo u návštěvníků největší ohlas? A jsou postřehy návštěv-
níků od nás stejné jako u zahraničních?

Čeští návštěvníci jsou vůči české expozici tradičně 
nejkritičtější. Někomu chybí fotka Pražského hradu, někomu 
obrazy Alfonse Muchy, ale nakonec jsou všichni rádi, že 
máme v pavilonu čepovanou plzeň. Pokud jde o zahraniční 
návštěvníky, a  tím myslím laiky i  odborníky, je největším 
magnetem technologie S.A.W.E.R., která umí vyrábět zcela 
samostatně vodu i z velmi suchého vzduchu, což ji činí světově 
jedinečnou. Miláčkem davu je nicméně exponát fluidum, tedy 
soustava osmi desítek pohyblivých zrcadel, která vytváří iluzi 
vertikální hladiny. Je to exponát hravý, jedinečně propojující 
kreativní umělecký přístup s programováním.

4. Bruselské EXPO je dodnes považováno podle některých, 
z hlediska československé účasti na akcích tohoto druhu, za 
nejúspěšnější prezentaci. Koncept účasti Jindřicha Santara, 
bruselský pavilon i restaurace, nebo Činčerův s jeho spolu-
pracovníky vytvořený Kinoautomat na EXPO Montreal 
v roce 1967 zaujaly světovou veřejnost jako celek, ale i jednot-
livé exponáty, umělecká díla. Jaké jsou plány s naším pavi-
lonem, uměleckými díly nebo exponáty po skončení letošního 
EXPO? 

O  český pavilon projevili zájem organizátoři EXPO 
a jednáme s nimi o možnosti dalších pět let nechat jej tady, 
tedy na dnešním výstavišti, stát. Naší ambicí je zachovat 
i provoz restaurace – ideálně s čepovanou plzní, ale drtivá 
většina exponátů má své majitele a ti s nimi mají své plány. 
To, co bychom chtěli v pavilonu nechat, je zmíněná techno-
logie S.A.W.E.R., která zavlažuje vodou ze vzduchu zahradu 
před pavilonem. Tento vzkaz tedy ukazuje, co Češi dokáží 
s pomocí technologického zázraku stvořit – oázu v poušti, 
a rád bych ji v Dubaji zanechal co nejdéle.

5. Nemůžeme čekat, že vystavujeme jen pro prezentaci návštěv-
níkům výstavy. Je tu jistě i nějaký byznys plán. Jsou nějaké 
signály, že se daří takové zadání naplňovat? Můžete uvést pří-
klady? Jste spokojen s tím, jak je dovedeme „prodat“? 

Moje koncepce dává prostor stovce českých firem 
ať už na úrovni vystavovatelů, nebo účastníků odborných 
a obchodních konferencí. To, nakolik jsou úspěšní, ponechá-
váme na nich. Víme, že některé fi rmy, které se v Dubaji etablo-
valy ještě před EXPO, jsou úspěšné i nadále, stejně tak, že se 
některým společnostem podařilo zviditelnit během výstavy. 
Podle mne zajímavé je, že potenciálními obchodními part-
nery nejsou jen subjekty ze SAE, ale už celého světa. V tomto 

ohledu je potenciál světové výstavy skutečně světový. Jako 
příklad mohu uvést skleněné plastiky Crystal Caviar z čes-
kého křišťálu nebo chytré autonomní drony z ČVUT.

6. Strávil jsem na výstavě poměrně dost času. Prošel velké 
i malé expozice. Jistě, jsou stále takové, které si myslí, že je 
doba, kdy musí prezentovat technicko-technologické úspěchy 
své země. Ale je dost těch, které jako by naplňovaly myšlenku 
J. A. Komenského „škola hrou“, nebo přesněji, nabízejí řadu 
interaktivních prvků pro lepší pochopení vzkazu expozice. 
U nás to postrádám. Tu zmíněnou možnost „pohrát si“ a tak 
docílit většího informačního efektu. Vnímáte to také tak? 

Částečně tomu tak je. Jakkoliv třeba principy technologie 
S.A.W.E.R. vysvětluje obří didaktická obrazovka s průhledem 
přímo na zmíněný systém, nic návštěvníky neláká více než 
interaktivita. My jsme na ni ale bohužel v některých přípa-
dech museli rezignovat, protože bychom jen velice těžko 
dokázali dodržovat přísná hygienická opatření spojená se 
šířením covid-19.

Možná i proto je tak populární stavění sochy z vloček 
vytištěných na 3D tiskárnách, kde se nám vámi zmíněnou 
hravost podařilo zachovat. 

Pro vysvětlení – my za veřejné prostředky otevíráme 
prostor českým fi rmám, ale je na nich, jak velký prostor si 
pronajmou a s čím se budou prezentovat. Vzhledem k tomu, 
že interaktivní exponáty vyžadují trvalou péči a  dezin-
fekci po každém doteku, stouply by náklady vystavovatelů 
na obsluhu už tak drahých exponátů o statisíce až miliony 
korun. Upřímně řečeno jsem rád, že i v době covidové drtivá 
většina našich partnerů svým závazkům vůči nám dostála, 
a říci si jim o další peníze bych se styděl.

7. Jistě jste na výstavě EXPO Dubai 2020 navštívil některé 
pavilony. Která expozice, případně exponát považujete za nej-
zdařilejší?

Nejsem arbitrem na posuzování všech. Ale architek-
turou si mě získal pavilon Spojeného království, hravostí 
expozice pavilon německý a  velkoplošnými projekcemi 
pavilony SAE a Saúdské Arábie. 

Za rozhovor děkuji.
Josef Vacl

 �

Český pavilon je charakterizován jako rovnováha chytrosti, 
odvahy a drzosti. Autoři Jindřich Ráftl a Jan Tůma do něj 
zakomponovali dvanáctimetrový mrak Jana Dostála. Socha 
Vítězství robotů Jaroslava Róny udivuje nejen jako umělecké 
dílo. Fosilní duby dotvářejí zajímavý a v mnohém nevšední 
vstup k české expozici.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

WWW.FANUC.CZ
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Nová éra kolaborativní  
technologie pokračuje

Dosah
994 - 1889 mm

 
5 kg - 25 kg 6



46 47
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

3
/

2
0

2
2

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



48 49
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

3
/

2
0

2
2

b i o k o u t e kb i o k o u t e k

Putování 
za skutečným 

jídlem

Ing. ANDREA HRABALOVÁ, 
Ing. MARTINA OPOČENSKÁ,

PRO-BIO LIGA

Epidemie, sucho, záplavy, válka… Vlivem událostí posled-
ních let si stále intenzivněji uvědomujeme, jak křehký je 

globální systém produkce a distribuce potravin. Neustálá ma-
ximalizace výnosů a snižování nákladů – cesta, kterou si lid-
stvo prošlo v uplynulém století – nyní naráží na své hranice.

Půda je zničená chemickými hnojivy a  pesticidy, potraviny 
přesouváme z jednoho kontinentu na druhý za cenu oteplo-
vání planety, náš potravinový systém je vysoce závislý na 
vstupech, surovinách i potravinách z jiných částí světa…

Jak můžeme produkovat potraviny udržitelně? Tak, aby 
měli všichni dost jídla a zároveň zůstala zdravá i planeta, na 
které jsme závislí? Mnoho odpovědí na tyto otázky nabízí 
ekologické zemědělství. Umí produkovat zdravé potraviny 
v dostatečném množství bez syntetických pesticidů a hnojiv 
a zároveň dokáže zachovat biologickou rozmanitost. Klade 
velký důraz na životní podmínky hospodářských zvířat 
a  rovněž je odolnější vůči rostoucím dopadům změny kli-
matu.

Naším posláním v Lovíme.bio je osvěta a vzdělávání 
o ekologickém zemědělství a biopotravinách. Mnohé naše 
aktivity jsou cílené na mladé lidi, s  nimiž často jezdíme 
na  exkurze na ekologické farmy nebo k  výrobcům biopo-
travin. Nastupující generaci se tak snažíme přiblížit vztah 
k zemědělství – dozvědí se, odkud pochází jídlo, které mají na 
talíři, že je důležité znát způsob jeho vzniku a jak poznat kva-
litu. Naše cesty na ekofarmy a do potravinářských provozů 
jsou vždy plné pozoruhodných setkání a zážitků. Proto jsme 
se rozhodli se o ně s vámi podělit prostřednictvím seriálu 
reportáží. 

Začneme návštěvou farmy Kosařův mlýn v  Novém 
Kníně. Na farmě chovají ovce plemene Suffolk, které využí-
vají jednak k plemenitbě a jednak na maso. Novým projektem 
je vybudování mlékárny v  rámci nově vzniklé společnosti 
Čerstvě nadojeno, s. r. o.

Kosařovi: čtyři generace farmářů 
na Příbramsku

Do Nového Knína v srdci středních Čech jsme se vypra-
vili 22. dubna na Den Země s žáky šesté až osmé třídy pražské 
soukromé školy Wonderland Academy. Po farmě nás pro-
vedla mladá farmářka Alžběta Kosařová, která nás zasvětila 
do historie fi rmy, nerozlučně spojené s celou její rodinou.

Hospodařením se zabýval už Alžbětin pradědeček. Hos-
podářství v Novém Kníně koupila rodina Kosařových v roce 
1947. Za socialismu tu chovali okolo 40 ovcí, po revoluci se 
podařilo stádo rozšířit a rodina začala podnikat coby sou-
kromí zemědělci. Farmu nazvali Kosařův mlýn.

Ovce se tu chovají dodnes, to jsme viděli na vlastní oči, 
také jsme ale viděli, že v sousedství pastvin plných pasoucích se 
ovcí stojí moderní mlékárna na zpracování kravského mléka. 
Jak se to přihodilo? Za všechno může – jako obvykle – láska.

Zamilovali se do Barbory

Celá rodina Kosařových si totiž před lety zamilovala sýr 
Svatá Barbora z blízké ekofarmy Bio Vavřinec v Okrouhli-
cích. Ta se však začala potýkat s existenčními problémy – 
hrozilo, že s výrobou mléčných produktů skončí a Kosařovi 
si na Svaté Barboře už nepochutnají. Rodina tedy neváhala, 
mlékárnu Bio Vavřinec koupila a  Svatou Barboru začali 
v Okrouhlicích vyrábět sami. A s ní i spoustu jogurtů, tva-
rohů a dalších mléčných pochoutek.

Firma několik let fungovala pod názvem Bio Vav-
řinec a Kosař, později se název opět zkrátil na Bio Vavřinec. 
Všechny mléčné výrobky značky Bio Vavřinec se teď vyrábějí 
v nově vybudované mlékárně v Novém Kníně, kterou uvedli 
do provozu koncem roku 2021 a patří nově založené společ-
nosti Čerstvě nadojeno, s. r. o.

Kosařův mlýn je typická rodinná farma. Zeměděl-
stvím se v této rodině zabývá už čtvrtá generace: majitelkou 

farmy je čtyřiadvacetiletá farmářka Alžběta Kosařová, 
jejíž tatínek se stará o ovce a děda včelaří a radí. Na farmě 
pracují i  Alžbětini sourozenci a  teta. Nejmladší z  rodu 
Kosařů sice chtěla původně opečovávat zvířata v  zoo, 
nakonec ale zvítězila rodinná tradice: Alžběta vystudo-
vala obor Výživa a potraviny na České zemědělské univer-
zitě v  Praze a  už několik let úspěšně podniká s  rodinnou 
fi rmou.

Rodina Kosařových farmaří na rozlehlých pozemcích 
– 130 hektarů tvoří louky a pastviny a na 40 hektarech tu 
pěstují vlastní krmivo pro zvířata: ozimy, vojtěšku a jetel. Na 
farmě mají také vlastní jatky, bourárnu a výrobnu masa.

Samotnou Alžbětu Kosařovou nejvíc baví výroba sýrů. 
V současné době pracuje na vývoji nového produktu. Ško-
láci se od ní dozvěděli, že konvenční mléčné výrobky běžně 
obsahují řadu zbytečných přísad. „Konzervanty, zahušťo-
vadla, barviva nebo stabilizátory u nás nepoužíváme. K výrobě 
používáme pouze kravské biomléko, které dodnes zpracová-
váme tradičními postupy,“ zdůrazňuje ekofarmářka. S dětmi 
si povídala i o tom, jak se žije zvířatům v ekochovu: „Mléko 
máme od kraviček z ekologického zemědělství. U nich se musejí 

Andrea Hrabalová Martina Opočenská

Foto: archiv farma Kosařův mlýn

Foto: archiv farma Kosařův mlýn

Foto: archiv farma Kosařův mlýn

Foto: archiv farma Kosařův mlýn

také dodržovat jisté zásady, například mají dostatek pohybu 
venku a do žlabů dostávají pouze biokrmení.“

Kdo ví, jak se dělá jogurt?

V mlékárně se děti také dozvěděly, že jogurt může zrát 
dvojím způsobem – přímo v  kelímcích nebo skleničkách 
a pak také v nerezových tancích. Vzniklý jogurt se pak liší 
strukturou i  chutí, proto se používají oba způsoby – kaž-
dému zákazníkovi chutná něco trochu jiného. Mimochodem, 
proces výroby jogurtů v  tancích zaujal obzvlášť přítomné 
chlapce…

Děti nadšeně ochutnávaly všechny zdejší mléčné 
výrobky a mile je překvapila hlavně chuť mléka, ze kterého 
cítily chuť a vůni krávy, také především proto, že je velmi 
šetrně pasterováno a není homogenizováno. Celé tajemství 
se skrývá pouze v mléku, zdraví prospěšných mléčných kul-
turách a poctivé práci lidských rukou.



50 51
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

3
/

2
0

2
2

b i o k o u t e kb i o k o u t e k

Foto: archiv Lovíme.bio

Foto: archiv Lovíme.bio Foto: archiv Lovíme.bio

Foto: archiv Lovíme.bio Foto: archiv Lovíme.bio

Foto: archiv Lovíme.bio

Školáci se shodli na tom, že mléčné dobroty chutnají 
opravdu výtečně i bez přidaných dochucovadel a nadměr-
ného množství cukru, a  před odjezdem nakoupili domů 
tolik různých produktů, že některé regály zůstaly po jejich 
„nájezdu“ zcela prázdné.

Poctivé biosuroviny v ekologických obalech

Tak jako pro většinu ekofarmářů je i pro rodinu Kosařo-
vých jejich práce zároveň vášní, mají hluboký vztah ke krajině 
svých předků i ke zvířatům. To, že hospodaří v ekologickém 
režimu, je pro ně naprosto přirozené – jak sami říkají, půdu 
chtějí předávat dál, ne ji devastovat.

Stejný postoj mají i k mléčným výrobkům. „Chceme se 
podílet na stoprocentně čistém přírodním produktu s lokálním 
původem. Některé osvědčené recepty jsme převzali od původ-
ního majitele fi rmy, pana Šmakala. Jiné jsme vymysleli sami, 

ale vždy podle starých tradic. Základem je pracovat s poctivými 
surovinami a neošidit postup.“

„Myslím si, že to, co děláme, má velký smysl. Biopotraviny 
jednak nezatěžují přírodu a jednak jsou důležité pro každého 
z nás z hlediska zdraví a životního stylu. Farmy jsou navíc důle-
žité i z hlediska regionu, poskytují pracovní místa, často kolem 
sebe sdružují komunitu příznivců a navíc pečují o životní pro-
středí. Pro mě osobně je také důležité, že můžu pracovat na 
něčem smysluplném se svojí rodinou,“ dodává mladá farmářka.

Sklizeno s Rohlíkem

Produkty mlékárny Čerstvě nadojeno, s. r. o., se dodá-
vají k zákazníkům prostřednictvím dodavatelů, jako je napří-
klad Sklizeno nebo Rohlík. Spolupracují také s platformou 
Scuk. „Scuk je organizace nadšených mladých lidí, která fun-
guje podobně jako zásilkovna pro regionální a biopotraviny,“ 

vysvětluje Alžběta Kosařová. „Mlékárna jim dodává výrobky 
na centrální sklad a oni je pak distribuují na výdejní místa. 
Zásobují se tak různé farmářské obchody nejen ve středních 
Čechách. Dohromady je to docela slušná síť.“

V nabídce nechybí gastro balení mléka, kefíru, smetany, 
tvarohu nebo jogurtu. Mlékárna výrobky dodává i do základ-
ních škol: „Jsme moc rádi, že jde úroveň obědů ve školství 
kupředu a že si pro výrobu pokrmů vybírají produkty v biokva-
litě. Navíc v rámci akce Den s biofarmou Vavřinec chodí do škol 
vařit i tým kuchařů z obchodního týmu, pomáhají kuchařkám 
sestavovat nutričně vyvážené obědové menu.“

V rámci Dne s biofarmou Vavřinec na pražské ZŠ Kři-
mická tak děti mohly ochutnat například špenátovou polévku 
s  biosmetanou, špagety s  biosmetanovou omáčkou a  bio-
sýrem parmezánového typu nebo zeleninový salát s bylin-
kovým sýrem a česnekovými krutony.

My z Lovíme.bio se s Kosařovými každopádně setká-
váme každý rok v  říjnu při příležitosti pražského Biojar-
marku, kde má Bio Vavřinec už tradičně svůj stánek, v němž 
se pokaždé nejrychleji vyprodá … co jiného než Svatá Bar-
bora.

Biozážitky pro všechny

„Naši žáci neváhali utratit kapesné za mléčné výrobky, 
protože takové dobroty prý ještě neochutnali a chtějí je dovézt 
domů rodičům. Myslím si však, že v tom sehrál roli i fakt, že 
poznali skutečný příběh, který stojí za vznikem jídla,“ zhod-
notil úspěch exkurze zástupce ZŠ Wonderland Academy 
Marek Lansdorf, třídní učitel 7.A a výchovný poradce.

Díky exkurzím, které pořádáme, mají děti ze škol napříč 
republikou šanci zjistit, kde se bere jídlo, jak to funguje 
v ekologickém zemědělství a  jak vznikají biopotraviny. Na 
ekofarmu se můžete vypravit i vy – ať už z pohodlí domova 
prostřednictvím videí (https://www.lovime.bio/knihovna/
exkurze-na-ekofarmy/) na našich stránkách, nebo osobně 
(https://www.lovime.bio/nabizime/exkurze-na-farmy/). 
Pokud nevíte, kde je u vás nejbližší ekofarma, poradí vám 
naše online mapa ekofarmářů Kde.lovíme.bio.

A pokud se chcete pobavit a zároveň si rozšířit obzory, 
vyzkoušejte některý z našich kvízů – na stránkách Lovíme.
bio na vás čeká třeba slepičí, mléčný nebo zeleninový kvíz 
(https://www.lovime.bio/nabizime/kvizy/). Věděli byste 
třeba, která zelenina obsahuje nejvíce pesticidů nebo kolika 
let se dožila nejstarší slepice na světě? �
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Dne 8. dubna 2022 oslavila společnost PFAHNL 
Backmittel, spol. s r. o., Litomyšl 25 let od svého za-

ložení. PFAHNL Backmittel, spol. s  r. o., (www.pfahnl-
-cz.cz) je dceřiná společnost mateřské fi rmy PFAHNL 
Backmittel GmbH, Pregarten – Rakousko, jejíž kořeny 
sahají až do roku 1476 (www.pfahnl.eu). 

 
Pozvání na oslavu přijali naši dlouholetí zákazníci 

z  Čech i  Slovenska, současní a  bývalí zaměstnanci firmy, 
zástupci Svazu pekařů a cukrářů v České republice, zástupci 
Střední průmyslové školy potravinářství a služeb . Připome-
nuli jsme si události z let minulých v promítané prezentaci či 
kus historie fi rmy PFAHNL v podobě panelů nainstalovaných 
ve školicí místnosti. Výstavka produktů i občerstvení dola-
dily toto příjemné posezení a setkání. Další přivítání s wel-
come drinkem proběhlo již ve Smetanově domě. Úvodní slovo 
s poděkováním pronesl jednatel Andreas Pfahnl a ředitel spo-
lečnosti Ing. Miroslav Lipavský. Večer vyvrcholil koncertem 
s názvem „Intimity“, kde vystoupil slovenský operní pěvec 
Štefan Margita, zpěvák a skladatel Michal Kindl a violonce-
llistka Iris Moris. Na programu koncertu nebyly ovšem operní 
árie, ale tentokráte šansony. Závěrečné posezení u sklenky 
vína s přátelským povídáním v malém sále Smetanova domu 
tento večer zakončily. 

V  programu oslavy byla i  sobotní procházka histo-
rickým městem s návštěvou Zámeckého sklepení (sochy od 

25 let firmy PFAHNL Backmittel, 
spol. s r. o., Litomyšl

Olbrama Zoubka) a státního zámku Litomyšl s komento-
vanou prohlídkou. Rozloučili jsme se v Klášterních zahra-
dách. 

Poděkování za uplynulých 25 let patří především našim 
zákazníkům, jejichž věrnosti a vytrvalosti si velice vážíme 
a věříme, že budeme společně i nadále rozvíjet pekařský obor. 

Další poděkování patří současným i bývalým zaměst-
nancům za jejich úsilí pro fi rmu. 

Přejeme všem hodně zdraví a úspěchů a doufáme, že se 
všichni sejdeme za pět let na oslavě naší kulaté třicítky. 

Chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli

Pamětní list a dárek od Svazu pekařů a cukrářů v České republice
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Záběry z oslav 25. výročí založení společnosti
Společnost PFAHNL Backmittel, spol. s r. o., Litomyšl 

je stoprocentní dceřinou fi rmou rakouského mlýna PFAHNL 
Backmittel, GmbH, se sídlem v  Pregartenu. Mateřská 
rodinná fi rma se pyšní více než 500letou tradicí v mlýnské 
výrobě. Dnes druhý největší mlýn Rakouska úspěšně řídí 
pánové Andreas a Herbert Pfahnlovi. Za vše mluví devět 
mezinárodních zastoupení a pekařských center, export do 
více než 30 zemí, investice v oblasti bezpečnosti potravin 
a  nových technologií (od roku 2007 patří mlýn Pfahnl 
k nejmodernějším „high-tech“ mlýnům v Evropě), prodej 
180 000 tun mouky a přípravků za rok. Firma Pfahnl je plně 
kompetentním partnerem pro prodej mouky a pekařských 
směsí.

První produkty rakouské firmy PFAHNL uvedla na 
český trh téměř před 30 lety fi rma BONA, spol. s r. o., Lito-
myšl. Po nesmělých krůčcích vznikla v roce 1995 divize pro-
deje pekařských směsí a zlepšujících přípravků. Rozvíjející se 
trh chtěl ale více, a tak byla dne 29. ledna 1997 založena česká 
fi rma PFAHNL Backmittel, spol. s r. o., Litomyšl. 

Obchodní tým pro pekařské směsi a zlepšující přípravky 
tvořili v  roce 1995 pánové František Gančarčík, Jan Jach 
a Ing. Miroslav Lipavský. Účetnictví vedla paní Jitka Betla-
chová. Směr vývoje určuje ing. Lipavský, který se po založení 
české společnosti PFAHNL stal jejím ředitelem. 

Prvními slavnými produkty byly hotové suché makové 
a ořechové náplně. Zlepšující sladový přípravek na jemné 
pečivo a koblihy MALZKÖNIG je dodnes standardním pro-
duktem v nabídce. Nechyběli jsme u žádného trendu či mód-
ního směru. Přípravek na předpečené a zamražené pečivo 
PREBACK, koncentrát na jemné pečivo bez přídatných látek 
MISTRÁL, Žitná směs světlá a  tmavá na pečivo s vyšším 
obsahem žitné mouky (vyšší obsah vlákniny), Císařský chléb 
se špaldovou moukou a  jablečnou vlákninou, Celozrnný 
chléb a pečivo, ciabaty a bagety ze směsi PANE RUSTIKO 
se sušeným kvasem, přípravek FROSTAR na dlouhé vedení 
těst (pekařský výrobek kyne celou noc), velmi vláčné muf-
fi ny, produkty s CHIA semínky, produkty VEGAN, produkty 
CLEAN LABEL, přípravky na zamražené pečivo a chleba 
atd. jsou toho důkazem. Prioritou dnešní nabídky jsou 
mouky, zlepšující přípravky a směsi, koncentráty pro pekař-
skou a cukrářskou výrobu přizpůsobené konkrétnímu pro-
vozu či konkrétní lince. Nabídku dotváří čištění pekařských 
plechů a vozíků na pracovišti v Litomyšli. Dále prodáváme 
stroje na výrobu koblih a fi ltrů na fritovací tuk, výrobníky 
žitného kvasu a pšeničného omládku, stroje na vaření zápar, 
sila a dopravní cesty na mouku, děličky na volná těsta, 
nádoby na čištění plechů a vozíků – www.pfahnl-cz.cz.
Poslední novinkou je kráječka cukrářských výrobků za 
pomoci vodního paprsku.

Od začátku jsme otevřenou fi rmou, orientovanou na 
zákazníka. Pořádáme semináře, zveme na prezentační akce, 
jsme vidět na výstavách, řešíme otázky přímo na provozech 
našich zákazníků. Semináře s prezentací novinek a směrů 
vývoje byly významným komunikačním prostředkem. Ať 
jsme je pořádali v  různých regionech České a  Slovenské 
republiky, či přímo na mateřské firmě v  Pregartenu, 
navštěvovalo je mnoho našich zákazníků. Nebylo to jen 
odborné popovídání o výrobku, ale naši zákazníci čerpali 
osobní zkušenosti z vývoje pekařského oboru na rakouském 
a  německém trhu od lidí, kteří tam přímo žili a  prožíva-
li to. 

Jsme členem Svazu pekařů a cukrářů v ČR. Účastníme 
se všech seminářů a výstav, které svaz pořádá. Jsme part-
nerem celorepublikové soutěže o  nejlepší chléb roku na 
každoroční akci DNY CHLEBA v Pardubicích. Podporujeme 
soutěže mladých pekařů, kde jsme aktivní takřka od samého 

začátku existence této akce. Máme zastoupení v pekařské 
sekci Potravinářské komory ČR Praha. 

Vývoj nových produktů či přizpůsobení produktu kon-
krétní lince našich zákazníků probíhá ve vývojovém oddělení 
mateřské firmy v  Pregartenu. Naši technologové se této 
práce osobně účastnili, rostly jejich zkušenosti, ale stálo to 
ohromné množství času. Dozrálo rozhodnutí postavit vlastní 
vývojovou a školicí pekárnu v České republice. Již v  roce 
2007 jsme vybrali pozemek v nově budované průmyslové 
zóně v Litomyšli a začali připravovat projektovou dokumen-
taci. Významným datem v historii fi rmy se stal rok 2010. 
Uvedli jsme do provozu nově postavené Pekařské školicí 
centrum firmy PFAHNL v  Litomyšli. Doposud poslední 
investicí byla výstavba nového skladu na 800 palet v roce 
2014. 

Nejkrásnější vzpomínky jsou vzpomínky na úspěchy. 
Připomeneme si jen některé. Soutěž Pekařská mouka roku 
2008, Čestné uznání Svazu pekařů a cukrářů v České repu-
blice za trvalou spolupráci a podporu při obnově a vytváření 
cechovních tradic, ocenění chlebů KRÁLOVSKÝ CHLÉB 
2013, CHLÉB KŘUPÁK 2018, Chléb GRUNT 2019, 
PASTEVECKÝ CHLÉB 2019. Organizujeme soutěž KOB-
LIHA ROKU, stáli jsme na „bedně“ v  soutěži o  nejlepší 
DOŽÍNKOVÝ KOLÁČ na výstavě Země živitelka v Českých 
Budějovicích. Nebáli jsme se účasti v  soutěži Umělecký 
výrobek z pekařského těsta. 

Jeden z nejmodernějších mlýnů Evropy 

První zmínka o fi rmě PFAHNL
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tel.: 461 612 405 e-mail: pfahnl@pfahnl.cz 

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

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

TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA

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

PRODUKTY, 
KTERÉ PROSTĚ CHUTNAJÍ

RUCHBROT   

Znáte to? Koupíte si čerstvý dobře upečený chléb a ani 
si nevšimnete, že jste krajíc snědli bez jakýchkoliv příloh. 
Střída je nádherně vláčná, chléb má voňavé aroma, kůrka je 
lahodná a křupe. Prostě je to pochoutka. Takový chléb může 
být upečen z pfahnlovské mouky RUCHMEHL. 

Co to je? Je to pšeničná nebo špaldová mouka, vyzna-
čuje se vyššími proteiny, které tvoří lepek (v rozboru čteme 
mokrý lepek 33–35 %), zároveň obsahuje obalové vrstvy 
s vysokým podílem minerálních látek, vyznačuje se přidanou 
nutriční hodnotou. Chleby z  této mouky jsou významně 
nakypřené, mají příjemnou tmavou barvu, na první pohled 
nerozeznáte, že to není produkt se žitem, vyznačují se plnou 
chutí. 

Chléb MORAVIA  

Opět zde chceme podpořit a zdůraznit žitnou mouku.  
Velké procento žitné mouky je navíc prokvašeno a dodáváno 
formou žitného kvasu. Do těsta přidáváme další, pro naši 
kuchyň tak typické produkty. Jsou to vepřové sádlo a bram-
borové vločky. 

Chléb MORAVIA se vyznačuje silnější, více vype-
čenou křupavou kůrkou, která podporuje udržení vláčné 
střídy. Dalším znakem chleba MORAVIA je rustikální vzhled 
s popraskanou kůrkou a typickým zamoučením.

Bagety Bohemia  

Asi se ptáte, proč BOHEMIA? Chceme tím jen říci, 
že je v bagetě použita společně s pšeničnou moukou také 
mouka žitná. Což v typické francouzské bagetě nenajdete. 
Zde se používá výhradně pšeničná mouka. A proč do bagety 
BOHEMIA přidáváme žito? Protože žito je naše „české“, je 

historicky typické pro české pekařské produkty. A v nepo-
slední řadě jsme vytvořili bagetu jinou, odlišnou od původní 
francouzské. 

Do těsta na bagety přidáváme pšeničný kvas, který 
vyvádíme na kvasomatu HEMATRONIC (viz obrázek). 
Pšeničný kvas dodává bagetě příjemnou kyselinku, určuje 
chuť. Bagety BOHEMIA zrají většinou celou noc. Mlu-
víme o metodě prodlouženého zrání těsta, či jinak řečeno 
o  metodě prodlouženého kynutí. Výsledkem tohoto 
dlouhého přírodního zrání je výrazné aroma, typická 
střída s  velkými póry, dlouhá měkkost bagety a  křupavá 
kůrka.  

Závěr

Firma PFAHNL Backmittel, spol. s  r. o., dodává na 
český trh více než 25 let pšeničné a žitné mouky ve standardní 
kvalitě pro pekařské účely, speciální mouky na oplatky, croi-
ssanty, donuty, bagety, listová těsta apod. Dalšími produkty 
jsou makové a  ořechové náplně, zlepšující přípravky na 
pečivo a chleba, vícezrnné směsi, změkčující přípravky na 
jemné pečivo, s měsi na jemné pečivo, koncentráty na výrobu 
koblih. Nabídku doplňují stroje na výrobu žitných a pšenič-
ných kvasů, pšeničných omládků a vaření zápar. Dále fi ltry 
na fritovací tuk a fritézy na smažení koblih. 

Firma PFAHNL provozuje vlastní pekařské vývojové 
a školicí centrum v Litomyšli.  

PFAHNL Backmittel, spol. s r. o. 
 �
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Zámek Svijany 
otevřel luxusní 

pivní lázně

Pivo se v  Pivovaru Svijany vaří už od roku 1564 a  téměř 
460 let tak blahodárně působí na své konzumenty ze-

vnitř. Letošní rok v tomto směru přinesl novinku – vybrané 
kvalitní suroviny a  meziprodukty vznikající při výrobě piva 
budou na ně poprvé působit i zvnějšku zásluhou nově otevře-
ných pivních lázní.

Zámek ve Svijanech a zdejší pivovar tvoří nerozlučný 
pár několik století. „Zámek a pivovar patřily odjakživa k sobě, 
a proto jsme se rozhodli, že památku zrekonstruujeme a zpří-
stupníme veřejnosti,“ uvedl ředitel Pivovaru Svijany Roman 
Havlík poté, kdy pivovar v roce 2013 koupil zámek od sou-
kromého vlastníka zpět. Do obnovy zámeckého areálu pak 
investoval přes 100 milionů korun. Už v polovině roku 2016 
tam otevřeli expozici věnovanou unikátním archeologickým 
nálezům z oblasti, později přibyla restaurace, hotel, infor-
mační centrum. 

Pivní lázně z bývalé školy

Teď dokončili Svijanští další projekt – v bývalé škole sto-
jící naproti zámku vybudovali pivní lázně. Jejich výstavba 
byla zahájena v únoru loňského roku, ale vlivem covidové 

situace a nedostatku stavebního materiálu se stavba pro-
táhla až do roku letošního. Před rokem to byly jen obvodové 
zdi, uvnitř udusaná hlína a staré polozbořené cihlové zdi. 
„Rekonstrukce značně zchátralé památkově chráněné budovy 
a její vybavení přišly na 9,5 milionu korun,“ uvádí spoluma-
jitel svijanského pivovaru a předseda představenstva Tomáš 
Kučera. 

„Budovu jsme staticky zachránili a dali jí i novou náplň,“ 
říká manažer zámku Libor Stejskal s  tím, že budova je 
památka chráněná státem, a proto k ní bylo zapotřebí přistu-
povat citlivě. Architekti ponechali částečně odhalený krov, 
původní jsou dveře včetně portálů. „V  rámci rekonstrukce 
jsme odhalili i původní pískovcovou dlažbu, která byla zadu-
paná pod patnácti centimetry hlíny,“ dodává Libor Stejskal. 
Dlažbu očistili a použili znovu ve vstupu do lázní.

Hotel & Zámek Svijany nabízí ubytování, na podzim 
a v zimě však návštěvnost klesá. A tak se zrodil nápad vybu-
dovat v místě pivní lázně. „Potřebovali jsme hostům nabíd-
nout i nějakou wellness zábavu, a jakou jinou v pivovarském 
hotelu než pivní lázně,“ říká Libor Stejskal. Pivní lázně 
však nejsou součástí hotelu. „Cílíme totiž nejen na hotelové 
hosty, ale i na návštěvníky z okolí,“ uvádí manažer a zdů-
razňuje, že se chtějí odlišit od druhých. „Naše lázně jsou 
rustikální, využíváme původní materiály, jako jsou dřevo a ká-
men.“
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Koupel pro 1–4 osoby

Pro pivní koupel jsou k dispozici dvě místnosti, které 
jsou v provozu po hodinách a tzv. „na střídačku“. Hosté tak 
mají zajištěno naprosté soukromí. Dubové vany jsou vyro-
beny od Bednářství Fryzelka z  Vlachovic. Jedna místnost 
disponuje jednou vanou a má tak max. kapacitu dvou osob, 
druhá místnost má kapacitu max. čtyř osob, vany jsou v ní 
umístěny dvě. Péče o  celodřevěné dubové vany je pocho-
pitelně náročná, po každé koupeli musí následovat pečlivé 
čištění. „Dřevěná vana ale k zážitkové koupeli prostě patří 
a  použití kovových van, které mají snadnější údržbu, nám 
přišlo jako ,obírání zákazníka o jedinečný zážitek‘,“ jak zdů-
razňuje Libor Stejskal.

Návštěvníci se nekoupou přímo v pivu, ale do vody při-
dáváme suroviny, které se používají k jeho výrobě. Do lázně 
se přimíchávají živé pivovarské kvasnice, jemně nadrcený 
světlý i tmavý slad, který funguje jako peeling, a granulovaný 
chmel. Teplota perličkové pivní směsi je 34 až 38 °C. U každé 
vany je výčepní stojan a ten, kdo si objedná koupel, má k dis-
pozici celý 15litrový soudek piva, kroužkovaný ležák Zámek, 
s nímž může naložit podle libosti – buď jen pít, nebo si ho 
přidávat do koupele. „Klademe důraz na to, aby bylo pivo kva-
litní. Každý sud se naráží přímo těsně před samotnou koupelí,“ 
říká Stejskal. Pro hosty jsou připraveny i tradiční ručně vyrá-
běné preclíky z pekařství U Rýdlů z Lázní Bělohrad.

Odpočinek na lůžku ze slámy

Po koupeli, jejíž délka se doporučuje v rozmezí dvaceti 
až třiceti minut, následuje odpočinek na lůžku z pšeničné 
slámy, kdy se organismus uklidní a harmonizuje. Prohřáté 

tělo se přestane potit, svaly se uvolní, srdeční tep se zpo-
malí, klesne krevní tlak a tělesná energie se obnoví. Pokožka 
zároveň vstřebá účinné látky, které na kůži koupelí ulpěly, 
bude očištěná a omlazená. „Pivní lázně uspokojí i tu nejnároč-
nější klientelu. Prémiová kvalita pivovarských surovin Pivovaru 
Svijany, stylové prostředí a profesionální péče, to je záruka 
nezapomenutelného zážitku, díky němuž se hosté budou do 
našich pivních lázní jistě opakovaně vracet,“ zastává názor 
Libor Stejskal. V budoucnu chtějí v lázních nabídnout také 
sladové zábaly a masáže.

Pivní kosmetika jako vzpomínka

Hezkou vzpomínkou na návštěvu pivních lázní 
i vhodným dárkem pro každého milovníka piva je svijanská 
pivní kosmetika, která díky extraktu z  pivních kvasnic 
a chmele příznivě působí na pokožku. Pivovarské kvasnice 
a  chmelové extrakty hydratují, čistí a  vyhlazují pokožku 
a  obsažené vitaminy zklidňují podrážděnou pleť. Vybrat 
si můžete mezi sprchovým gelem, vlasovým šamponem, 
bylinnou koupelovou solí a dalšími produkty.

Objednávky realizujte na webu

Lázeňskou pivní proceduru si zarezervujete na webu 
pivnilaznesvijany.cz, kde také naleznete řadu upřesňujících 
informací. Návštěvu lázní můžete také někomu blízkému 
věnovat formou dárkového poukazu, který zakoupíte buď na 
zmíněných webových stránkách, nebo přímo na recepci piv-
ních lázní.

Pivovar Svijany a. s.
�
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Podmínky
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

15. září 2022
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE
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Kakaová legenda Pikao 
je zde již 70 let

Co se ale za těch 70 let od první výroby „kondenzovaného 
kakaa“ změnilo? Vůbec nic. Receptura je stále stejná, ingre-
dience jsou stále stejné, technologie je stále stejná… Až by si 
člověk řekl, že je to vlastně vcelku nuda, ale opak je pravdou. 
Popularita, a tím i prodeje Pikaa se dlouhodobě drží na vysoké 
úrovni, za což vděčíme právě stále stejně dobré chuti a kvalitě. 
A to, že je receptura stále stejná, považujeme svým způsobem 
za unikát – ostatně, vzpomenete si sami na nějaký výrobek, 
který by se 70 let vyráběl stále stejně, stejně dobře?

Neměnná receptura Pikaa je pouze ze tří surovin – 
mléka, cukru a kakaa. Toto kakao, které se do Pikaa přidává, 
je pravé holandské, přičemž i dodavatel z Holandska je dnes 
úplně ten samý, jako byl v roce 1952. Stejná zůstala i zmiňo-
vaná technologie, na které se slazené kondenzované mléko 
vyrábí už od roku 1943, kdy jako první spatřily světlo světa 
dnešní Salko a Piknik, tehdy „slazené kondenzované mléko“.

Onou „zlatou“ technologií jsou takzvané kladenské 
odparky (speciální výrobní zařízení, v nichž dochází k odpa-
řování vody z mléka), které pro tehdejší nově postavenou mlé-
kárnu v Hlinsku, vyrobila kladenská Poldovka jako pro jedinou 
na světě. Tyto odparky se v historii vyrobily pouze dvě a obě 
dvě jsou právě v Hlinsku. Ač jde technologie kupředu rake-
tovým tempem, právě kvůli nezaměnitelné chuti Pikaa, ale 
i Pikniku a Jesenky, neplánujeme tyto odparky měnit. Chceme 
totiž, aby vše bylo stále stejně dobré jako při první výrobě.

Zbývá už tedy pouze popřát dalších minimálně 70 let 
úspěšného cucání Pikaa, ale i Pikniku a Jesenky. Ač letošek 
patří Pikau, přejeme všem tubám od Tatry, aby neztratily 
ždibec kvality, aby měly spoustu věrných fanoušků a aby dál 
těšily další generace rodin. A Tatře děkujeme,  že to, co dělá už 
několik desítek let stále stejně, dělá opravdu dobře!

A jakou máte oblíbenou Vy?
Mlékárna Hlinsko, a. s.

  
 �

Pikao, Piknik, Jesenka. Vyrostly na nich generace rodin 
a stále tu jsou. Stále stejné, stále stejně dobré. Letos je to 

přeci jenom o něco speciálnější, jelikož receptura oblíbené-
ho Pikaa vznikla přesně před 70 lety, v roce 1952. Odpověd-
ný je za ni tým tehdejších pracovníků společnosti Průmyslu 
mléčné výživy v  Hlinsku, který vedl pan inženýr František 
Přikryl.

Byl to tehdy opravdu geniální nápad, nemyslíte? Do sla-
zeného kondenzovaného mléka se prostě přisypalo kakao. 
Takhle jednoduchá myšlenka a vzniklo Pikao. Přesně podle 
známého pořekadla „v jednoduchosti je síla“.

V  roce 1952 znali Češi tuto kakaovou dobrotu jako 
„kondenzované kakao“ v plechovce. Obchodní značka Pikao 
byla registrována až o něco později, v roce 1970 a v roce 1972 
se Pikao kromě plechovek začalo plnit i do hliníkových tub.
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Tradiční výrobce cukru a lihu již od roku 1831 

Cukrová řepa – surovina pro výrobu cukru a lihu

1 hektar vyprodukuje kyslík pro 60 lidí na rok 
a pohltí kysličník uhličitý z ročního provozu deseti osobních aut

KDE SE VZAL DEZERT 
S TÍMTO PRAPODIVNÝM NÁZVEM?

Málokdo by nejspíš čekal, že historie mléč-
ného dezertu vla bude sahat až daleko do 
historie. První písemné zmínky, které si lze 
spojit právě s touto pochoutkou, jsou totiž 
datovány už k 13. století. Tehdy se psalo 
o  koláči „vlade“, později se začala obje-
vovat slova jako „vlae“, „vlaai“ a nakonec 
současné „vla“, kterým se v  Holandsku 
začal označovat pudinkový dezert z čer-
stvého mléka. A ačkoliv v Holandsku se 
jedná o  takřka národní poklad, v Česku 
si pod slovem vla představí jen málokdo 
lahodný mléčný dezert. To se však s pří-
chodem výrobku Tatra Mlsni.si Vla na 
český trh nejspíš velice brzo změní.

NĚCO MEZI PUDINKEM 
A CRÈME PÂTISSIÈRE 

Ačkoliv se dezertu vla přezdívá „holandský 
pudink“, ve skutečnosti je jeho konzis-
tence ještě o něco hustší než u pudinku, 
ale ne zase tolik, jako je tomu napří-
klad u  cukrářského krému crème pâti-
ssière, který je klíčovou složkou mnoha 
francouzských dezertů. Abyste objevili 
skutečnou chuť vla, musíte ho zkrátka 

vyzkoušet. „Obecně se vla jí za studena. 
Pokud byste si ho dali v Holandsku, mohli 
byste k němu dostat porci šlehačky a vybrat 
si z mnoha variant. Vedle tradiční vanilkové 
a  kakaové varianty jsou na výběr různé 
ovocné příchutě jako jahoda nebo banán,“ 
popisuje své zkušenosti s holandským vla 
Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Česko-
moravského svazu mlékárenského, z. s.

VLA: DEZERT KE KÁVĚ, 
NEBO CHUTNÁ SVAČINKA?

Jak už bylo zmíněno výše, dezert vla je vyro-
bený z mléka. „U výrobků Tatra Mlsni.si 
Vla se jedná konkrétně o plnotučné kravské 
mléko z českých chovů, dále je ve vla cukr, 
škrob a kakao nebo vanilkové aroma. Svěží 
chuť tomuto dezertu dodávají marmelády 
vyrobené v České republice s více než 40 %

ovoce,“ říká Jiří Kopáček. Díky použití 
kvalitních surovin je navíc dezert vla 
vhodný nejen jako sladký zákusek, ale 
i jako plnohodnotná svačinka. Co se týká 
obsahu škrobu v  produktu, je ho tam 
pouze nezbytné množství a má tam svůj 
význam. „Při výrobě vla se vychází z prvo-
třídního plnotučného mléka, do kterého 
jsou přidány další nezbytné složky. Při 
tepelném ošetření pasterací dojde v  této 
směsi k  aktivaci škrobu, což výslednému 
produktu dodá tu správnou krémovitou 
konzistenci. Tato technologie se používá 
při výrobě celé řady výrobků už mnoho 
let a  využívají ji i  Holanďané právě při 
výrobě jejich proslulého vla,“ vysvětluje Jiří 
Kopáček.

MLSNĚTE SI VLA!
Teď, když už o vla víte (téměř) všechno, 
se nechejte zlákat a  vyzkoušejte jednu 
ze dvou variant, která je na českém trhu 
k dispozici – Tatra Mlsni.si Vla kakaové 
s  višněmi a  Tatra Mlsni.si Vla s  vanil-
kovou příchutí s jahodami. Díky jejich 
krémově vláčné konzistenci a  velkým 
kouskům ovoce si je zamilujete po prvním 
ochutnání! 

Do Česka vstupuje nový typ dezertu. 
Holanďané ho milují

MLÉČNÝ DEZERT VLA PATŘÍ MEZI TRADIČNÍ A OBLÍBENOU HOLANDSKOU POCHOUTKU, 
NA KTERÉ SI MÍSTNÍ OBYVATELÉ POCHUTNÁVAJÍ UŽ PO MNOHO GENERACÍ. VLA JE URČITOU OBDOBOU 

NAŠEHO PUDINKU, PŘESTO VŠAK CHUTNÁ JINAK. CHTĚLI BYSTE VĚDĚT JAK? DO HOLANDSKA 
KVŮLI TOMU JEZDIT NEMUSÍTE. NOVĚ JE TOTIŽ K DOSTÁNÍ I NA ČESKÉM TRHU POD ZNAČKOU TATRA MLSNI.SI VLA!

 Více na www.tatramleko.cz/vla

www.ceskachutovka.cz

Mediální partneři soutěže 
o dobrý tuzemský potravinářský výrobek

ČESKÁ CHUŤOVKA
2022

k h k
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UZÁVĚRKA 15. ZÁŘÍ!

Už nyní 

si připravujte 

výrobky 

do soutěže.
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Fermentace je proces známý snad všem kulturám na svě-
tě – jde o přirozený proces, při kterém drobní mikrobi 

dokáží přeměnit živiny tak, aby naše potraviny byly výživ-
nější, bezpečnější, chutnější i trvanlivější. To, co bylo obje-
veno náhodou a následně využíváno na základě zkušeností, 
je dnes důkladně prozkoumáno a vědci věnující se fermenta-
ci dokáží cíleně vybírat bakterie a použít je dle jejich specifi c-
kých vlastností. Vědci ve společnosti Chr. Hansen intenziv-
ně pracují na identifi kaci prospěšných bakterií a na jejich 
cílené kultivaci pro využití při výrobě potravin.

  Inovační potenciál dobrých bakterií 
lze uplatnit v rámci celého výrobního cyklu 

potravin – polem počínaje 
a chladničkou spotřebitele konče 

Rozmanité schopnosti dobrých bakterií nabízejí nové 
příležitosti pro inovace směrem k řešením, která podporují 
cíle z oblasti výživy a zemědělské politiky na celém světě – 
jako například strategie Evropské unie Z farmy na vidličku, 
jejímž cílem je vybudovat spravedlivé, zdravé a k životnímu 
prostředí šetrné potravinové systémy.1

Koncept Five4Future společnosti Chr. Hansen – způ-
soby, jak mohou dobré bakterie pomoci podpořit Evropskou 
zelenou dohodu a strategii Z farmy na vidličku (F2F) jako 
součást víceúrovňového přístupu k řešení krize spojené se 
změnou klimatu.

Méně pesticidů
Principem ochrany rostlin pomocí 

dobrých bakterií je jejich interakce s při-
rozeným mikrobiomem rostlin; kolonizují 
kořeny a listy a vytváří na rostlině jakýsi 
přirozený ochranný štít, který ji chrání 
před napadením invazivními druhy 
škůdců, patogeny a dalšími chorobami. 
Tím mohou pomoci dosáhnout vyšších 
výnosů a jakožto alternativa k pesticidům 
i snížit jejich používání v zemědělství.  

Menší potřeba antibiotik
Používání zdraví prospěšných mik-

roorganismů neboli probiotik ve výživě 
hospodářských zvířat může zlepšit funkci 
jejich trávicího ústrojí. Zkrmováním krm-
ných směsí s probiotiky lze snížit potřebu 
použití antibiotik – během testování 

v chovech drůbeže se v některých případech podařilo snížit 
spotřebu antibiotik až o 26 %.2 Užívání probiotik může také 
přispět k  lepší životaschopnosti selat3, snížit výskyt zdra-
votních obtíží u dojnic až o 35 %4 a tím pomoci zefektivnit 
chovy hospodářských zvířat a  zlepšit welfare chovaných 
zvířat. 

Bezpečnější potraviny
Fermentace je jedna z  nejstarších 

metod používaná k výrobě výživnějších, 
bezpečnějších, chutnějších a trvanlivěj-
ších potravin. Během procesu fermen-
tace dobré bakterie bojují s nežádoucími 
patogeny o  prostor a  živiny. Jde o  při-
rozený proces, kdy dochází k potlačení 

nežádoucí mikrofl óry. Často je výsledkem snížení hodnoty 
pH a potravina se stává trvanlivější a bezpečnější. V někte-
rých případech lze dosáhnout potlačení růstu nebezpečné 
patogenní bakterie Listeria monocytogenes.

Méně vyhozených potravin
Dobré bakterie jsou již dlouho sou-

částí našeho každodenního života. Naši 
předci je využívali do různých druhů 
potravin, aniž by tušili, jak důležitou roli 
hrají v jejich ochraně před zkažením. Nej-
novější výzkum společnosti Chr. Hansen 
prokázal, že specifické kmeny bakterií 

FIVE4FUTURE JAKO PLÁN PRO INOVACE NA PODPORU PROJEKTŮ 
EVROPSKÉ ZELENÉ DOHODY

Lépe 
informovaní 
spotřebitelé

Udržitelnější 
zpracovatelské 
a zemědělské 
postupy
–  méně použitých

antibiotik

Udržitelná spotřeba, zdravější 
potraviny a méně odpadu
– méně vyhozených potravin
– méně cukru

Lepší skladování 
a balení
–  bezpečnější 

potraviny

Efektivnější 
produkce potravin
– méně pesticidů

Z farmy
 na vidličku 

s Five4Future

Lepší budoucnost díky síle 
dobrých bakterií

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.
Více informací najdete na www.chr-hansen.com nebo kontaktujte czinfo@chr-hansen.com

Tradiční 
proces 
moderním 
způsobem

Získejte vždy 
požadovaný výsledek
Kultury řady Bactoferm® Vege Start 
Vám zajistí vždy skvělou kvalitu Vaší 
fermentované zeleniny.

chuti mléka a současně snížit obsah při-
daných cukrů. Stravitelnost a  chutnost 
se u  výrobku nezmění, což pomáhá při 
propagaci a přesvědčování spotřebitelů, 
aby některé potraviny ve svém jídelníčku 
vyměnili za ty zdraví prospěšnější.

Využití přírodních řešení k vytvoření 
udržitelnějšího světa

Jsme vděční za příležitosti, které nám dobré bakterie 
vytvářejí. Zavázali jsme se pomoci řešit světové výzvy i vyu-
žívat příležitostí při realizaci takových řešení, která povedou 
k  bezpečnější, udržitelnější a  lépe prosperující budou-
cnosti. 

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

Zdroje

1  https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-
-strategy_en

2  Chr. Hansen study (Trial ID 80559) where GalliPro® Fit 
was fed

3  Meta-analysis of 25 trials in lactating sows (=28,000 
piglets) fed BIOPLUS® YC

4 Field data collected over 6 years with Bovamine Dairy
5  https://www.chr-hansen.com/en/sustainability/our-fight-

against-food-waste �

mléčného kysání metabolizují určité stopové prvky, nepo-
stradatelné pro růst mikro organismů způsobujících kažení 
potravin, jako jsou kvasinky a  plísně. Svou metabolickou 
činností dobré bakterie zamezí těmto mikroorganismům 
přístup k živinám a tím je účinně vyhladoví. Dokáží tak pro-
dloužit trvanlivost výrobků a omezit plýtvání s nimi, v pří-
padě jogurtů až 30 %.5

Méně cukru
Vybrané mikrobiální kmeny mohou díky svému metabo-

lismu pomoci výrobku získat sladší chuť bez přidávání cukru. 
Tyto kmeny mohou pomoci vyniknout přirozeně sladké 
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+420 267 997 111
www.novumglobal.eu

+
www n

Modulární a kompaktní provedení
Snadná integrace
 
Snižuje personální náklady
Identifikuje záměnu produktů
Upozorňuje na nestandartní 
chování zákazníků
 
Povyšuje zákaznickou zkušenost
Urychluje odbavení zákazníků

Přes samoobslužnou pokladnu (self-checkout) u nás mů-
žete nakoupit ve velkých supermarketech, v západní Ev-

ropě třeba i v malé prodejně. Je tedy jen otázkou času, kdy 
i u nás budeme takto nakupovat v menších obchodech. Ce-
losvětově trend self-checkoutů stále roste. Lídři na trhu ne-
ustále inovují, a do self-checkoutů se tak integrují nejnovější 
technologie, jako je biometrie a AI.

Objevují se koncepty zcela autonomních prodejen, a to 
nejen ve světě, ale už i u nás. Očekává se, že tento koncept by 
mohl pomoci menším obcím nahradit zaniklé nebo nerenta-
bilní prodejny. 

Vzhledem k  nutnosti držet krok s  technologickým 
pokrokem jsou self-checkouty v popředí zájmu. Navíc moder-
nizace prodejen je nezbytností, a je tedy jen otázkou, jak k ní 
přistoupit. 

Pokud se rozhodnete inovovat prodejnu a  chcete jít 
cestou self-checkoutů, je dobré nepodcenit samotnou pří-
pravu a implementaci.

Velice důležitou částí je totiž samotná příprava, správné 
nastavení self-checkoutu/ů a zavedení do provozu prodejny. 
Není horšího scénáře, než když se self-checkouty za velké 
mediální pozornosti nasadí a pak jsou v obchodě jen drahým 
a málo využívaným vybavením. Zákazníci se jim vyhýbají a na 
zmenšeném prostoru zbylých pokladních míst se tvoří fronty. 
Příčinou bývá právě podcenění přípravné části a implemen-
tace.

Zavedení self-checkoutu by mělo doprovázet testování 
a ladění systému. Částečně i za plného provozu, tak aby co 
nejvíce refl ektoval zákaznické chování, které vám dá jednu 
z nejdůležitějších zpětných vazeb. Každý obchod je v něčem 
jiný, specifi cký, má trochu jiné zákazníky. A právě zákazníci 

jsou klíčem k úspěchu každého obchodu. S nástrojem Cloud 
Device Management je to o něco jednodušší, proto společ-
nost Novum Global CDM využívá pro úspěšné nasazení  
a provoz self-checkoutů.

CDM je klíčový nástroj pro vyladění pilotu, průběžně 
shromažďuje všechna data, vyhodnocuje, co kterému 
obchodu či self-checkoutu chybí, jak se chová a  jak na jed-
notlivé úkony reagují sami zákazníci. Takto získaná data 
pomáhají nastavit příjemnější a intuitivnější prostředí pro 
zákazníky.

Neméně důležitá je i osvěta zaměstnanců. Zaměstnance 
je třeba maximálně zaškolit a přesvědčit, aby self-checkouty 
nebrali jako hrozbu. Je nutné jim vysvětlit, že tu nejsou proto, 
aby někoho z nich nahradily, ale aby jim ulehčily a pomohly. 
Zaměstnanci pak mají více času na péči o zákazníky a o pro-
dávané zboží.

Dnes jsou běžně instalovány self-checkouty s  počí-
tačovým viděním a  umělou inteligencí. To má umožnit 
lepší uživatelskou zkušenost, zejména pokud jde o  pro-
dukty bez čárových kódů. Počítačové vidění pomáhá s ově-
řením věku při prodeji alkoholu, s  odhalováním krádeží 
nebo s automatickým rozpoznáváním položek bez čárových 
kódů. 

Self-checkout je vhodný do každého obchodu, snadno 
se integruje, urychluje odbavení zákazníků, jeho návrat-
nost není nijak dlouhá, zvyšuje zákaznickou zkušenost a pro 
obchod je vždy velkou pomocí. S umělou inteligencí si navíc 
vyřešíte spoustu bezpečnostních otázek tohoto způsobu pro-
deje.

Novum Global, a. s. 
�

Samoobslužná pokladna 
pro každý obchod
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Snoubení sýrů 
s čajem 

aneb lahodné 
souznění západní 

a východní kultury 
stravování

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Všichni jsme si již zvykli na tvrzení, že „… sýry a víno pros-
tě patří k sobě“ a že se při jejich společné konzumaci jed-

ná o ideální harmonii chutí a vůní skvělé potraviny a skvělé-
ho nápoje. Belgický novinář Maurice les Ombiaux dokonce 
napsal, že: „Sýr je bratrem vína. Stejně jako víno ani sýr ni-
kdy není týž. Je vrtkavý jako láska a je třeba jej zachytit v pra-
vém okamžiku, kdy jeho lahodnost vrcholí“. Se sýry, a to ob-
zvláště s těmi velmi aromatickými, se ale také báječně snoubí 
pivo. Pivo není totiž tak kyselé jako víno a často dává více vy-
niknout kyselé chuti sýrů. Navíc čerstvost piva, přítomnost 
oxidu uhličitého a velmi komplexní chuť činí z jednotlivých 
pivních typů dokonalé společníky pro celou řadu sýrů a sý-
rových specialit. A v pivu přítomný oxid uhličitý navíc har-
monicky sladí sýr, protože dokáže kompenzovat těžkost a pl-
nost sýra.

Ale spojení sýrů a čaje? Že se vám tato kombinace zdá 
podivná? Myslíte si snad, že je čaj spíše nápojem do chlad-
ného počasí, nebo pro ty, kteří nepijí kávu? A představa, že 
společně vychutnáte sýr a čaj, vám zní naprosto absurdně. 
Tak to se tedy mýlíte! 

Sýry  a  čaj  mají totiž mnoho společného. Oba jsou 
extrémně všestranné a přicházejí v bezpočtu druhů a variant, 
mají také komplexní chutě a jsou samozřejmě neuvěřitelně 
lahodné! A navíc, v čaji přítomné třísloviny činí sýr stravitel-
nějším a teplo čaje ještě zesiluje chuť na jazyku i v nose a krku, 
kde vnímáme vůně. Komplexní vůně čajů báječně ladí s celou 
řadou sýrů a dokáže vytvořit zcela nové dimenze a gurmánská 
potěšení.

Kombinace čaje a sýrů má v některých zemích dokonce 
svou dlouhou tradici. Ve staré Anglii bylo vždy podávání 
čaje při obědě ke slaným pokrmům nebo odpoledním třeba 

sýrovým sendvičům naprosto běžné a  v  alpských zemích 
zapíjejí rakletovací sýry a sýrové fondue připravované v zim-
ních měsících pouze speciálními bylinkovými nebo černými 
čaji. Švýcaři k tomu dokonce poznamenávají, že „… studené 
víno k horkému sýru snese jen hodně silný žaludek“.

Uvědomme si také, že v  mnoha gastronomických 
kulturách je zvykem přidávat do čaje mléko či smetanu, 
a to zejména proto, aby se snížila hořkost a svíravost čaje, 
a v Nepálu z tohoto důvodu dokonce přidávají do čaje jačí 
máslo. Tak proč by se tedy čaje nedaly kombinovat také s těmi 
nejrozmanitějšími mléčnými výrobky, kterými jsou sýry?

Proč se čaj hodí k sýru?

Čaje, podobně jako vína, mají širokou škálu chuťových 
struktur a hloubek založených na přítomnosti taninů, které 
se velmi dobře párují s bílkovinami a  tuky v sýru. Doplň-
kovým faktorem pro kombinaci čaje a sýra je navíc hřejivost 
nápoje, která na patře dutiny ústní napomáhá k rozpouš-
tění sýra, čímž se zvýrazňuje jeho chuť. Je to v podstatě, jako 
by sýr ještě více dozrával. Dalo by se říci, že je to tak trochu 
podobné, jako když na oleji v pánvi rozvoníte bylinky nebo 
koření. Bez hřejivosti čaje by totiž některé chutě zůstaly 
neznatelné a potlačené.

Různé druhy čajů obsahují komplexní souhru vůní 
květin, ovoce a travin, zasazených do jemných hořkých tónů 
tříslovin – velmi podobných vínu. Na rozdíl od vína, kdy se 
chuť sýra zlepšuje nebo zvýrazňuje, kombinace čaje se sýrem 
mění strukturu a chuť obou a často jsou odhalovány skryté 
nuance sýra. 

Různé odrůdy čajů mají tedy osobité chutě a  vůně 
a mohou se, jak si posléze představíme, dobře párovat s růz-
nými druhy sýrů. Jde o to, vnímat čaj jako nápoj s jedinečným 
charakterem a chutí, cítit jeho odstíny a nenazírat na něj jako 

na nějaký obyčejný nápoj. Ale jako u každého jiného pokrmu 
nebo nápoje je třeba pracovat s vysoce kvalitními surovinami. 
U čaje záleží především na tom, kde a v jaké klimatické oblasti 
čajovník rostl, na jaké půdě, a také, jak byly po sklizni čajové 
lístky zpracovávány.

Jak kombinovat různé druhy čajů
s různými druhy sýrů?

Cílem musí být vždy nalezení dokonalé souhry a har-
monie chutí a vůní, tedy dosažení jejich rovnováhy v ústech. 
Důležité je sledovat intenzitu chutě jak sýra, tak samotného 
čaje a nakonec je dobře spárovat. A také při párování sýrů 
a čajů existují paralely s párováním sýrů a vín, hledání kom-
binací buď jejich chuťových protikladů, nebo nalezení kom-
plementárních chutí a vůní. Jemné smetanové sýry například 
kombinovat se silnějším černým čajem, slané sýry naopak se 
sladším čajem, k zelenému čaji nabídnout plísňový Brie či 
výrazný uzený čaj spárovat se sýry uzenými apod. 

Stejně jako víno mají i čaje různé odstíny tříslovin spolu 
s jejich přírodní trpkostí; jsou suché a liší se hořkostí i kyse-
lostí. A právě sýry nabízejí vhodné vyvážení těchto trpkostí. 
Tučnou a krémovou chuť, kterou hledáme v sýrech, dokáží 
zakulatit hořké tóny čajů. 

Protože na světě existují stovky čajů a stejně početné 
množství sýrů, možnosti jejich párování a kombinací se tím 
značně rozšiřují, ale současně dokážou zprvu uvést do roz-
paků. Je proto nezbytné zkoušet a testovat postupně nové 
a  nové variace nebo čaje rozdělit podle jejich barevného 
spektra od tmavých po světlejší a k nim postupně vybírat 
vhodné sýry.

Jak si připravit čaj?

Pro párování sýrů s čajem je vždy vhodnější kombinovat 
oba produkty v jejich přírodní formě. V případě čaje to platí 
zejména, pokud byste si jej chtěli osladit či ochutit mlékem 
nebo naopak citronem. Pokud ale budete mít slanější sýr, 
může být naopak čaj s citrónem či limetkou výhodnější kom-
binací, která může slanější chuť naopak pozitivně vyvážit.

Čaj by se měl k sýrům pít vlažný; je-li příliš horký, může 
dojít ke ztrátě aromatických látek. Navíc by mohlo dojít 
i k opaření patra v ústech, které je pak otupělé. Zde je třeba 
upozornit, že teplota, při které se čaj louhuje, samozřejmě 
neodpovídá teplotě pití. Čaj by měl být louhován tak, aby 
bylo v nálevu dosaženo jeho optimální „síly“ a aby vynikla 
plná chuťová komplexnost a charakter. Černý čaj se například 
zalévá čerstvě převařenou vodou o teplotě vyšší než 90 °C,
a to podle velikosti čajových lístků po dobu 3 až 5 minut. 
Menší list má kratší dobu máčení. Pro zelený čaj stačí teplota 

varu a následného louhování mezi 70–80 °C po dobu 2–3 mi-
nut, na pravý japonský zelený čaj Sencha postačí teplota 
okolo pouhých 60 °C. Síla nálevu má značný vliv na výsledný 
pocit v ústech, jeho sílu a charakteristickou chuťovou struk-
turu. Čím déle je čaj louhován, tím více látek podobných 
taninu se do nálevu uvolňuje. Pro některé sýry to může být 
dobré, u jiných naopak může hořkost a svíravost ve výsledné 
kombinaci se sýrem všechno pokazit. 

Chcete-li vytvořit kontrast nebo jen zajistit, aby čaj 
se sýrem příjemně ladil, tak se nechá vše dobře dotvářet 
výslednou teplotou čaje, od studené přes vlažnou až po 
opravdu horký nápoj.

A jak ochutnávat kombinace čajů se sýry?

Při ochutnávkách bude dobré postupovat od mírněj-
ších odrůd, až po ty, které poskytují velmi silný intenzivní 
chuťový vjem. To, co platí pro sýry, je podobné i v případě 
čajů. Dobré je začínat jemnými bílými čaji, pak pokračovat 
zelenými čaji typu Oolong a teprve pak přejít k černému čaji. 
A až nakonec párujte se sýry silný černý čínský čaj Pu-Erh, 
zpracovávaný speciální fermentací čajových lístků. Orien-
tační pomůckou může být částečně i barva čaje, která říká, 
že čím je světlejší čajový nápoj, tím méně intenzivní v chuti 
je daný čaj. 

Pokud dobře znáte párování sýrů a vín, pak snadno pře-
stoupíte z vína na čaj. Lehké šampaňské nebo svěží víno Sau-
vignon Blanc jednoduše zaměníte jemným bílým či zeleným 
čajem, naopak namísto těžkých červených bariqovaných vín 
zvolíte silný černý čaj Pu-Erh nebo Lapsang Souchong, 
označovaný někdy jako kouřový, či dokonce uzený čaj.

V podstatě platí, že stejně tak, jak neexistuje k sýrům 
„univerzální“ víno, neexistuje ani „univerzální“ čaj, který by 
se dobře snoubil se všemi druhy sýrů. Ideální pár si prostě 
musíte najít, odzkoušet a umět sladit charakteristické znaky 
daného sýra s daným čajem.

Někteří odborníci sice radí, že optimálními čaji mají být 
čaje s čistou chutí, tzv. „origin teas“, nebo chcete-li původní 
čajové odrůdy, nicméně i aromatizované čaje, jako například 
Earl Grey s charakteristickou příchutí silic bergamotu (čaj se 
vyrábí rozprášením alkoholového roztoku aromatické esence 
na čajové lístky) nebo jemný polozelený Milky Oolong, který 
charakterizuje tradiční způsob zpracování zahrnující zava-
dání lístků na prudkém slunci a oxidace následovaná jejich 
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rolováním, najdou při párování se sýry také svůj vhodný pro-
tějšek. 

Černý čaj

Černý čaj se vyrábí z  lístků rostliny Camellia sinensis 
a při svém zpracování prochází delší oxidací než zelené nebo 
bílé čaje. Je tedy označovaný za fermentovaný. Černý čaj má 
obecně silnější vůni než ostatní méně oxidované čaje, kterou 
si udrží i po dobu několik let. Stejně jako silnější červená 
vína má také vyšší podíl tříslovin ve srovnání s jinými druhy 
čajů.

S černým čajem se ideálně páruje například jemný sýr 
typu Camembert s ušlechtilou bílou plísní na povrchu se svou 
smetanově krémovou chutí a příjemným houbovým aroma, 
kterou pak vyvažuje silnější, mírně sladová až lehce svíravá 
chuť „snídaňového“ černého čaje.

K  chuťově intenzivním modrým sýrům, ať už je to 
Roquefort, Bleu d´Auvergne či Jihočeská Niva, zkuste zvolit 
exkluzivní, chuťově výrazný Darjeeling z nekonečných čajo-
vých plantáží pod Himálajem.

A abychom byli styloví, k britským vysoce prozrálým 
sýrům Cheddar nebo k modrému Blue Stilton bych doporučil 
hodnotný černý čaj z bývalé britské kolonie Indie, tedy kva-
litní a velmi lahodný Assam, který vyrostl v údolí řeky Brah-
maputry na čajovnících specifi ckého druhu Assamica. Kromě 
toho, že je opravdu silný kvůli vysokému obsahu teinu, je také 
harmonický, a když si dopřejete chvilku delšího zkoumání, 
najdete v něm i sametově medovou stopu. Stejně tak vás tento 
čaj oblaží zastoupenými antioxidanty, vitaminy a minerál-
ními látkami. 

Zelený čaj

Nápoj zvaný zelený čaj je „pravý“ čaj, který při svém 
zpracování prošel minimální  oxidací. Protože zelený čaj 
téměř neoxiduje (jen asi 3 %), obsahuje tudíž méně tříslovin. 
Zelený čaj je populární v  Číně, Tchaj-wanu, Hongkongu, 
Japonsku, Koreji, ale také na Středním východě a svou popu-
laritu získává stále více také v Evropě.

Všeobecným pravidlem přípravy zeleného čaje je zalé-
vání vodou, která sice prošla varem, ale zchladla na 60–80 °C. 

Příliš teplá voda totiž způsobí vyluhování tříslovin a dalších 
substancí a nálev pak má hořkou chuť až pachuť. Čaj zalitý 
naopak příliš chladnou vodou má mdlou až vodovou chuť, 
protože se vonné a chuťové složky uvolnily z lístků jen málo. 
Kvalitní zelené čaje lze zalévat i vícekrát. Pro další nálevy je 
ale potřeba zvýšit teplotu vody nebo prodloužit dobu máčení. 
Doba louhování pro první nálev může u zelených čajů být od 
30 sekund do několika minut. Opět záleží na konkrétním čaji. 
Při kratších dobách louhování se běžně používá větší množ-
ství čaje než u louhování delšího.

Množství čaje pro přípravu se v Evropě odměřovalo na 
malé lžičky, což vedlo k zažití pojmu „čajová lžička“. U kvalit-
ních sypaných čajů s různou sypnou hmotností, velikostí listu 
však tento způsob není příliš spolehlivý. Vhodnější je proto 
odvážení čaje. Pro přípravu 1,5 dl nálevu se používají 2–4 g čaje.

Nelze stanovit „správný“ způsob přípravy čaje. Každá 
sklizeň u stejného druhu čaje je vždy odlišná a prožitek spo-
jený s čajováním spočívá také v experimentu a odhalování 
kvalit čaje, který se připravuje. S přípravou zeleného čaje se ve 
východních kulturách spojuje také řada obřadů a ceremonií.

Lehký čínský zelený čaj s  jemnými ovocnými tóny je 
vhodným nápojem k poloměkkým francouzským klášterním 
sýrům typu Munster-Jerome nebo k italskému sýru Tallegio 
s jeho příjemnou špekovitou konzistencí.

Čajový obřad Čadži jsem absolvoval v zahradě Sankajen v Joko-
hamě. Má hostitelka paní Kyoko Enomoto servíruje práškový 
zelený čaj Mačča.

Proslulý zelený čaj Sencha z Japonska vykazuje trav-
naté tóny, zatímco další osobitý japonský čaj Gyokuro má 
něco, co jiným čajům chybí, totiž pátou chuť umami, kterou 
zde dotváří vysoká mineralita a nádech tónů moře. A jaký 
sýr vybrat k těmto osobitým japonským čajům? Oba určitě 
zvýrazní chuť čerstvých kozích sýrů nebo třeba gurmánské 
francouzské speciality, sýra Brillat Savarin, který má vysoký 
obsah tuku.

Bílý čaj

Termínem bílý čaj  se obvykle označuje takový druh 
čaje, který obsahuje velmi mladé nebo jen lehce a specifi cky 
zpracované lístky čajovníku čínského. Nepanuje však vše-
obecná shoda na defi nici bílého čaje; některé zdroje použí-
vají tento termín k označení čaje, který je pouze sušen a dále 
není zpracováván. Někteří lidé tak označují čaj vyrobený 
z pupenů a nezralých čajových lístků, které se sklízejí krátce 
předtím, než se pupeny zcela otevřou, a pak se nechají zavad-
nout a usušit na slunci, zatímco jiní sem řadí pupeny a velmi 
mladé listy, které byly před sušením spařeny (aby se deakti-
voval enzym polyfenoloxidáza). Většina defi nic se ale shoduje 
v tom, že lístky bílého čaje nejsou svinovány ani oxidovány 
(max. 5 %); výsledkem je jemnější a sladší chuť než u zele-
ných nebo tradičních černých čajů.

Chuť čaje je travnatá, s  květinovými tóny a  v  nálevu 
nejsou téměř žádné taniny. I když je bílý čaj o něco více oxi-
dován než čaje zelené, je v chuti jemnější a „hladší“ než vět-
šina zelených čajů.

Kvalitní a v chuti sladký, sytý a velmi osvěžující bílý čaj 
z čínské provincie Fujian s označením Pai Mu Tan, kterému 
se také říká „bílá pivoňka“, se výtečně hodí k celodennímu 
popíjení. Ti, kdo usilovně pracují, intenzivně odpočívají nebo 
vydatně sportují, vždy rádi sáhnou po této delikátní lahůdce. 
Pai Mu Tan skvěle doplní horské polotvrdé a  tvrdé sýry 
s mazovou kůrkou, jako je například švýcarský Appenzeller, 
italská Fontina nebo rakouský Tiroler Bergkäse.

Ale bílým čajem můžete dobře zapíjet také Mozzarellu 
z  buvolího mléka nebo smetanový francouzský Delice de 
Cremiers či českou Lučinu.

Čaj Oolong

V Číně se mu také říká „modrý“ čaj. Stupeň oxidace 
(fermentace) je někde mezi zeleným a černým čajem a k dis-
pozici je tak celá řada odrůd. Škála je spojitá, takže lze rozli-
šovat oolongy více oxidované, méně oxidované apod. Obecně 
ale stupeň oxidace dosahuje 8 % až 85 %. Chuť těchto mod-
rých, nebo chcete-li polozelených čajů se výrazně liší v závis-
losti na pěstování a způsobu zpracování. Může být sladká 
a ovocná s medovou vůní, hutná s dřevitými a praženými tóny 
nebo osvěžující s květinovým aroma. Nálev je světle žlutoze-
lené až oranžové barvy. Různé druhy oolongů se zpracovávají 
odlišným způsobem, ale tvar listů bývá v zásadě dvojí: buď 
jsou lístky volně zohýbané (dračí formy), nebo pevně svinuté 
do malých kuliček s koncem stonku. První způsob svinovaní 
je tradičnější. Tento typ čaje se pěstuje zejména na severu 
a  jihu provincie Fu-ťien, v Kuang-tungu a na Tchaj-wanu. 
Vyváží se pak kromě dalších míst v rámci Číny zejména do 
Japonska a celé jihovýchodní Asie.

Zvláštně svinuté čajové listy do tvaru koule umožňují 
u tohoto čaje vícenásobné infuze. Je doslova úžasné, jak pak 
mění každý nový nálev svou harmonii v  kombinaci s  tím 
samým sýrem.

Čaj Dark Pearl Oolong je již více oxidovaný čaj s lehce 
zemitou, sladovou až medově nasládlou chutí a nabízí se ho 
zkombinovat s tvrdými ovčími sýry, jako je např. španělské 
Queso Manchego nebo italské Pecorino Toscano, Pecorino 
Romano, ale i Pecorino Sardo. Dá se říci, že oolongy mají 
obecně dobrou afi nitu k ovčím sýrům s jemně oříškovou chutí.

Jemně oxidovaný čaj Four Seasons Oolong pocháze-
jící z Tchaj-wanu s květinovým tónem a lehkými zázvorovými 
nuancemi je důstojným společníkem tvrdých horských sýrů 
Comté nebo Gruyére.

Aromatizované čaje

Aromatizované či ochucené čaje, které nacházejí mezi 
spotřebiteli stále větší oblibu, jsou tak trochu obdobou afi no-
vaných sýrů, kdy sýrař s využitím všemožných přísad mění 
charakter původního sýra a dodává mu další přidanou hod-
notu. V případě čajů je jemně upravený čajový základ spo-
jován s obrovskou škálou chutí, často ozdobený kousky ovoce 
a květů, nebo přidáváním olejů, částí rostlin a koření. Jedná 
se tedy o čaje uměle vyrobené.

Z ochucených černých čajů se například „uzený“ čaj 
Lapsang Souchong z čínské provincie Fuijian hodí jako ide-
ální protějšek k slanému a velmi pikantnímu Pecorinu nebo 
výrazným modrým sýrům.

Oblíbený čaj Earl Grey s citrusově voňavou bergamo-
tovou silicí se zase skvěle páruje s jemnějším modrým sýrem, 
jako je francouzský Rochebaron nebo bavorská dvouplísňová 
sýrová kompozice Bavaria Blue.

Jasmínový čaj je vlastně zelený čaj s drobnými květy jas-
mínu. Chutná a voní po vanilce, broskvi a květu černého bezu 
a v případě výběru sýra bych zvolil výrobky s vlašským oře-
chem, např. francouzský Rambol nebo holandskou goudu 
s vlašskými ořechy Landanu, ale také německé polotvrdé sýry 
s „řeckým senem“, tedy pískavicí, které chutnají rovněž po 
vlašských ořeších. Jasmínová chuť zde skvěle podtrhne oříš-
kovou chuť a přivodí vám skvělou harmonii.

A budete-li pít fascinující Milky Oolong, zvolte velmi 
intenzivní modré sýry, např. anglický Blue Stilton nebo fran-
couzský Fourme d´Ambert. Tento čaj, pocházející z Tchaj-
-wanu s lehkou krémovou květinovou chutí přirovnávanou 
k mléku, vám dokáže potlačit slaně ostrou a velice výraznou 
chuťovou intenzitu těchto výrazných sýrů. 

Čaj Pu-Erh

Čaj Pu-Erh  je asi vůbec nejstarším  čajem  světa. 
V čínské provincii Yunnan se tento černý čaj, který se získává 
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dodatečnou fermentací, pěstuje již více než 1700 let. A už od 
začátku má u místních pověst nápoje prospívajícího zdraví. 
Čajové listy se neoxidují na vzduchu, ale pomocí bakterií. 
Po usušení se to děje dlouhodobým skladováním (metoda 
„sheng“) nebo přídavkem speciálních bakteriálních kultur 
(metoda „shou“). Čaj Pu-Erh je silně aromatický a velmi 
tmavý.

Jeho kouřové, zemité, dokonce až kožené tóny se 
dobře kombinují se zralými tóny uleželé holandské Goudy, 
italského horského sýra Stilfzer/Stelvio nebo francouzské 
speciality ze Savoje, sýra Epoisse, který je v průběhu zrání 
pravidelně omýván 40% destilátem z vinných matolin Marc 
de Bourgogne.

„Čaj“ Rooibos

Na rozdíl od předchozích nemá tento čaj původ v čajov-
níku Camilla sinensis, ale je nápojem připravovaným z keře 
nazývaného Čajovec kapský (Aspalathus linearis) z čeledi 
bobovitých rostoucího v  buši Západního Kapska v  Jižní 
Africe. Ve srovnání s černým a zeleným čajem neobsahuje 
kofein a vyznačuje se velkým množstvím vitaminů a mine-
rálů.

Často je označovaný jako červený čaj, ale Roiboos exis-
tuje i v zeleném provedení. Ten má oproti zelenému čaji více 
antioxidantů a méně zemitou chuť, která se dobře snoubí se 
sýrem Munster podobně jako již dříve doporučovaný zelený 
čaj.

Červený Rooibos má vanilkové, sladší a také ořechové 
tóny. Hodí se dobře k  sýrům s  plísní na povrchu, tedy ke 
Camembertu, Brie, Hermelínu. Načervenalá barva čaje se 
skvěle páruje také s čedary, obzvláště pak se známým brit-
ským karotenem barveným sýrem Red Leicester, a  je už 
jedno, v jakém stupni zralosti tento sýr právě bude.

Bylinkové a ovocné čaje

Stejně jako Rooibos se vlastně nejedná o  čaj, ale 
o „nálevový nápoj“. Mnoho bylinných čajů může být obtíž-
nější kombinovat se sýry, částečně proto, že tu chybí chuťová 
„struktura“ zelených či černých čajů. A kromě toho v těchto 
nápojích není ani kofein, ani třísloviny.

Nicméně pestrý svět různých bylin, plodů, listů, kůry 
a kořenů nabízí zajímavé a chutné „čajové“ výluhy, pro které 
je rovněž možné najít chuťově odpovídající sýrové protějšky.

Jemnější čaj, jako je například heřmánkový, může 
potlačit pikantnost a chuťovou stopu některých kozích sýrů. 

Lehce nahořklé chuťové tóny ovocných čajů se pří-
jemně snoubí s jemnými čerstvými sýry. Silný výluh šípko-
vého, ibiškového či ostružinového čaje najde svůj vhodný 
protějšek v sýrech s modrou ušlechtilou plísní, ale také se sýry 
s omývanou kůrkou, jako jsou například francouzské sýry 
Pont-l‘Évêque nebo Reblochon.

Nebojte se pít čaje 
a párovat je s dobrými sýry

Čaj tedy určitě není jen nějakým nudným nápojem do 
deštivého počasí. Čaj je bezesporu nápoj s osobitostí, cha-
rakterem a chuť některých vybraných čajů dokáže inspirovat 
přinejmenším stejně, ne-li víc než víno.

Ve skutečnosti neexistuje žádný špatný způsob, jak 
spárovat ten který čaj s tím kterým sýrem. Chce to si jenom 
dopřát odvahu a začít ochutnávat a experimentovat s odváž-
nými chutěmi a nekonvenčními směsmi. Je to vlastně jako 
s vínem či pivem. Nezapomenout při párování postupovat od 
čajů s jemnou chutí až po ty intenzivní a silné a také si při tom 
dělat poznámky, čeho jste si při párování všimli, co vás zau-
jalo a co vám chutnalo více, a naopak co vám spolu neladilo. 
Ale pokud si nejste jisti, zachovejte klid, protože zkoušením 
různých kombinací můžete strávit celý život. Navíc vězte, 
že pravý černý nebo zelený čaj může být i navzdory přítom-
nému kofeinu relaxačním nápojem a zajímavou alternativou 
pro večerní zklidnění, pro party i pracovní schůzky. A kousek 
dobrého sýra k němu dotvoří zajisté ten správný gurmánský 
zážitek.

A pamatujte si: „Život je jako čaj, třeba ho naplnit po 
okraj a vychutnat si jej s přáteli.“

�

A4_potravinarsky zpravodaj 2022.indd   1 10.01.2022   10:05:42
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Za železnou 
oponou 

LADISLAV STEINHAUSER

Tato etapa vede po jižní hranici Moravy, zdá se být jedno-
duchou, je rovinatá a navíc přehledná, vždyť je státní hra-

nicí s  dnešním Rakouskem. Byla dlouho prakticky nepro-
stupnou, oddělující dva světy. „Napříč kontinentem se od 
Štětína na Baltu po Terst na Jadranu spustila železná opona,“ 
prohlásil Winston Churchill v březnu 1946. Tehdy ještě žád-
ná neexistovala, ale už se mezi západem a východem tvořila 
hranice politická. U nás se začala opravdová železná opona 
budovat jako jedna z prvních v zemích socialistického tábora 
v roce 1952 jako reakce na zvyšující se počet emigrantů. Ve-
řejnost ale byla krmena představami, abychom byli chráně-
ni před diversanty. Pozor! Státní hranice! V  tomto případě 
zadrátovaná, hlídaná. Dnes se takové staví proti běžencům. 
Ta naše ale byla ohradou, která měla udržet pohromadě do-
mácí, abychom neviděli za oponu představení na světovém 
jevišti, nesnili a neutíkali. Podél hranic bylo vymezené pás-
mo v šířce čtyř až deseti kilometrů, ze kterého se odstranily 
veškeré budovy, bylo uzavřené dvoumetrovým plotem z ost-

natých drátů. Vstup do něho byl pouze na speciální povole-
ní. Od roku 1953 do roku 1965 v něm stála další překážka, 
elektrický plot s napětím 3–6 tisíc voltů. Po mezinárodních 
protestech musel být odstraněn a v sedmdesátých letech ho 
nahradila drátěná signální stěna, dvacet metrů široká zoraná 
plocha pro viditelnost stop a asfaltová silnice pro rychlý zá-
sah pohraničníky. Dne 10. listopadu 1989 byla probourána 
Berlínská zeď, 4. prosince se otevřela československá hrani-
ce na západ a  na Vánoce symbolicky přestřihli dráty želez-
né opony ministři zahraničí Hans-Dietrich Genscher a  Jiří 
Dienstbier. Začalo se bilancovat. Počet obětí, které za sebou 
zadrátovaná hranice nechala, se odhaduje na 450 civilistů, 
při výkonu služby zahynulo přes 600 pohraničníků, 10 při 
přestřelce s uprchlíky. Připomínek a muzeí železné opony je 
zachováno či zbudováno mnoho. Podivná hranice, většinou 
umělá, málokde přirozená.

Svezli jste se na kole po železniční trati? Hloupá otázka, 
kdo by to dělal? Ze Slavonic do rakouského Fratres je to 
zcela bezpečné. Na bývalé železniční trati z roku 1902 spo-
jující Kostelec u Jihlavy se Slavonicemi a dále s rakouskými 

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

Bítov

Železná opona
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železnicemi je zbudovaná cyklostezka. Bez kolejí, ty jsou už 
dávno pryč, železo se po válce hodilo, někomu i pražce. V roce 
1953 byly Slavonice zahrnuty do hraničního pásma a odříz-
nuty od civilizace. Paradoxem ale je, že aby mohl být střed 
města vyhlášen památkovou rezervací, muselo být město 
z hraničního pásma delimitováno. Náměstí se pyšní mnoha 
krásnými renesančními domy, i proto mu říkají malá Telč či 
česká Florencie, správněji by měla být moravská. Stál jsem 
naproti výstavní budově Měšťanské školy chlapecké z roku 
1896, u protější budovy dřívější dívčí školy. Nebyla to žádná 
malá měšťanka, navštěvovalo ji přes tři sta žáků a Slavonice 
dokonce už v roce 1900 měly i svoji školu mateřskou. Učilo se 
německy. Česká menšinová škola byla zřízena Ministerstvem 
školství a  národní osvěty až v  roce 1919 v  budově bývalé 

německé obecné školy a výuka byla ministerstvem plně fi nan-
cována. To by v tom byl čert, aby se tak počet Čechů nezvýšil! 
Nezvýšil. Vystoupal jsem po sto sedmdesáti šesti řádně vyšla-
paných kamenných schodech na věž z roku 1549, rozhlédnul 
se po náměstí a po rakouském horizontu, nad kterým už dnes 
nikdo ani nepovzdychne. 

Sedlat a do Maříže, která o sobě říká, že je vesnicí na 
konci světa. Něco na tom bude, na sever se rozkládá Česká 
Kanada, na jih Dolní Rakousy, dva kilometry na západ Drei-
länderstein, Trojmezí Čech, Moravy a Rakous, a na východ 
pás nikoho. Dříve Maires, česky Maříž, symbol zmaru i roz-
květu. Rozpad monarchie byl ranou. Zdejší se ocitli na hrani-
cích a co víc, z české strany. Většina chtěla do Rakouska, a tak 
se do vesnice nastěhovala už v roce 1918 pro udržení klidu 
první vojenská posádka. Vymezilo se hraniční pásmo z obou 
stran vesnice, aby mohli spolehliví a bezúhonní domácí pen-
dlovat bez celnice. Většina obyvatel po Mnichovu připojení 
k Říši vítala, po válce plakala. Všech 229 německy mluví-
cích osob bylo vyhnáno partyzánskou skupinou už začátkem 
června 1945. Žádné čekání na Postupimskou dohodu, hned 
nastalo rabování a po něm české osídlování. Po roce 1948 
dokonce noví místní založili JZD Maříž, jenže v roce 1951 se 
začala budovat železná hranice a obec zavazela. V roce 1989 
žila v Maříži už jen jedna cikánská rodina a pár důchodců. 
Byl jsem zde shodou náhod také na kole v létě 1990. Ruiny, 
bolševník, kopřivy a totální zmar. Na tehdy nové ceduli někdo 
písmeno M přemaloval na P. Vesnici tehdy objevili herci 
a kamarádi divadla Sklep, když pomáhali odstraňovat hra-
niční dráty, a výtvarník Kryštof Trubáček zde založil nejdříve 
letní školu, nakonec i keramickou dílnu. Vyšel o něm tehdy 
článek s výstižným názvem „Maříž není Paříž“. 

Od hranic jsem zamířil na sever. Půl hodiny je to do 
Dačic, které jsou stejně jako Slavonice jihočeské, i když byly 
přirozeným centrem východní výspy jižní Moravy. Za kos-
telní věží stojí pomník kostky cukru. Žena ředitele cukrovaru 
si stěžovala na sekání homole a brzy poté dostala dárek, bed-
ničku s kostkami cukru. Manžel si cukrovou kostku paten-
toval a  nápad šel na dračku. Dnes se žulová kostka stala 
vyhledávaným místem v  Dačicích, kde mají dva zámky 
a  krásnou věž. Turisté se fotí a  lámou si jazyk nad texty 
o patentu ve dvanácti jazycích, vytesané na deskách vlože-
ných do trávníku. Na podstavci kostky je pouze rok zápisu 
1843, mohl by tam být i  rok 2009. Evropě to osladíme! 

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

Dačické symboly

Dyje

Vzpomínáte? Kostku cukru jsme si dali jako symbol našeho 
předsednictví v EU. S kostkou cukru si jako s pukem lžičkou 
hrál Jaromír Jágr a přehodil ji přes stůl, brankář Petr Čech 
bravurně zasáhl, primabalerína londýnského baletu Darja 
Klimentová kostku roztočila, vědec Antonín Holý ji peč-
livě prohlídl a architektka Eva Jiřičná z kostek cosi posta-
vila a Tereza Maxová poslední kostku s kouzelným úsměvem 
vložila do úst a  předsedající dirigent Libor Pešek tu svoji 
z  výšky rozpustile pustil do kávy. Krásný reklamní spot! 
A kolik vyvolal kritiky a kolik úsměvů?! Dačicemi protéká 
říčka Moravská Dyje. Podél ní jsem zamířil zpět na hranice. 
Pod Písečným u krásně zrekonstruovaného zámku se silnice 
stáčí na východ. Řeka ale teče na jih. V Rakousku se přejme-
nuje na Mährische Thaya a pod hradem Raabs se spojí se 
svou rakouskou větví a už jen jako Thaya si to zase zamíří na 
moravskou stranu, aby na hranicích vykoukla jako dospělá 
Dyje. 

Ve Vranětíně mi doporučili cestu přes Uherčice. Neli-
toval jsem, i když pohled na zdejší areál státního zámku není 
optimistický, potřebuje ještě spoustu peněz. Zato příjemný 
je pozvolný sjezd k Dyji a následné pohodové šlapání až pod 
hrad Frejštejn. Vesnice se jmenovala stejně tak, ale v padesá-
tých letech byla přejmenována na Podhradí nad Dyjí. Odsud 
se Dyje zaříznutá do prudkých zalesněných strání a obnaže-
ných skal začíná klikatit. Cestu kolem vody mi nikdo z chlapů 
sedících před hospodou nerozmlouval, jen se usmívali a krou-
tili hlavou. „Musíš dokola, přes Vysočany nebo Lančov!“ Zvolil 
jsem tu druhou, sice delší, ale podél hranic, takže zase nahoru 
do Stálek. Hospoda Na konci světa hlásila zavřeno. Opravdu 
je tady konec světa, bývalé hraniční pásmo, Rakousko na 
dohled. Hranici tady vytvořili mocní porcující sladký dort 
někde u stolu. Přetnula mnoho osudů. Kolem silnice stojí, co 
pár set metrů kříže s názvy rodin, všechny německé. Sedláci 
je stavěli u svých polí, aby Bůh žehnal úrodě a ušetřil ji od roz-
marů počasí. U křížů, u kterých byly položeny květiny, jsem 
měl nedobrý pocit. Naše rodina opatruje podobný kříž přes 
sto padesát let, rozumím těm, kterým je škrtem pera vzali. 
Odbočil jsem na hrad Cornštejn, který byl postavený pro 
posílení sousedního Bítova. Je odsud krásný výhled na vodní 
meandry, a když se jen zběžně podíváte do mapy, budete mít 
pocit, že se odsud bez lodě snad nikdy nevymotáte. Jenže 
dole jsou dva mosty, strategicky významné, spojující jižní 
stranu Dyje, Šafov a pár vesnic s Moravou. Takže zase výšlap 

nahoru, tentokrát na hrad Bítov, stojící na úžasném místě, 
ze tří stran obtékaný Dyjí, dnes už přehradou. Pokochat, 
vydechnout a zase dolů. V přístavišti jsem nasedl z nostalgie 
na loď. Na kole bych byl přes Lančov ve Vranově rozhodně 
rychleji. V  roce 1990 jsme zde brázdili přehradu stejnou 
lodí s profesorem Wolfem Sixlem, který v Česku pomáhal 
zavádět systémy hygieny v potravinářských provozech. Přijel 
jednou z Grazu i za kulturou s mužským sborem. Na pře-
hradě požádal kapitána lodi o vypnutí motorů a nad večerní 
ztichlou hladinou se ozval zpěv Ave Maria. Nezapomenu-
telný zážitek. Vranovská přehrada byla postavena za první 
republiky a byla tehdy naší největší. Projekt vycházel z plánů 
rakousko-uherské monarchie a stavba trvala pouhé tři a půl 
roku a o další rok později se po hladině již proháněl první 
parník. Od přístaviště u hráze jsem se vrátil, abych přešel 
nádhernou dvěstěpadesátimetrovou visutou lávku přes Švý-
carskou zátoku. Pěšmo, kolmo je to po místní Golden Gate 
zakázané. Pak už sjezd do Vranova, pohled na zámek zdola, 
výjezd nahoru, pohled dolů, zase sjezd a kolem Dyje, kam to 
šlo. Národní park Podyjí je ráj cyklistů, ale nesmí se jet dolů 
k Dyji, pak je cesta nahoru v kamení a kořenech opravdový 
očistec. Věřte mi, mluvím z  vlastní zkušenosti! U  Čížova, 
jediné vesnici v parku, stojí na kopci strážní věž, ve vojenské 
hantýrce se jim říkalo špačkárna. Vede k ní úzká asfaltka, 
ostnaté dráty na dřevěných kůlech, sem tam lampa, elek-
trické vedení, kolem betonové zátarasy nebo oceloví ježci. 
Memento novým generacím, zbytek železné opony. Úzká 
asfaltka se dále vine dolů k Dyji, přehoupne se přes hraniční 
most pro pěší, z něhož je vidět zdejší hrad. Hardeg je prý nej-
menším rakouským městem, ale rozhodně je vyhledávaným 
turistickým cílem. Jestli vám bude povědomý, tak vzpomeňte 
na krimiseriál Labyrint, zde se točily ony tajemné a děsivé 
scény ve starém hradu. Projel jsem se po rakouské straně, 
vrátil se do Čížova a vyrazil národním parkem na Znojmo. 
Úzká asfaltka padající dolů lákala, a tak jsem se po ní pustil. 
Rázem jsem byl na Šobesu, ostrohu obtékaném ze tří stran 
Dyjí. Vinice je zařazena mezi deset nejlepších evropských 
viničných tratí. Má kamenitý podklad, je ideálně osluněná, 
ležící v  nižší nadmořské výšce a  je  chráněná ze severozá-
padu i  severovýchodu proti větrům. Řeka prý vytváří ide-
ální klima, které se podobá podmínkám na Rýně či Rhôně. 
K vinici se lze nejlépe dostat po Znojemské vinařské stezce. 
Výchozím bodem třicetikilometrového cyklistického okruhu 

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

Lávka přes Švýcarskou zátoku



84 85
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
3

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

3
/

2
0

2
2

r e p o r t á ž r e p o r t á ž

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

je Moravský sklípek v Šatově, odtud vede trasa do Znojma, 
dále pokračuje přes Konice po okraji Podyjí až k vinici Šobes, 
pak přes Hnanice a zpátky do Šatova. Ideálně vytyčená cesta, 
proč ji nejet v protisměru? A tak jsem si jedovatý kopec vyšlá-
pnul zpět, odkud jsem přijel.

Do Znojma je to už jízda na pohodu. Vynořil jsem se 
nad údolím Gránického potoka a od Eliášky se kochal pano-
ramatem města, které si na dlouhou historii hrát nemusí, 
má ji. Stačí se projít kolem pivovaru k tisíc let staré rotundě 
sv. Kateřiny, navštívit kostel sv. Mikuláše, premonstrátský 
Loucký klášter nebo vystoupat na Radniční věž. Za Přemy-
slovců bylo Znojmo důležitým opěrným bodem proti Habs-
burkům, Přemysl Otakar II. městu velmi přál a po prohrané 
bitvě na Moravském poli bylo jeho tělo uloženo sedmnáct 
let v  kryptě znojemském minoritského kláštera, pak bylo 
přemístěno do Svatovítské katedrály. Znojmo sehrálo důle-
žitou roli i ve dvacátém století. Slyšeli jste o Německé jižní 
Moravě, Deutschsüdmähren? Zdejší městské zastupitel-
stvo se na podpoře  a  nově proklamovaném samostatném 
státě „Deutsch-Österreich“ jednomyslně dohodlo na mimo-
řádné schůzi už 20. října 1918 a  den poté byl ve Vídni 
v dolnorakouském zemském sněmu vyhlášen stát „Deutsch-
-Österreich“. Jen týden poté byla vyhlášena samostatná Čes-
koslovenská republika. Následující neděli 3. listopadu 1918 
se shromáždili říšští a zemští poslanci německé jižní Moravy 
ke krajskému shromáždění ve Znojmě a dohodli se na vyhlá-
šení provincie Německá jižní Morava (Deutschsüdmähren 
jako součást Deutsch-Österreich) a  vytvořili okresy Hus-
topeče, Vranov, Jaroslavice, Břeclav, Mikulov, Pohořelice, 
Slavonice a Znojmo, byli jmenováni velitelé Gendarmerie 
Deutsch-Südmähren a  poštovní a  telegrafní úřady převe-
deny pod ředitelství ve Vídni. Československá vláda ale tento 
krok nazvala pokusem o  geografické vymezení německé 
identity v českých zemích a k obsazení jižní Moravy využila 
četnictvo a  vojenské jednotky. Následovala hospodářská 
blokáda, Znojmo nedostalo uhlí, vázlo zásobování potravi-
nami, vyrovnat národnostní poměr měli noví osadníci a čeští 
úředníci. Při jednáních ve Versailles bylo Československo 
ve výhodě, již během války bylo zeměmi Dohody uznáváno, 
poněvadž československé legie byly brány jako spojenecké 
vojsko a Masaryk měl osobní podporu prezidenta USA Wil-
sona. Německo mělo být pokořeno, jeho území zmenšeno. 
Konečnou tečkou měla být Saint-Germainská smlouva, která 
představy o Německém Rakousku i Německé jižní Moravě 
smetla ze stolu. Z Dolního Rakouska byly odděleny České 
Rakousy s hranicí, kterou známe nyní, a v říjnu 1922 vstou-
pila v platnost smlouva mezi Československou a Rakouskou 

republikou o  vedení společné hranice. Jenže národnostní 
cítění se nedá vymazat, začernit ani zapomenout. V paříž-
ském předměstí se tehdy rozhodovalo z  pohledu Němců 
o  nich bez nich a  semeno následných svárů bylo zaseto. 
Následoval Mnichov, válka a po ní znojemští Němci za své 
postoje z roku osmnáct i třicet osm krutě zaplatili. Po prvním 
divokém vyhánění zasedaly mimořádné lidové soudy a v roce 
1946 bylo vlakovými transporty odsunuto 15 tisíc znojem-
ských Němců. Historici ji popisují jako největší etnickou pro-
měnu v dějinách města. Hm, to nás ve škole neučili. Pojďme 
raději na skleničku. Znojmo a víno, to se přece skvěle snoubí. 
Má k pěstování révy výborné podmínky a každoroční zno-
jemské oslavy vína připomínají návštěvu Jana Lucembur-
ského, který zde v  roce 1327 zapíjel úspěšné jednání ve 
Vratislavi. A  tak při zářijovém vinobraní nesmí královská 
družina rozhodně chybět. Burčák, vína zralá i  archivní, 
výborné jídlo a především nálada, která naláká o víkendu do 
města na osmdesát tisíc návštěvníků. A na kocovinu, znojem-
skou okurku! Má zde už bezmála pětisetletou tradici, a kde 
jinde mohly vzniknout než u mnichů ve zdejším Louckém 
klášteře.

Mezi Znojmem a Mikulovem je hranice vytyčená podle 
katastrálních map obcí, takže mezi poli. Hranice jako potůček 
či hluboká brázda, sem tam větrolam a zas nic. Zvláštní, jak 
je špatně přístupná i sjízdná, ale skvěle viditelná z leteckých 
map. České velké širé rodné lány a rakouské barevné nudličky 
polí. Přejel jsem starou železniční trať, jedna strana končí 
v Hevlíně, druhá v Laa an der Thaya. Za císaře to bylo nejpří-
mější vlakové spojení z Brna do Vídně, později lokální spojení 
a po válce přerušené vytrhanými kolejnicemi. Druhá trať spo-
jovala Vídeň se Znojmem. Znojemský železniční most přes 
řeku Dyji, který je dominantou města, byl postavený roku 
1871. Dnes už vede trať nejen do Šatova, ale i do rakouského 
Retz.

Konečně už v  Mikulově! Jeho zámek je dominantou 
okolí. Už jako hrad sloužil Lichtenštejnům, později zámek 
Ditrichštejnům, město bylo sídlem moravských rabínů 
(působil zde i tvůrce Golema rabi Jehuda Löw) a kulturním 
centrem moravského židovstva. Židé sem byli vyhnáni z Dol-
ních Rakous v  roce 1421 a  zdejší židovská obec tak byla 
nejpočetnější na Moravě. Při získání plné občanské rovno-
právnosti v roce 1848 zde žilo na 600 židovských rodin, což 
byla polovina města. Mikulovská židovská obec zcela zanikla 
nacistickým holokaustem. Mementem je rozsáhlé židovské 
město, synagoga a hřbitov. Turisté do Mikulova ale jezdí pře-
devším za zábavou, za krásným prostředím Pálavy, výborným 
vínem a každoročním vinobraním, které je starší než zno-
jemské. I zde vede družinu král, ale Václav IV., který uprchl 
z vídeňského vězení a magického 11. 11. roku 1403 byl přijat 
na zdejším hradě. Lichtenštejnové na podpoře Václava krá-
lovsky vydělali, získali Břeclav. Byli mocným rodem, a jak 
měli majetky po obou stranách hranice, paradoxně daněmi 
podporovali oba proti sobě stojící bratry Václava i Zikmunda. 
Nad městem se tyčí Svatý kopeček, jižní výběžek Pálavského 
vápencového masívu. Vyjít nahoru po křížové cestě je, když 
ne symbolickou cestou Ježíše na Golgotu, cílem, který si 
nenechá ujít většina turistů. Téměř jistě neskončí jen zde. 
Pálava je úžasná, malebná a pohostinná a věřte, že nena-
vštívit vinné sklípky například v Klentnici by bylo hříchem 
neodpustitelným. Okolím vás skvěle provedou vinařské 
stezky. Kdopak ale vymyslel ten zákaz alkoholu na kole? 
Všeho s  mírou, včetně ochutnávky vínečka bílého či toho 
druhého. Po vinařských cestách se dá projet celá oblast přes 
Valtice, Lednici až do Břeclavi. Narazíte na řadu překrásných 
zastavení, projet je a neprohlédnout je jako přejít Karlův most 
se zavřenýma očima. Lichtenštejnové byli milovníci života 

Rakouský hrad Hardeg

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

a  jihomoravské nivy plné zvěře lákaly k  parádním lovům 
a opulentním hostinám, a aby neztráceli čas dlouhým přejíž-
děním ze zámku na zámek, stavěli v lesích zázemí. Dnes jsou 
turisticky povinnými destinacemi lednický zámek obklopený 
parkem s kanály pro plavbu na loďkách, rozhledna Minaret 
či Janův hrad, barokní zámek ve Valticích, kolonáda Reisten, 
Dianin či Apollonův chrám, Rybniční, Hraniční nebo 
Lovecký zámeček, kaple sv. Huberta, Belvedér, Tři Grácie. 
Už dost? Vždyť i UNESCO o Lednicku píše, že je jednou z nej-
rozsáhlejších architektonicky komponovaných krajin nejen 
v Evropě.

Kostel v Poštorné Obora Soutok

Nejjižnější místo Moravy – soutok Moravy a Dyje

Pohansko

stalo součástí Dolních Rakous. Jenže v roce 1920 bylo při-
pojeno k Československu. Co následovalo, už dobře víme. 
Za socialismu bylo území nepřístupné, jádrem je největší 
česká obora Soutok, kterou založili již Lichtenštejnové, aby 
zdejší kapitální jeleni neodcházeli do okolí a netropili škody 
na zemědělských plodinách. Dnes zde turisté obdivují lužní 
lesy, odvodňovací kanály, nádherné solitéry starých dubů 
na pastvinách či se kochají pohledem na empírový zámeček 
Pohansko blízko archeologického naleziště. Na magické 
místo soutoku Moravy a Dyje, nejjižnější místo Moravy, je to 
odsud na kole už jen hodina jízdy. Cesta kopíruje hranici a na 
mnoha místech je doplněna místy na odpočinek a vzdělání. 
Jedno ze zastavení upozorňuje na druhé straně Dyje stojící 
prostý dřevěný kříž, který je výsledkem více než padesátile-
tého pátrání. 3. srpna 1956 se nevrátili z rybaření rakouští 
občané Walter Wawra a Karl Benedikt. Vyvstala řada otázek, 
ale československé orgány mlčely. Až po otevření tajných 
archívů byl v roce 2009 nalezen jejich hrob – byli zastřeleni 
československou pohraniční stráží. Omyl! Vojáci si mysleli, 
že jsou to čeští přeběhlíci na rakouské straně hranice. Ote-
vřel jsem vrata obory, pak ještě další plot a najel na dřevěnou 
lávku kroutící se mezi stromy lužním lesem. Poslední metry 
na jihovýchod. Mezi stromy se objevil hliněný břeh, nalevo 
Morava, napravo Dyje. Nejmohutnější moravské řeky, nejjiž-
nější cíp naší země.

Příště: Po hranici slezské.

�
Břeclav se rozkládá až v rohu Česka, přesto je důležitým 

dopravním uzlem. Vydělalo na výstavbě dráhy císaře Ferdi-
nanda a zapsalo se tak jako první české město, kam přijel 
6. 6. 1839 vlak. Břeclav, byť převážně česká, měla tak velký 
strategický význam, Hitler v roce 1938 město výslovně vložil 
do mnichovské dohody a na podzim 1944 se dostalo zdejší 
nádraží do hledáčku spojeneckých bombardérů. Zničili navíc 
i kostel sv. Václava. S jeho novou výstavbou se otálelo až do 
roku 1995 a současná moderní stavba se stala dominantou 
středu města. Jeho protipólem je červený z cihel postavený 
kostel v Poštorné, která je jen přes řeku součástí Břeclavi. 
Kostel byl výkladní skříní zdejších keramických závodů, 
jejichž cihly a tašky byly známé po celém Rakousku, zdobí 
dokonce střechu vídeňského Stephansdomu.

Šlápněme do pedálů a už jsme v Dyjském trojúhelníku, 
za první republiky to bylo další bolavé místo. Do roku 1041 
bylo součástí Moravy, ale Břetislav I. o území přišel, a tak se 
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Zelený čaj – 
tradice japonské 

kvality

Ing. JAROSLAV VALENTA,
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší

a Katedra chovu hospodářských zvířat,
FAPPZ, ČZU v Praze

Návštěva čajové plantáže se nemůže stát chybným rozhod-
nutím pro žádného turistu, který cestuje do země, kde 

pěstování čaje má svou tradici. Čajové plantáže jsou v  kul-
turní krajině snadno rozpoznatelné, zejména pro svou upra-
venost a  uspořádanost zanechávají silný estetický dojem. 
Za tím vším se však ve většině zemí skrývá náročná a  peč-
livá ruční práce, jejímž výsledkem je jeden z nejvíce konzu-
movaných nápojů světa. Ačkoliv je současná produkce čaje 
odehrávající se v  mnoha zemích na různých kontinentech 
vždy regionálně charakteristickou a určitým způsobem jedi-
nečnou záležitostí, pěstování a produkce čaje v Japonsku má 
oproti ostatním zemím zvláštní a specifi cké postavení. V Ja-
ponsku se nesetkáme s čajem pouze ve formě nápoje, ale je 
velmi hojně využíván v gastronomii jako surovina pro přípra-
vu velkého množství pokrmů a různých delikates.

Pro lepší orientaci v japonských názvech a čtivost textu 
budu používat ve vhodných případech český přepis japon-
ských slov, odlišený od okolního textu kurzívou, stejně jako 
u latinských názvů, v některých případech doplněný v závorce 
anglickým přepisem.

Úvod 

Původ čaje a historie jeho konzumace jsou na základě 
mnohých historických dat a  moderních poznatků přisu-
zovány provinciím v  jihozápadní Číně (Pan et al., 2022). 
Zpočátku bylo pěstování čajovníků geografi cky omezeno 
a  malá produkce tak dokázala uspokojit pouze bohatou 
elitu. Postupně se však pěstování čaje rozšířilo i do ostat-
ních zemí, tím se zvýšila nabídka a díky nižším cenám se 
stala konzumace čaje dostupná i pro běžné lidi. Čajovníky 
patří do rodu Camellia a jedná se o stálezelené vytrvalé keře 
a stromy subtropických a tropických oblastí. Tento rod zahr-
nuje nejen čajovníky, ale také sesterské krásně kvetoucí 
kamélie. Evoluční původ čajovníků a jejich domestikace je 
stále předmětem výzkumu. Ačkoliv přesné druhové vyme-
zení rodu Camellia není stále vyřešeno, řada autorů vychází 
ze skutečnosti, že se pěstované čajovníky (Camellia sinensis) 
obecně rozlišují na dva druhy (Wambulwa et al., 2021). 
Prvním z  nich je pomalu rostoucí Camellia sinensis var. 
sinensis (čajovník čínský). Jedná se o keř s malými, pilovi-
tými a tmavě zelenými listy. Naproti tomu Camellia sinensis 

var. assamica (čajovník indický) je vysoký a rychle rostoucí 
strom s velkými, širokými a světle zelenými listy (Pradhan 
et Dubey, 2021). Oba druhy čajovníků se také liší geogra-
fickou distribucí. Čaj je pěstován na čajových plantážích 
v relativně úzce vymezených agroekologických podmínkách, 
a to s ohledem na zeměpisnou šířku a nadmořskou výšku. 
Tyto podmínky silně ovlivňují kvalitu a chuť čaje. Hlavním 
sběrným atributem jsou nejmladší části větviček (fl eše). Nej-
hodnotnější částí této fl eše je vrcholový pupen, označovaný 
jako terminál (T) nebo tip, spolu s prvním (orange pekoe) 
a případně druhým (pekoe) čajovým lístkem. Další čajové 
lístky jsou již méně hodnotné. Na sběr čajových lístků na 
plantážích musí poměrně rychle navazovat i  zpracování, 
které se většinou odehrává v nedalekém zpracovatelském 
závodě. Zpracování čajových lístků podléhá řadě kroků, 
které předurčují fi nální podobu čaje. Jedním z nejdůležitěj-
ších procesů při zpracování čajových lístků je proces oxi-
dace. Během tohoto procesu dochází k oxidaci polyfenolů, 
díky čemuž se nejen mění obsah těchto látek, ale i barva čajo-
vých lístků ze zelené na černou. Tímto způsobem tak vzniká 
zajímavé spektrum čajů, které nejsou oxidované (zelené 
čaje) nebo jsou jen částečně oxidované (např. oolong čaje) 
či jsou zcela oxidované (černé čaje). Na základě údajů dle 
FAOSTAT pro rok 2020 se produkce čaje meziročně stále 
zvyšuje, přičemž dominantní postavení v celosvětové pro-
dukci zaujímá Čína. Pro zájemce o doplnění a širší pohled 
na obecné informace vztahující se k pěstování a produkci 
čaje bych rád odkázal na svůj dřívější článek s  názvem 
„Kouzlo čajových plantáží“ v  čísle 7/2018 Potravinářské 
Revue.

Fleše A–C (zelená barva listů naznačuje tři možné způsoby 
sklizně nejhodnotnějších čajových lístků), T – terminální list 
(pupen, nejkvalitnější), R – rybí list (nesklízí se), A – fl eš Impe-
rial (jen pupen), B – fl eš Golden Tip (pupen + orange pekoe), 
C – fl eš Fine (pupen + orange pekoe + pekoe).

Pohled na horské čajové plantáže v oblasti Wazuka (Obubu 
Tea Farms, prefektura Kjóto)

Detail rozkvetlého čajovníku (Camellia sinensis var. sinensis)

Počátky a historie čaje v Japonsku

Obecně se má za to, že čaj byl dovezen prvně do Japonska 
z Číny, a to díky japonským buddhistickým mnichům, kteří 
v Číně studovali buddhistické učení. Mniši si čaj přiváželi do 
svých chrámů za účelem podpory své buddhistické meditace. 
V této době byly celé či drcené čajové lístky lisovány do tvr-
dých bloků (čajové cihly) a čaj se z těchto lisovaných forem 
připravoval seškrabáváním do vroucí vody. Tento typ čaje 
je v historických pramenech nazýván jako danča (dancha). 
I když v průběhu let ztratila danča v Japonsku svou popu-
laritu, postupně se však začal rozvíjet zvyk mletí čaje a jeho 
rozpouštění v horké vodě.

Na počátku 9. století byl císař Saga pozván do chrámu 
Bonšakudži (Bonshakuji) v prefektuře Šiga (Shiga), kde mu 
buddhistický mnich Eiču podával čaj. Z této události pochází 
i první písemné záznamy o pití čaje v Japonsku. Přibližně ve 
stejnou dobu byla přivezena první semena čajovníku z Číny. 
Pravděpodobně se o to zasloužili buddhističtí mniši Kúkai 
a Saičó, kterým se čajovník podařilo v Japonsku vypěstovat. 
Ačkoliv pěstování a pití čaje bylo císařem silně podporováno, 
široká veřejnost si k tomuto zvyku hledala cestu poměrně 
dlouho. Pití čaje tak bylo oblíbené po delší období pouze mezi 
mnichy v buddhistických chrámech. Ve 12. století významný 
buddhistický mnich Eisai založil v Japonsku největší buddhi-
stickou zenovou sektu – Rinzai. Eisai se zajímal především 
o léčivé vlastnosti čaje a své znalosti sepsal do knihy s názvem 
„Kissa Jódžóki“. Stejně jako jeho předchůdci se Eisai vydal na 
několik misí do Číny a přivezl semena čaje do Japonska. Díky 
těmto semenům byl čajovník vypěstován v různých oblastech 
Japonska, což významně přispělo k jeho dalšímu rozšiřování 
a popularitě. Postupně tak byl čaj přijat vyšší společenskou 
třídou jako běžná součást každodenního života a honosné 
čajové dýchánky se staly běžnou zábavou. Nicméně postupem 
času byly čajové dýchánky v této formě více a více chápány 
jako extravagantní rozmar a zbytečný luxus. Tlak tehdejší 
společnosti na návrat k pokoře a skromnosti vedl k rozvoji 
japonského čajového obřadu, který známe dodnes. Způsob, 
jakým se tento čajový obřad bude ubírat, poprvé určil buddhi-
stický mnich a čajový mistr – Murata Džukó, kterého násle-
doval čajový mistr Takeno Džóó. Posledně jmenovaný se stal 
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Mapa hlavních 10 japonských prefektur s nejvyšší produkcí 
čaje (pořadí 1–10 uvedených regionů představuje pořadí od 
nejvyšší po nejnižší produkci).

Detail čajové plantáže zachycující jeden ze způsobů zastiňo-
vacího mechanismu. Ventilátory na čajových plantážích slouží 
k zajištění proudění teplého vzduchu k povrchu čajovníků jako 
ochrana před jarními přízemními mrazíky, které mohou ohro-
žovat lístky před hlavní jarní sklizní.

Několik základních druhů japonských převážně zelených čajů: 1 – mačča, 2 – hódžiča, 3 – jarní senča, 4 – kukiča, 5 – kjóbanča, 
6 – gjokuro, 7 – genmaiča, 8 – wakouča (černý čaj), 9 – kabuse senča

učitelem asi nejvýraznější postavy v historii japonského čajo-
vého obřadu, kterým byl Sen no Rikjú. V 16. století tak forma-
lizoval a standardizoval čajový obřad v mnohem skromnější 
a značně populární verzi. Sen no Rikjú se stal politicky velmi 
vlivným člověkem. 

V dalších letech se zejména umělecká japonská spo-
lečnost začala zajímat o nové trendy v souvislosti s čajovým 
obřadem, neboť současný stav jim přišel strnulý, zaostalý 
a konzervativní. Pravdou je, že v Číně během té doby nabyl 

na významu čaj sypaný, který nahradil do té doby používaný 
práškový čaj. V 17. století byl tento sypaný čaj přivezen do 
Japonska čínským buddhistickým mnichem. V období Edo, 
konkrétně mezi lety 1635–1854, se díky izolacionistické 
politice (Sakoku) Japonsko uzavřelo vůči okolnímu světu 
a  obchodní možnosti tím byly silně přerušeny. Omezení 
dodávky čínského sypaného čaje znamenalo pro Japonsko 
příležitost k  vytvoření vlastních zdrojů produkce čaje 
a obchodu s ním. Jedním z průkopníků mezi výrobci čaje byl 
Nagatani Sóen, který v 18. století vynalezl nový způsob zpra-
cování čaje a vytvořil tak pro Japonsko unikátní sypaný čaj 
– senča (sencha), který se stal posléze nejběžnějším druhem 
čaje. Praktikování tradičního čajového obřadu bylo zejména 
v rukou japonské elity, stejně jako konzumace původního 
práškového čaje. V  19. století si Japonsko začalo uvědo-
movat, že díky izolaci začíná v mnoha směrech zaostávat, 
a politika Sakoku byla ukončena. Změna politiky, industria-
lizace a další faktory vedly k postupnému předávání znalostí 
o čajovém obřadu ženám. Dokonce na počátku 20. století 
byla znalost čajového obřadu a  dalších tradičních japon-
ských zvyků u potenciálních manželek považována za silně 
žádoucí. 

V průběhu 20. století ztratil postupně čajový obřad na 
významu, a přestože je v současnosti již jen malá hrstka lidí 
praktikující tyto tradiční zvyky, je čajový obřad důležitým kul-
turním symbolem Japonska. Tradiční japonský čajový obřad, 
někdy v širším kontextu nazývaný „cesta čaje“, je poměrně 
složitý a náročný ceremoniál přípravy čaje s hlubším fi lozo-
fi ckým pozadím. I když se jedná o poměrně zajímavý rituál, 
jeho podrobnější popis by přesahoval rámec tohoto článku 
a vydal by na zcela samostatný příspěvek. 

Produkce čaje v Japonsku

Podle FAOSTAT se v roce 2020 v Japonsku vyprodu-
kovalo 69 800 tun čaje, díky kterým se ocitlo v pořadí světo-
vých producentů až na 13. pozici. V praxi to však znamená 
necelé 1 % veškeré světové produkce čaje. Převážná většina 
této produkce v Japonsku je založena na zeleném čaji, kte-
rému dominuje typ senča, nicméně pravděpodobně vůbec 
nejznámějším zástupcem mezi japonskými čaji se bezesporu 
nachází mačča (matcha). Navzdory celosvětově zvýšenému 
zájmu o čaj, tedy i o zelené čaje, dochází v posledních letech 
v Japonsku k pozvolnému poklesu produkce této významné 
komodity. Tento pokles ostře kontrastuje s  neustále se 
zvyšující produkcí ve světě a  je to dáno mnohými faktory. 
Japonsko je hornatá země a podle MAFF (Ministry of Agri-
culture, Forestry and Fisheries) pro rok 2019 je téměř 40 % 
všech čajových plantáží situováno právě do tohoto kopco-
vitého a náročného terénu. I když je ve vyspělém Japonsku 
sklizeň v mnoha lokalitách usnadněna moderní mechani-
zací, stále existuje velká část plantáží právě v kopcovitém 
terénu závislá na manuální síle, které ale rok od roku ubývá. 
Japonsko se již řadu let potýká s významným problémem 
stárnoucí populace, např. v roce 2015 bylo v Japonsku 56 %
obyvatelstva ve věku 65 let a více. Tento fakt doplněný sní-
ženým zájmem mladých lidí o  farmaření a  život na ven-
kově se možná nejvýrazněji odráží právě v  zemědělském 
sektoru. Mezi další faktory charakterizující snižování pro-
dukce čaje lze zařadit i  např. věk čajových plantáží, kde 
přibližně 40 % z nich je starších 30 let. Nedostatečné omla-
zování čajových keřů tak vede k postupným obavám o výtěž-
nost produkce a  její kvalitu v  následujících letech. Totiž 
v komerční produkci čaje je největší výnos zajišťován čajo-
vými plantážemi, jejichž stáří se pohybuje mezi 5–40 lety.
V Japonsku tak k obnově keřů čajovníku dochází přibližně 
každých 40–50 let. Např. v  roce 2019 dle MAFF došlo 
k obnovení pouze v případě 8 % všech čajových plantáží, 
které bylo žádoucí obnovit. Určitým řešením poklesu pro-
dukce a uchování vysoké kvality by mohlo být zaměření se 
více na odrůdy čajů, které budou mít v daných produkčních 
lokalitách stabilnější sklizňovou sezónnost a budou vyka-
zovat vyšší odolnost vůči klimatickým změnám. Pěstování 
čaje, jak již bylo uvedeno, je možné v  relativně vymeze-
ných agroekologických podmínkách. Jak řadu let upozor-
ňuje FAO, právě tyto nejvhodnější produkční čajové lokality 
jsou bohužel nejvíce citlivé na měnící se klima. Japonsko, 
tak jako v případě i  jiných surovin, produkuje zelené čaje 
té nejvyšší kvality včetně čajů, které jsou ve světě považo-
vány za unikátní a možná vůbec ty nejkvalitnější. Zelené 
čaje pro svůj vysoký obsah antioxidantů jsou v posledních 
letech stále více oblíbenější, zejména pak západní civi-
lizací, která je v podstatě povýšila na úroveň superpotra-
viny. Vnímaný vysoký zdravotní benefi t a zvyšující se zájem 
jsou pro Japonsko určitým příslibem zachování velikosti 
produkce a vysokého kvalitativního standardu této komo-
dity. Ačkoliv je současným trendem v  Japonsku snižující 
se roční produkce, neustále se zvyšuje podíl exportu zele-
ného čaje do bohatých zemí světa (USA, Kanada, Německo, 
Francie aj.). 

Specifika pěstování a sklizně čajů v Japonsku

V Japonsku nalezneme čajovníky Camellia sinensis var. 
sinensis, které jsou zde zastoupeny velkým množstvím růz-
ných odrůd. Jednotlivé odrůdy se liší sezónností, výnosem, 

chutí a odolností proti mrazu. V rámci všech hlavních pro-
dukčních lokalit je nejrozšířenější a hlavní odrůdou Yabu-
kita, která představuje 71,5 % všech pěstovaných čajovníků 
v Japonsku. Méně častými, i když důležitými, odrůdami jsou 
např. Jutakamidori, Saemidori, Sajamakaori, Samidori, Oku-
midori aj. 

Čajovníky lze množit a plantáže zakládat dvěma způ-
soby: ze semen nebo z řízků. První kultivace rostlin a zaklá-
dání původních plantáží bylo prostřednictvím semen. Tuto 
tradiční metodu v moderním farmaření samozřejmě nahra-
dilo řízkování, při kterém se udržuje uniformita rostlin 
s  požadovanými vlastnostmi pocházející z  mateřské rost-
liny. Řízky (5 cm dlouhá větvička s 1 lístkem) se odebírají na 
konci jarní sklizně a jsou zasazeny do čajových školek, kde 
se 1–2 roky nechávají pro vytvoření dostatečného kořeno-
vého systému. Po dvou letech jsou přesazeny na své budoucí, 
defi nitivní stanoviště, kde pro vytvoření jedné ucelené řady 
plantáže jsou zapotřebí rostlinky zasazené do dvouřádků 
způsobem „cik cak“. Poté se pravidelně rostlinky prořezá-
vají, aby získaly nejen požadovaný tvar a velikost, ale i hus-
totu větviček. S ohledem na stav a lokalitu takové plantáže 
je možné první sběr provádět již třetí rok pobytu rostlinky na 
trvalém stanovišti. Dobrou sklizeň začínají čajovníky posky-
tovat nejprve až po pátém roce. Každé tři roky je nutné rost-
liny prořezávat a omlazovat. Přibližně po 40 letech začnou 
výnosy a  kvalita klesat, staré rostliny se tak vytahují ze 
země a lokalita se připravuje k obnově a nahrazení novými 
rostlinkami. 

Farmaření na čajových plantážích vyžaduje poměrně 
vysokou časovou dotaci farmáře. Ačkoliv je sklizeň čajo-
vých lístků nejdůležitější a nejočekávanější farmářskou akti-
vitou, nejedná se o  jedinou činnost. Tak jak to u rostlinné 
produkce bývá, vedle popsané obnovy plantáží je v průběhu 
roku nutné zajistit několik dalších činností. Sezóna pro vět-
šinu farmářů na čajových plantážích začíná v březnu a končí 
někdy v listopadu. Během té doby je vedle sklizně a prořezá-
vání rostlin nutné dále zajistit hnojení, odstraňování plevele, 
hubení škůdců a léčení chorob, péče o mechanizaci, stínění 
plantáží aj. Sklizeň čaje ve většině oblastech Japonska pro-
bíhá třikrát do roka, i když některé farmy specializované na 
čaje nejvyšší kvality sklízejí pouze jarní lístky. Japonsko je 
zaměřeno na čaje nejvyšší kvality, proto standardním atri-
butem sklizně jsou výše v článku zmíněné tzv. fl eše (pupen 
a dva lístky). Bez ohledu na počet sklizní té či jiné čajové 
plantáže v daném roce, tou nejdůležitější sklizní je ta jarní, 
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2. Kagošima

Hlavní oblasti produkce čaje 
v Japonsku podle prefektur

Honšú

4. Kjóto

5. Fukuoka

9. Saga

10. Nagasaki

7. Kumamoto

Kjúšú

Hokkaidó

Šikoku

8. Saitama

1. Šizuoka
3. Mie

6. Mijazaki
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Mačča je exkluzivní, velmi jemně našlehaný ceremoniální čaj 
(vlevo), vzniklý vyšleháním čajového mačča prášku (uprostřed) 
pomocí bambusové metličky nazývané časen (vpravo).

Ukázka několika různých druhů potravin obsahujících zelený čaj (ledové čaje, zmrzliny, různé tradiční japonské zákusky, 
koktejly apod.)

Genmaiča je delikátní směs pražené rýže s lístky čaje senča. Japonská verze pravého ledového zeleného čaje

nejen pro chuť a nutriční hodnotu, ale i zpeněžení. Čaje skli-
zené v létě a na podzim jsou podstatně levnější. V závislosti 
na lokalitě a regionu začíná jarní sklizeň v polovině dubna 
až května a končí během května či na začátku června. Poté 
obvykle následuje sklizeň listů pro čaj nižší třídy, nazývaný 
banča (bancha). Další kvalitní čaje se sklízejí ve druhé a třetí 
sklizni, tedy v první polovině července a na podzim od druhé 
poloviny září až do začátku listopadu.

Zajímavým specifi kem japonských čajových plantáží je 
stínění čajovníků před přímým slunečním zářením. Mnozí 
farmáři k zastínění plantáže přistupují v době, když začnou 
vyrůstat nové čajové výhonky. Stínění ve správný moment 
před sklizní má dopad na složení a přeměnu určitých látek 
v  čajovém listu, které významně ovlivňují výslednou chuť 
čaje. Čaj ze stíněných čajových lístků je méně trpký a hořký. 
Délka a způsob stínění se odvíjí od řady faktorů a od typu 
čaje, na který se farmář zaměřuje. Stínění se aplikuje vět-
šinou na dobu 2–4 týdnů, kdy např. pro některé typy čaje 
senča je to obvykle 2 týdny, pro gjokuro (gyokuro) 3 týdny 
a pro čaj mačča až 4 týdny. 

Zpracování japonských čajů

Použitá odrůda čaje, lokalita, způsob ošetření, termín 
sklizně a další faktory v podstatě dávají základ budoucímu 
typu japonského čaje. Z  obecného hlediska pak způsob 
zpracování (zejména proces oxidace) čaje přímo ovlivňuje, 
zda bude čaj zelený, oolong, nebo černý. Hlavním čajem 
v Japonsku je však čaj zelený, a proto se následující text bude 
zaměřovat na specifi ka zpracování zeleného čaje v Japonsku 
a jeho nejznámější představitele.

Pokud bychom pro čajový nápoj použili čerstvě skli-
zené čajové lístky, možná bychom byli překvapeni, jak 

moc se chuť liší od té, jakou očekáváme. Zpracování skli-
zených čajových lístků je velmi důležité pro rozvoj chuti. 
V Japonsku lze zpracování čajových lístků v podstatě roz-
dělit na primární a sekundární proces. Součástí primárního 
procesu jsou tři základní kroky. Prvním a velmi důležitým 
v případě zeleného čaje je napaření ve vodní páře po dobu 
15–200 s. Tento proces slouží k zastavení zmíněné oxidace. 
Sklizené lístky začnou na vzduchu oxidovat a tím hnědnout, 
a proto je vždy nutné, aby sklizeň a zpracování bylo prove-
deno v poměrně rychlé návaznosti. Tento způsob zahřátí 
spařením je unikátním právě pro Japonsko. Po spaření 
lístků následuje dlouhý několikahodinový proces, který se 
označuje jako rolování, během něhož se struktura lístků 
naruší, mění se podoba napařených lístků do formy ruliček 
a díky tomuto mechanickému kroku se lístky zbavují vody 
získané během napařování. Posledním krokem primárního 
procesu zpracování je sušení na přibližně 5% obsah vody. 

Na konci primárního procesu se čajový produkt nazývá 
arača (aracha). V tento moment se jedná vlastně o takový 
polotovar, který může být již použit pro čajový nápoj, 
a  i když má ojedinělou chuť, v obchodech bývá dostupný 
jen vzácně. Nicméně jeho hlavním úkolem je být vstupním 
produktem pro následný (sekundární) proces zpraco-
vání. Mezi sekundární kroky lze zařadit nařezání a třídění, 
dosoušení, promíchání, resp. tvorba směsí aj. Zmíněné 
kroky zpracování a  jednotlivé charakteristické odlišnosti 
pak korelují s  tím, jaký výsledný čajový produkt chceme 
vytvořit. 

Základní typy japonských čajů

Z výše uvedeného textu již vyplynulo, že zelený čaj tak 
specifi cký pro Japonsko není jen jedním typem čaje. Naopak 
právě v  Japonsku řada způsobů pěstování a  unikátních 
technik zpracování vytvořila velké spektrum zcela odlišných 
typů čajů, které bych rád stručně představil:

Senča (sencha)
Tento typ čaje je jedním z nejoblíbenějších a nejkon-

zumovanějších japonských čajů. Jeho produkce se rozpro-
stírá napříč všemi hlavními produkčními regiony v Japonsku 
a představuje téměř 54 % ze všech japonských čajových typů. 
Lístky (světle zelené) pro čaj senča mohou dozrávat na plném 
slunci nebo na zastíněné plantáži, v tomto případě se nazývá 
kabuseča (kabusecha) s podílem přibližně 4 % z celkové pro-
dukce. Hlavními produkčními oblastmi pro kabuseču jsou 
prefektury Mie a Fukuoka.

Gjokuro (gyokuro)
Plantáže čajovníků za účelem produkce tohoto typu 

čaje jsou přibližně tři týdny před sklizní stíněné, tím vzniká 
bohatá a nasládlá chuť tohoto velmi zajímavého a vysoce kva-
litního čaje. Čajové lístky, které mají velmi tmavě zelenou 
barvu, jsou sbírány pouze na jaře a na mnoha farmách stále 
ještě manuálním způsobem. Produkce tohoto čaje předsta-
vuje asi jen 0,3 % a je soustředěna zejména v prefekturách 
Kjóto a Fukuoka.

Banča (bancha)
Druhým nejvíce produkovaným typem čaje je banča. 

Jedná se o čaj nižší kvality pro běžné pití, jehož základem 
jsou velké lístky sklízené později než u čajů vyšší kvality. Čaj 
banča nabízí více trpké chuti, což je dáno delšímu vystavení 
slunečním paprskům v porovnání s předchozími typy. Nic-
méně banča jako taková je základem pro další velmi zajímavé 
a ceněné japonské čaje (genmaiča a hódžiča).

Genmaiča (genmaicha)
Zelené čaje jsou v Japonsku konzumovány většinou ve své 

čisté podobě, tedy neochucené. Genmaiča je jednou z výjimek 
potvrzující pravidlo. Jedná se o silně aromatický výborný čaj 
vytvořený směsí pražené rýže se  senčou nižší kvality nebo 
bančou. V moderním pojetí může být i s přídavkem mačči. 

Hódžiča (hojicha)
Pro vznik tohoto čaje se používá banča, senča nebo 

kukiča (kukicha). Čajové lístky se opraží a tím se vytvoří nová 
ovocná chuť a karamelové aroma. Tento typ čaje pro nízký 
obsah kofeinu a příjemnou i ovocnou chuť je vhodný i pro 
konzumaci dětmi.

Mačča (matcha) a tenča (tencha)
 Mačča patří celosvětově asi mezi nejznámější japonské 

čaje, který je považován za superpotravinu a  bývá hod-
nocen jako možná nejkvalitnější čaj na světě. Čajové lístky 
pro mačču jsou zastíněné na čajových plantážích po dobu 
čtyř týdnů, sbírají se na jaře a  po spaření se rovnou suší. 
Vzniklý produkt (tenča) se umele ve velmi jemný, krásně 
zelený prášek. Tento práškový čaj se připravuje vyšleháním 
v  horké vodě, čímž vznikne nápoj velmi jemné a  nasládlé 
chuti. Množství prášku vzniklého tímto způsobem je velmi 
malé a ceny vysoce kvalitní mačči jsou velmi vysoké. V pod-
statě se jedná o exkluzivní produkt, tradiční japonský typ čaje 
používaný při čajovém obřadu. Práškový zelený čaj mačča 
o nižší kvalitě je také významnou součástí mnoha japonských 
gastronomických produktů (např. zákusky, zmrzlina apod.). 
Tenča není jen výchozí surovinou pro mačča čaj, ale může 
též být použita pro přípravu čaje. Tenču je velmi obtížné najít 
v obchodech, jedná se o čaj unikátní chuti, neboť není sekun-
dárně zpracován, a navíc nepodlehl procesu rolování. Tento 
typ čaje představuje asi 4,4 % veškeré produkce soustředěné 
zejména v prefekturách Kjóto, Aiči a Kagošima. 

Tímto výčtem však spektrum japonských zelených čajů 
zdaleka nekončí. Pestrost chutí je tak široká, že si musí snad 
každý najít svou oblíbenou variantu japonského zeleného 
čaje, který je vysoce kvalitní a charakteristický. Osobně jsem 
dříve příznivcem zelených čajů nebyl, řada běžně komerčně 
dostupných čajů mi chutnala trpce. Velké množství japon-
ských zelených čajů však chutná jemně, či dokonce nasládle. 
Zážitek ve formě kvalitně připravené mačči doporučuji kaž-
dému, stejně jako ochutnání některého z dalších exkluzivních 
japonských čajů.

Veškeré použité fotografi e a obrázky jsou z osobního 
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 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
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 Netrpělivost 
a napětí v gastru 

aneb jak hostinský 
o hosta přišel

Ing. IVAN JEMELKA 

Hostince, respektive restaurace patří k  české kultuře 
a  bývaly středem společenského života obcí i  měst. 

Protiepidemická opatření to na dobu dvou dlouhých let 
změnila. Všechna omezení jsou snad již za námi, ale ná-
vštěvnost gastro podniků se na svou původní úroveň do-
sud nevrátila.

Restauratéři hledají vysvětlení ve vývoji ekonomiky 
a změnách spotřebitelských zvyklostí, otázka ale je, jestli 
je předchozí podnikatelský půst tak trochu nesvedl na 
cestu loupeživých rytířů a  zda si tak hosty neodrazují 
sami.

Řekni, kde ty turisti jsou, 
co se s nima mohlo stát…

Jak napsala letos 21. dubna agentura Euractiv, která se 
zaměřuje na informace o Evropské unii, přestože se Evropa 
z velké části vrátila k normálu a zrušila protiepidemická opat-
ření, návštěvnost gastronomických podniků v České repub-
lice se ještě nevrátila na úroveň před pandemií. Počet lidí, 
kteří chodí do restaurací, se snížil o 20–30 %. Zahraničních 
turistů je navíc stále málo a české restaurace proto spoléhají 
především na místní zákazníky.

„Každý, kdo se podívá na restauraci, vidí, že je buď 
prázdná, nebo poloprázdná,“ citovala agentura prezidenta 
Českomoravského svazu minipivovarů Michala Voldřicha. 
Ten dodal, že zahraniční turisté se do českých restaurací vra-
cejí jen zřídka, zatímco místní gastronomie, která se zamě-
řuje převážně na turisty, nedokázala změnit své paradigma 
a přejít k českým zákazníkům. Co tím Voldřich přesně myslel, 
nebylo uvedeno. Asi hlavně „zahraniční ceny“.

Nepřímo to pro Euroactiv potvrdil i zástupce Asociace 
APRON a  spoluvlastník restauračních provozů v  Plzeň-
ském kraji Luboš Kastner, když řekl, že všichni si přejí, aby 
se turistika tento rok obnovila alespoň na úroveň z minu-
lého léta. 

Do restaurací dorazili hlavně zamilovaní

Pár dní předtím (přesně šest) publikovala fi rma SaltPay, 
která vytváří restaurační systém Storyous, analýzu, ze které 
vyplynulo, že v prvním čtvrtletí letošního roku byla návštěv-
nost v českých restauracích ve srovnání s dobou před pan-
demií asi o 16 procent nižší. Nejméně se lidé chodili najíst 
„ven“ v lednu, zlepšení přinesla polovina února a valentýnský 
víkend 25. až 27. března.

K podobným poznatkům dospěl i Český rozhlas, jenž 
musel konstatovat, že naši restauratéři mají za sebou nej-
slabší měsíce roku a nepomohly jim ani venkovní zahrádky. 
Návštěvnost se prý ani tak zásadně nezvedla. 

Z přehledu Ticket Restaurant Card Index, který je sesta-
vený z plateb více než 220 tisíc majitelů nejrozšířenější stra-
venkové karty Ticket Restaurant a byl zveřejněn 19. dubna, 
vychází, že letos zatím chodí na oběd do restaurací o 48 procent 
méně hostů, než jich chodilo před zářím 2020. Dohromady 
i s dovážkou se také prodalo o více než jednu třetinu míň jídel. 

Peníze se jen sypou, přesto ale…

Tržby gastronomických zařízení v  České republice 
byly podle údajů společnosti SaltPay oproti prvním třem 
měsícům předcovidového roku 2019 letos vyšší o osm pro-
cent. Množství inkasovaných peněz si pochvaloval také již 
zmíněný restauratér a garant projektu Moje restaurace Aso-
ciace malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kast-
ner. „Tržby se vyvíjejí dobře,“ kvitoval tento trend Kastner asi 
v půlce dubna. Přitom čtrnáct dní předtím Kastnerova Aso-
ciace shledala, že lidé si během pandemie koronaviru odvykli 
chodit do restaurací na obědy, a  právě u  polední nabídky 
zaznamenali provozovatelé stravovacích provozů enormní 
propad tržeb. Částečným vysvětlením by mohl být fakt, že od 
loňského roku mohou zaměstnavatelé místo stravenek pra-
covníkům vyplácet peněžní příspěvek, ale návštěvy restau-
rací přes oběd loni omezili i lidé, kteří stravenky v zaměstnání 
dostávají. Ti, jak ukázal dřívější průzkum Unie zaměstna-
vatelských svazů ČR, přitom chodí na oběd do restaurací 
dvakrát častěji než zaměstnanci se stravenkovým paušálem.

Tedy přesto, že na obědy do restaurací se u nás přestalo 
z polovin chodit, majitelé gastro podniků mají v pokladnách 
víc, než měli před covidem. Zajímavé. Čím to?

Naši furianti. Největší jsou v Praze

Za posledních pět let vzrostly ceny obědů v restaura-
cích o třetinu. Češi si za ně nyní připlatí bezmála 50 korun. 
Ještě před pěti lety stálo jídlo v poledne průměrně 108 korun. 
Dnes je to 156 korun. V tiskové zprávě o tom letos začátkem 
dubna veřejnost informovala společnost Edenred. Podle ní 
nyní zákazníci zaplatí za oběd nejvíc v hlavním městě. Prů-
měrná útrata za jídlo v pražské restauraci činí 170 korun.  
Oproti tomu například v Jihlavě je to jen 138 korun. Útraty 
za obědy rostou údajně rychleji v Čechách než na Moravě. 

Růst výdajů na obědy podle fi rmy Edenred dlouhodobě 
převyšuje nárůst reálných příjmů. V  pětiletém horizontu 
útraty v restauracích vzrostly o 45 procent, nárůst příjmů byl 
ale za srovnatelné období o osm procentních bodů nižší.

Podle uvedených zjištění ceny v restauracích dlouho-
době stoupají od prvního rozvolnění koronavirových pravidel 
v roce 2020. Za poslední dva roky se zvýšily o 25 korun, jen za 
poslední rok o téměř 15 korun.

Trn z paty by měli oboru 
vytrhnout uprchlíci z Ukrajiny

Restauratér Luboš Kastner obhajuje zvyšování cen 
inflací, růstem nákladů za energie i  na nákup surovin 
a  tlakem na mzdy. Kastner přitom tvrdí, že gastronomie 
může zaměstnat 10 až 15 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Příliv 
nových pracovníků ale obor prý zatím nezaznamenal, a proto 
centra pracující s běženci by je měla lépe informovat o mož-
nostech uplatnění. Je fakt, že v  uplynulých dvou letech 

majitelé restauračních zařízení spoustu zaměstnanců pro-
pustili a nyní za ně těžko hledají náhradu. Kvalifi kovaných 
pracovních sil pro gastronomii na trhu není dostatek a na 
kvalitě těchto služeb je to často znát. Z nedávné kontrolní 
akce Státní zemědělské a  potravinové inspekce, která se 
zaměřila na kontrolu fritovacích olejů v restauracích a rych-
lých občerstveních, vyšlo najevo, že každý sedmý podnik při-
pravuje pokrmy na přepáleném oleji. Dalším bodem kontroly 
byla pravost masa, za kterou restaurace ručí. U celých 20 % 
hodnocených vzorků byla zjištěna přítomnost jiného druhu 
masa, než které bylo deklarováno, a zákazník tak byl uveden 
v omyl.

Jen aby si restauratéři sami 
pod sebou neřezali větev

Americký ekonom a  nositel Nobelovy ceny Milton 
Friedman kdysi prohlásil, že je „infl ace způsobena tím, že 
příliš mnoho peněz honí příliš málo zboží“. Dá se ale asi také 
říci, že když jedno a  totéž zboží honí příliš mnoho peněz. 
Čili ceny rostou úměrně tušení, jak velká je mezi lidmi pře-
míra oběživa, a proto budou ochotni bezstarostně utrácet. 
Jenže právě ta druhá polovina tohoto očekávání v souvislosti 
s válkou na Ukrajině neplatí.

Lidé jsou opatrní, vyčkávají a snaha části restauratérů 
rychle dohnat ztráty za uplynulé dva roky prostřednictvím 
nadsazených cen a ošizených služeb jim návštěvnost podniků 
nejspíš nezvedne.

Je pravda, že hospody k české kultuře patří, ale, jak uká-
zala pandemie, ne nezbytně.

�Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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120 let 
mlékárenského 

školství v Kroměříži
Ing. Mgr. MICHAL POSPÍŠIL,

ředitel školy VOŠP a SPŠM Kroměříž, a kolektiv

V měsíci září se bude v Kroměříži slavit 120. výročí za-
ložení mlékárenské školy. Připomeňme si společně 

historické souvislosti a  skutečnosti, které předcházely 
založení této jedinečné instituce, která vychovala a stále
vychovává odborníky pro potravinářský průmysl v celé ČR
i ve světě. 

V  druhé polovině 19. století doprovázely významné 
politické změny i změny hospodářské. Současně s bouřlivým 
rozvojem průmyslu se začíná měnit i nevýkonná zemědělská 
výroba a zpracování jejích produktů. Výjimkou nezůstává ani 
produkce a zpracování mléka. Práci zahajuje první průmys-
lová mlékárna v Praze, postupně se rozvíjí také zemědělské 
družstevnictví a po vzoru Dánska vznikají i první družstevní 

mlékárny, na Moravě jako první v  roce 1893 v  Paloníně 
u Loštic, další v Záhlinicích, … 

Díky jejich dobrým výsledkům hospodaření je do 
konce století na Moravě zřízeno na 100 rolnických mlékáren 
a zaznívá požadavek zřídit na Moravě mlékařskou školu. Po 
důkladném zvážení byla z několika míst vybrána právě Kro-
měříž. V roce 1900 Zemský sněm souhlasí s žádostí českého 
odboru zemědělské rady moravské, zřizuje Zemskou mlékař-
skou a sýrařskou školu v Kroměříži a vysílá člena této rady 
Antonína Lísku na delší studijní pobyt mlékařství do Švý-
carska, Německa a Francie. 

Po návratu je pak 1. července 1902 pověřen řízením školy, 
řídí dostavbu a dovybavení mlékárny strojním zařízením pro-
slulé švédské fi rmy Alfa-Laval, 18. září 1902 je škola zkolau-
dována, 15. října 1902 je v mlékárně zahájena výroba a 1. lis-
topadu nastupuje do školy 12 žáků vybraných z 37 uchazečů, 
aby absolvovali první jednoleté studium, což se jim také 
úspěšně podařilo.

Provoz školy se školní mlékárnou byl během prvního škol-
ního roku zajištěn následujícím personálem:
�       pedagogický sbor byl tvořen 
        – třemi řádnými učiteli: 
         Antonín Líska, ředitel školy a školní mlékárny, vyučující 

mlékařství, máslařství a sýrařství, Josef Graulich, inženýr 
– chemik, učil kontrolu mléka a  mléčných výrobků, 
chemii a  mikrobiologii mléka, Otokar Fiala, účetní 
a korespondent, učil výrobnímu vedení knih a obchod-
nímu písemnictví a matematice,

         – šesti výpomocnými učiteli, 
�      technický personál mlékárny tvořili dva sýraři, tvarůžkář, 

strojník a topič,
�     administrativní personál sestával z kancelářského příru-

čího, domovníka, posluhovačky a vozky.

V roce 1903 se přistavuje další budova, tentokrát pro 
výrobu tvarůžků (tzv. tvarůžkárna). V  roce 1910 se staví 
budova kontrolní a výzkumné stanice, která je dnes hlavní 
budovou školy. Škola si postupně získává přízeň veřejnosti 
doma i v zahraničí nejen díky svým výrobkům, ale i zásluhou 
takových odborníků, jako byl ředitel Antonín Líska, 
J. V. Pavelka, dr. Pavlák a mnozí další.

Studium samotné bylo náročné a na tehdejší dobu velmi 
intenzivní. Žáci brzy ráno nastupovali na mlékárnu a pod 
vedením techniků mlékárny zpracovávali nakoupené mléko, 
odpoledne zasedali do učebny nebo laboratoře a čekala je 
druhá část výuky – teorie. Dochované učební plány udá-
vají dnes neuvěřitelných 76 vyučovacích hodin týdně, z toho 
2/3 tvořila praktická výuka. Zpestřením studijního stere-
otypu prvního ročníku byly exkurze konané do mlékáren 

jednak v  blízkosti Kroměříže, 
ale především závěrečná do 
pražských velkomlékáren na 
Smíchově, v Nuslích a ve Vyso-
čanech. 

Osobní volno žáků, s  vý-
jimkou nedělí a svátků, neexis-
tovalo, protože „v  době mimo 
školní vyučování mají se žáci 
zdržovati v učebně neb čítárně 
a  použiti této doby ku studiu 
přednesené látky, aneb četbě 
odborných knih a časopisů“. 

Postupně se zvyšovalo 
množství zpracovaného mléka, 
již v roce 1932 se zpracovávalo 

denně 3 000 až 4 000 l mléka, které sloužilo především 
k zásobování města. Současně se rozšiřoval sortiment, vyrá-
bělo se mléko kakaové, jogurt, různé druhy smetan, máslo, 
různé druhy sýrů jako imperiál, liptovský, pivní, más-
lový, desertní, romadury, limburské, dezertní, moravské 
bochníky eidamské, salámové, gouda, camembert a  sýry 
tavené.

Druhou světovou válku přestála mlékárna se školou 
včetně bitvy o Kroměříž bez úhony. Za tři dny po osvobo-
zení se sváží prvních 4 500 litrů mléka k výrobě. Postupně se 
dodávky mléka zvyšují a v roce 1948 se denní příjem mléka 

zvyšuje na 12–18 tisíc litrů denně. Sortiment tekutých kon-
zumních výrobků byl: pasterované mléko, polo a nízkotučné 
v konvích, lahvích, omezeně smetana, kakaové mléko, bílý 
a ovocný jogurt.

V  roce 1953 dochází k  zásadním změnám, vzniká 
samostatný podnik Mlékárenské závody n. p., v  roce 
1960 vznikají Východomoravské mlékárny Kroměříž a po 
krátkém trvání jsou připojeny ke státnímu podniku Lacrum 
Brno. 

Od 1. 10. 1994 je mlékárna delimitována v rámci priva-
tizace s. p. Brno jako samostatný právní subjekt pod MŠMT 
s názvem Školní mlékárna v Kroměříži, s účelovým posláním 
spočívajícím ve vytváření podmínek pro praktické vyučování 
žáků SPŠM. Ředitelem mlékárny se stává Ing. Jan Tykvart, 
absolvent mlékárenské školy a VŠCHT v Praze. 

V  roce 1997 školní mlékárna svou činnost ukončila 
pod ministerstvem školství a je dokončena její privatizace. 
Vlastníkem mlékárny se stává ve veřejné soutěži společnost 
KROMILK s. r. o. v Kroměříži s majoritním podílem země-
dělců-dodavatelů. Ta se i zavázala pokračovat v mlékárně ve 
stejném rozsahu činnosti ve vztahu ke škole a již několik let 
nese status školního závodu.

Teoretická výuka ve 120. roce života školy

Střední průmyslová škola mlékárenská dnes absol-
ventům základních škol nabízí studium čtyřletých maturit-
ních oborů Analýza potravin a Technologie potravin. Během 
studia žák získá znalosti technologických procesů zpracová-
vajících zemědělské produkty a dovednosti posuzovat kvalitu 
potravin metodami fyzikálně-chemickými, mikrobiologic-
kými a senzorickými.

Absolvent má po ukončení studia znalosti potřebné 
k  vykonávání funkcí středních technicko-hospodářských 
pracovníků pro oblast technologické přípravy, řízení výroby, 
laboratorní kontroly chemické a  mikrobiologické, tech-
nologicko-hospodářské a ekonomické funkce při průmys-
lovém zpracování mléka a k vedení živnosti a podnikatelské 
činnosti v této potravinářské oblasti. Značný rozsah výuky 
v  laboratořích analytické chemie a  mikrobiologie umož-
ňuje najít uplatnění v oblasti příbuzných potravinářských 
oborů. První výroční zpráva školy

Učební plán výuky v 1. školním roce

Budova tvarůžkárny Etikety vyráběných sýrů

Historická loga školy

Aktuální loga školy
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Tvarohárna

Pracoviště specialit Z kurzu Sýrař

Cvičení v chemických a mikrobiologických laboratořích

Vyšší odborná škola potravinářská nabízí pro absol-
venty středních škol s maturitou studium oboru Potravinář-
ství se zaměřením „Analýza potravin“, „Zpracování mléka“ 
a „Technologie a hygiena potravin“.

Studium je buď tříleté denní, nebo čtyřleté dálkové 
(kombinované). Denní studium je rozděleno do šesti období, 
dálkové do osmi. V každém období je 16 týdnů výuky a 3 týdny 
vyhrazené k získání klasifi kace. Studium je ukončeno absolu-
toriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, odborných 
předmětů a sepsání absolventské práce a její obhajoby. Absol-
vent získá titul „diplomovaný specialista v oboru“ s ozna-
čením „DiS.“, uváděným za jménem. 

Praktická výuka ve 120. roce života školy

Již od doby příprav výstavby Zemské mlékařské 
a sýrařské školy v Kroměříži bylo patrné, jak velkou váhu při-
kládala škola praktické výuce. Obdivujeme všechny ty, kteří 
rozhodli, aby součástí školy byla také moderní školní mlé-
kárna, v níž se žáci budou učit a současně vyrábět. 

Po mnoha organizačních změnách, které proběhly 
v devadesátých letech, jsme v roce 1993 přebudovali suterén 
tvarůžkárny ve školní poloprovozní dílnu. Vybavení polo-
provozní dílny se během uplynulých let rozšířilo přede-
vším o zařízení pořízená v programu podpory COP (Center 
odborné přípravy), kam byla škola zařazena Ministerstvem 
zemědělství. Na výrobu polotvrdých a  tvrdých sýrů jsme 
zakoupili výrobník sýřeniny, předlisovací vanu a  mecha-
nický pákový lis, pro zrání sýrů zrací boxy s  možností 

regulace teploty i relativní vlhkosti a k balení sýrů výkonnou 
vakuovačkou. Tavené sýry, termixy a krémy vyrábíme na 
novém termizátoru, tekuté a polotekuté výrobky můžeme 
plnit do kelímků na poloautomatické plničce a uzavírat je 
přivařením hliníkového víčka. Dílna, podobně jako velké 
mlékárny, se neobejde bez páry, tu si připravujeme vlastním 
elektrickým vyvíječem páry. Úklid podlah a stěn provádějí 
žáci buď ručně, nebo snadněji mobilním parním čističem 
s odsáváním. 

Ve školním poloprovozu je možné vyrobit celou řadu 
výrobků od tekutých mlék, kysaných výrobků včetně jogurtů, 
másla, tvarohů a tvarohových výrobků, čerstvých, měkkých 
zrajících, polotvrdých a tvrdých sýrů a tavených sýrů. Mezi 
nejoblíbenější výrobky žáků patří Peťka – smetanový krém 
s čokoládou, Dvousýrová lahůdka – tavený sýr prokládaný 
plátky Nivy a zdobený vlašskými ořechy, čerstvý smetanový 
sýr a v poslední době také sýr na grilování. 

Abychom se mohli výrobky školního poloprovozu pre-
zentovat na různých propagačních akcích či je prodávat do 
tržní sítě a posunout tak poloprovoz blíže k realitě, rozhodli 
jsme se požádat Krajskou veterinární správu o schválení pro-
vozovny. Bylo třeba upravit provozní řád poloprovozu a plán 
kritických kontrolních bodů, zpracovat výrobní a evidenční 
záznamy, upravit prostory i pohyb osob a materiálů tak, aby 
to vyhovovalo současným požadavkům. Díky pochopení 
a pomoci pracovníků kroměřížské pobočky Krajské veteri-
nární správy pro Zlínský kraj se podařilo školní minimlé-
kárnu k datu 1. 11. 2019 schválit. Pro školu to představovalo 
zvýšení administrativní a fi nanční zátěže, ale žáci a studenti 
od té doby mohou poznávat i  tuto stránku potravinářské 
výroby. 

Současně se snažíme rozšířit praktickou výuku do dal-
ších oblastí. Vybavili jsme proto bývalou provozní laboratoř 
malým zařízením pro pekárenské technologie, výrobu mas-
ných výrobků, zpracování ovoce, výrobu piva a  přípravu 
zmrzliny. Mezi často provozované aktivity patří pečení běž-
ného a trvanlivého pečiva, perníků, starší studenti oceňují 
výrobu klobás, tlačenky a paštik i výrobu piva.

Praktická výuka probíhá v těchto dílnách pod vedením 
učitelů v průběhu školního roku formou praktického cvičení, 
zpravidla jako čtyřhodinový nebo šestihodinový blok jednou 
za dva týdny. Jako doplněk této výuky slouží praxe v mlékárně 

Nové etikety 
pro školní 
výrobky

Kromilk a exkurze v moderních a odpovídající technologií 
vybavených závodech.

Další částí praktické výuky jsou odborné praxe v roz-
sahu 4 týdnů. Jsou zpravidla soustředěny do období konce 
školního roku a mají dvě formy: skupinovou (soustředěnou) 
konanou za přímé účasti učitele školy a individuální. Praxe 
je školou organizačně připravena, ale žáci ji absolvují samo-
statně, případně v malých skupinkách, v potravinářských 
závodech, zkušebních laboratořích, na krajských hygie-
nických stanicích a zdravotních ústavech, v zemědělských 
podnicích a farmách, při přípravě stravy v jídelnách a restau-
racích, v  potravinářských prodejnách, v  úpravnách pitné 
vody a čistírnách odpadních vod. Bez pomoci a pochopení 
více než stovky firem by nebylo možné praktickou výuku 
uskutečnit. Všem majitelům, jejich vedoucím pracovníkům, 
mistrům, laborantům i řadovým pracovníkům alespoň touto 
cestou upřímně děkujeme.

Tradiční a dlouhou řadu let neodmyslitelnou součástí 
výuky v naší škole jsou školní výukové přehlídky sýrů, poprvé 
se konaly jako přehlídka mlékárenských výrobků již před
70 lety. 

Již brzy po svém vzniku byla škola jedním z center dal-
šího vzdělávání a pořádání různých odborných akcí a tento 
odkaz našich předchůdců se snažíme dodržet. Škola jako 
držitelka certifikátu „Trvalá vzdělávací základna resortu 
MZe“, evid. č. 043/02-2010 se zapojuje do vzdělávání dospě-
lých a pořádá několik typů kurzů. 

V roce 2015 jsme vypracovali kurzy dílčích profesních 
kvalifi kací Sýrař a Mlékař, pilotně je odzkoušeli a od násle-
dujícího roku je máme v nabídce jako jediná autorizovaná 
osoba v  ČR. Do konce dubna 2022 absolvovalo některý 

ze 100hodinových kurzů celkem 95 osob a  akreditované 
zkoušky k  ověření znalostí u  PK Mlékař úspěšně složilo 
47 žadatelů, u PK Sýrař 89 žadatelů a další kurz je krátce před 
dokončením.

Druhým typem kurzů jsou zakázkové fi remní kurzy, 
obsahově i organizačně sestavené na přání fi rem, ať už se 
jedná o kurzy zaměřené na základy mlékárenské technologie 
a fázovou kontrolu, nebo žádané kurzy senzorické analýzy 
s následným ověřením schopnosti svých smyslových orgánů 
prováděných přesně podle platné legislativy. Další aktivitou 
jsou krátkodobá školení a semináře pro farmáře. Škoda, že 
oblíbený Festival Sýr s Národní soutěží malých a faremních 
sýrařů, jehož 7 ročníků jsme spolupořádali v Mikulově, byl 
přerušen a pokračování festivalu v Kroměříži neumožnila 
nepříznivá zdravotní situace v ČR.
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Italské sýry a další speciality

Žáci na zájezdě v Itálii

Výsadba Školní aleje

Naší snahou je, aby se Kroměříž stala symbolem pro 
potravinářské vzdělávání, místem setkávání mlékařů, sýrařů, 
laborantů i dalších potravinářů tak, jak tomu bylo již od zalo-
žení školy nebo v minulých letech při pravidelně konaných 
tradičních Kroměřížských mlékařských dnech, které jsme 
spolupořádali společně s fi rmou KROMILK, a. s., a Česko-
moravským svazem mlékárenským.

Školní exkurze a zájezdy

Cestování a poznávání patří ke všeobecnému vzdělání 
již od nepaměti, naše škola není žádnou výjimkou. Mezi tra-
dičně navštěvovaná místa patří hlavní město Praha. Kromě 
účasti na vzdělávacím kurzu chemie na VŠCHT žáci navště-
vují Prahu i v rámci společenských věd. 

Jelikož se na naší škole vyučuje jako hlavní jazyk ang-
ličtina, mezi naše nejdůležitější zahraniční destinace patří 
Velká Británie. Díky ubytování v rodinách jsme již několi-
krát mohli zakusit pravou britskou atmosféru s ochutnávkou 
typických britských pokrmů. Žáci navíc dostali ojedinělou 
příležitost hovořit s rodilými mluvčími a současně navštívit 
britská významná místa. 

V září 2021 jsme poprvé a velmi úspěšně navštívili také 
Itálii. Na návštěvu Benátek s její ohromující bazilikou sva-
tého Marka, padovské baziliky svatého Antonína, výlet do 
Shakespearovy Verony s  nesmrtelným příběhem Romea 
a Julie, včetně účasti žáků na nejvýznamnějších potravino-
vých trzích v těchto městech, a na ochutnávku italských spe-
cialit hned tak nezapomeneme.

Dvacetiletou tradici mají oblíbené zájezdy do divadla, 
především na představení Městského divadla Zlín, kterému 
jsme zůstali věrni i v době tvrdého covidového lockdownu. 
Celou školu jsme propojili s divadelní „linkou“ a běžnou online 
výuku na chvíli převzali a besedovali s námi Petr Michálek, 
ředitel Městského divadla Zlín, a  Patrik Lančarič, režisér 
a umělecký šéf tamního souboru. Tématem besedy byla Čap-
kova geniální hra Bílá nemoc, která se v době pandemie přímo 

nabízela, a její zlínské nastudování. Nahlédnutí do umělecké 
profese bylo jistě přínosem pro naše studenty a pedagogy.

Světová škola

Žáci školy se angažují také v  oblasti životního pro-
středí. V průběhu školního roku 2018–2019 na 13 místech 
v  Kroměříži rozmístili boxy určené ke sběru hliníkového 
odpadu a také jsme informovali veřejnost prostřednictvím 
médií co, jak a kde třídit. Hravou formou jsme vzdělávali 
také žáky spřátelené ZŠ. Cílem našeho úsilí bylo přesvědčit 
Město Kroměříž o  potřebě kontejnerů ke sběru hliníku 
v lokalitě města. Tato aktivita vedla k rozmístění kontejnerů 
na kovy běžně dostupné v celé Kroměříži. Za tuto snahu 
obdržela škola od společností Člověk v tísni, ADRA, ARPOK 
a Multikulturního centra Praha dne 18. června 2019 pres-
tižní ocenění Světová škola, a  stala se tak první školou 

v Kroměříži a druhou ve Zlínském kraji, která se tímto titulem 
pyšní. 

Školní alej

Na konci roku 2021 vysadili naši studenti a vyučující 
ve spolupráci s Městem Kroměříž ovocnou alej v oblasti blíz-
kého vrchu Barbořina, z něhož je okouzlující pohled do kra-
jiny. 25 jabloní a oskeruší teď lemuje cestu směrem k dálnici. 
Výsadbou, která proběhla navzdory sněhové pokrývce a v čase 
blížících se Vánoc, žáci navázali na předchozí projekt Světové 
školy. V dohledné době provedeme v nově vysazené aleji spo-
lečně se zástupci MÚ Kroměříž ještě květinovou výsadbu.

Cílem projektu Školní alej je uvědomit studenty 
o významu stromů v krajině a propojenosti lokálního ekosys-
tému. Aktivita má však i globální rozměr, kterým je dlouho-
dobý úbytek zeleně na planetě, mizení remízků a alejí, které 
zadržují vodu a při větších srážkách brání odplavení půdy.

Věříme, že díky této aktivitě budou studenti více vnímat 
význam stromů ve volné krajině. Z dlouhodobého hlediska 
bychom byli rádi, kdyby se místo výsadby stalo také cílem 
vycházek místních občanů a  současně symbolem školní 
komunity.

Škola také tímto projektem neofi ciálně zahájila přípravy 
ke 120. výročí založení školy v tomto roce.

Slovo závěrem 

Popsané více než stodvacetileté období bylo dobou 
náročných úkolů a velkých změn. Bylo štěstím, že škola vždy 
měla ve svém čele organizačně schopného ředitele a mohla 
se opřít o pedagogicky a odborně fundovaný učitelský sbor. 
Za všechny jmenujme prvního ředitele Antonína Lísku, 
jehož jasná vize dala základ, ze kterého čerpáme dosud; 
dr. Pavláka – ředitele a skvělého mikrobiologa; výborné tech-
nology inženýry Havlíčka, Ledabyla a Zimáka; pro mlékařinu 
vždy zapálené praktiky Medka, Šandu; ředitele a chemika 
ing. Malého, chemika ing. Indru, mikrobiology mgr. Žižku 
a dlouhou dobu jedinou ženu ve sboru Zdenku Martínkovou 
Buriánovou, i jazykáře Jadrníčka, Bochořáka, mgr. Tomeška 
a další. Nelze jim nic než poděkovat za úsilí a obětavost, s níž 
pracovali, za citlivost, s níž naslouchali potřebám rodícího se 
mlékárenského průmyslu, za hlubokou moudrost a předvída-
vost, s jakou budovali zařízení a organizovali výuku, a konec-
konců i za náročnost kladenou jak na sebe, tak i na své žáky. 

Patřilo by zde i připomenout dlouhé řady úspěšných 
absolventů školy – podnikových ředitelů, ředitelů závodů, 
vedoucích provozoven, technologů, ale také vysokoškol-
ských profesorů, pracovníků laboratoří, výzkumných praco-
višť, podnikatelů – seznam by byl hodně dlouhý, za všechny 
MVDr. Gabriel – ředitel k. p. Mlékárenský průmysl; učitelé 
VŠ prof. Gajdůšek, prof. Březina, doc. Hrabě; zřejmě ve 
světě nejznámější československý sýrař a podnikatel Milan 
Vyhnálek; autor největší sbírky sýrařských etiket na světě 
a rytíř řádu camembertu Ladislav Likler, … 

Podobně bychom mohli jmeno vat úspěšné zástupce 
cca čtyř stovek studentů ze Slovenska, kteří úspěšně absol-
vovali školu v období let 1946 až po konec šedesátých let – 
prof. Daniel Bíro, akademický pracovník SPU v Nitře; Anton 
Klimo, ředitel mlékárny v Žilině, …

Mlékařská škola v Kroměříži dala vzdělání nejen cca 
pěti tisícům žáků denního studia a vypravila je tak s poctivým 
věnem do života, ale umožnila i stovkám dospělých, dělníků 
i  techniků, dosáhnout potřebné kvalifikace k  vykonávání 
svých funkcí. A nepracují všichni jen v mlékárenském oboru. 
Mnohé život zařadil jinam, ale solidní přístup k práci, důsled-
nost a odpovědnost, kterým je škola naučila, včetně hlubo-
kých vědomostí, jim prospěly i tam. 

V práci započaté Antonínem Lískou a rozvíjené genera-
cemi vpravdě průkopnického období pokračuje naše nynější 
střední generace doplněná již novými, mladými učiteli. Pevně 
věříme, že odkaz našich dříve narozených kolegů se nám daří 
společně plnit. 

Absolvent mlékárenské školy v  Kroměříži byl vždy 
hrdým pojmem, naší společnou snahou je, aby to tak bylo 
i v příštích letech. �Předávání maturitních vysvědčení
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Produktové portfolio –
Technologie potravin
Náš specializovaný potravinový tým je tu proto, aby vám pomohl 
najít ingredience pro dosažení té správné textury vašeho 
hotového výrobku. Jsme kreativní a nalézáme inteligentní řešení  
i pro náročnější projekty s více postupy, které je třeba vzít  
v úvahu.
 
Mnoho potravinových systémů má více fází, jako jsou emulze, 
disperze, pěny nebo kombinace výše uvedených. Tvorba 
vícefázového systému a jeho stabilizace je pro technologie 
potravin vážnou výzvou.

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

Kontakt

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

www.brenntag.com/food-nutrition
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